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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 7.6.2022 § 22

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: 

22. §

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista

Sivu

 1



KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto alkavalla toimikaudella  2021

Kunta Jäsen Varajäsen

Forssa Anttila Sirkka-Liisa Wiisak Johanna

Lintonen Emmi Aho Ritva

Tuomisto Tiina Mäkelä Arja

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

Halonen Toni Mettala Pirjo

Lehtonen Irmeli Juntunen Seija

Valtuusto 07.06.2022 § 22 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
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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

Valtuusto 07.06.2022 § 22 Liite 1



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 7.6.2022 § 23

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 24.5.2022; aineisto on postitettu 24.5.2022.

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: 

23. §

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 7.6.2022 § 24

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:

24. §

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 7.6.2022 § 25

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

Päätös:

25. §

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista

Sivu
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Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen

Hallitus 5.4.2022 § 46

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

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

Hyvinvointialueen toimielinten kokousaikataulut vaikuttavat myös 
sairaanhoitopiirin hallituksen kokousaikatauluihin. Tästä syystä 
sairaanhoitopiirin hallituksen kokous siirtyi maaliskuulta pidettäväksi 
5.4.2022. Sairaanhoitopiirin tilinpäätös käsitellään tässä kokouksessa. 
Sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on tietoinen kokouspäivän siirrosta 
huhtikuulle. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden 
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 
kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä 
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava 
liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja 
sairaanhoitopiirin johtaja. 

Kuntalain 114 §:n mukaista konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska 
sairaanhoitopiirillä ei ole tytäryhtiöitä. Kuntalain 115 §:n mukaan 
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien 
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. 
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista 
kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy 
ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita 
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 
johtopäätöksistä. 

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

Kuntalaskutus 

26. §

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista

Sivu
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Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille kaksi 
lisätalousarviota vuodelle 2021. Ensimmäinen lisätalousarviosta 
päätettiin 21.9.2021, jolloin valtuusto hyväksyi kuntalaskutuksen 
palauttamisen alkuperäiselle hallituksen ja valtuuston hyväksymälle 3 
%:n kasvutasolle alkuvuoden ajan käytetyn 2 %:n kasvutason sijaan. 
Tämän lisäksi kunnilta laskutettavaksi hyväksyttiin noin 2,5 milj. euron 
suuruinen lisätalousarvio. Toinen noin 5,0 milj. euron suuruinen 
lisätalousarvio hyväksyttiin 14.12.2021 Kummallakin lisätalousarviolla 
suunniteltiin katettavan pääosin ulkopuolisten sairaaloiden käytön 
merkittävästä kasvusta johtuvia kustannuksia. 

Toisella lisätalousarviolla katettiin myös potilasvakuutuskeskukselta 
saadun ennakkotiedon mukaista potilasvakuutusmaksun kasvua. 
Toisella lisätalousarviolla oli tarkoitus kattaa myös Ahveniston 
rakennuksista tehtäviä lisäpoistoja, mutta valtuusto poisti siinä mukana 
olleen Ahveniston rakennuksia koskevan 3,7 milj. euron lisäpoiston ja 
vastaavat kuntamaksut. 

Talousarviossa kuntamaksujen kokonaismäärä lisätalousarvioiden 
hyväksymisen jälkeen on koko vuoden tasolla 214 180 054 euroa. 

Toimintatuotot 

Sairaanhoitopiirin tuloeristä asiakasmaksutuotot jäivät talousarviosta 
noin 0,4 milj. euroa. Asiakasmaksujen kokonaistoteuma oli noin 8,3 milj. 
euroa. Muut tuotot sisältävät jäsenkunnilta laskutettavia yhteisten 
ICThankkeiden kustannuksia, joita kertyy ennakoitua enemmän. Muilta 
osin tuloerät toteutuivat talousarvion mukaisesti. 

Toteumaennusteessa tulosta parantaa valtiolta alkuvuonna saatu 
korvaus covid-19-epidemian kustannuksiin noin 3,6 milj. euroa. 
Loppuvuonna sairaanhoitopiirit saivat 14 euroa per asukas korvauksena 
muihin välittömiin covid-19-epidemiasta johtuviin kustannuksiin. Tämä 
tarkoitti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille noin 2,4 milj. euroa suuruista 
korvausta koronakustannuksiin. 

Toimintamenot 

Kuntayhtymän toimintakulut ilman ensihoitoa olivat noin 236,4 milj. 
euroa. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verraten noin 7,2 %. 
Sairaanhoitopiirin suurin menoerä on henkilöstökulut. 
Henkilöstömenojen kokonaismäärä on noin 105,2 milj. euroa. 
Sairaanhoitopiirin talousarvion suurin poikkeama syntyi ulkopuolisten 
sairaaloiden käytön kasvusta. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö kasvoi 
alkuperäiseen talousarvioon nähden yli 8 milj. euroa. Toisessa 
lisätalousarviossa ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioitiin olevan 
noin 50,3 milj. euroa. Toteuma oli noin 49,9 milj. euroa, joka alitti 
hieman lisätalousarviossa arvioidun määrän. Ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttöön sairaanhoitopiirillä on nopealla aikataululla hyvin vähän 
vaikutusmahdollisuuksia. 

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista

Sivu

 9



Palveluiden ostoihin kuuluva potilasvakuutusmaksuun oli talousarviossa 
varattu noin 2,6 milj. euroa, josta noin 1,6 milj. euroa oli varattu 
potilasvakuutusta hoitavan Fennian vakuutusmaksuun ja loput 
potilasvakuutuskeskuksen mahdolliseen ennen vuotta 2021 sattuneista 
potilasvahingoista määrättävään maksuun. Potilasvakuutuskeskus 
ilmoitti marraskuussa 2021, että sairaanhoitopiirin 
potilasvakuutusmaksun kuluiksi kirjattava määrä kuluvalle vuodelle olisi 
noin 6 milj. euroa. Summa otettiin huomioon joulukuussa hyväksytyssä 
lisätalousarviossa. Tammikuun alussa potilasvakuutuskeskus kuitenkin 
ilmoitti, että lisämaksua ei tule, vaan sairaanhoitopiirille on tulossa noin 
0,5 milj. euron hyvitys. Näin merkittävien muutosten ennakointi 
talousarviossa on käytännössä mahdotonta. 

Lisätalousarviossa potilasvakuutukseen varattua määrärahaa ei siten 
tarvinnut käyttää potilasvakuutusmaksuun, mikä näkyy säästönä 
palveluiden ostoja koskevassa talousarvion toteumassa. 

Aineiden ja tarvikkeiden talousarvio ylittyi noin 0,7 milj. euroa. Tämä 
johtuu pääosin tekniikan vastuualueelle kuuluvien 
lämmityskustannusten ja rakennusmateriaalien hinnan merkittävästä 
kasvusta talousarviovuonna. 

Covid-19 epidemian kulut 

Sairaanhoitopiirille ja ensihoidolle aiheutui covid-19 epidemian hoidosta 
kustannuksia noin 6,3 milj. euroa sekä sairaanhoitopiirille 
tulonmenetyksiä arviolta 1,6 milj. euroa. Valtiolta saatiin korvauksia 
kahdessa erässä. Vuoden 2020 kulujen kattamiseen tarkoitettu erä 
maksettiin alkuvuonna 2021, joten myös se kohdistettiin vuodelta 2021 
syntyneisiin kustannuksiin. Valtiolta saatuja korvauksia covid-19- 
epidemian vaatimaan hoitoon, varautumiseen ja torjuntaan kohdistettiin 
vuodelle 2021 siten yhteensä noin 6,0 milj. euroa. 

Ahveniston rakennusten poistot 

Sairaanhoitopiirin KPMG Oy:ltä tilaaman selvityksen mukaan nykyisten 
sairaalarakennusten poistoja olisi lisättävä aiemmin päätetystä siten, 
että poistot kasvavat vuodesta 2021 alkaen noin 3,7 milj. euroa 
vuodessa. 

Valtuusto ei joulukuun 2021 kokouksessaan hyväksynyt lisäpoistojen 
tekemistä 3,7 milj. euron suuruisena. Valtuuston päätöksen jälkeen 
nykyisen sairaalan toimintojen muuttoaikataulua ja toimintojen 
siirtymiseen uuteen Assi sairaalaan tarvittavaa aikaa on arvioitu 
uudelleen. Kaikkien toimintojen siirtymisaikataulua uuteen sairaalaan on 
tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Tästä syystä aikataulun on 
syytä olla joustava. Toimintoja siirrettäessä uuteen Assi-sairaalaan on 
toimintaa siirtymäaikana myös vanhassa sairaalassa. Vanhan sairaalan 
rakennuksia voidaan siirtymäaikana käyttää myös koulutustiloina ja 
tarvittaessa väistötiloina siirtymäaikana. Tämän arvioinnin perusteella 
lisäpoistot voivat ajoittua aikaisemmin suunniteltua pidemmälle ajalle eli 
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7 vuodelle. Tämä muuttaa ylimääräisen poiston suuruutta vuositasolla 
siten, että sen määrä on 2,3 milj. euroa. Asiaa käsiteltiin 
sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntajohtajien kokouksessa 8.2.2022. 
Kokouksessa poistoajan pidennys hyväksyttiin. Samalla kuntajohtajat 
esittivät sairaanhoitopiirille vuodelta 2021 syntyneen ylijäämän 
palauttamista siten, että jäljelle jäävällä ylijäämällä ja taseen ylijäämällä 
(poistoero) pystytään kattamaan vuoden 2022 ylimääräinen poisto. 

Poistoista ja vuodelta 2021 syntyvästä ylijäämästä jäsenkuntien johdon 
kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella sairaanhoitopiiri palautti 
tilikaudelta syntyneestä ylijäämästä kunnille 2,78 milj. euroa. Tämän 
jälkeen tilinpäätöksen ylijäämäksi jäi 245 347 euroa. Jäljelle jäävällä 
ylijäämällä ja taseen ylijäämäksi katsottavalla erällä (poistoero) voidaan 
kattaa vuodelle 2022 kohdistuva ylimääräinen 2,3 milj. euron lisäpoisto. 
Tämä ratkaisu on huomioitu vuoden 2021 tilinpäätöksessä ja lisäpoiston 
määräksi esitetään 2,33 milj. euroa. 

Rahoitus 

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli budjetoitua parempi. 
Rahoitustuottoja oli enemmän kuin rahoituskuluja. Rahoitustuottojen ja 
kulujen toteuma oli 2,9 milj. euroa. 

Lainojen korot alittivat talousarvion, koska korkotaso pysyi koko 
talousarviovuoden edelleen alhaalla. Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli 
koko vuoden kohtuullisen hyvä. Kassatilanteen hallintaa varten 
sairaanhoitopiirin käyttötilissä oli 10 milj. euron luottolimiitti. Lisäksi 
sairaanhoitopiirillä oli sopimus kuntotodistusohjelman käytöstä Pohjola 
pankin, Nordea pankin ja Kuntarahoituksen kanssa. 
Kuntatodistusohjelman kautta oli mahdollisuus käyttää lyhytaikaista 
lainoitusta yhteensä 30 milj. euroa. Käyttötilin luottolimiittiä ei käytetty. 
Myöskään kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lainoitusta ei ollut 
käytössä vuodenvaihteessa. 

Investoinnit 

Investointimenot olivat yhteensä 42,1 milj. euroa. Tästä summasta 
uuden Assi sairaalan toteutukseen kohdistui 35,5 milj. euroa ja 
Apuvälinekeskuksen hankintoihin 1,8 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri otti 
uutta pitkäaikaista lainaa 45 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 
11,7 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä oli pitkäaikaista lainaa 
89 milj. euroa. 

Kuntayhtymän poistot olivat noin 16,3 milj. euroa. Poistot sisältävät 
Ahveniston sairaalarakennuksista tehtävät ylimääräiset poistot yhteensä 
2,33 milj. euroa. 

Tase 

Taseen loppusumma on noin 222,2 milj. euroa. Taseen vastaavaa 
puolella suurimpia eriä ovat maa-alueet 2,7 milj. euroa, rakennukset 
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91,5 milj. euroa sekä koneet ja kalusto 7,8 milj. euroa. Rahoja ja 
pankkisaamisia on 22,5 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolella 
peruspääoman määrä on 81,4 milj. euroa. Taseen kumulatiivinen 
alijäämä on 0,6 milj. euroa. Lainat rahoituslaitoksilta olivat yhteensä 
reilut 89,2 milj. euroa.

Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskelman mukaan rahavarojen muutos oli 3 485 513 euroa. 
Rahavarat 1.1.2021 olivat 18 978 894 euroa ja 31.12.2021 22 464 407 
euroa. 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

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

Liite (1) Tilinpäätös 

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilipäätöksen ja antaa sen 
tilintarkastajan tarkastettavaksi 

2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 
valtuuston käsiteltäväksi ja esittää edelleen valtuustolle tilikauden 
tuloksen 34 078,23 euroa käsittelystä seuraavaa - poistoeroa 
vähennetään 211 269,00 euroa - tilikauden ylijäämä 245 347,23 
euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille.

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

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta 20.4.2022 § 38 

Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksen (KuntaL 125 §). 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta 

1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2. saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymävaltuustolle 
tiedoksi ja 
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3. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 tilinpäätös 
hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Päätös: Tarkastuslautakunta

1. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 

2. päätti saattaa tilintarkastuskertomuksen edelleen yhtymävaltuustolle 
tiedoksi ja 

3. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2021 tilinpäätös 
hyväksytään ja tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Valtuusto 7.6.2022 § 26

Liite (2) Tilinpäätös 2021
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

Hallitus: Valtuusto päättää tilikauden tuloksen 34 078,23 euroa 
käsittelystä seuraavaa:

- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa
- tilikauden ylijäämä 245 347,23 euroa kirjataan yli- ja 

alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta: Valtuusto päättää

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. hyväksyä tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille 
toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 
1.1.-31.12.2021.

Päätös: 
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1 TOIMINTAKERTOMUS 

1.1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus  

  
Vuoden 2021 keskeiset teemat olivat edellisen vuoden tapaan covid-19-pande-

mia ja sote-uudistuksen valmistelun käynnistyminen toden teolla lainsäädännön 

tultua hyväksyttyä kesäkuun 2021 lopulla. Samalla vuodesta 2022 muodostuu 

sairaanhoitopiirin toiminnan viimeinen vuosi. Sairaanhoitopiiri organisaationa 

lakkaa ja toiminnot siirtyvät perustetuille hyvinvointialueille 31.12.2022. Uuden 

Assi-sairaalan rakentaminen käynnistyi konkreettisesti loppukesällä 2021. 

 

Vuosi 2021 oli kunnallisvaalivuosi. Vaaleja siirrettiin koronapandemian takia ja 

ne pidettiin kesäkuussa 2021. Tästä johtuen sairaanhoitopiirin uudet toimielimet 

aloittivat toimintansa vasta syyskuussa 2021. 

  
Koronapandemia 

 
Uudentyyppisen koronaviruksen (SARS-CoV-2) aiheuttama sairaus (Covid-19) 

on jatkunut vaihtelevalla intensiteetillä koko vuoden 2021 ajan. Toukokuussa 

2021 Kanta-Hämeen keskussairaalassa syntyi paikallinen covid-19-sairaalaepi-

demia. Tilanteesta aiheutui merkittävä kuolleisuuspiikki ja suurin osa sairaalan 

elektiivisistä toiminnoista jouduttiin ajamaan alas, jotta epidemiatilanne saatiin 

hallintaan. 

 

Merkittävää sairaalakuormitusta on toukokuun epidemian lisäksi ollut syksyn 

2021 aikana. Lyhyeksi ajaksi kesällä 2021 alas ajettu pandemiajohtamisprosessi 

jouduttiin käynnistämään uudestaan. Päivittäisjohtamisen keinoin on kohtuulli-

sesti onnistuttu ylläpitämään suunniteltua sairaalatoimintaa samalla, kun on hoi-

dettu covid-19-potilaita.  

 

Jatkuva jonkinasteinen poikkeustila sairaalassa on johtanut henkilöstön kuormit-

tumiseen. Erityisesti 24/7 toiminnassa oleville vuodeosastoille on ollut haasteel-

lista rekrytoida henkilökuntaa poistuvien henkilöiden tilalle. Yhdessä tämä on 

johtanut suunnitellun leikkaustoiminnan liian vähäiseen kapasiteettiin, mikä pi-

densi hoitojonoja. Osittain tätä suunnitellun leikkaustoiminnan vajetta pystyttiin 

vuoden aikana paikkaamaan ostamalla leikkaussalihenkilökunnan ja leikkaus-

salien kapasiteettia Mehiläinen Oy:ltä. 

 

Vuodenvaihteessa 2021–22 epidemia jatkuu kiihtyvällä tahdilla jälleen uudenlai-

sen virusvariantin ilmaannuttua Suomeen. 

 
Sote-uudistus 

  
Sote-uudistuksen lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuun 2021 lopulla 

ja lainsäädännön mukaiset uudet hyvinvointialueet perustettiin 1.7.2021. Hyvin-

vointialueiden toiminnan järjestäminen käynnistyi virkamiehistä koostuvan väli-

aikaisen valmistelutoimielimen johdolla heinäkuussa 2021. Käytännön toimintaa 

toteuttamaan perustetiin Hämeen liiton organisaatioon valmistelutoimisto, jonka 
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johtoon muutosjohtajaksi valittiin Jukka Lindberg. Muutosvalmisteluun on siirty-

nyt merkittävä määrä henkilöstöä sairaanhoitopiirin hallinnosta.  

 

Sairaanhoitopiirin johdossa huolta on herättänyt suhteellisen suppea osallista-

minen muutosvalmisteluun ja osittain epätietietoisuus valmistelun vaiheista, kul-

loisistakin tavoitteista ja eri valmisteluryhmistä. 

 

Sote-lainsäädäntömuutokset ja niiden tulkinta ovat jättäneet useita epäselvän 

tulkinnan harmaita alueita. Erityisesti investointirahoituksen riskit ja käytännön 

toteutus nousivat syksyllä 2021 keskusteluun Assi-sairaalan suurten rahoituslai-

tosten Euroopan Investointipankin ja Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Asiaa selvitet-

tiin ja neuvoteltiin valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 

kanssa yhdessä hyvinvointialueen valmistelijavirkamiesten kanssa. 

  
Assi-sairaalahanke 

  
Assi-sairaalahanke siirtyi helmikuussa 2021 toteutusvaiheeseen sairaanhoitopii-
rin valtuuston joulukuussa 2020 tekemän toteutuspäätöksen myötä. Varsinainen 
rakentaminen käynnistyi loppukesällä 2021.  

 
Rakennuskustannukset kääntyivät kesäkuusta 2021 poikkeuksellisen voimak-
kaaseen nousuun. Vuodenvaihteessa 2021–22 kustannusten nousu on aiheut-
tanut Assi-hankkeelle vähintään noin 10 miljoonan euron kustannuspaineen. 
Hankkeessa on tämän vuoksi loppuvuodesta 2021 tarkasteltu mahdollisuuksia 
suunnittelumuutoksin alentaa rakentamiskustannusten aiheuttamaa kustannus-
painetta. 

 
Allianssimallissa 50 % mahdollisesta kustannusylityksestä jää sairaanhoitopiirin 
vastuulle ja 50 % allianssin muille osapuolille. Hankkeen kustannusarviossa on 
sairaanhoitopiirin osalta 11,5 miljoonan euron varaus muun muassa kustannus-
nousun varalle. Samaa varausta saatetaan kuitenkin joutua käyttämään myös 
muihin rakentamisen aikaisiin muutoksiin tai yllättävien riskien toteutumiseen. 
Rakennuskustannukset aiheuttavat hankkeelle ja sen talousarviolle merkittävän 
haasteen. 

 
Toinen Assi-hankkeeseen liittyvä riski on rahoituskustannusten kasvu. Inflaatio 
käynnistyi useissa länsimaissa vuoden 2021 lopulla ja ennusteita korkotason 
noususta käynnistyi samalla. Samaan aikaan epävarmuudet hyvinvointialueen 
riskistä rahoittajille aiheuttivat keskustelun hyvinvointialueen maksukyvyn arvi-
oinnista ja rahoituskustannusten mahdollisesta muuttumisesta arvioinnin tulos-
ten perusteella. 

 
Assi-sairaalahankkeen projektijohtaja vaihtui vuodenvaihteessa 2021–22 Petrus 
Kukkosen siirtyessä hyvinvointialueen valmistelutehtäviin. Tilalle projektijohta-
jaksi valittiin Jari Tirkkonen. 

 
Sairaanhoitopiirin strategian toteuttaminen 

  
Koronapandemia on vaikeuttanut ja hidastanut strategian toteuttamista vuosien 
2020 ja 2021 aikana. Hyvinvointialueen valmistelu on myös suunnannut sairaan-
hoitopiirin johdon ja hallinnon energiaa ja resursseja organisaatiouudistukseen. 

 
Strategian mukainen hoitopolkujen määritystyö on jossain määrin hidastunut, 
mutta kuitenkin jatkunut. Vuoden 2021 lopussa julkaistuna on 11 palvelupolkua.  
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Hoidon saatavuus ja oikea-aikaisuus on yksi keskeinen strateginen tavoite. Tä-
män tavoitteen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi sairaanhoitopiirien hoito-
prosessien toimivuus. Keskeistä on, että hoitoprosessi etenee jouhevasti vai-
heesta toiseen ilman tarpeettomia odotusvaiheita. Tämän edistämiseksi sairaan-
hoitopiirissä käynnistettiin Pride and Joy –hanke. Hanke perustuu useissa länsi-
maisissa sairaaloissa testattuun toimintatapaan ja sitä tukevaan it-ohjelmistoon. 
Hanke on ensimmäinen konseptin sovellus Pohjoismaissa, ja hanketta on ulkoi-
sena asiantuntijana ollut vetämässä konseptin kehittäjä Alex Knight. Alustavien 
tulosten perusteella hanke on osaltaan vaikuttanut osastohoitoajan lyhenemi-
seen ja siten hoidon saatavuuden positiiviseen kehittymiseen. 

 
Sairaanhoitopiirissä päätettiin kesällä 2021 valmistella tietoprosessien laajem-
paa käyttöä ja hyödyntämistä. Tavoitteena on monenlaisista lähteistä saatavan 
tiedon tarjoaminen sitä tarvitseville oikeaan aikaan. Prosessin kehittämistä on 
johtanut tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen. Tietoprosessin konseptointia 
on kehitetty vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Edelleen toteutettiin sairaanhoitopiirin 
johtoryhmän strukturoidut haastattelut, joiden tuloksena pystytään kehittämään 
erityisesti tiedolla johtamista. 

 
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyö (Tähtisairaala-
hanke) on tiivistynyt erityisesti Tays Kehittämisyhtiö Oy:n toimintaan. Yhtiön 
kolme keskeistä alkuvaiheen kehitysaluetta ovat innovatiivisten hankintojen ke-
hittäminen, eri ammattiryhmien koulutukseen liittyvä kehittäminen ja asiakaspal-
velun kehittäminen. 

  
Henkilöstö 

 
Koronapandemia, siihen liittyvät monet poikkeusjärjestelyt ja pandemiatilanteen 

pitkä kesto ovat kuormittaneet sairaanhoitopiirin henkilöstöä laajalti. Pandemian 

aiheuttama sairaanhoidon kuormitus ja toisaalta mahdollisimman hyvä saman-

aikainen muu sairaanhoito on hoidettu hyvin. Kuitenkin monia reittejä tulee sig-

naaleja siitä, että tilanne henkilöstölle on uuvuttava. Sairaanhoitopiiri on reagoi-

nut lisäkorvauksin loman perumisten, vuorojen viime hetken muutosten ja häly-

tystyön osalta. Kuormittuneille osastoille on järjestetty kahvi- ja välipalatarjoiluja. 

Tukitiimitoiminnalla on pyritty vastaamaan henkiseen kuormittumiseen. 

 

Erityisesti hoitohenkilöstön rekrytointitilanne on vaikeutunut ja varsinkin 24/7 toi-

minnassa oleville vuodeosastoille on ollut haasteellista rekrytoida riittävästi hen-

kilöstöä. Tämä on pakottanut joihinkin toiminnan supistuksiin. Sairaanhoitopiirin 

hallitus päätti elokuussa 2021 rekrytointi- ja houkuttelupalkkion puolivuotisesta 

pilotoinnista. Alustavat kokemukset palkkiosta ovat lupaavia, mutta henkilöstön 

saatavuus on siitä huolimatta merkittävä riski sairaanhoitopiirin toiminnalle jat-

kossa. 

 

Hallinnon ja sairaanhoitopiirin johdon henkilöstöä ovat pandemian lisäksi kuor-

mittaneet useat samanaikaiset suuret hankkeet: Assi-sairaalahanke ja hyvin-

vointialuevalmistelu. Henkilöstön voimakas kuormittuminen kaikilla organisaa-

tion tasoilla on merkittävä haaste ja riski. 
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Sairaanhoitopiirin talouden toteuma 
  

Sairaanhoitopiirin kuntamaksut vuonna 2021 jäivät aluksi valtuuston hyväksy-
mää talousarviota alhaisemmalle tasolle, koska kunnat eivät hyväksyneet kun-
tamaksujen tasoa. Tilanne aiheutti alijäämän kertymistä alkuvuonna 2021. 

 
Toinen sairaanhoitopiirin talouden kehitykseen merkittävästi vaikuttanut tekijä oli 
ulkopuolisten sairaaloiden kustannusten voimakas kasvu myös alkuvuonna 
2021. Erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi tällöin voimak-
kaasti. Vuositasolla kustannusten nousu oli n. 8 miljoonan euron luokkaa ja las-
kutus ylitti tällöin selvästi budjetoidun tason. 

 
Edellä kuvattujen tekijöiden takia sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi syys-
kuussa 2021 lisätalousarvion, jolla kustannusten nousua ja alkuvuoden alennet-
tuja kuntamaksuja kompensoitiin. Lokakuussa 2021 Potilasvakuutuskeskukselta 
saadussa arviossa arvioitiin potilasvakuutusmaksuvelan merkittävästi kasvavan 
edellisestä vuodesta, mikä merkitsisi menoksi kirjattavan varauksen kasvatta-
mista kirjanpidossa. Tämän muutoksen ja edelleen kasvavien ulkopuolisten sai-
raaloiden kustannusten vuoksi sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi joulukuussa 
toisen lisätalousarvion. Yhteensä lisätalousarviot kasvattivat sairaanhoitopiirin 
kuntalaskutusta n. 7,5 miljoonaa euroa alkuperäiseen vuoden 2021 talousarvi-
oon verrattuna. 

 
Tätä kirjoitettaessa Potilasvakuutuskeskus muutti merkittävästi vakuutusvelka-
ennustettaan eikä menoksi kirjattavaa vakuutusvelkaa syntynytkään. Samalla 
myös joulukuun ulkopuolisten sairaaloiden kustannustaso jäi aiempien kuukau-
sien toteumia selvästi alhaisemmaksi. Näin ollen sairaanhoitopiirin tulos muo-
dostui ylijäämäiseksi ja jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella 
sairaanhoitopiiri palautti tilikaudelta syntyneestä ylijäämästä kunnille 2,78 milj. 
euroa, jonka jälkeen tilinpäätöksen ylijäämäksi jäi 245 347 euroa. 

 
Assi-sairaalan rakentumisen myötä on selvää, että Hämeenlinnan keskussairaa-
lan nykyisten rakennusten sairaalakäytöstä pääsääntöisesti luovutaan Assin val-
mistuttua. Suunnitelmien mukaan ainoastaan C-rakennus jää käyttöön Assi-sai-
raalan valmistuttua. Vanhan rakennuskannan jatkokäytön ja mahdollisen myyn-
nin selvittämiseksi kilpailutettiin kesällä 2021 kaksi selvityshanketta. Toisessa 
hankkeessa selvitetään rakennusten teknistä kuntoa, jatkokäytön mahdollisuuk-
sia ja sitä, miten rakennusmassan ja maapohjan jatkokäyttö taloudellisesti mah-
dollisimman optimaalisesti toteutettaisiin. Hanketta toteuttaa kilpailutuksen pe-
rusteella A-insinöörit Oy. Toisessa selvityshankkeessa, jonka toteuttajaksi tuli 
KPMG Oy, selvitetään vanhojen rakennusten kirjanpidollista asemaa ja sen vaa-
timia toimenpiteitä. 

 
A-Insinöörien selvityshanke valmistuu vuoden 2022 kesään mennessä. Väliar-
vion mukaan näyttää jo tässä vaiheessa selvältä, että nykyisen pääsairaalan 
tekninen kunto ja rakenne on sellainen, ettei sairaalarakennukselle ole järkevää 
jatkokäyttöä vaan rakennus tullaan purkamaan. 

 
KPMG:n selvitysten perusteella on selvää, että nykyisten rakennusten poisto-
tahtia on kiihdytettävä tilanteessa, jossa Assin rakentamispäätös on tehty ja ra-
kentaminen on käynnistynyt. Tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että nykyiset ra-
kennukset tyhjenevät kokonaisuudessaan vuoden 2027 aikana. Siten vaaditut 
lisäpoistot tulee toteuttaa vuosien 2021–2027 aikana. Sairaanhoitopiirin val-
tuusto ei varhaisemman suunnitelman (lisäpoistot vv. 2021–2026) lisäpoistoja 
hyväksynyt. Uudesta vuodella pidennetystä poistosuunnitelmasta on neuvoteltu 
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yhdessä kuntien virkamiesjohdon kanssa ja positiivisen neuvottelutuloksen 
myötä tilinpäätös vuodelta 2021 rakentuu tämän muutetun lisäpoistosuunnitel-
man varaan. 

1.2 Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  

Perussopimuksen mukaiset kuntien palvelusopimukset ja neuvottelut 
 

Vuosi 2021 oli ensimmäinen, jolle tehtiin uudistetun perussopimuksen mukaiset 
palvelusopimukset. Palvelusopimusten tavoitteena on osaltaan ollut kohdistaa 
huomiota talouden lisäksi myös toimintaa ja erityisesti perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon rajapintojen ja yhteisten prosessien toimivuuteen.  
 
Vuoden 2021 aikana keskustelua kuitenkin hallitsi sote-palveluiden tulevaan jär-
jestämisvastuun siirtoon liittyen tasekysymykset ja niihin liittyvien toimenpiteiden 
aikataulutus, sekä kuntamaksujen nousuprosentti. Saadun palautteen mukaan 
neuvottelumekanismi on parantanut tiedonkulkua ja ymmärrystä, mutta toimeen-
panokykyä pirstaleisessa organisaatiorakenteessa sillä ei ole muutostilanteessa 
onnistuttu parantamaan.  

 
Uusien toimielinten kausi käynnistyi 

 
Kesällä 2021 käytyjen kuntavaalien jälkeen kuntayhtymän uudet toimielimet 

pääsivät syksyllä aloittamaan lyhyeksi jäävän toimikautensa varsin haasteelli-

sessa muutostilanteessa. Kauden aloitukseen liittyvät käytännön järjestelyt su-

juivat hyvin ja syksyn kuluessa toimielimet ovat saaneet monipuolisen perehdy-

tyksen kuntayhtymän tehtäväkentästä.   

 
Tehtävien uudelleen järjestelyt 

 
Palliatiivinen keskus ja yhteistyösopimus Koivikkokodin kanssa 

 
STM on laajasti kartoittanut palliatiivisen hoidon tilaa Suomessa ja palliatiivisen 
hoidon porrastuksen eri tasoille on laadittu laatukriteerit. Hyvin järjestetty pal-
liatiivinen hoito vähentää ei-tarkoituksenmukaisia päivystysklinikkakäyntejä, pa-
rantaa elämänlaatua ja vähentää oireita sekä edistää läheisten selviämistä. 
Olennaista on, että kaikilla elämän loppuvaiheen potilailla on asianmukaiset ja 
ajantasaiset hoitosuunnitelmat, hoitolinjaukset ja että ne ovat käytettävissä koko 
palveluketjun ajan tiedonkulun turvaamiseksi.  

  
Palliatiivisen keskuksen myötä maakunnan asukkaille voidaan tarjota yhdenver-
tainen erityistason palliatiivinen hoito sekä laatutavoitteiden mukainen erityista-
son saattohoito. Palliatiivista keskusta ja Koivikkokoti-yhteistyötä valmisteltiin 
vuoden 2021 aikana ja palliatiivinen keskus aloitti toimintansa vuoden 2022 
alussa. Tästä eteenpäin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palliatiivisen keskuk-
sen kehittäminen jatkuu edelleen kotisairaala-toiminnan käynnistämisellä ja ke-
hittämisellä sekä palliatiivisen poliklinikan ja konsultoivan tiimin edelleen kehittä-
misellä. 
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Logistiikkatoiminnot 
 
Kanta-Hämeessä logistiikkatoiminnot ovat olleet kuntien ja sairaanhoitopiirin yh-
teisesti omistamassa Kanta Logistiikka Oy:ssä. Pandemian myötä logistiikkatoi-
minnot ja huoltovarmuudesta huolehtiminen sairaanhoitopiirin ohjeiden mukai-
sesti ovat nousseet erityiseen tarkasteluun. Vuoden 2021 aikana jatkettiin Kanta 
Logistiikan ja Tuomi Logistiikan sulautumisvalmistelua ja tehtiin asiaa koskevat 
toimielinpäätökset. Sulautumisesta on tarkoitus päättää lopullisesti yhtiöiden ke-
vään yhtiökokouksissa ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2022. 
 
Toimintojen järjestelyihin liittyen Kanta Logistiikan omistuksia järjesteltiin Hä-
meenlinnan kaupungin kanssa tehdyllä osakekaupalla, jonka myötä sairaanhoi-
topiiristä tuli Kanta Logistiikan pääasiallinen omistaja 98,43 % omistusosuudella.  

 
Organisaatio 

 
Kuntayhtymän toimielinten kokoonpanot, organisaatio ja johtoryhmien kokoon-
panot 31.12.2021 on kuvattu liitteessä 1. 

1.3 Asiakkuus 

Asiakaskokemuksen kehittämisen arviointia on ohjannut sairaanhoitopiirin stra-
tegian asiakkuuskortin painopistealueet ja niille asetetut mittarit. Painopistealu-
eet ovat:  

 Sujuva ja oikea-aikainen hoitoonpääsy  

 Tieto hoidon etenemisestä  

 Monimuotoiset sähköiset palvelut  

 Osallistava ja vuorovaikutteinen asiakkuus  

 Näyttöön perustuva hoito – laadukas ja turvallinen  

Pandemia vaikutti myös kuluneena vuonna 2021 asiakaskokemuksen kehittämi-
sen tavoitteiden toteutumiseen. Vahvimmin se vaikutti hoitoonpääsyyn, jota on 
kuvattu tarkemmin tulosalueiden esityksissä. Myös asiakkaiden kokemus hoi-
toonpääsyn riittävästä nopeudesta heikkeni hieman edeltävään vuoteen verrat-
tuna, ollen nyt 4,33 (asteikolla 1–5). Vuonna 2020 tämä kokemusta kuvaava 
keskiarvo oli 4,35 ja vuonna 2019 4,48.   
  
Asiakaspalautteet ja niiden hyödyntäminen 
  
Pandemia vaikutti myös asiakasymmärryksen perustana olevan palautetiedon 
määrään, sillä Happy or Not-palautelaitteet ja paperiset kyselylomakkeet palau-
tettiin käyttöön vasta syyspuolella. Vastauksia edeltäviltä vuosilta jatkuvaan, 
säännöllisen asiakaskyselyyn saatiin 3953 kappaletta. Tämän kyselyn tuloksissa 
vertailuväittämien osalta tavoitteina oli edelleen, että 95 % arvioista olisi 4 tai 5 
ja alle 3 % arvioita 1 tai 2. Tavoitteesta jäätiin selkeimmin yhteistä päätöksente-
koa koskevan kokemuksen osalta (taulukko 1).  
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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 1. Vertailuväittämien arvioiden väittämäkohtaiset osuudet vuonna 
2021 

  
Asiakaskyselyn perusteella 94 % asiakkaistamme suosittelisi sairaalaa läheisil-
leen. Tämä jää vain vähän asetetusta 95 % tavoitteesta.  
  
Vuoden aikana valmisteltiin pääasialliseksi palautemuodoksi kaavailtua omalla 
mobiililaitteella annettavaa tekstiviestikyselyä. Tämä uusi kysely saatiin käyttöön 
loppuvuonna (joulukuussa) ja vastauksia tekstiviestikyselyyn saatiin 1216 kap-
paletta. Tämä vaikuttaakin palauteratkaisulta, jolla saadaan palautemäärää li-
sättyä merkittävästi. Samalla tämä automatisoitu palauteratkaisu vähentää pa-
lautteenkeruuseen menevää työtä henkilökunnalta. Asiakkaan on mahdollista 
kieltäytyä tekstiviestikyselystä tai halutessaan vastata kyselyyn paperilomak-
keella. 
  
Tekstiviestipohjaisen asiakaskyselyn tuloksissa suosittelua tarkastellaan NPS-
mittarin avulla. Siinä tulos vaihtelee -100 ja +100 välillä. Vuoden loppuun men-
nessä suosittelua kuvaava NPS-indeksi oli 82,75, joka täyttää kirkkaasti tavoit-
teeksi asettamamme arvon 50. Tuloksissa painottui päivystysklinikkaa koskevat 
palautteet, sillä kyselyä pilotoitiin siellä marraskuussa.  
  
Asiakkaiden kokemusten ja mielipiteiden kartoittamiseksi käytössä oli myös ly-
hytaikaisempia asiakaskyselyitä, joilla saatiin kohdennetusti tietoa esimerkiksi 
synnyttäneiden ryhmämuotoisesta ohjauksesta, uudistetusta kutsukirjeestä tai 
tiloista.  
  
Käsiteltyjä ja kirjattuja vapaamuotoisia palautteita oli vuonna 2020 yhteensä 298 
kappaletta. Näistä kiitoksia oli 196 ja kehittämisideoita 169 kappaletta eli samaan 
lomakkeeseen oli usein kirjattu sekä kiitoksia että kehittämisideoita. Vapaamuo-
toisten palautteiden sisällön perusteella tärkeimmäksi huomioitavaksi asiaksi 
nousee kohtaaminen. Hyvä kokemus oli muodostunut kuuntelevasta, huo-
mioivasta kohtaamisesta, huono taas silloin, jos henkilökunta oli kohdellut tylysti 
tai kiireisesti.   
  
Palautteita on hyödynnetty eri tulosalueilla esimerkiksi seuraavasti: 

 Operatiivinen tulosalue: Leikkaustoiminnassa prosesseja selkeytetty perus-
tamalla erilliset odotustilat leikkaukseen meneville ja kotiutumista odottaville 
sekä lisätty tiedonkulkua eri yksiköiden välillä. 

 Konservatiivinen tulosalue: tehty viihtyvyyttä lisääviä hankintoja lastenosas-
tolle ja muilla osastoilla panostettu tiedonkulun turvaamiseen ja siirretty hoi-
dettavien käyttöön sähkökäyttöisiä sänkyjä. 

 Psykiatrian tulosalue: suunniteltu ja toteutettu yhteistä tekemistä lasten arjen 
rikastamiseksi ja nuorten toiveiden pohjalta tehty muutoksia välipalatarjoilui-
hin. 
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Palvelupolut ja alueellinen yhteistyö  
  
Palvelupoluilla kuvataan johonkin diagnoosiin liittyvän hoidon ja palveluiden ko-
konaisuus asiakkaan näkökulmasta. Ne auttavat asiakasta kokonaiskuvan ja eri 
palveluiden merkityksen hahmottamisessa. Polun kohdissa on yhteystietoja ja 
linkkejä luotettavan lisätiedon äärelle. Jokaisessa polun kohdassa on myös vain 
ammattialisille avautuva osuus. Siinä on kuvattu tiivistetysti kunkin ammattilai-
sen rooleja palveluiden toteuttajina. Näiden avulla saadaan tuotua ammattilais-
ten tekemää työtä näkyväksi ja vakioitua toimintaa. 
  
Palvelupolkujen kuvauksia tehtiin yhteistyössä Kanta-Hämeen sote-ammattilais-
ten, työterveyshuollon, järjestöjen ja asiakkaiden kanssa. Vuoden 2021 aikana 
saatiin julkaistua kuusi palvelupolkua:  

 raskaana olevan polku 

 tekonivel-leikkauspotilaan polku 

 uniapneaa sairastavan polku 

 tulehduksellista suolistosairautta (IBD) sairastavan polku 

 kaihileikkauspotilaan polku  

 aivoinfarktiin sairastuneen polku.  

Pandemia hidasti jonkun verran polkukuvauksia, sillä ammattilaisten oli ajoittain 
haastavaa löytää aikaa sisältöjen kuvaustyöhön. Lisäksi uuden palvelusuunnit-
telijan rekrytointi hidastutti aloitettujen polkujen valmistumista.  
  
Polkukuvausten yhteydessä saadaan tietoa kehittämiskohteista sekä asiakas- 
että ammattilaisnäkökulmasta. Nykytilakuvauksina ne toimivat myös mittaami-
sen ja erilaisten kehittämisprojektien pohjana.  
   
Digipalvelut  
  
Sähköisen asiointialustan Oma Raitin kehitystyö jatkui. Palvelun käyttäjien 
määrä oli vuoden 2021 loppuun mennessä jo 7720, joten 4320 uutta käyttäjää 
kirjautui kuluneen vuoden aikana palvelun käyttäjäksi.  
  
Kaikkia suunniteltuja kehittämiskohteita ei pandemian vuoksi voitu Oma Raitiin 
toteuttaa, koska poikkeuksellinen tilanne vaati henkilökunnan työajan keskittä-
mistä hoitotyöhön. Suunniteltu perusterveydenhuollon aikojen näkyminen halut-
tiin siirtää hyvinvointialueen muodostumisvaiheeseen ja puolesta asioinnin ko-
konaisuuden aloittaminen siirtyi seuraavaan vuoteen potilastietojärjestelmä Li-
fecaren vastaavaan ominaisuuden muutosten vuoksi. 
  
Uutena Oma Raittiin lisättiin Sydänsairaalan esitietolomake ja hoidon vaikutta-
vuutta mittaavat PROM-kyselyt rintasyöpään sairastuneille ja aivoverenkierto-
häiriön saaneille. PROM-kyselyissä hoitoa saaneen pyydetään arvioimaan hy-
vinvointiaan ja terveydentilaansa eri vaiheissa hoitoa ja myös tiettyjen ajanjak-
sojen jälkeen hoidon päättymisen jälkeen. Oma Raittiin integroitiin myös Palmian 
ruokatilauksen asiakasikkuna osana ruoan valinnanvapautta koskevaa pilottia.  
  
Takaisinsoittopalvelun kehittämisprojektin myötä otettiin käyttöön asiakkaiden 
toivomat lisäominaisuudet, kuten takaisinsoiton ajankerronta, 24/7 aukiolo ja asi-
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ointimahdollisuus tekstiviestitse. Chat-palvelua testattiin äitiyspoliklinikan ajan-
varauksessa. Videovastaanotot ovat vakiintuneet toimintamuotona psykiatrian 
tulosalueella. Keskimäärin niitä on toteutettu 260 kappaletta kuukaudessa. 
   
Yhteistyö asiakasraadin ja potilasjärjestöjen kanssa  
  
Asiakasraadin kokoonpano uudistui alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Raatitoi-
minta herätti todella paljon kiinnostusta ja 64 hakijan joukosta olikin vaikea valita 
vain 5 uutta jäsentä. Asiakasraadin toiminta on vakiintunut kiinteäksi osaksi sai-
raanhoitopiirin toimintaa. Pääasiallisina toimintamuotoina ovat olleet kokoukset 
ja työpajat. Kokouksissa raatilaisten kanssa on käyty läpi ajankohtaisia asioita 
muun muassa strategiaa, asiakkuuskertomusta ja tunnettavuustutkimusta sekä 
esitelty erilaisia kehittämishankkeita. Työpajoissa on arvioitu, ideoitu ja testattu 
eri palveluita, kuten Oma Raitin esitietolomakkeita ja sen mobiilisovellusta. 
  
Raatiin hakeneista perustettiin asiakaspooli. Tähän toimintaa halusi mukaan 47 
henkilöä. Asiakaspooli on hakenut muotoaan, mutta ollut jo tärkeässä roolissa 
erilaisissa asiakasmielipiteiden kartoitustarpeissa. Lisäksi asiakasedustajia on 
ohjattu mukaan erilaisiin kehittämishankkeisiin, joista suurimpana on ollut Assi-
sairaalan suunnittelu. 
  
Myös potilasjärjestöjen edustajia on ollut mukana sairaalasuunnittelussa. Lisäksi 
yhteistyö tiivistyi vuonna 2021 aloitetun OLKA-toiminnan myötä. OLKA-toiminta 
on koordinoitua vapaaehtoistyön ja vertaistuen palvelua, joka jakautuu Oiva-tie-
topalvelun, Ilona-vapaaehtoistyön ja Toivo-vertaistuen kokonaisuuksiin. Toi-
minta aloitettiin tietopisteen perustamisella sairaalan pääaulaan syyskuussa. 
OLKA-koordinaattori on tarjonnut tietopisteellä kiireetöntä kohtaamista, opasta-
nut ja jakanut tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta. Lisäksi tietopisteellä on pi-
detty loppuvuodesta 6 teemapäivää, jolloin potilasjärjestöt olivat esittelemässä 
toimintaansa.  
   
Potilasturvallisuus  
  
Potilasturvallisuuden kehittämistä jatkettiin hyväksi havaittujen käytäntöjen mu-
kaan, vaikkakin pandemian rajoittamana. Potilasturvallisuuskävely, johon johto 
osallistuu, tehtiin ainoastaan teho-osastolla. Lääketurvallisuuteen liittyvä kävely 
tehtiin osastolla 3A.   
  
Yksiköissä on kuvattu lääkehoidon toimintaprosessit ja yhtenäiset lääkekäytän-
nöt työryhmässä on kartoitettu eri toimintamalleja ja laadittu toimenpide-ehdo-
tuksia toimintojen yhtenäistämiselle. Yhtenäisten käytäntöjen tavoitteena on 
mahdollistaa älylääkekaappien käyttöönotto viimeistään uudessa ASSI sairaa-
lassa. Laiteturvallisuutta parantava laitehallinnan järjestelmä Effector otettiin 
käyttöön. 
  
Vuoden 2021 aikana on järjestetty henkilöstölle koronarokotuksia sekä influens-
sarokotuksia. Koronarokotukset alkoivat heti vuoden alusta kriittisten yksiköiden 
henkilöstön rokotuksilla laajentuen nopeasti koko henkilökuntaan. Syksyllä 2021 
käynnistyi koronarokotusten 3. kierros. Influenssarokotekampanja toteutettiin to-
tuttuun tapaan syksyllä. Henkilöstön rokotuskattavuus vuonna 2021 oli 82 %. 
Henkilökunnan laaja rokotekattavuus on merkittävä potilasturvallisuuden mittari.  
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Potilasasiamiestoiminta  
  
Potilasasiamiehen palvelutapahtumia oli 1575 kappaletta, mikä on ollut noin nel-
jänneksen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä lienee palvelujen tehostu-
misella: Asiat on saatu ratkaistua aiempaa useammassa tapauksessa yhdellä 
yhteydenotolla. Tämän on mahdollistanut takaisinsoittopalvelu, kun kullekin yh-
teydenotolle on jäänyt riittävästi käsittelyaikaa, jolloin asia on voitu ratkaista en-
sikontaktin perusteella. 
 
Palvelutapahtumat ovat olleet pääosin muistutus- ja potilasvahinkoasioihin liitty-
vää neuvontaa ja avustamista, mutta myös esimerkiksi potilastietojen tarkastus- 
ja korjauspyynnöissä avustamista sekä valinnanvapauteen liittyvää neuvontaa. 
Pandemiatilanne ei ole erottunut erityisesti yhteydenottoaiheiden sisällöissä. 
  
Asiakasviestintä  
  
Vuoden 2021 asiakasviestinnän hallitseva teema oli edelleen koronavirus. Alku-
vuodesta rakennettiin Kanta-Hämeen koronarokotukset -sivusto, jonka kautta 
kukin kunta päivittää rokotustilannettaan, -paikkoja ja tarjoaa linkit ajanvaraus-
järjestelmiin. Sivustolla oli viikkotasolla käyntejä parhaimmillaan yli 100 000. 
Markkinoinnin osalta toteutettiin Herra Sattunen -konseptin kautta kaksi digi-
markkinointikampanjaa. Nämä kohdistuivat 116 117 –päivystysapunumeroon ja 
palvelupolkuihin. 
  
Verkossa jatkettiin KHKS:n ammattilaisia tutuksi tekevää Kuukauden kasvo -
sarjaa ja HR-yksikön toteuttaman rekrytointiviestintä oli erittäin aktiivista edel-
leen. Meidän kaikkien Kantis -teeman aloitettiin erikoisalojen esittelyt suorina 
verkkolähetyksinä, joita ehdittiin toteuttaa ortopedian ja urologian osalta. Sään-
nöllisillä johtajaylilääkäri Sally Leskisen infoilla oli merkittävää näkyvyyttä. Esi-
merkiksi Helsingin Sanomat ja molemmat iltapäivälehdet välittivät Leskisen vä-
estöinfot suorina verkkopalveluissaan.  
  
Tähtisairaalayhteistyö  
  
Tähtisairaalayhteistyötä tehtiin vuoden aikana Tays Kehitysyhtiö Oy:n vetämissä 
työryhmissä neljän eri kokonaisuuden osalta. Kaksi niistä liittyi asiakaspalauttei-
siin, toinen yhtenäisen NPS-mittarin konseptin viimeistelyyn ja käyttöönotosta 
saatavien kokemusten jakamiseen, toinen taas koski monikanavaisten asiakas-
palautteiden hallintajärjestelmän määrittelyjä. 
  
Kolmas kokonaisuus koski asiakaslähtöisten palveluiden valmennuskokonai-
suutta. Tähän tehtiin yhteistyössä kolmitasoinen konsepti, jolla saataisiin lisättyä 
organisaatioissa tietoa, taitoa tai soveltamistasoista osaamista. Neljännessä ko-
konaisuudessa konkretisoitiin IBD-verkkopoliklinikkaesimerkin avulla hyvän käy-
tännön tunnistamista, sen kuvaamista ja arviointia sekä ideoitiin hyvän käytän-
nön jakamisalustaa. Nämä konseptit on kuvattu laajoissa loppuraporteissa, ja 
ovat hyödynnettävissä sekä sairaanhoitopiireissä että hyvinvointialuevalmiste-
lussa. 

 
Asiakkuuskertomus 
  
Asiakasnäkökulmaa avataan tarkemmalla tasolla erikseen julkaistavassa asiak-
kuuskertomuksessa, joka on jo järjestyksessään yhdeksäs. 
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1.4 Talous 

 
Valtiovaranministeriön joulukuussa 2021 laatiman talouskatsauksen mukaan 
Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan 3,4 % vuonna. 2021. Covid-
19-pandemian pahentuminen vuoden 2021 lopulla lisää taloudenpitäjien epä-
varmuutta ja hidastaa talouskasvua tilapäisesti vuodenvaihteen ympärillä. 
BKT:n kasvu pysyy 3,0 prosentissa vuonna 2022, sillä usealla toimialalla tuo-
tanto on edelleen pandemiaa edeltävän tason alapuolella. Talouden kasvu kui-
tenkin hidastuu ja BKT:n arvioidaan kasvavan 1,5 % vuonna. 2023 ja 1,4 % 
vuonna 2024.  
 
Ennusteessa oletetaan, että tautitilanteen heikentyminen hidastaa talouden toi-
pumista vain hetkellisesti, vaikka taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä ro-
kotekattavuuteen liittyvä epävarmuus on uudelleen lisääntynyt. 
 
Vuonna 2022 talous jatkaa nousuaan. Myös työllisyys jatkaa kasvuaan, vaikka 
vuodenvaihteen 2021–2022 ympärillä kasvu jääkin aiemmin arvioitua hitaam-
maksi epidemian kiihtymisen ja rajoitustoimien vuoksi. Ripeän kasvun vaihe ta-
soittuu vuoden 2022 aikana maailmalla ja sen myötä myös Suomessa. Vuodesta 
2023 eteenpäin talous kasvaa 1–1½ prosentin vauhtia 
 
Valtionvarainministeriön talouskatsauksen mukaan julkisen talouden alijäämä 
pienenee voimakkaasti vuosina 2021–2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu ko-
konaan ripeän talouskasvun aikana, sillä julkiset menot ovat rakenteellisesti tu-
loja suuremmat. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliai-
kaisesti, kun talous elpyy ja alijäämä pienenee. Talouskasvun hidastuessa vel-
kasuhde kääntyy kuitenkin uudelleen kasvuun. 
 
Maailmantalouden kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjonta-
ketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio. Kuluttajahintainflaatio on kiihty-
nyt nopeasti maailmanlaajuisesti. Taustalla ovat mm. tarjontaketjujen häiriöt ja 
energian hinnan nousu. Inflaatio kiihtyy 2,6 % kansallisella kuluttajahinnalla mi-
tattuna vuonna. 2022. Valtiovaranministeriön ennusteen mukaan Inflaation nou-
sun oletetaan jäävän tilapäiseksi kysyntä- ja tarjontahäiriöiden vähitellen helpot-
taessa. Suomessa inflaatio hidastuu ennusteen mukaan 1,8 prosenttiin vuosina 
2023 ja 2024. 
 
Kuntatalouden tilannekuva 
 
Valtiovarainministeriön joulukuun 2021 talouskatsauksen mukaan vuonna 2021 
paikallishallinnon rahoitusasema heikkeni arviolta noin 550 milj. euroa alijää-
mäiseksi. Valtion kuntatalouteen kohdistamat covid-19-tukitoimet jatkuivat mit-
tavina mutta pienempinä kuin vuonna 2020. Kulutusmenojen kasvu kuitenkin 
kiihtyi vuoden 2021 aikana, minkä aiheutti mm. suojavarusteisiin ja covid-19-vi-
ruksen testaukseen käytettävien menojen kasvu, hallitusohjelman tehtävämuu-
tokset ja kunta-alan palkankorotukset. Lisäksi epidemian aikana on kertynyt mm. 
palvelu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen on aiheuttanut ylimääräisiä menopai-
neita. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät 
täysimääräisesti sekä kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät 
kustannukset kunnille. 
 
Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja tervey-
denhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointi-
alueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, 
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menopaineita. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa lievästi alijäämäisenä. Ali-
jäämä johtuu mittavista investoinneista. 
 
Talouden hidas toipuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja rakennuskannan 
iästä ja muuttoliikkeestä aiheutuvien investointipaineiden kanssa pitävät kunta-
talouden tulojen ja menojen epätasapainon mittavana koko vuosille 2021–2024 
laaditun kuntatalousohjelman ajan. 

 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloustilanne 
 

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille kaksi lisätalousarviota 

vuodelle 2021. Ensimmäinen lisätalousarviosta päätettiin 21.9.2021 (§ 40), jol-

loin valtuusto hyväksyi kuntalaskutuksen palauttamisen alkuperäiselle hallituk-

sen ja valtuuston hyväksymälle 3 %:n kasvutasolle alkuvuoden ajan käytetyn 2,2 

%:n kasvutason sijaan. Tämän lisäksi kunnilta laskutettavaksi hyväksyttiin noin 

2,5 milj. euron suuruinen lisätalousarvio.  

 

Toinen noin 5,0 milj. euron suuruinen lisätalousarvio hyväksyttiin sairaanhoito-

piirin valtuustossa 14.12.2021 (§ 55). Kummallakin lisätalousarviolla suunniteltiin 

katettavan pääosin ulkopuolisten sairaaloiden käytön merkittävästä kasvusta 

johtuvia kustannuksia. Toisella lisätalousarviolla katettiin myös potilasvakuutus-

keskukselta saadun ennakkotiedon mukaista potilasvakuutusmaksun kasvua, 

joka tammikuussa 2022 saadun tiedon mukaan ei toteutunut. Toisella lisätalous-

arviolla oli tarkoitus kattaa myös Ahveniston rakennuksista tehtäviä yhteensä 

noin 3,7 milj. euron suuruisia lisäpoistoja, mutta valtuusto poisti päätöksellään 

14.12.2021 lisätalousarviossa mukana olleen Ahveniston rakennuksia koskevat 

lisäpoistot ja niitä vastaavat kuntamaksut.  

 

Talousarviossa kuntamaksujen kokonaismäärä ilman ensihoitoa oli lisätalousar-

vioiden hyväksymisen jälkeen 214 180 052 euroa. 

 

Ahveniston rakennusten poistot 

 

Sairaanhoitopiirin KPMG Oy:ltä tilaaman selvityksen mukaan nykyisten sairaa-

larakennusten poistoja olisi lisättävä aiemmin päätetystä siten, että poistot kas-

vavat vuodesta 2021 alkaen noin 3,7 milj. euroa vuodessa. Saman kannan on 

esittänyt myös sairaanhoitopiirin tilintarkastaja.  

 

Valtuusto ei joulukuun 2021 kokouksessaan hyväksynyt lisäpoistojen tekemistä 

3,7 milj. euron suuruisena. Valtuuston päätöksen jälkeen nykyisen sairaalan toi-

mintojen muuttoaikataulua ja toimintojen siirtymiseen uuteen Assi sairaalaan tar-

vittavaa aikaa on arvioitu uudelleen. Kaikkien toimintojen siirtymisaikataulua uu-

teen sairaalaan on tässä vaiheessa vaikea arvioida tarkasti. Tästä syystä aika-

taulun on syytä olla joustava. Toimintoja siirrettäessä uuteen Assi-sairaalaan on 

toimintaa siirtymäaikana myös vanhassa sairaalassa. Vanhan sairaalan raken-

nuksia voidaan siirtymäaikana käyttää myös koulutustiloina ja tarvittaessa väis-

tötiloina siirtymäaikana. Tämän arvioinnin perusteella lisäpoistot voivat ajoittua 

aikaisemmin suunniteltua pidemmälle ajalle eli 7 vuodelle. Tämä muuttaa yli-

määräisen poiston suuruutta vuositasolla siten, että sen määrä on 2,3 milj. eu-

roa. 
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Asiaa käsiteltiin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntajohtajien kokouksessa 

8.2.2022. Kokouksessa poistoajan pidennys hyväksyttiin. Samalla kuntajohtajat 

esittivät sairaanhoitopiirille vuodelta 2021 syntyneen ylijäämän palauttamista si-

ten, että jäljelle jäävällä ylijäämällä ja taseen ylijäämällä (poistoero) pystytään 

kattamaan vuoden 2022 ylimääräinen poisto.  

 

Poistoista ja vuodelta 2021 syntyvästä ylijäämästä jäsenkuntien johdon kanssa 

käytyjen neuvotteluiden perusteella sairaanhoitopiiri palautti tilikaudelta synty-

neestä ylijäämästä kunnille 2,78 milj. euroa. Tämän jälkeen tilinpäätöksen ylijää-

mäksi jäi 245 347 euroa. Jäljelle jäävällä ylijäämällä ja taseen ylijäämäksi kat-

sottavalla erällä (poistoero) voidaan kattaa vuodelle 2022 kohdistuva ylimääräi-

nen 2,3 milj. euron lisäpoisto.  

 

Tämä jäsenkuntien kuntajohtajien kanssa saavutettu neuvotteluratkaisu on huo-

mioitu vuoden 2021 tilinpäätöksessä ja lisäpoiston määräksi esitetään 2,33 milj. 

euroa. 

 

Covid-19 epidemian kulut 

 

Sairaanhoitopiirille ja ensihoidolle aiheutui covid-19 epidemian hoidosta kustan-

nuksia noin 6,3 milj. euroa sekä sairaanhoitopiirille tulonmenetyksiä arviolta 1,6 

milj. euroa. Valtiolta saatiin korvauksia kahdessa erässä. Vuoden 2020 kulujen 

kattamiseen tarkoitettu erä maksettiin alkuvuonna 2021, joten myös se kohdis-

tettiin vuodelta 2021 syntyneisiin kustannuksiin. Valtiolta saatuja korvauksia co-

vid-19-epidemian vaatimaan hoitoon, varautumiseen ja torjuntaan kohdistettiin 

vuodelle 2021 siten yhteensä 6,0 milj. euroa. 

 

Assi-sairaalan rakennushanke 
 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ASSI-sairaalan suunnittelu- ja kehitysvaiheen 
jälkeen rakentaminen on alkanut suunnitellusti syksyllä 2021. Hankkeen koko-
naiskustannusarvio kustannusnousuvarauksineen on 355,8 milj. euroa ja hank-
keen yhteyteen kytkeytyvien tietojärjestelmäinvestointien määrä lisäksi noin 12,7 
miljoonaa euroa. Hankkeen investointimenojen toteuma vuonna 2021 oli noin 
35,5, milj. euroa. 
 
Tulos vuodelta 2021 
 
Jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella sairaanhoitopiiri pa-
lautti tilikaudelta syntyneestä ylijäämästä kunnille 2,78 milj. euroa, jonka jälkeen 
tilinpäätöksen ylijäämäksi jäi 245 347 euroa. Jäljelle jäävällä ylijäämällä ja ta-
seen ylijäämäksi katsottavalla erällä (poistoero) voidaan kattaa vuodelle 2022 
kohdistuva ylimääräinen 2,3 milj. euron lisäpoisto 

 

1.5 Henkilöstö 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli toistaiseksi voimassa olevassa palvelus-
suhteessa 1 495 henkilöä 31.12.2021 (suluissa vuoden 2020 vastaava luku 1 
476). Suurin ammattiryhmä on hoitohenkilöstö, 839 (832) henkilöä. Lääkärihen-
kilöstöä on 151 (143), huoltohenkilöstöä 210 (211) ja toimistohenkilöstöä 198 
(198). Pienin ammattiryhmä on tutkimushenkilöstö, 97 (92) henkilöä.   

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



17 
 

 

  
Vuonna 2021 sairaanhoitopiirin henkilötyövuodet olivat 1 696,3 (1 695,9) kaikki 
vakituiset, määräaikaiset ja osa-aikaiset palvelussuhteet huomioiden. Määräai-
kaisten palvelussuhteiden osuus henkilötyövuosista on 21,29 % (21,50 %).    

   
Sairauspoissaolojen määrä hieman nousi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 
17,3 (15,7) kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti.   

  
Laajempi katsaus henkilöstöön julkaistaan henkilöstökertomuksessa.  

1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 

 
Sisäinen valvonta  

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

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

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

 
Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia sairaanhoitopiirissä ovat hallituksen jäsenet, 
apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenet, sairaanhoitopiirin johtaja, 
johtajaylilääkäri, projektijohtaja, kehittämisjohtaja, talous- ja tukipalvelujohtaja, 
hallintojohtaja, johtajaylihoitaja, tulosalueylilääkärit ja tulosalueylihoitajat, vies-
tintäjohtaja, materiaalipäällikkö, hankintapäällikkö, tietohallintojohtaja, tekninen 
johtaja, henkilöstöjohtaja, sekä apuvälinekeskusliikelaitoksen toimitusjohtaja.  

 
Jokaisella esimiehellä on tilivelvollisuusasemasta riippumatta velvollisuus valvoa 
alaistaan toimintaa. Sisäisessä valvonnassa ei todettu olennaisia puutteita tili-
kaudella 2021. 
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Sisäinen tarkastus  
 

Sisäisen tarkastuksen yhteistyösopimuksessa ovat mukana Pirkanmaan, Kanta-
Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Yksikössä työskentelee kolme 
henkilöä: tarkastuspäällikkö Tampereella, sisäinen tarkastaja Hämeenlinnassa 
ja Seinäjoella. Kaikki kolme tekevät tarkastustyötä kaikissa sairaanhoitopii-
reissä. Isäntäorganisaationa ja yksikön työntekijöiden työnantajana toimii Pir-
kanmaan sairaanhoitopiiri.  
 
Yhteistarkastuksina Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiireissä on tehty seuraavat tarkastukset: 

 Lääkinnällisten laitteiden tietoturva 

 Selvitys ensihoidon järjestämisestä ja tehtävistä Tays-erva-alueella 

 Korona-avustusten hakuperusteet 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sisäiset tarkastukset: 

 Lääkärityön ostot - kokonaisuus, ohjeiden noudattamisen ja prosessin arvi-
ointia 

Muut ei taloudelliset asiat 
 
 Tiedonhallinta 
 

Toimiva tiedonhallinta parantaa asiakkaan oikeuksien toteutumista ja mahdollis-
taa uudistusten systemaattisen tiedolla johtamisen sekä kustannusten ja riskien 
paremman hallinnan. 
 
Vuoden 2020 alussa voimaan tullut laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta edel-
lyttää viranomaisilta tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, 
löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin varmistetaan tiedon koko elin-
kaaren ajan. Laki sisältää siirtymäaikoja siten, että viranomaisen pitää täyttää 
sen vaatimukset vaiheittain vuosien 2020–2023 aikana.  

 
Ilmiantokanava 
 
EU:n ns. Whistleblower-direktiivi tarjoaa suojelua henkilöille, jotka ilmoittavat 
työssään havaitsemistaan unionin oikeuden rikkomisista tai rikkomisepäilyistä. 
Väärinkäytöksistä ilmoittamisen helpottaminen parantaa erityisesti EU:n talous-
arvioon kohdistuvien petosten ja korruption ehkäisyä ja paljastamista. 
 
Direktiivi velvoittaa työnantajat perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytök-
sistä ilmoittamiseen organisaation sisällä. Lisäksi tulee perustaa ulkoinen ilmoi-
tuskanava tai ulkoisia ilmoituskanavia, joissa ilmoitukset tehdään erikseen 
määriteltäville viranomaisille. 
 
Kansallisten lainsäädännön valmistelu on useaan otteeseen viivästynyt ja lain 
odotetaan tulevan eduskunnan käsittelyyn keväällä 2022. Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiiri aloitti vuoden 2020 lopulla erva-yhteistyössä ilmiantokanavan käyt-
töönoton valmistelun. Kanava ohjeistuksineen on lähes käyttöönottovalmiina, 
mutta viimeistellään vasta sitten, kun kansallisen lainsäädännön sisältö on sel-
villä.   
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Muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät 
 

Sairaanhoitopiirin toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että Kanta-Hä-
meen väestö käyttää omaa keskussairaalaansa ja vapaalla valinnalla ulkopuoli-
siin sairaaloihin hakeutuvien joukko saadaan minimoitua. Vapaan valinnan 
kautta muualle hoitoon hakeutuneiden potilaiden kustannukset sairaanhoitopii-
rille olivat reilut 11,7 milj. euroa. Tämän kehityksen katkaiseminen on jatkossa 
haaste sairaanhoitopiirille. Muualta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin hoitoon 
vapaan valinnan perusteella hakeutuneiden potilaiden laskutus taas oli noin 1,3 
milj. euroa.  
 
Toimintavuonna Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa 
käynnistettyä Tähtisairaala-hanketta jatkettiin ja kolmen sairaanhoitopiirin yhtei-
nen kehitysyhtiö (Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa) jatkoi yhteisten 
toimintamallien suunnittelua hankintojen ja koulutuksen osa-alueilla. 

 
Uuden sairaalan (ASSI) suunnittelu eteni valitulla allianssimallilla. Sairaala suun-
nitellaan sairaanhoitopiirin omistamalle tontille Ahvenistolle. Hankkeen toteu-
tusta ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön lupa, joka määrittelee myös hankkeen 
kustannusten enimmäismäärän. Hankkeen toteutuksen sisältyy kuitenkin monia 
aikatauluun, hankkeen laajuuteen, rahoitukseen ja talouteen liittyviä riskejä. Sai-
raalahanke rahoitetaan lainalla, joten talouden näkykulmasta tulevien vuosien 
korkotaso, sen muutokset ja vaikutukset sairaanhoitopiirin talouteen ovat selkeä 
riski.  
 
Ahveniston vanhojen sairaalarakennusten jatkokehittämiseksi käynnistettiin sel-
vitystyö yhteistyössä A-insinöörien kanssa. Suunnitelma tuodaan sairaanhoito-
piirin päätöksentekoelinten käsittelyyn kevään 2022 aikana. 

 
Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen sairaanhoitopiirin taseessa ei ole kattama-
tonta alijäämää. 

 
Sairaanhoitopiirin rahoitusriskit liittyvät yleisen korkotason nousuun. Kuntayhty-
mällä on pitkäaikaisia lainoja noin 89 milj. euroa.  

 
Sairaanhoitopiirin maksuvalmius on toimintavuonna ollut kohtuullinen hyvä. 
Pankkitilin limiittiä oli tarvittaessa käytettävissä 10 milj. euroa ja kuntatodistus-
ohjelman mukaista lyhytaikaista luottoa yhteensä 30 milj. euroa. Kuntatodistus-
ohjelman mukaista lyhytaikaista rahoitusta ei ollut käytössä vuoden 2021 lo-
pussa. Kuntayhtymän rahoituksessa ei ole riskisijoituksia eikä muitakaan erityi-
siä riskialttiita rahoitusjärjestelyjä. 

 
 Vakuutukset 

 
Kuntayhtymä on vakuuttanut omaisuutensa täydestä arvosta ja vakuutusarvojen 
tarkastelu tehdään ja tarkistetaan vuosittain.  
 
Potilasvahinkojen osalta toiminnan vakuuttaminen on tapahtunut vuoden 2020 
loppuun saakka Potilasvakuutuskeskuksen toimesta. Potilasvahinkotapahtu-
mista maksetut kustannukset ovat sairaanhoitopiirissä alle maan keskitason. 
Vuoden 2021 lopussa sairaanhoitopiirillä oli Potilasvakuutuskeskukselle noin 9,1 
milj. euroa velkaa aikaisempina vuosina syntyneiden vahinkojen kattamisen va-
kuudeksi.  
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Vuoden 2021 alussa voimaan tuli uusi potilasvakuutuslaki. Lailla uudistettiin po-
tilasvakuutusta koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Sairaan-
hoitopiirien kannalta muutos on merkittävä, koska potilasvahinkojen korvaamista 
ei enää järjestetä Potilasvakuutuskeskuksen kautta vaan potilasvakuutusta var-
ten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä. Sairaanhoitopiiri kilpailutti 
potilasvakuutuksen syksyllä 2020 ja vuoden 2021 alusta potilasvakuutus hanki-
taan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta.  
 
Vakuutuskilpailutuksessa ja –sopimuksessa on varauduttu siihen, että sopimus 
voi olla pitkäaikainen tai vaihtoehtoisesti sairaanhoitopiiri voi jo ensimmäisen 
vuoden jälkeen siirtyä käyttämään yliopistosairaaloiden perustaman keskinäisen 
vakuutusyhtiön potilasvakuutusta, mikäli se on tarkoituksenmukaista.  

 
Tilintarkastus  

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

 
Riskien hallinta  

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

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

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

 
Talouden ja toiminnan arviointia varten sairaanhoitopiirillä on käytössään erilli-
nen johdon raportointijärjestelmä. Toiminnan ja talouden raportointijärjestelmä 
otettiin käyttöön toimintavuonna. Tiedot ovat katsottavissa Teams-järjestel-
mässä. Raportointijärjestelmän kautta sairaanhoitopiirin toiminta- ja talouslukuja 
ja niiden kehitystä pystyvät tarkastelemaan jatkossa myös sairaanhoitopiirin 
luottamushenkilöt ja jäsenkuntien yhteyshenkilöt. 
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1.7 Ympäristökertomus  

 
Ympäristötilinpäätös 2021 – Johdanto 
 
Tämä ympäristötilinpäätös on tehty Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlin-
nan yksikön sekä Riihimäen yksikön toiminnasta vuodelta 2021. Ympäristötilin-
päätökseen ei ole otettu mukaan sairaalan omistuksessa olevia virkistyspaik-
koja. 
  
Tarkastelun kohteeksi on valittu sairaanhoitopiirin hankintoja, jätehuoltoa sekä 
energian, veden ja nestemäisen hapen kulutusta. Kustannuksissa ei ole mukana 
arvonlisäveroa. 
  
Ympäristöasioita koskevan yleisen kiinnostuksen lisäännyttyä odotukset kestä-
vän kehityksen huomioimiseksi ovat kasvaneet. Esim. muovin erilliskeräys on 
ollut toivelistalla, mutta käytännössä muovia kerätään sairaanhoitopiirissä vielä 
vasta hyvin vähän. 
  
Sairaanhoitopiirin päätehtävä on hoitaa potilaita. Toiminta kuormittaa väistä-
mättä myös ympäristöä. Vuosittainen ympäristötilinpäätös auttaa käsittämään, 
minkälaisia määriä erikoissairaanhoito esim. kuluttaa sähköä, vettä tai tuottaa 
jätettä. Ympäristötilinpäätöstä voidaan edelleen kehittää tarkemmaksi, jotta pää-
semme vähitellen paremmin käsiksi siihen, missä kohtaa ympäristön kuormituk-
seen pystytään vaikuttamaan. 
 
Vertailu keskimääräiseen hoitojaksoon 
 
Ympäristötilinpäätöksen hankintoja, kulutuksia ja päästöjä vertaillaan hoitojak-
soihin. Hoitojakso muodostuu asiakkaan sairaalassa yhtäjaksoisesti samalla eri-
koisalalla viettämistä päivistä, jotka päättyvät potilaan uloskirjaukseen. Hoitojak-
son pituudessa lähtöpäivää ei lasketa hoitopäiväksi. 
 

Taulukko I Hämeenlinnan ja Riihimäen yksikön hoitopäivät ja -jaksot sekä keskimää-
räiset hoitoajat vuosilta 2019–2021. 

  

 2019 2020 2021 
muutos 

vuodesta 2020 

Hämeenlinnan yksikkö     

Hoitopäivät 90 460 81 078 80 741 - 0,4 % 

Hoitojaksot 26 517 22 289 23 201 +4,1 % 

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

     

Riihimäen yksikkö(*)     

Hoitopäivät 2 541 1 493 1 955 +31 % 

Hoitojaksot 107 67 90 +34 % 

Keskimääräinen hoitoaika 23,7 vrk 22,3 vrk 21,7 vrk +2,7 % 

*) Riihimäen yksikön lukemissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuodesta 2017 lähtien 
tapahtuneista toiminnallisista muutoksista johtuen, jolloin mm. päiväkirurgiatoimintaa on siir-
retty Hämeenlinnan päiväkirurgiaan ja Riihimäen kirurgian poliklinikalle vuosien 2018–2019 
välisenä aikana. 
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Kuten taulukosta I nähdään, vuonna 2021 suoritettujen hoitojaksojen lukumäärä 
määrä on noussut vuoteen 2020 verrattuna. Keskimääräisen hoitoajan pituus 
sen sijaan on hiukan laskenut. 
  
Maailmanlaajuinen Koronapandemia levisi myös Suomen ja Kanta-Hämeen sai-
raanhoitopiirin alueelle vuoden 2020 kevään aikana. Pandemia jatkui myös koko 
vuoden 2021 ajan vaihdellen jatkuvasti voimakkuudeltaan. Osana Koronaviruk-
sen leviämisen vastaisia toimia, hoitoprosesseja sairaanhoitopiirin Hämeenlin-
nan ja Riihimäen yksiköissä muutettiin siten, että hoitojaksojen määrää jouduttiin 
vähentämään erityisesti vuoden 2020 aikana. Toisaalta myös hoidon kysyntä 
(lähetteet sairaalaan) väheni samaan aikaan. Koronapandemiaan varautumisen 
eri vaiheissa, hoitoja on pystytty osin myös lisäämään tai palauttamaan tavan-
omaiselle tasolle, mutta silti koko vuoden 2021 ajan koronapandemian vastaiset 
toimenpiteet vaikuttivat sairaalan toimintoihin. 
 
Hankinnat 
 
Ympäristötilinpäätöksen hankinnoissa tarkastellaan ainoastaan suoraan hoito-
työhön liittyviä hankintoja ja ruokahuollon hankintoja. Hankinnoissa huomioidaan 
apteekkitarvikkeet, hoitotarvikkeet ja ruokahuollon osalta tuotettujen potilasate-
rioiden määrä kilogrammoissa. 
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Taulukko II. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kustannukset vuonna 2021 hoitojaksoa 
(HJ) kohden sekä ruokahuollon osalta tuotetut potilasateriamäärät Hä-
meenlinnan ja Riihimäen yksiköissä (laskennassa ei ole huomioitu avohoi-
dossa annettavia lääkkeitä). 

  

Hämeenlinnan  
yksikkö  

2019  2020  2021  

   vuosi  hoitoj. vuosi  hoitoj. vuosi  Hoitoj. 

  milj. € € milj. € € milj. € € 

Hoitotarvikkeet, € 6,7 254 7,0 315 7,8 337 

Lääkkeet, € 10,3 389 9,8 437 10,9(*) 469 

Elintarvikkeet = tuo-
tetut potilasateriat, 
kg 

161 330 
kg 

6,1 kg 
145 740 

kg 
6,5 kg 

151 714 
kg 

6,5 kg 

      

Riihimäen  
yksikkö  

2019  2020  2021  

  vuosi  hoitoj. vuosi  hoitoj. vuosi  hoitoj. 

  milj. € € milj. € € milj. € € 

Hoitotarvikkeet, € 0,075  700 0,075 1 119  0,089 988  

Lääkkeet, € 1,7 15 607 1,5 22 687 1,38(*) 15 500 

Elintarvikkeet = tuo-
tetut potilasateriat, 
kg 

4 380 kg 40,9 kg 2 908 kg 43,4 kg 3 938 kg 43,8 kg 

  
(*) Lääkehävikki vuonna 2021 oli 151 348 € (HML) ja 6 074 € (RMK) 
  

 
Jätteiden käsittely 
 
Käsittelyyn lähtevien jätteiden määriä ja jätteen kuljetuksen ja käsittelyn kustan-
nuksia tarkastellaan alla valittujen jätejakeiden osalta. Lista ei ole täydellinen, 
vaan sairaanhoitopiirissä syntyy muitakin jätteitä.   
  
Kustannuksissa ei ole sisällä sairaanhoitopiirin kiinteistöjen sisällä tapahtuvan 
jätteiden kuljetuksen kustannuksia. 
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Taulukko III. Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuosina 2019–2021 
Hämeenlinnan yksikössä. 

  

Jätteiden määrät, 
HML-yksikkö  

2019 2020 2021 

  1000 kg € 1000 kg € 1000 kg € 

Yhdyskuntajäte  315  60 717  360  85 727  349  68 400  

Biojäte  142,3  28 311  84,4  18 613  136  - 

Pahvi  48,98  1843  46,34  2775  45,02  3130  

Kartonki  0  0  0,158  48  0,845  289  

Keräyspaperi  34,768  0  41,944  0  38,36  0  

Sairaalalasi  9,163  2281  8,198  2330  9,144  2250  

Pakkauslasi  0,672  589  0  483  0  577  

Pakkausmetalli  4,62  413  4,62  436  4,805  477  

Sähkö- ja 
elektr.jäte 

0,886  1261  0,313  385  0,55  625  

Puhdas puu  12,26  1033  7,5  744   8,4  701  

Erityisjäte  51,3  128 195  51,4  142 695  45,1  123 652  

Vaarallinen jäte   1,1  622  0,9  345  2,0  1 331  

Tietosuojapaperi  12,5  18 667  15  21 028  15,15  21 828  

Yhteensä   633,5 243 932  620,7 275 609  645,9 223 260  

  kg / HJ  € / HJ  kg / HJ  € / HJ  kg / HJ  € / HJ  

Muodostunut jäte-
määrä / hoitojakso  

23,9   9,2 28,1   12,3  27,8  0,96 

 
Taulukko IV. Eri jätelajikkeiden määrät ja käsittelykustannukset vuosina 2019–2021 Rii-

himäen yksikössä. 
  

Jätteiden määrät  
RMK yksikkö  

2019 2020 2021 

  1000 kg  €  1000 kg  €  1000 kg  €  

Yhdyskuntajäte  57  10 636  60,7  14 262  67,9  13 398  

Biojäte  5,1  1 214  3,3  1 052  - - 

Pahvi  7,76  37  8,07  454  11,180  516  

Keräyspaperi  0,924  0  0,924  0  0,792  0  

Sairaalalasi  1,092  126  1,596  161  1,344  145  

Sähkö- ja elektroniikka-
jäte  

0  222  0,288  531  0,166  361  

Erityisjäte  4,2  14 257  3,6  12 573  2,8  12 166  

Tietosuojajäte  0,4  616  0,7  998  0,68  987  

Rakennusjäte  0  0  10,5  3 156  10,26  3004,81  

Yhteensä  76,4 27 108  89,6 33 187  95,1 17 180  

  kg /HJ  € / HJ  kg /HJ  € / HJ  kg / HJ  € / HJ  

Muodostunut jätemäärä /   
hoitojakso  

714 kg  253 €  1338 kg  495 €  1057 kg  191 €  
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Energia, vesi ja nestemäinen happi 
 
Sairaanhoitopiirin energian, veden ja nestemäisen hapen kulutusta ja kustan-
nuksia on käsitelty taulukoissa V (Hämeenlinnan yksikkö) ja VI (Riihimäen yk-
sikkö). Hinnoissa on huomioitu perusmaksut ja alv.= 0 %.  
 

Taulukko V. Hämeenlinnan yksikön lämmön, sähkön, höyryn, veden ja nestemäisen 
hapen kulutustiedot vuosina 2019–2021. 

  

Kulutus  
HML  

2019 2020 2021 

  määrä  € (alv.0 %)  määrä  € (alv.0 %)  määrä  € (alv.0 %)   

Sähkö (MWh)  11 806  881 392  11 945  1 303 195  12 336  1 048  

Höyry (MWh)  3 793  434 500  3 912  278 372  3 878,3  607 387 

Kaukolämpö 
(MWh)  

20 491  1 443 516  19 030  1 030 790  24 995  1 965 984  

Vesi (m3)  65 773  208 303  65 592  194 340  70 078  232 721   

Happi (kg)  145 922  24 077  116 244  20 298  142 363  22 778 

 
Taulukko VI. Riihimäen yksikön lämmön, sähkön, veden ja nestemäisen hapen kulutus-

tiedot vuosina 2019–2020. 
  

Kulutus  
HML  

2019 2020 2021 

  määrä  
€ (alv.0 
%)  

määrä  € (alv.0 %)  määrä  € (alv.0 %) 

Sähkö (MWh)  1 992 173 984 1 902 180 638 1 948 177 020 

Kaukolämpö 
(MWh)  

4 757 256 742 4 495 261 512 5 755 305 027 

Vesi (m3)  7 924 28 320 7 389 27 199 6 520 22 411 

Happi (kg)  32 239 5 319 28 794 4 626 25 117 8 586 

 
 2019 2020 2021 
  € / hoitojakso € / hoitojakso € / hoitojakso 
Sähkönkulutus 1 626 2 696 1 967 

Kaukolämmön kulutus 2 399 3 903 3 389 
Vedenkulutus  265 406 249 
Hapenkulutus  50 69 95 

 
Yhteenveto 
 
Energian ja veden ominaiskulutukset olivat seuraavat: 
 

Energian ominaiskulutus  HML- yksikkö  RMK yksikkö  

2019  2020  2021  2019  2020  2021  

Sähköenergia  kWh /r-m3 40,3  40,8  42,1  30,6  29,3  30,0  

Kaukolämpö  kWh /r-m3 70,0  65,0  85,3  73,2  69,2  88,5  

Vedenkulutus l / r-m3  224,6  224,0 239,3 121,9 113,7 100.3 
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Laskennassa käytetyt rakennustilavuudet olivat: 

 Hämeenlinnan yksikkö: 292 811 m3 

 Riihimäen yksikkö: 65 000 m3 

  
Vuoden 2021 aikana sairaanhoitopiirin käytetyn sähköenergian ominaiskulutuk-
sissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Veden 
ominaiskulutus on hiukan noussut Hämeenlinnan yksikössä, Riihimäen yksi-
kössä puolestaan edelleen laskenut. Hyödykkeiden tuotannon ja jakelun yhteis-
työkumppanit ovat säilyneet samoina edelliseen vuoteen verrattuna. 
  
Kaukolämmön osalta vuoden 2020 poikkeuksellisen lämmin alkuvuosi ja lämmin 
loppuvuosi laskivat lämmitysenergian ominaiskulutusta ja kokonaiskulutusta 
sekä Hämeenlinnan että Riihimäen yksiköissä. Vuoden 2021 sääolosuhteiden 
puolesta erityisen kylmä alku- ja loppuvuosi puolestaan nostivat lämmitysener-
gian tarvetta merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna. Kaukolämmön ominais-
kulutus ja kokonaiskulutus olivatkin poikkeuksellisen korkealla tasolla sekä Hä-
meenlinnan että Riihimäen yksiköissä. 
  
Höyryenergian osalta hankitun höyryn yksikköhinta nousi voimakkaasti maail-
manmarkkinahintojen voimakkaasti noustessa etenkin loppuvuodesta 2021. 
Maailmanmarkkinahintojen odotetaan jatkavan nousua edelleen alkuvuonna 
2022. Höyryn tuotantokustannus seuraa voimakkaasti kansallisten ja kansain-
välisten hintaindeksien muutoksia. 
  
Sähköenergian siirtohinnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Myös 
sähköenergian hankintakustannus säilyi vuoden 2021 aikana muuttumattomana 
riippumatta esimerkiksi sähköenergian pörssihintojen voimakkaasta noususta 
loppuvuonna 2021. Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköhin hankittava sähköener-
gia on hinnaltaan suojattu vuoden 2021 osalta, myös vuoden 2022 sähköener-
gian hankintahinta on suojattu. Sähköenergian kulutuksessa ei ole ollut merkit-
täviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. 

1.8 Sisäilmaryhmän toimintakertomus 2021 

Sisäilmaryhmän kokoonpano 
  

 Olavi Kulonen PJ, tekniset palvelut 04/2021 asti 

 Jukka Tuominen PJ, tekniset palvelut 05/2021 alkaen 

 Ville Vuorijärvi, tekniset palvelut (Puheenjohtajana 05/2021 kokouk-
sessa) 

 Jani Hämäläinen, tekniset palvelut 05/2021 alkaen 

 Petri Lonka, tekniset palvelut 

 Marita Penttilä, työsuojelupäällikkö 

 Päivi Malmivaara, työsuojeluvaltuutettu 

 Sanna Vänskä, työsuojeluvaltuutettu 

 Auli Harjula, Terveystalo Oy 

 Virva Visakivi-Laine, Terveystalo Oy 

 Antti Koivisto, Terveystalo Oy 
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Sisäilmaryhmän toiminta 
  
Sisäilmaryhmä kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa. Sisäilmaryhmässä päivite-
tään teknisen toimen, työterveyshuollon ja työsuojelun näkökulmasta niiden yk-
siköiden tilanne, joista on tullut kyseisille tahoille yhteydenottoja mahdollisesta 
sisäilmaongelmasta tai sen epäilystä liittyen henkilöstön oireiluun tai tilojen kun-
toon. Sisäilmaryhmässä käydään läpi myös seurannassa ja työn alla olevien yk-
siköiden tilanne. 
  
Sisäilmaryhmän lisäksi tekniikan ja työsuojelun edustajat ovat kokoustaneet noin 
kolmen viikon välein. 
  
Sisäilma-asioita käsitellään myös teknisten palvelujen viikkopalavereissa. 
  
Vuoden 2021 aikana tehtiin 6 kappaletta työyksikön omatarkastuksia sisäilma-
ongelmiin liittyen. Nämä on käsitelty sisäilmaprosessin mukaan. 
  
Tietoa sisäilma-asioista, sekä tietoa miten toimitaan, kun koetaan sisäilmaan 
liittyviä oireita, löytyy intrasta: https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Turvalli-
suus/SitePages/Sisäilma.aspx 
  
 
Teknisten palveluiden lausunnot sisäilma-asioihin 

  
KNF/KLF 

  

 Tiloihin tehtiin erityistarkastus sisäilman laadun suhteen 
o Kaikille havaitut poikkeamakohdat korjattiin tiivistämällä kaasutii-

viillä tavalla. 

 Yksittäinen huone on ollut alipaineinen. Tämän huoneen painesuhteet on 
korjattu 

 Pidetty keskustelutilaisuus henkilökunnan kanssa 

  
Ahveniston tilat  

  
psykiatrian pkl 3. ja 5.krs, toimintaterapiatilat 1.krs 

 Tehty työsuojelun ja tekniikan yhteinen katselmus psykiatrian pkl:n tiloi-
hin A-siipi 3.krs, B-siipi 5.krs. ja toimintaterapia B-rappu 1.krs. Mukana 
oli myös psykiatrian tulosalueen ylihoitaja Jaana Metsälä. 

 Sovittu 3.kerroksen käytävältä pesuhuoneen poistosta, sieltä aiheutuvien 
hajuhaittojen vuoksi. Lisäksi B-rapun 1.kerroksen toimintaterapiatiloissa 
suositeltu poistettavaksi ylimääräiset tavarat sekä tehtäväksi yläpölyjen 
pyyhintä.  

 Tekniikka tekee sisäilmaoirekyselyn, jonka työsuojelu toimittaa eteen-
päin. 

Sisäilmaoirekysely psykiatrian pkl 1.krs, 3.krs ja 5. krs, aikuispsykiatrian 
 pkl, lastenpsykiatrian pkl, toimintaterapia (B-rappu, 1.krs) 
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 Vastauksia saapui 32 tilasta 

 Yleisimmin vastaus liittyi tunkkaiseen ilmaan / ilman riittävyyteen 26kpl 

 Muita useimmin mainittuja asioita on lämpötila ja hajut. 

 Pidetty yhteenveto- /keskustelutilaisuus yksikön henkilökunnalle 

Toimenpiteitä 

 Annettu vahva suositus kukkien, mattojen, sekä muiden kangaspintais-
ten materiaalien poistosta  

 Varmistettu ilmastointikoneiden toimintaa ja ilmamäärien riittävyyttä 

 Yksittäisiä ilmanpuhdistimia toimitettu ja siirretty 

 Testattu 1. krs a-siipi toimintaterapiassa huonekohtaista lisäilmalaitetta. 

Anestesialääkäreiden lepohuone 

 Uusittu sisäkatto, tiivistetty seinät, ehostettu kylpyhuone. 

 Toimintavuodella huoneessa tehtiin pintakosteusmittauksia ja ilmamäärä 
mittaukset, joiden mukaan huone oli kunnossa 

 Kalustusta uusittiin toimintavuodella 

 Oireilijat vähentyneet ja oireilijoillakin on toimiva ratkaisu lepohuoneeksi 

 Pidetty keskustelutilaisuus anestesialääkäreiden kanssa 

Os. 1, synnytyssalit, äitiyspoliklinikka, vastasyntyneiden teho 

 Synnytysosaston huonekohtaiset remontit etenivät suunnitellusti ja jat-
kuu vuonna 2022 

 Synnytyssalien pääviemärit sukitettu 

 Os.1 Kylpyhuoneiden nurkka-/ lattiasilikonien vaihtoja tehty 

 Os.1 suoritettu ilmanvaihdon mittaukset. Tehty myös tarvittavat säädöt 

 Os.1 lattialuukut tiivistetty 

 Yläpölyt puhdistettu os.1 kanslia 

 VTO Ulkoseinä tiivistetty 

 Os. 1 ja VTO kanslioissa kokeilussa uudet ilmanpuhdistimet 

 Äitiyspoliklinikan 084a ja 084b huoneissa ilmamäärien mittaukset ja 
säätö 

 Osastotunnilla keskustelut henkilökunnan kanssa sisäilma-asioista 

Huoneet sihteerien työtilat E2 086 ja D2 005  

 Huoneista tuli sisäilmailmoitukset ja kumpaankin tilaan tehtiin tekniikan 
tarkastus, jossa huomattiin mm. rakenteellisia vuotokohtia. Nämä kor-
jaukset on tehty vuoden 2021 aikana. 

Dialyysi E2 177 

 Mitattu ja säädetty ilmanvaihto 

 Huone tiivistetty vanhan ja uuden seinän liitoskohdasta 

 Yläpölyjen pyyhintä 

 Toimitettu ilmanpuhdistin 
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Työsuojelun lausunnot sisäilma-asioihin 
  

Työsuojelun näkökulmasta sisäilmaprosessin kulku on selkiytynyt, tiedonkulku 
parantunut ja yhteistyö ryhmän sisällä on toimivaa. Työsuojelu on pyrkinyt aktii-
visesti ohjaamaan yksiköitä sisäilmaan liittyvissä yhteydenotoissa toimimaan si-
säilmaprosessin mukaisesti. Toimivan sisäilmaprosessin ansiosta yhteydenotot 
työsuojeluun ovat vähentyneet. 
  
Ilmanpuhdistimien sijoittelu ja huoltovastuu on siirtynyt keväällä 2021 teknisten 
palveluiden hoidettavaksi. 
  
Työsuojelu on toivonut yhteistä, ajan tasalla olevaa sähköistä alustaa, jossa teh-
dyt sisäilmailmoitukset (työyksikön omatarkastuslista) ja niihin liittyvät toimenpi-
teet ovat sisäilmaryhmän jäsenten seurattavissa. 
  

 
Työterveyshuollon lausunnot sisäilma-asioihin 

 Sisäilmayhteydenottoja on tullut tavanomaista vähemmän vuonna 2021, 
vaikutelmana on, että koronatilanne on voinut vaikuttaa yhteydenottojen 
määrään. Yhteydenottoja on tullut osastolta 1, äitiys pkl:lta, teholta sekä 
psykiatrialta. 

 Työpaikkakäyntejä on tehty mm. intensiiviyksikköön. Työpaikkakäynnillä 
kiinnitettiin huomiota työhuoneissa olleisiin mattoihin, kasveihin ym. si-
säilmaa mahdollisesti heikentäviin seikkoihin. Pääsääntöisesti työpaik-
kaselvityksissä vuoden 2021 aikana henkilöstö on kokenut sisäilman laa-
dun hyvänä.  

 Työterveyshuollon näkökulmasta sisäilma-asiat ovat hallinnassa, oireilua 
on esiintynyt jonkin verran yksittäisillä työntekijöillä rajatuissa työtiloissa. 

 Sisäilmatyöryhmässä on mahdollista nostaa esiin kohteita, joissa oireilua 
esiintyy. Työpisteissä oireilevat työntekijät ohjataan työterveyshuoltoon 
sisäilmaterveystarkastusta varten. 

 
 

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



30 
 

 

2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

2.1 Strategiset tavoitteet 

 
Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2019–2021 perustui neljään peruspilariin. 
Strategisille tavoitteille on mittarit, jotka päivitetään vuosittain. Kullekin peruspi-
larille on myös määritelty omistaja sairaanhoitopiirin strategiajohtoryhmästä. 
 
Strategian neljä peruspilaria ovat: 

1. Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen (omistaja johtajaylihoi-
taja) 

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

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

johtaja) 

Sairaanhoitopiirin strategian toteutus on merkittävästi kärsinyt koronapandemian 

sekä sairaanhoitopiirin johdolle, että koko henkilöstölle aiheuttamasta työkuor-

masta. Strategian sisältöä on jouduttu kaiken aikaa priorisoimaan suhteessa 

käytettävissä oleviin resursseihin. Toisaalta aikaa ei ole riittänyt itse jatkuvan 

strategiaprosessin kehittämiseen. 

 

Strategiakausi päättyi vuoden 2021 loppuun. Taustana oli ennen kaikkea vaali-

kausien aikataulu. Kunnallisvaalit vuonna 2021 siirtyivät koronapandemian 

vuoksi kesäkuulle ja sairaanhoitopiirin uudet toimielimet järjestäytyivät syys-

kuussa 2021. Vaalien siirtyminen vaikutti jonkin verran siirtävästi uuden strate-

gian valmisteluprosessiin. 

 

Sote-uudistuksen tultua hyväksytyksi ja vuoden 2022 ollessa viimeinen sairaan-

hoitopiirin toimintavuosi, jää myös viimeinen strategiakausi ainoastaan vuoden 

mittaiseksi. Näin ollen uusi strategia päätettiin laatia aiemman strategian pohjalla 

sitä tiivistäen siten, että lyhyen strategiakauden rajallinen toteutusaika otetaan 

huomioon. Toisaalta tiedossa oli myös, että uuden hyvinvointialueen valmistelu 

tulee syömään sairaanhoitopiirin resursseja ja myös koronapandemia vaikuttaa 

merkittävästi sairaanhoitopiirin toimintaan ja käytettäviin resursseihin. 

 

Uuden strategian valmistelu on perustunut edelleen samoihin neljään yllä kuvat-

tuun peruspilariin. 

 
Laadukas hoito – sinua kuunnellen  

 
Asiakkuuskortissa olevia painopistealueita pystyttiin pääosin edistämään ko-
ronapandemiasta huolimatta. Hoitoonpääsyyn kiinnitettiin erityistä huomiota ja 
hoitovelkaa purettiin pitkin vuotta pandemiatilanteen sen salliessa. Palvelupol-
kujen kuvaaminen eteni, mikä vahvisti osaltaan asiakkaiden tietoa hoidon ete-
nemisestä ja sujuvampaa hoitoa kotoa kotiin. Digitaalisten palveluiden käyttöön-
ottoa jatkettiin esimerkiksi lisääntyvien etävastaanottojen muodossa edistäen 
näin asiakkaiden monimuotoisia palvelukanavia. 
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Asiakasviestinnässä jouduttiin keskittymään pääosin koronainformaatioon. Asia-
kasraatitoiminta oli vilkasta työpajojen ja virtuaalisten kokousten muodossa vah-
vistaen näin asiakasosallisuutta. 
 
Palkitseva työ 

 
Sairaanhoitopiirille laadittiin uudet arvot vuonna 2020 ja niiden levittämistä ar-
keen jatkettiin vuonna 2021. Yhtenä osana arvotyötä laadittiin yhteistyössä esi-
henkilöiden ja johtoryhmän sekä Leidenschaft Oy:n kanssa “Arvojen mukainen 
esihenkilötyö” -roolikortit ja niitä käytiin yhdessä esihenkilöiden kanssa läpi lop-
puvuonna aloitetuissa arvotyöpajoissa. 
 
Henkilöstöstrategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen oli koronatilanteesta 
johtuen paikoin haasteellista, mutta silti toteutumisastetta voidaan pitää olosuh-
teet huomioiden kohtuullisena. Koronaepidemia on vaikuttanut jossain määrin 
kaikkiin henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumisasteisiin.  Matalan hierarkian 
edistämisaskeleena tehty täyttölupamenettelyn uudistaminen on osoittanut toi-
mivuutensa vuonna 2021. Etätyöohje päivitettiin ja siihen liittyvää ohjeistusta on 
kevennetty ja muokattu vastaamaan arvoja ja muuttuneita työskentelytapoja. 
Täydennyskoulutuspäivien määrä lisääntyi edellisvuodesta tavoitteen mukai-
sesti. Strategian toteutumisen mittarina ovat mm. jatkuvan henkilöstökyselyn tu-
lokset, joissa oltiin monessa kohdin tavoitetasossa tai hyvin lähellä sitä (väittä-
mien vastauksista väh. 75 % “pitää osittain paikkansa” tai parempi) ja tulokset 
ovat edellistä vuotta paremmat.  Suositteluindeksin tavoitteesta jäätiin koko or-
ganisaation tasolla, eNPS -12 (tavoite >10).  Yksikkötasolla suositteluindeksissä 
on suurta vaihtelua ja useissa yksiköissä oltiin reilusti tavoitteen yläpuolella. Vas-
taajamäärätavoitteesta jäätiin myös vuonna 2021. 
 
Monien ammattiryhmien työntekijöiden saatavuudessa on ollut suuria haasteita 
valtakunnallisesti. Rekrytointiin ja työnantajamielikuvaan liittyen tehtiin vuonna 
2021 monia toimia, mm. työnantajamielikuvan ja rekrytointiviestinnän kehittämi-
seen ja erottumiseen muista organisaatioista; somen käytön lisääminen, artik-
kelit, joissa työntekijät kuvaavat työtään KHSHP:ssä, uudet kuvat rekrytointivies-
tinnän tueksi, rekrytointivideot ja pyrittiin edelleen lähestyttävään, inhimilliseen 
viestintään. Loppuvuodesta otettiin kokeiluun rekrytointipalkkio, jossa vakinaisen 
hoitohenkilöstön palkkaamiseen johtaneesta rekrytoinnista maksettiin palkkio 
sekä uudelle työntekijälle että hänen nimeämälleen sairaanhoitopiirin suositteli-
jalle. Perehdytyksen parantamiseksi tarjottiin koulutuksia, työpajoja ja yksilöllistä 
ohjausta toimivan perehdytyksen merkityksestä sekä Intro-perehdytysjärjestel-
män käyttöön. Intron käyttö laajeni hyvin vaikka strategian tavoitteeseen ei 
päästy. Hoitotyössä aloitettiin myös mentorointimallin aktiivinen käyttöönotto.   

  
Viestintää on pyritty parantamaan sekä uuden intran kautta että viikoittaisilla joh-
tajaylilääkärin koronainfoilla, joissa johto on viestinyt myös muista ajankohtai-
sista asioista. Henkilöstölle on tarjottu tukea jaksamiseen työterveyshuollon pal-
veluina, tukitiimin käynneillä yksiköissä, hyvinvointiwebinaarilla, työterveyspsy-
kologin vetäminä sparraushetkinä ja yksiköihin on koulutettu defusing-istunnon 
vetäjiä. Koronatestauksiin on tarjottu mahdollisimman sujuva pääsy sekä henki-
löstölle että perheenjäsenille. Esihenkilöille on tarjottu täydennyskoulutusta ja 
esihenkilötyön tueksi on tarjottu sparrauksia, valmennuksia ja mahdollisuutta 
konsultaatioihin. Moniammatillinen tukitiimi on ollut mukana johdon tukena suun-
nittelemassa ja toteuttamassa työhyvinvoinnin tukitoimia useampaan yksikköön 
vuoden 2021 aikana. 
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 Yhdessä arvoa asiakkaalle 
 

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

   
Käytännössä vuoden 2021 aikana käytännölliset toimenpiteet ovat keskittyneet 

 seuraaviin  kumppanuuksiin: 
1) Tays Kehitysyhtiö Oy:n kautta kehitettävät toiminnot (stragiset ja innovatiiviset 
hankinnat, asiakaskokemuksen kehittäminen ja mittaaminen sekä henkilöstön 
osaamisen ja saatavuuden kehittämien) 
2) Assi-sairaalan toteutusallianssin osapuolet (Skanska, Sweco ja Team  

      Integrated) 
3) Hyvinvointialueen valmistelu 
4) Keskeisimmän tietojärjestelmän, asiakas- ja potilastietojärjestelmä LifeCaren 

  kehittämiskumppanuus yhteistyössä kuuden muun sairaanhoitopiirin tai 
  hyvinvointialueen ja ohjelmiston kehittäjäyrityksen TietoEVRY Oy:n kanssa. 
 

Sijoitus terveyteen  
 

Terveydenhuolto on investointi yhteiskunnan toimivuuteen. Näyttöön perustuva 
ja vaikuttava hoitoprosessi on taloudellisesti yhteiskunnalle tehokkain ja tuottaa 

samalla parhaan asiakas‐ ja henkilöstötyytyväisyyden. Sairaanhoitopiiri luo 
omalla toiminnallaan merkittävää elinvoimaa Kanta‐Hämeen maakuntaan. 
 
Sijoitus terveyteen sisältää hoidon vaikuttavuuteen, sen mittaamiseen ja rapor-
toitiin liittyviä tavoitteita. Sairaanhoitopiirin toiminta‐ ja taloussuunnittelu perustuu 
ennustettuun tietoon. Tavoitteena on, että sairaanhoitopiiri pystyy arvioimaan eri 
tietolähteistä peräisin olevaa ja omaan tietotuotantoon perustuvaa informaatiota 
ja ennakoi myös terveydenhuollon maakunnallisia kehitystrendejä.  
 
Toimintavuonna otettiin käyttöön toiminnan ja talouden raportointijärjestelmä, 
joka on katsottavissa Teams-järjestelmässä. Raportointijärjestelmän kautta sai-
raanhoitopiirin toiminta- ja talouslukuja ja niiden kehitystä pystyvät tarkastele-
maan jatkossa myös sairaanhoitopiirin luottamushenkilöt ja jäsenkuntien yhteys-
henkilöt. 
 
Kestävän kehityksen periaatteiden luomiseksi ryhdyttiin yhteistyöhön Hämeen 
ammattikorkeakoulun (Hamk) kanssa. Ammattikorkeakoulun opiskelija laatii 
kestävää kehitystä käsittelevän työn opinnäytetyönä, jonka teemaksi valittiin 
vastuullisuus, joka pitää sisällään myös kestävän kehityksen periaatteet ja eh-
dotuksen sairaanhoitopiirissä noudatettavista kehityslinjoista. Työn valmistumi-
nen siirtyi alkuvuoteen 2022. 

 
Toimiva ja luotettava hallinto 

 

Strategiaa laadittaessa varsinaisten strategiakorttien lisäksi koko toimintaa läpi-

leikkaavaksi teemaksi nostettiin toimiva ja luotettava hallinto. Se muodostuu eri-

tyisesti seuraavista elementeistä:  

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



33 
 

 

- Toimivalta – oikeus julkisten varojen käyttöön johdetaan hallintosäännön toi-
mivaltamääräyksistä ja delegointipäätöksistä 

- Avoimuus – julkisten varojen käytön ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäky-
vyys sekä kuntalaisten muutoksenhakuoikeus 

- Sopimuskumppaneiden ohjaus – sopimuskumppanit sitoutetaan tarkoituk-
senmukaisiin ehtoihin tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa 

- Varojen käytön kontrollointi – varojen käyttö on tehtyjen päätösten ja sopi-
musten mukaista 

Sairaanhoitopiiri julkaisee päätöksiä laajemmin kuin kuntalaki edellyttää. Esi-

merkiksi kaikki hankintapäätökset julkaistaan verkossa.   

 

Vuoden 2021 lopulla aloitettiin tekninen sopimusten siirto hyvinvointialueen so-

pimustenhallintajärjestelmään. Siirron yhteydessä kirjattiin sopimusasiakirjoista 

tarvittavat metatiedot, jotka osin poikkesivat sairaanhoitopiirin omassa toimin-

nassaan käyttämistä metatiedoista ja lisäsivät sopimussiirtoihin liittyvän työn 

määrää. Siirrettäviä sopimuksia kertyi lopulta hieman yli 1.000 kpl. Koska nyky-

aikainen asianhallinta perustuu asioille kirjaamiseen, samassa yhteydessä var-

sinaisten sopimusten kanssa on käsiteltävä niihin liittyvät muut asiakirjat kuten 

tehdyt reklamaatiot. Näin ollen sopimusten siirto on varsin moniulotteinen työ-

prosessi.  

 

Sopimustensiirron yhteydessä havaittiin, että yhteishankintayksiköiden tekemät 

sopimukset puuttuivat kokonaan sairaanhoitopiirin omasta järjestelmästä. Tä-

män vuoksi niiden ehtojen tunnistaminen, seuranta, laskujen tarkastus ja val-

vonta on ollut sisäisen valvonnan näkökulmasta satunnaista ja siltä osin proses-

sia on pikaisesti kehitettävä. Hyvänä asiana sopimusten siirrossa on ollut, että 

monelta osin yksiköiden sopimustilanne on kerralla laitettu ajan tasalle, mikäli 

siinä on ollut puutteita.  

 

Erityinen uudehko piirre sopimusten hallinnassa on sähköinen sopimusten alle-

kirjoitus. Se tuo sisäiseen sopimusten hallintaprosessiin uusia työvaiheita, kun 

sopimusasiakirjat tulevat sopimuskumppanilta suoraan päätöksentekijälle ei-

vätkä välttämättä kulje oman organisaation valmistelijan kautta kuten aiemmin 

paperiaikana. 
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2.2 Sairaanhoitopiirin kehittämishankkeet 

 
Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistä on jatkettu strategisten linjausten mu-
kaisesti vuonna 2021. Osa kehittämishankkeista jaksottuu usealle tilikaudelle.   
  
Erikoissairaanhoidon toiminnan kehittämisen lisäksi parannetaan Kanta-Hä-
meen sisäistä yhteistoimintaa perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
kanssa matkalla kohti yhteistä hyvinvointialuetta sekä Erva-tasoista yhteistoi-
mintaa Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Käynnissä 
on myös yhteisprojekteja muiden Lifecare-potilastietojärjestelmää käyttävien 
sairaaloiden kanssa. 
  
Vuodesta 2020 lähtien kehittämistoiminta on järjestetty Kehittämistiimi-mallilla. 
Kehittämistiimin toimintaa on koordinoinut kehittämispäällikkö ja siihen kuuluu 
22 henkilöä, joiden työpanoksesta valtaosa kuluu erilaisiin kehittämistehtäviin. 
Kehittämistiimin tehtävänä on toteuttaa sairaanhoitopiirin strategisia tavoitteita 
ja tuntea sekä johtaa sairaalassa meneillään olevia projekteja. Lisäksi monialai-
nen tiimi jakaa osaamistaan ja oppeja aikaisemmin tehtyjen asioiden hyödyntä-
miseen ja niistä oppimiseen. Toimintaa laajennetaan siihen suuntaan, että voi-
daan tukea paremmin yksiköiden omia kehittämisprojekteja. 

  
Vuoden 2021 aikana on otettu käyttöön Keto-projektinhallintaohjelmisto. Sa-
massa yhteydessä projektit vaiheistettiin viiteen vaiheeseen, Idea, Validointi, To-
teutus, Seuranta ja Lopetus. Koronatilanteen takia osa vuodelle suunnitelluista 
kehittämisprojekteista ei ole toteutunut tai niiden aikataulut ovat viivästyneet, 
koska toiminnan työpanos on keskittynyt koronapotilaiden hoitoon tai hoitoon 
varautumiseen. Toisaalta tilanne on synnyttänyt uusia tarpeita, joihin on pystytty 
vastaamaan ketterästi.  

  
Kehittämismäärärahaa vuoden 2021 talousarviossa oli 400 000 euroa, josta   
150 000 euroa meni Tays Kehittämisyhtiön työhön. Isoimmat ict-hankkeet on 
rahoitettu ict-investoinneista ja joitakin ict-hankkeita on mennyt tietotekniikkapal-
veluiden käyttötalousmenoista. 
 
Tämän lisäksi saatiin STM:n rakennerahoituksesta Hämeen liiton hallinnoimaa 
valtionapua, mikä piti käyttää vuosien 2020 ja 2021 aikana. Valtionavustusta on 
haettu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille vuodelta 2021 noin 1 482 000 euroa. 
Valtionavun omavastuu on 20 % kustannuksista. Tällä on rahoitettu mm. vaikut-
tavuuden mittaamisen, tiedolla johtamisen, vuodeosastojen virtauksen paranta-
miseen, digitaalisuuden kokeilemiseen liittyviä projekteja tai pilottikokeiluja. Ra-
kennerahoituksella on myös edistetty viiden sairaanhoitopiirin yhteistä asiakas- 
ja potilastietojärjestelmästä riippumattoman tuotannonohjauksen käyttöönottoa.  

 
Sairaanhoitopiirin kehittämisen keskeiset teemat 

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

  
Asiakaslähtöinen toiminta, asiointi – Asioinnin parantamiseksi on toteutettu 

useita eri projekteja. Nämä on kuvattu tarkemmin kohdassa 1.3. Asiakkuus.  
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Erva-yhteistyö  
  

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

  
Henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja rekrytointi sekä palvelussuh-
deasiat – Näihin teemoihin liittyen on ollut useita projekteja, joiden tarkoitus on 
tukea esimiestyötä tai saada henkilöstön mielipiteet esille mm. jatkuvalla henki-
löstökyselyllä tai organisaatiokulttuurin kehittämisellä. Meneillään on projekteja 
rekrytoinnin ja työnantajamielikuvan parantamiseen sekä arvojen jalkauttamisen 
koulutukset esimiehille. Kehitteillä on monenlaisia mielenkiintoisia koulutuskoko-
naisuuksia.   

  
Kumppanuudet – Lifecare-potilastietojärjestelmän osalta on toteutettu Kump-
panuussopimuksen mukaista yhteistä valmistelua muiden Lifecare-sairaaloiden 
sekä Tieto Finland Oy:n kanssa.  

  
Lain toimeenpanoon tai viranomaismääräyksiin liittyvät hankkeet  

  
Tiedonhallintalain vaatimusten jalkauttaminen – Vuoden 2020 valmistelun 
perusteella vuoden 2021 alusta pystytiin ottamaan käyttöön tiedonhallintalain 
vaatimukset julkisille organisaatioille. Vuonna 2021 kokonaisarkkitehtuuria on 
viety eteenpäin lain viitoittamalla tavalla.  
 
TLT (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista) – TLT-seurantajärjes-
telmän käyttöönotolla varmistetaan potilastyössä käytettävien laitteiden ja tarvik-
keiden turvallisuus, jäljittäminen, kouluttaminen oikeaan käyttöön, vaaratilantei-
den arviointi ja toiminnan säännönmukaisuus.   

  
Palvelupolut – Visuaalisesti selkeä informointi asiakkaille palveluketjuittain hoi-
don etenemisestä ja siihen liittyvistä lisätietomahdollisuuksista. Vuonna 2021 jul-
kaistiin kuusi uutta polkua. Nämä on kuvattu tarkemmin kohdassa 1.3. Asiak-
kuus.  
 
Palvelurakenteen kehittäminen – Yhteistyössä alueen muiden sote-toimijoi-
den kanssa osallistuttiin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeita.  

  
Tiedolla johtaminen – Käytössä olevien laadukkaiden tiedolla johtamisen jär-
jestelmien sisältöjä ja tietopohjia laajennettiin ja Kanta-Hämeen alueen perus-
teydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käyttäjiä koulutettiin sekä pidettiin 
coachingia johdolle.  
 
Tuotannonohjaus – Resurssien (henkilöstö, aineet ja tarvikkeet, tilat) järkevä 
käyttö selkeissä prosesseissa on tuotannonohjauksen ydinkysymys. Viiden Li-
fecare-sairaalan yhteisessä projektissa pilotoitiin tuotannonohjauksen osa-alu-
eita sekä valmisteltiin varsinaista hankintaa.  

  
Turvallisuusstrategian toteuttaminen – Useita projekteja, joiden  tarkoituk-
sena on parantaa tietoturvaa, mm. työpöydän virtualisointi, kertakirjautuminen ja 
käyttövaltuushallinnan kehittäminen. 
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Vaikuttavuus – Otettiin käyttöön potilasryhmäkohtaiseen vertaisarviointiin hoi-
don vaikuttavuutta mittaava Region Value -ratkaisu, jossa on nyt 15 eri potilas-
ryhmää. PROM-tietoja (Omavointi-tietoja) kerättiin pilottina kahdessa potilasryh-
mässä, rintasyöpäpotilailta sekä aivohalvauspotilailta.   
 
Viestintä – Uusi intra saatiin käyttöön elokuussa 2021 
 
Virtauksen parantaminen – STM:n rakennerahoituksella pilotoitiin Pride and 
Joy -ratkaisumallia virtauksen nopeuttamiseksi neljällä vuodeosastolla, 4B, 5A, 
5B ja 6A. Lisäksi pilotoitiin jatkohoitoon siirtyvien varhaisempaa näkyvyyttä Hä-
meenlinnan terveyspalveluiden kanssa. 

2.3 Sairaanhoitopiirin toimintatilastot 

 Palvelujen kysyntä 

 
Palvelujen kokonaiskysyntää kuvaa sairaanhoitopiiriin saapuneiden uusien lä-
hetteiden määrä, johon kuuluvat ulkoiset lähetteet, lähinnä terveyskeskuksista, 
yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta tulleet lähetteet. Lisäksi kokonaisky-
syntään kuuluvat sairaanhoitopiirin sisäiset lähetteet, mikä tarkoittaa yksiköstä 
toiseen menevien lähetteiden määrää.  
 
Uusien lähetteiden määrä on lisääntynyt vuoden 2021 aikana 6,3 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Terveyskeskuslähetteiden määrä on lisääntynyt 4,7 %, yk-
sityisen terveydenhuollon 6,0 % mutta työterveyshuollon lähetteet ovat vähen-
tyneet 13,3 %. Merkittävin selittävä tekijä muutoksille on Covid-epidemian ta-
saantuminen.  

 

  
 

Kuvio 1. Palvelujen kokonaiskysyntä (lähetteet) 2021 (Lähde: Exreport - Orga-
nisaatiomittaristo) 
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Seuraavassa taulukossa on kunnittain palvelujen kokonaiskysyntä  2021. 
 

 
 

Taulukko 2. Palvelujen kokonaiskysyntä (Lähde: Exreport – Hoitotiedot - Lä-
hetteet) 

 
Seuraavassa taulukossa on erikoisaloittain palvelujen kokonaiskysyntä 2021. 

 

 
 

Taulukko 3. Palvelujen kokonaiskysyntä erikoisaloittain (Lähde: Exreport Exre-
port – Hoitotiedot - Lähetteet) 
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Synnytyksiä oli joulukuun loppuun mennessä 1177, joten lisäystä edelliseen 
vuoteen 0,8 %. Synnytykset ovat kuitenkin pitkällä aikavälillä vähentyneet tasai-
sesti valtakunnallisen trendin mukaisesti. 

 

 
 

Kuvio 2. Synnytykset vuosina 2017–2021 (synnytysosaston tilastot)
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Hoidon saatavuus 
   

Terveydenhuoltolain mukaisesti hoitoa odottavissa seurataan sekä polikliinista 
hoitoa ja leikkaushoitoa odottavia asiakkaita. Hoitoa odottaneiden 
kokonaismäärä yhteensä kiireettömän kiireellisen hoidon jonoissa joulukuun 
2021 lopussa oli 5 751. Vuoden 2020  lopussa hoitoa odottavia oli 5 627. .  

 
Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden osuus kaikista hoitoa odottaneista 
vuonna 2021 oli 3,4 % (4,3 % vuonna 2020). Odotusajan mediaani vuonna 2021 
oli 45 vuorokautta (39 vuorokautta vuonna 2020). Hoitojonossa ei olennaista 
muutosta tapahtunut ja yli puoli vuotta odottaneiden määrä jopa laski. Sen sijaan 
hoidon keskimääräinen odotusaika piteni johtuen ajoittaisesta kovastakin 
Covidin aiheuttamasta sairaalakuormituksesta.  

 
Kuviossa 3. esitetään prosenttiosuus hoitotakuuseen kuuluvista lähetteistä, jotka 
on käsitelty 0-3 vuorokauden kuluessa. Kolmessa vuorokaudessa käsiteltyjen 
lähetteiden määrä oli vuonna 2021 sama, 91,7 %, kuin vuonna 2020 vaikka lä-
hetteiden kokonaismäärä oli lisääntynyt.  

 

  
 
 

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

 
Alla olevasta kuviosta 4 ilmenee hoitotakuuseen kuuluvan hoitoa odottavien asi-
akkaiden määrä. Vuoden 2021 aikana hoitoa odottavien määrässä on ollut aino-
astaan lievää fluktuaatiota.  
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Kuvio 4. Hoitoa odottaneet asiakkaat 4/2014–12/2021 (Lähde: Exreport – Hoi-
don saatavuus) 

 
Valtakunnallisesti seurattavien leikkaustoimenpiteiden (THL) saatavuus lisään-
tyii ainoastaan vuorokaudella vuoden 2020 mediaaniodotusajasta 77 vuorokau-
desta nykyiseen 78 vuorokauteen.  

 

 Avo-, vuodeosastohoidon ja leikkaushoidon palvelu  

 
Kuntalaskutettavien käyntien määrä on lisääntynyt 10,9 % ja hoitojaksojen 
määrä 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu etenkin Covid-19-epi-
demian tasaantumisesta vuoden 2021 aikana, vaikka ajoittain sairaalakuormitus 
Covidista johtuen on silti ollut hyvin suurta.  Samaa Covidin tasaantumista ku-
vastaa myös vuoden aikana hyvin tasainen ensikäyntien osuus uusintäkäyn-
neistä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus (3,2 vrk) on hieman lyhentynyt (5,0 
%) edellisestä vuodesta kuvastaen niin ikään Covid-epidemian tasaantumista.  

 
Vuoteen 2020 verrattuna poliklinikkahoidon käyntimäärät ovat lisääntyneet so-
maattisilla toimialueilla, mutta laskeneet psykiatrian toimialueella vuoden 2021 
aikana. Sen sijaan osastohoitojaksojen määrä on lisääntynyt kaikilla toimialu-
eilla. Hoitopäivien määrä on vähentynyt operatiivisella toimialueella hoitojakso-
jen lisääntymisestä huolimatta. Tämä osoittaa toisaalta hoidon tehokkuutta, 
mutta toisaalta kertoo leikkaustoiminnan suhteellisesta painottumisesta kevy-
empään kirurgiaan Covidista johtuneiden ajoittaisten kuormitushuippujen ai-
heuttamien resurssitarpeiden vuoksi, jolloin suunniteltuja vaativia leikkauksia 
on jouduttu perumaan 

 
.  
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Kuvio 5. Kuntalaskutettavat käynnit  Kuvio 6. Hoitojaksojen määrät 
 

       
 

Kuvio 7. Ensikäynnit / uusintakäynnit  Kuvio 8. Hoitojaksojen pituus   
 

 
 

Taulukko 5. Tulosaluekohtaiset suoritteet 2020 ja 2021 (Lähde: Exreport – Hoi-
totiedot) 
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Leikkaustoiminta 

 
Leikkaustoiminta on vähentynyt 16,6 % viime vuoden vastaavaan aikaan ver-
rattuna. Koronaepidemian vuoksi suunniteltua leikkaustoimintaa vähennettiin 
merkittävästi ja henkilökuntaa siirtyi 24 / 7 potilashoidon pariin eri yksiköihin. 
Voimakkainta leikkaustoiminnan väheneminen on ollut silmäleikkausosastolla.  

 

  
Taulukko 5. Leikkaustoimenpiteiden lukumäärät 2020 ja 2021 
(Lähde: Exreport – Leikkaushoidon toimenpiteet) 

  

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



43 
 

 

2.4 Tulosalueiden tavoitteiden toteutuminen 

 Operatiivisen tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2021 

 
Toimintasuunnitelma 2021, operatiivinen tulosalue  

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen  

Tavoitteet  
Toimintasuunnitelma (vastuuhenki-
löt, -t) 

Toteutuminen vuonna 2021 

Lähetteet käsitellään nopeasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuukausiseuranta ja tarvittaessa eri-
koisalakohtaiset toimenpiteet (ylilääkäri 
/ tulosalueylilääkäri). 

Toteutunut tulosaluetasolla (91,3% 
käsitelty kolmen vrk:n sisällä) 

- lähetteet käsitelty nopeasti 
seuraavilla erikoisaloilla 
synnytys ja naistentaudit, 
korva-nenä- ja kurkkutaudit, 
silmätaudit, hammas-suu ja 
leukasairaudet, verisuoniki-
rurgia, urologia, lastenkirur-
gia 

- tavoitteen alla jäivät ortope-
dia (80 %), vatsaelinkirurgia 
(82%), plastiikkakirurgia 
(85%) ja yleiskirurgia (82%) 
 

Asiakkaat saavat tarpeen mu-
kaisen hoidon hoitotakuun 
puitteissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuukausiseuranta ja tarvittaessa eri-
koisalakohtaiset toimenpiteet 

 oman toiminnan tehostaminen 
(erikoisalan ylilääkäri / oyl / yk-
siköiden osastonhoitaja) 

 tarvittaessa lisätoimenpiteinä 
lisätyöt, lisäsalin vuokraami-
nen sairaalan ulkopuolelta (tu-
losalueylilääkäri) 

 ”Pride and Joy” – projekti so-
matiikan osastotoiminnoissa 
(erillinen projektiryhmä) 

 Palvelupolkujen kuvaaminen 
eri sairausryhmissä “kotoa ko-
tiin” 

  
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tule-
vaisuusohjelman toimeenpano tulosalu-
eella (erillinen suunnitelma valmisteilla 
10/2020). 
 

Toteutunut osittain – hoidon saata-
vuus heikkeni (COVID 19 pandemia 
ja henkilöstön saatavuus). 
 
Keskimääräisen hoitojakson pituus 
(brutto) väheni kirurgisilla osastoilla 
7,3%. 
Haavakeskus aloitti toimintansa ke-
säkuussa 2021.  
Silmätaudeilla takaosakirurgiset toi-
menpiteet aloitettu helmikuussa 2021 
ja Riihimäen sairaalassa jatkettu sil-
mäluomileikkauksia. 
 
Lisätöitä on tehty omana toimintana 

- kuulokojesovitukset 
- leikkaustoiminta; plastiikka-

kirurgia 
- kuvantamistutkimukset; 

magneettitutkimukset 
 

Mehiläisen leikkaussalissa leikattiin 
yhteistyössä 230 potilasta tammi – 
kesäkuussa 2021,  
 
Pride & Joy –projekti aloitettiin osas-
totoiminnassa 5A & 5B syyskuussa 
2021. 
 
 
Khshp:n tulevaisuusohjelmaa ei ole 
käsitelty tulosalueella. 
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COVID-valmiuden ylläpitämi-
nen normaalitoiminnan ohella 
ja tarvittaessa nopea toimin-
nan muuttaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jatkuva toiminnan riskiarviointi ja tarvit-
taessa toimenpiteet (esimiehet) 

 Tehostetun hoidon valmius-
suunnitelma laadittu 2020, 
päivitys tarvittaessa  

 Somatiikan osastotoimintojen 
valmiuden nostosuunnitelma 
laadittu 2020, päivitys tarvitta-
essa 

 COVID-valmiuden nostaminen 
johtaa elektiivisen toiminnan 
supistamiseen 

 

Toteutunut – olemme onnistuneet 
jatkuvan valmiuden ylläpidossa ja 
olemme tarvittaessa muuttaneet toi-
mintaamme nopeasti. 
 
Jatkuva COVID-valmiuden ylläpito ja 
joustavat toiminnan muutokset vuo-
den 2021 aikana COVID 19-pande-
mian aaltoillessa erityisesti alla ole-
vissa yksiköissä 

- tehostettu hoito ja leikkaus- 
ja toimenpideyksikkö 

- osastotoiminta 5A ja 5B 
 
COVID 19-pandemian vuoksi opera-
tiivisella tulosalueella on vähennetty 
kiireetöntä hoitoa (elektiivinen toi-
minta) ja henkilöstöä on siirretty 
määräajaksi tarvittaviin yksiköihin töi-
hin. 

Asiakaspalveluosaamisen ke-
hittäminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimimme – sinua kuunnellen – ar-

von konkretisointi asiakaspalvelussa / 
yksikkö (esimiehet). 
  
Monikanavaisen asiakaspalautteen ke-
rääminen ja saadun palautteen perus-
teella toiminnan kehittäminen (ylilääkäri 
/ osastonhoitaja). 
 
Asiakkaiden osallistaminen palvelupol-
kukuvauksissa (esimiehet) 
 

Toteutunut osittain – COVID19-pan-
demia on rajoittanut asiakaspalaut-
teiden keräämistä vuonna 2021. 
 
www.khshp.fi-palautteet – käsiteltiin 
nopeasti yksiköissä ja asiakkaan ha-
lutessa ne on muutettu muistu-
tukseksi, jolloin hän saa kirjallisen 
vastineen. 
 
HappyOrNot-palautelaitteet olivat 
osan vuodesta pois käytöstä COVID 
19-pandemian vuoksi. 
 
Lisättiin palvelupolkukuvauksia 
vuonna 2021 www.khshp.fi-sivustolle 

- tekonivelleikkaukseen tule-
van polku 

 
 

OmaRaitti – sähköisten esitietolo-
makkeiden täyttömahdollisuus asiak-
kaille (lisäksi henkilökunnalle sähköi-
nen anestesiaesitietolomake) 
 
Asiakaspalvelu eri kanavissa Duode-
cim-verkkokurssin suorittaminen. 

 

Turvallinen hoito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potilasturvallisuus (esimiehet) 

 Potilaiden roolin vahvistami-
nen turvallisuuden kehittämi-
sessä 

 Potilasturvallisuus- ja lääketur-
vallisuuskävelyt yksiköissä 

 Sisäinen ja ulkoinen koulutta-
minen 

  
Henkilöstöturvallisuus (esimiehet) 

 Työterveyshuollon työpaikka-
käynnit suunnitelman mukaan 
ja niissä esiin tulleiden toimen-
piteiden tekeminen 

 Yksikkökohtaiset riskienarvi-
oinnit vakiintuvat, päivitys 

 Väkivaltatilanteiden ennakointi 
 

Toteutunut osittain. 
 
COVID 19-pandemian vuoksi potilai-
den osallisuus turvallisuuden kehittä-
misessä on tullut potilaspalautteiden 
kautta. 
 
Potilasturvallisuuskävely toteutet-

tiin tehostetun hoidon osastolle syk-
syllä 2021. Lääketurvallisuuskävely 
ei toteutunut vuonna 2021. 
 
Henkilöstöturvallisuus 

- työterveyshuollon työpaik-
kakäynnit 

- riskienarvioinnit 
- väkivaltatilanteiden enna-

kointi 
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Laite- ja  tilaturvallisuus (esimiehet) 

 Laiteturvallisuuden kehittämi-
nen TLT-projektin myötä 

 Tilariskien arviointi ja tarvitta-
essa toimenpiteet  

 
 
 
 

Laite- ja tilaturvallisuus 

- yksiköittäin edetty, COVID 
19 pandemia vaikuttanut 
projektin etenemisvauhtiin 
yksiköissä 

- tilariskit huomioitu erityisesti 
COVID 19-potilaiden hoi-
toon liittyen 

Seurantamittarit 

Toteutuminen 
vuonna 2020 

(exreport 
31.1.22) 

Toteutuminen 
vuonna 2021 (ex-

report 31.1.22) 

Lähetteiden käsittelyaika 
 

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

Hoidon saatavuus 
 

 Ensikäynnin odotusaika, mediaani 
alle 20 pv 

28 vrk 33 vrk (avohoito 
30 vrk) 

 Leikkaustoimenpiteen odotusaika, 
mediaani alle 65 pv 

65 vrk (mukana 
kuulokojesovi-
tukset)  
leikkauksiin 
odottavat 71vrk 

67 vrk (mukana 
kuulokojesovituk-
set) 
leikkauksiin odot-
tavat 73vrk 
 

Toimenpideaika hoitopäätök-
sen yhteydessä 
 

 Yli 80 % on annettu aika hoitopää-
töksen yhteydessä 

Ei toteutunut Ei toteutunut 

Digitaaliset palvelut 
 

 Käyttöönotto laajenee Toteutui Ei laajentunut 

Asiakaspalaute 
 
 
 
 
 
 
 

 Monikanavainen asiakaspalaute 
käytössä ja sen pohjalta tehdyt toi-
minnan kehittämiset raportoidaan 
kuukausittain 

 Yli 95 % suosittelee meitä läheisil-
leen 

 Hyvä palvelukokemus (palveluko-
kemusmittari 4 ja 5) on yli 95 % 

Toteutui osittain, 
toiminta keskittyi 
COVID-epide-
mian hoitoon 

Toteutui osittain, 
toiminta keskittyi 
COVID-epidemian 
hoitoon, teksti-
viestipalaute käyt-
töön 12/2022 

Kantelut, muistutukset 
 
 
 
 

 Laskusuunta vuoteen 2020 verrat-
tuna 

muistutukset 65 
kpl 
kantelu 0 kpl 
 

muistutukset 53 
kpl, toteutunut 
kantelu 1 kpl, ei 
toteutunut 
 

Haittatapahtumat 
 
 
 

 Haittatapahtumailmoitusten määrä 
ei laske yli 5 % vuoteen 2020 ver-
rattuna 

 Läheltä piti – tavoitteena 60 %, ta-
pahtui potilaalle 40 % 

680 kpl 
Läheltä piti 
27,6% 
Tapahtui poti-
laalle 51% 

649 kpl 
Läheltä piti 26,5 
% 
Tapahtui potilaalle 
57,2% 
Ei toteutunut. 

 

Henkilöstö – palkitseva työ  

Tavoitteet 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö,-
t) 

Toteutuminen vuonna 2021 

Henkilöstön osallistaminen 
toiminnan kehittämisessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnistumme – aina yhdessä – arvon 

konkretisointi / yksikkö (esimiehet) 
  
Konkreettinen toimintasuunnitelma / tu-
losyksikkö (esimiehet) 

 Tutkimusyksiköt - modaliteetti-
kohtainen tiimityö (jatkuu vuo-
desta 2020) 

 Leikkaustoiminta - tiimityön ke-
hittäminen leikkauspotilaan hoi-
topolulla  (jatkuu vuodesta 2020) 

Toteutunut osittain. 
 
Tutkimusyksiköt 

- hoitohenkilöstövaje ja CO-
VID 19-pandemia vaikeut-
taneet tiimityön kehittämistä 

- osallistuttu Pride & Joy-pro-
jektiin – tutkimusten saata-
vuus osastotoimintoihin 
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 Synnytystoiminta ja vastasynty-
neiden teho- ja tarkkailu (jatkuu) 

 Vatsakeskus – yhteistyö konser-
vatiivisen ja operatiivisen tulos-
alueen välillä huomioiden tuki-
palvelut (2020 alkanut kehittä-
mishanke jatkuu) 

 Haavakeskus –moniammatilli-
sen toiminnan aloittaminen ja 
vakiinnuttaminen osaksi potilaan 
osastolta kotiuttamista ja jatko-
hoitoa (jatkuu vuodesta 2020, 
aloitus 1/2021) 

 

- 12/2022 magneettitutkimus-
prosessin havainnointi toi-
minnan ja asiakkaan näkö-
kulmasta 

Leikkaus- ja toimenpideyksikkö 

- toiminnan kehittämiseen on 
vaikuttanut merkittävästi 
COVID 19-pandemia 

- henkilöstölle tehty keväällä 
kysely, jonka pohjalta neljä 
kehittämisaluetta; ilmapiiri, 
roolit, kiire ja johtaminen 
(näihin teemoihin liittyviä 
toimenpiteitä seurataan 
henkilöstön kanssa) 

Vatsakeskus – ei etene, perustettu 

tulosalueiden välille tähystysyksikön 
johtoryhmä johtamisen tueksi. 
 
Haavakeskus – käynnistynyt kesä-

kuun 2021 alussa osastolla 5B. Ta-
loudellisia resursseja talousarviossa 
ei tähän saatu.  

Osaamisen systemaattinen 
kehittäminen 
 
 
 
 
 
 

Koulutussuunnitelma / yksikkö tai erikois-
ala (esimiehet) 

Toteutunut osittain. 

 

Yksikkökohtaiset koulutussuunnitel-
mat tehty, mutta COVID 19-pande-
mia on vaikuttanut niiden toteutumis-
asteen. Yksiköissä lääkärien pitämiä 
osastotunteja (osa tallennettu 
TEAMS:n avulla ja katsottavissa in-
trassa). 

 

Perehdytys 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sähköisen perehdytyssuunnitelman käyt-
töönoton laajentaminen tulosalueella (esi-
miehet) 

Toteutunut. 

 

Sähköisen perehdytysohjelma 
yleisosio  

- otettu käyttöön yksiköissä 
ja lisäksi syvempi intron 
käyttöönotto pilottiyksiköillä; 
tehostettu hoito ja röntgen. 

 

Synnytyssalin hoitotyötyön pe-
rehdytys 

- perehdytysrunko, jota pilo-
toitiin loppuvuoden aikana 
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Työilmapiiri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Työhyvinvointisuunnitelma laadittu yh-
teistyössä henkilöstön kanssa / yk-
sikkö (esimiehet) - suunnitelma perus-
tuu tehtyihin ilmapiirikyselyihin. 
  
Sähköisen, vuorovaikutteisen osasto-
kokouskäytännön luominen yksiköihin 
(TEAMS-alusta käyttöön). 

 

Toteutunut, mutta vaikuttavuus ei ole 
ollut toivottu. 
 
Leikkaus- ja toimenpideyksikkö – ky-
sely ja toimenpiteet toteutettu 
 
Tehostettu hoito – hoitohenkilöstö-
haastattelu ja toimenpiteet toteutettu 
 
 
TEAMS otettu käyttöön viestintä-
alustana. 
 
 
 

Seurantamittarit 

Toteutuminen  
vuonna 2020 

Toteutuminen  
vuonna 2021 (ex-
report  

Henkilöstöpalaute 
 
 
 
 
 

Henkilöstöpalaute käytössä ja sitä hyö-
dynnetään toiminnan kehittämisessä. 

Ei tehty kohden-
nettuja selvityk-
siä 

Kohdennetut sel-
vitykset /yksikkö 
tehty 
Työhyvinvointiky-
sely (TTL), syksy 
2021 
 

Kehityskeskustelut 
 
 

Keskustelut toteutuneet yli 65 % / yksikön 
henkilöstö / vuosi 

 28,77 % kirjattu 
järjestelmään, ei 
toteutunut (kirjaa-
minen ei ole ajan-
tasalla) 

Koulutuspäivät / henkilö 
 
 
 
 
 
 

3 pv - 10 pv työtehtävistä riippuen 
 

hoitohk 
577,1(1,6/tt) 
lääkärihk 583,9 
(5,6/tt) 
tutkimushk 56,5 
(1,9/tt) 

hoitohk 538,9 (1,6 
/ tt) 
lääkärit 509,2 
(4,9/tt) 
tutkimushk 55,2 
(1,7/tt) 
 
 
 
 

Sairauspoissaolot / henkilö 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laskusuunta vuoteen 2020 verrattuna  Vuonna 
2020(N=6807) 
oli laskua -13.4 
% vuoteen 2019 
verrattuna 
(N=7859) 

Kasvua (N=7370) 
edelliseen vuo-
teen 8,3%, johtuu 
pääosin muuta-
masta pitkästä 
sairaslomasta 
(>120vrk). 31-90 
vrk sairaspoissa-
olot vähentyneet 
edelliseen vuo-
teen verrattuna.  
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle  

Tavoite 
 
 
 

Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, 
-t) 
 
 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

Selkeät ja toimivat sopi-
mukset ja toimintamallit 
tulosalueen näkökulmasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näytämme esimerkkiä – ylpeydellä- 

arvon konkretisointi tulosalueen kump-
panuuksien välisessä yhteistyössä 
 
Operatiivisen tulosalueen kumppa-
nuudet 

FSHKY – erikoissairaanhoidon palvelu-
tuotanto Forssan sairaalassa Kanta-Hä-
meen sairaanhoitopiirin tuottamana 
(selvitys käynnistynyt syksyllä 2020, jat-
kuu 2021) 
  
RSTKY – erikoissairaanhoidon palvelu-
tuotanto Riihimäen sairaalassa  
  
Hml, Janakkala & Hattula – yhteistyö 
  
Tähtisairaala Oy – yhteistyö kehittämis-
yhtiön tiimoilta 
  
Kanta-Logistiikka Oy – tarvikelogistiikan 
tiimoilta yhteistyö 
  
Sydänsairaala Oy - yhteistyöryhmässä 
tulosalueen edustaja mukana (tulos-
alueylilääkäri) 
 
Fimlab Oy - yhteistyö 
 
TAYS - tarkemmat lähetekäytännöt eri-

koisaloilla (tulosalueylilääkäri) 

  
Mehiläinen Oy – ulkoleikkaussalin 
vuokraus (tulosalueylilääkäri, -ylihoitaja) 
 
 

Toteutunut. 
 
FSHKY 

- erikoisalat: KNK, naistentaudit, 
plastiikkakirurgia, vatsaelinkirur-
gia 

 
RSTKY 

- annettu edelleen 1 pv / viikko 
sairaanhoitajan työpanos, väli-
neet ja tila pth:n käyttöön (muu-
tamia sulkuja COVID 19-pande-
mian vuoksi) / PTH vastaa Riihi-
mäen sairaalan virka-ajan lää-
käriavusta elvytystilanteissa 

 

Tähtisairaala Oy 

- koulutus ja hankinta sekä osaa-
japoolin aloittaminen 

 
Kanta Logistiikka Oy – yhteistyö tarvi-

ketilausten osalta tehostettu hoito ja leik-
kaus- ja toimenpideyksikkö 
 
TAYS – lähetekäytännöt – palautettu 

vuonna 2021 
 
Mehiläinen Oy – käytetty erillisellä sopi-

muksella ostoleikkaussalia tammi – kesä-
kuussa 2021 (kirurgi ja kalliit tarvikkeet 
KHKS:sta). 

Seurantamittarit Toteutuminen vuonna 2021 

Sopimusten noudattami-
nen 
 
 

Sopimusreklamaatiot Ei merkittäviä ongelmia. 
 

 

Sijoitus terveyteen  

Tavoite 
Toimintasuunnitelma (vastuuhen-
kilö, -t) 
 

Toteutuminen vuonna 2021 
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Kuukausiraportointi ja toi-
menpiteet 

 ostopalvelukustan-
nukset pysyvät an-
netussa raamissa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uskallamme toimia – koko sydä-
mellä – arvon konkretisointi toimin-

nan, henkilöstön ja talouden johtami-
sessa, tiedon johtamisesta ymmärryk-
sen johtamiseen. 
 
Kuukausittain raportointi toiminnasta 
ja taloudesta sekä tarvittaessa korjaa-
vat toimenpiteet (esimiehet) 
  
Maksusitoumusten seuraaminen ja 
ostopalvelukustannusten analysointi 
(erikoisalan osastonylilääkäri / ylilää-
käri / tulosalueylilääkäri) 

Toteutunut. 
 
Toiminnan ja talouden kuukausiseu-
ranta kuukausittain operatiivisen tulos-
alueen johtoryhmässä (muistiot). 
 
Ostopalveluiden seuraamiseen perus-
tettu erillinen KHKS ryhmä, jossa suun-
nitellaan ja päätetään toimintamalleista. 
Tulosalueelta mukana ylilääkärit ja yli-
hoitajat. 

Talousarviomäärärahat riittä-
vät 

 toimintakulut ta-
lousarviossa nor-
maalitoiminnan 
osalta 

 
 
 

Tarvittaessa ennakointi, raportointi 
johdolle ja toimenpide-ehdotukset, 
tarv. sopeuttamistoimet (esimiehet). 
 
 

Ei toteutunut alkuperäisen talousarvion 
kanssa, vaan syksyllä 2021 tarvittiin li-
sätalousarvio. 
 
Henkilöstökulut 32 894 900,- -ylittynyt 
0,42% 
 

Seurantamittarit 
Toteutuminen 
vuonna 2020 

Toteutuminen 
vuonna 2021(ex-

report 31.1.2022) 

Toimintatuotot – ja kulut 
 
 
 
 

Normaalitoiminnan osalta pysytään 
annetussa talousarviossa. 

Toimintatuotot 
84 922 516,- / 
97,97% 
Toimintakulut 
71 949 671,- / 
101,12% 

Toimintatuotot 
89 513 825,- / 
100,58% 
Toimintakulut 
76 120 147,- / 
99,79% 
Toteutui (lisäta-
lousarvio) 
 

Vapaa valinta 
 
 

Vapaa valinta ei kasva vuoden 2020 
tasosta 

3267 3384 – 3,6% nous-
sut 
Ei toteutunut. 

Ostot ulkopuolisista sairaa-
loista 
 
 

Ostot laskevat verrattuna vuoteen 
2020. 

22 483 476,- 25 411 636,- 
Ei toteutunut. 

 
 

 
 
 
 

Operatiivinen Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2020/2021 vuoteen

2021 2020 HTV %

Hoitohenkilöstö 341,58 350,96 -9,38 -2,67 %

Lääkärihenkilöstö 103,09 104,19 -1,10 -1,06 %

Toimistohenkilöstö 2,00 2,03 -0,03 -1,61 %

Tutkimushenkilöstö 31,90 31,92 -0,02 -0,06 %

Kaikki yhteensä 478,57 489,11 -10,54 -2,15 %
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 Konservatiivisen tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2021 

 
Toimintasuunnitelma 2021, konservatiivinen tulosalue 

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen  

Tavoitteet 
Toimintasuunnitelma (vastuuhen-
kilö, -t) 

Toteutuminen vuonna 2021 

1. Hoidon hyvä saata-
vuus 

Alla olevien tavoitteiden osalta tulos-
alueen johtoryhmä käsittelee kuukau-
sittain ajankohtaisen tilanteen 

 Lähetteiden viiveetön käsit-
tely 

 Nopea hoitoonpääsy poliklini-
kalle 

 Kriittisten hyvin toimivat päi-
vystysprosessit 

(Tulosyksiköiden esimiehet) 

Toteutunut epidemian puitteissa, lä-
hetteiden käsittely yli odotusten 

2. Covid-19 –valmiuden 
ylläpitäminen 

Alla olevien tavoitteiden osalta käsitel-
lään säännöllisesti (aktiivivaiheessa 
viikottain) shp:n pandemiajohtoryh-
mässä, tulosalueen johtoryhmässä ja 
Päivystysklinikan pandemiaryhmässä 

 Päivystysklinikka kohortoi-
daan asianmukaisesti 

 Vuodeosastojen työnjako to-
teutetaan ajankohtaisen epi-
demiatilanteen mukaan 

 Hyvin toimiva tulosaluerajat 
ylittävä yhteistyö 

(Tulosaluejohto, Päivystysklinikan ja 
6A:n esimiehet) 

Toteutettu suunnitelman mukaisesti; 
Lisäresursseja (sekä hoitajia että lää-
käreitä) on osoitettu ajankohtaisen ti-
lanteen mukaisesti kohorttiyksiköiden 

akuuttitoimintoihin. 
Epidemian pahimmissa vaiheissa 

vuodeosastopotilaiden sijoittamista 
eri osastoille (tulosaluerajat ylittäen) 

on tarkasteltu päivittäin. 

3. Normaalitoiminnan yl-
läpitäminen Covid-19 
–epidemian aikana 

Ylläpidetään epidemiankin aikana nor-

maalitoimintaa, ja toimintaluvut käsitel-

lään johtoryhmän jokaisessa kokouk-

sessa  

(Tulosyksiköiden esimiehet) 

Toteutettu: koronavirusepidemian 

vuoksi ajanvarauskäyntejä on jou-

duttu ajoittain perumaan, mistä huoli-

matta poliklinikkakäyntien määrä ylitti 

sekä tavoitteen että ns. normaaliajan 

käyntimäärät 

4. Uusien palvelumuoto-
jen kehittäminen (ml. 
digitaaliset palvelut) 

 

Edistetään Omaolo- ja Päivystysapu 

116117- palvelujen käyttöä, ja tulos-

alueen johtoryhmä käsittelee vuosinel-

jänneksittäin 

 Omaolo- ja Päivystysapu 

116117-palvelun käyttö 

(Päivystysklinikan johto) 

 

Päivystysapu 116117- ja Omaolo-pal-

velut on otettu käyttöön, ja puhelin-

määrät ovat epidemian aikana ylittä-

neet moninkertaisesti ennusteet. 
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5. Myönteinen asiakas-
kokemus 

Tavoitteena on potilaiden hyvä koke-
mus saamastaan palvelusta. Tulosalu-
een johtoryhmä seuraa palautetta vuo-
sineljänneksittäin ja ohjaa toimintaa 
tarpeen mukaisesti 
(Tulosyksiköiden johto) 

Potilaspalaute on ollut hyvää ja tavoit-
teiden mukaista, suosittelutavoite jäi 

0,1 %-yksikköä tavoitteen alle. 
 

6. Keskeisten potilas-
prosessien kuvaami-
nen ja seuranta 

Luodaan uusia hoitopolkuja käsittäen 
keskeisiä potilasryhmiä. Johtoryhmä 
käsittelee etenemistä puolivuosittain: 
Hoitopolkujen luominen aloitetaan 
seuraavista ryhmistä 

 Aivohalvaus (stroke) 

 Uniapnea 

 IBD 

 Selkäkirurginen päivystyson-
gelma  

 Diabetes  

 Keuhkokuume 

 Eteisvärinä 

(Tulosaluejohto, palvelusuunnittelija) 

Prosessikuvaukset on toteutettu 
suunnitellusti. 

Seurantamittarit 
Toteutuminen vuonna 2021 

1. Lähetekäsittely 
90 % alle 3 vrk fysiatriaa lukuun otta-
matta 

 

 Toteutunut 92,2 % (fysiatria 
mukaan luettuna) 

2. Oikea-aikainen hoi-
toonpääsy 

 Ensikäynnin odotusaika, mediaani 
alle 20 pv 

 Päivystyksellisen aivoinfarktipoti-
laan ovelta liuotushoidon alkuun 
viiveen mediaani enintään 20 mi-
nuuttia 

 

 Mediaani 27, alkuvuodesta 
lähellä 20, mutta pande-
miapotilaiden lisääntyessä 
taas kääntynyt nousuun 

 Aivoinfarktin liuotushoito 
aloitettiin (mediaani) 20 mi-
nuutissa 

3. Covid-19 –potilaiden 
määrä 

 Päivystysklinikan kohorttipotilai-
den määrä 

 Vuodeosasto 6A:n kohorttipotilai-
den määrä 

 Päivystysklinikan kohortissa 
tutkittiin ja hoidettiin 6 515 
potilasta 

 Osastolla 6A oli yleensä 4 – 
9 (enimmillään 16) kohortti-
potilasta päivittäin 

4. Poliklinikkakäyntien 
määrä epidemian ai-
kana 

 Vähintään 90 % normaalitoimin-
nasta 

 Poliklinikkakäynnit 169 871 
lisääntyivät 15,0 % edellis-
vuodesta (2020: 147 650). 

 Poliklinikkakäyntejä oli 100,8 
% (v. 2019: 168 551) ja 
104,3 % (v. 2018: 162 936) 
normaalitoimintaan verrat-
tuna 

5. Omaolo- ja Päivys-
tysapu 116117:n 
käyttö 

Vähintään 1200 puheluneuvon-
taa/vuosi päivystysklinikassa 

 

 Päivystysapu 116117 –neu-
vontapuheluita oli 9328; ko-
ronainfektioon liittyviä neu-
vontapuheluita oli 2528; yh-
teensä Päivystysklinikkaan 
tuli 33 016 puhelua 

6. Asiakaspalaute 

 

 Yli 95 % suosittelee meitä läheisil-
leen 

 Suosittelu: 94,9 % 

 Palvelun laatu, henkilökun-
nan kohtelu, tiedonjako ja 
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 Hyvä palvelukokemus (palveluko-
kemusmittari 4 ja 5) on yli 95 % 

 

hoitopäätösten tekeminen 
yhteisymmärryksessä: 95,35 
% 

7. Hoitopolkujen 
määrä 

Vähintään kolme hoitopolkua on saatu 
valmiiksi 2021 

 Toteutuneet; Uniapnea, ai-
vohalvaus, sydämen eteis-
värinä, tulehduksellinen suo-
listosairaus, unihäiriöinen 
lapsi 

 

Henkilöstö – palkitseva työ  

Tavoitteet 
 

Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -
t) 

 

Toteutuminen vuonna 2021 

1. Säännölliset joh-
toryhmien ko-
koukset ja niistä 
tiedottaminen 

Tulosalueen johtoryhmä kokoontuu vä-
hintään 10 kertaa 

 Toiminnan seuranta ja päätök-
set 

 Talouden johtaminen 

 Ajankohtaiset henkilöstöasiat 

(Tulosaluejohto, tulosyksiköiden esimie-
het) 

Johtoryhmä on pitänyt 11 kokousta 
suunnitellusti 

 Toimintaa ja taloutta on seu-
rattu säännöllisesti 

 Ns. pienhankinnat on joh-
dettu tulosaluetasoisesti 

 Henkilöstötilannetta on tar-
kasteltu ja lisätyöt on pää-
tetty TA-kohtaisesti 

2. Henkilöstö on 
mukana tulosyk-
siköiden toimin-
nan kehittämi-
sessä 

Kehitystyössä valmistelu toteutetaan si-
ten, että henkilöstön osaaminen on otettu 
huomioon alusta alkaen 

(Tulosyksiköiden johto) 

Henkilöstö on ollut mukana sekä epi-
demiaan liittyvässä varautumisessa 
että ns. normaalien prosessien suun-
nittelussa & toteutuksessa 

3. Osaamisen järjes-
telmällinen kehit-
täminen 

Päivitetään yksikkökohtaiset koulutus-
suunnitelmat täydennyskoulutustavoittei-
den mukaisesti. 

(Tulosyksiköiden johto) 

Koronavirusepidemia on osin vienyt 
aikaa koulutukselta. 

 

4. Perehdytys  

Laajennetaan elektronisen perehdytys-
suunnitelman käyttöönottoa tulosalueella 

(Tulosalueen ja tulosyksiköiden johto) 

Perehdytys on epidemian aikana to-
teutettu voittopuolisesti perinteisin 
menetelmin, vaikka uuden ohjelmis-
ton käyttö on aloitettu. 

 

Perehdyttämistä, käytännön koulu-
tusta ja simulaatioharjoituksia on 
vuosina 2020 – 2021 toteutettu ennä-
tyksellisen paljon 

 

Osa koulutuksista on tallennettu 
verkkokoulutuksen tarpeisiin, ja niitä 
on voitu seurata sopivalla ajalla 

 

Seurantamittarit 

Toteutuminen vuonna 2021 
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1. Tulosalueen JR.n 
kokoustiedottami-
nen 

Muistiot julkaistaan viiveettä X-asemalla 

 Julkaistut muistiot (määrä) 

 Kokousmuistiot (1-12/2021) 
on julkaistu intrassa  

2. Esimies- ja henki-
löstöpalaute 

Jokainen yksikkö on raportoinut henkilös-
tön osallistumisen toiminnan kehittämi-
seen 

 Tavoite vähintään 20 kuvausta 
v. 2020 

 Henkilöstö on osallistunut 
aktiivisesti toiminnan kehit-
tämiseen ja varautumisen 
valmisteluun, mutta muodol-
linen raportointi on jäänyt 
epidemian jalkoihin 

3. Koulutuspäivät 

 Päivitettyjen koulutussuunnitel-
mien määrä 

 Tehtävästä riippuen 3 – 10 päi-
vää/vuosi, sisältää myös etä-
koulutukset 

 Yksiköissä on laadittu suun-
nitelmat 

 Koulutuspäivät 2,4/henkilö-
työvuosi ovat lisääntyneet 
edellisestä vuodesta mutta 
jääneet alle tavoitteen 

(3.) Kehityskeskuste-
lut 

 Toteutettu vähintään 80 % hen-
kilöstöstä 

 Hyväksyttyjä kehityskeskus-
teluita on pidetty 197 kpl, 
joka on n. 50 % vakituisesta 
henkilöstöstä 

 

4. Intro-perehdytys-
ohjelman käyttä-
minen 

 Ohjelmaa on hyödynnetty henki-
lötön perehdyttämisessä ensim-
mäisenä vuonna vähintään 20 
%:lla uusia työntekijöitä 

 Intro-perehdytysohjelmaa 
on käytetty kuudessa yksi-
kössä muutamille henkilöille 

 

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle  

Tavoite 

 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -
t) 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

1. Yhteistyön ylläpi-
täminen ja vah-
vistaminen 
ERVA-alueella ja 
maakunnassa 

 Tavoitteenamme on selkeä 
työnjako Tays:n kanssa sekä 
Riihimäen ja Forssan toiminto-
jen kehittäminen 

Työnjako Riihimäen ja Forssan 
kanssa on ollut viime vuosina vakiin-
nutetulla pohjalla. Tays:n kanssa 
työnjako on periaatteessa selkeää, 
mutta käytännössä osa sieltä tulevista 
Kanta-Hämeen kustannuksista pitäisi 
olla vältettävissä. 

2. Sairaalan sisäi-
sen yhteistyön li-
sääminen  

 Käsitellään yhteisiä asioita so-
maattisten tulosalueiden johdon 
palavereissa ja tulosalueiden 
yhteisissä palavereissä 

Sairaalan sisäinen yhteistyö on li-
sääntynyt ja lujittunut epidemian 2020 
– 2021 aikana. 

 

Seurantamittarit 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

1. Poliklinikkakäyn-
nit Forssassa ja 
Riihimäellä 

Vähintään 5 % lisäys vuoteen 2020 verrat-
tuna 

Käyntimäärät on toteutettu suunnitel-
lusti epidemian puitteissa. 

2. Somaattisten tu-
losalueiden työ-
kokousten määrä 

Vähintään neljä (4) työkokousta vuoden 2021 
aikana 

Yhteisiä työkokouksia on ollut lukui-
sia. 
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Sijoitus terveyteen  

Tavoite 

 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, 
-t) 
 

 

1. Palvelutarve 

Päätetyn budjetin puitteissa kyetään 
vastaamaan alueen palvelutarpeeseen 

(TA-johto, tulosyksiköiden johto) 

Historiallisen epidemian aikana on 
kyetty vastaamaan kysyntään jopa yl-
lättävän hyvin ja selvästi tavoitteita odo-
tuksia paremmin. 

 

 

2. Talousarvio 

Talousarvion noudattaminen Talousarviota on kyetty noudattamaan 
epidemian sallimissa rajoissa. Epide-
mian aikana on jouduttu tekemään 
useita nopeita ja lisäkustannuksia ai-
heuttavia ratkaisuja. 

Seurantamittarit 
 

Palvelut 

Potilaiden jonotus vähäisempi kuin v. 
2020 

Vuoden 2021 lopulla yli 3 kk jono (121 
potilasta) käsitti pääosin keuhkosairauk-
sien potilaita 

Syy: kaikki koronapotilaat paitsi teho-
potilaat hoidetaan konservatiivisella tu-
losalueella 

 

Talous 
 

Talousarvion toteutuminen 
 

Budjettia on noudatettu epidemian salli-
missa puitteissa. 

 
  

 

 Psykiatrian tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2021 

 
Toimintasuunnitelma 2021, psykiatrian tulosalue  

Asiakkaat – laadukas hoito – sinua kuunnellen  

Tavoite 
 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t) 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

Konservatiivinen Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2020/2021 vuoteen

2021 2020 HTV %

Hoitohenkilöstö 372,62 365,31 7,31 2,00 %

Huoltohenkilöstö 0,39 -0,39

Lääkärihenkilöstö 94,83 93,11 1,73 1,86 %

Toimistohenkilöstö 1,69 1,91 -0,22 -11,50 %

Tutkimushenkilöstö 37,95 38,81 -0,87 -2,23 %

Kaikki yhteensä 507,09 499,53 7,57 1,52 %
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Sujuva ja oikea-aikainen 
hoitoon pääsy 
 

Lähetteet käsitellään useamman kerran viikossa 

 säännöllinen kuukausiseuranta ja tarvit-
taessa toimenpiteet (ylilääkäri / tulos-
alueylilääkäri) 

Yksikkökokouksissa ja tulosalu-
een johtoryhmässä toteutunut 
säännöllinen seuranta. 

Potilaat saavat tarpeen 
mukaisen hoidon oikea-
aikaisesti oikeassa pai-
kassa 

Hoitomenetelmät ovat näyttöön perustuvia (esi-
miehet) 

 henkilöstön jatkuva koulutus, osaami-
sen ylläpito ja uusien menetelmien 
käyttöönotto  

 

 palvelupolkujen kuvaaminen aloitettu 

 

 

Potilaan ja läheisten osallistaminen ja kuulemi-
nen hoidon aikana (kaikki hoitoon osallistuvat) 

 hoidon yksilöllinen suunnittelu; jokai-
sella potilaalla on hoitosuunnitelma (yli-
lääkäri, osastonhoitaja) 

 potilaan oma näkemys hoidosta kirjat-
tuna (kaikki hoitoon osallistuvat)  

 mahdollisuus etävastaanottoihin (esi-
miehet) 

 
 
 
Pakon käytön vähentäminen (kaikki hoitoon 
osallistuvat) 

 rajoitustoimenpiteiden seuranta johto-
ryhmässä säännöllisesti, tarvittaessa 
puuttuminen havaittuihin muutoksiin 
(tulosaluejohto) 

 hoitokulttuurin kehittäminen (esimiehet) 

 itsemääräämisoikeuden huomioiminen 
(kaikki hoitoon osallistuvat) 

 
Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen toimin-
nassa (esimiehet)  

 kokemusasiantuntija mukana kehittä-
mistyössä ja arjen toiminnassa  

 
 
Sujuva yhteistyö muiden potilasta palvelevien ta-
hojen kanssa (esimiehet) 
 
 
Covid-19 valmiuden ylläpitäminen  

Tulosalueella menetelmäkoulu-
tuksia toteutettu, mm. DKT, IPT-
N, perhearviointikoulutus.  
 
Masennuksen palvelupolkuku-
vaus siirtyi vuodelle 2022.  
 
Perhearviointikoulutus käynnis-
tetty tulosalueen hoitotyönteki-
jöille. 
 
Potilaan oma näkemys hoidosta 
kirjataan säännönmukaisesti. 
 
Potilailla mahdollisuus valita etä-
vastaanotto ensikäynnin jälkeen, 
mikäli potilaalla ei ole teknistä tai 
lääketieteellistä estettä sen to-
teuttamiselle. Videovastaanot-
toja toteutunut yhteensä 3076 
kpl (v. 2020 2198 kpl). 
 
Safewards osastoilla käytössä 
(interventioita lisätty), MAPA-
koulutus käytössä. 
 
 
 
 
Koulutetut kokemusasiantuntijat 
työskennelleet ammattilaisten tu-
kena mm. Assi-sairaalan suun-
nitteluryhmissä, erilaisten ryh-
mien suunnittelussa ja ryhmän-
ohjaajina, yksilötapaamisissa 
työparina. Osittain kehittämistä 
vaikeuttanut Covid-epidemia. 
 
Kanta-Hämeen mielenterveys-
omaiset ry:n kanssa yhteistyötä 
on ylläpidetty.  
 
Covid-ohjeistukset pidetty ajan 
tasalla, alueellisen koronatilan-
teen mukaan toiminnan sopeut-
taminen (mm. etävastaanotot, 
ryhmäkoko). Osastolla P3P ko-
horttitilat altistuneille ja ko-
ronapotilaille. V.2021 kohortissa 
hoidettu yhteensä 20 potilasta. 
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 säännöllinen seuranta ja tarvittaessa 
toimenpiteet (tulosaluejohto) 

Hoito on turvallista Potilasturvallisuus (esimiehet) 

 omavalvontasuunnitelma käytössä yksi-
köissä, seuranta johtoryhmässä sään-
nöllisesti (tulosaluejohto) 

 väkivaltatilanteiden ennakointi; sisäinen 
ja ulkoinen koulutus 

 potilaiden roolin vahvistaminen turvalli-
suuden kehittämisessä  

 potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuus-
kävelyt toteutuvat yksiköissä suunnitel-
mallisesti  

 laiteturvallisuus huomioidaan TLT-pro-
jektin mukaisesti  

 
 
Tilariskien arviointi ja tarv. toimenpiteet  

Omavalvontasuunnitelman jal-
kauttaminen  
jäänyt Koronaepidemian jalkoi-
hin. Suunnitelmaan kuuluvaa 
lääkekulutuksen seurantaa kehi-
tetty sähköiseen muotoon. Oma-
valvontasuunnitelmaan kuulu-
vien asioiden seuranta on toteu-
tunut, mm. perehdytys, potilas-
turvallisuus. 
Mapa-koulutus toteutunut, lisäksi 
KHSHP:n turvallisuuskoulutuk-
set.  
ECT-poliklinikalle laadittu lai-
teajokortit. 
 
Tahdosta riippumattoman hoi-
don aikaisten eristämisten koko-
naistuntimäärät nousseet, mutta 
ovat alhaisemmat kuin vuonna 
2019. Hoitohenkilökuntaa ei ole 
aina saatavilla riittävästi muiden 
menetelmien aktiivisempaan 
käyttöön. 
  
Ks. kohta turvallinen työympä-
ristö 

Asiakaspalvelun pa-
rantaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimimme – sinua kuunnellen – arvon konkreti-
sointi asiakaspalvelussa / yksikkö (esimiehet) 
 
Asiakaspalautteen säännöllinen kerääminen ja 
saadun palautteen perusteella toiminnan kehittä-
minen yksiköissä (esimiehet) 

 raportit käsitellään yksiköiden ja tulos-
alueen johtoryhmässä säännöllisesti 
(esimiehet, tulosaluejohto) ja yksiköi-
den omissa henkilöstöryhmissä (esi-
miehet) 

  
Potilaiden kuuleminen ja kokemusasiantuntijoi-
den kokemusten hyödyntäminen (esimiehet) 

 potilaan omat näkemykset hoidosta kir-
jattuna (kaikki hoitoon osallistuvat) 

 kokemusasiantuntijatoiminnan vakiin-
nuttaminen yksiköiden toiminnassa 
(esimiehet) 

Henkilöstöryhmissä käsitelty yk-
sikköä koskevat palautteet sään-
nöllisesti, palautteen keräämistä 
pyritty tehostamaan myös sään-
nöllisillä palautepäivillä.  
 
 
 
 
 
Potilaan oma näkemys hoidosta 
kirjataan säännönmukaisesti. 
 
Ks. edellinen kohta kokemusasi-
antuntijat 

 

Seurantamittarit Toteutuminen vuonna 2021 

Lähetteiden käsittelyaika 
Lähetteistä 90 % käsitellään alle 3 pv 92 % lähetteistä käsitelty alle 3 

pv 

Hoidon saatavuus 
 

Ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv Tilanne 31.12.21: 
-lastenpsykiatria 24 pv 
-nuorisopsykiatria 33 pv 
-psykiatria 35 pv 
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Asiakaspalaute 
 
 
 
 

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

 80 % suosittelee meitä läheisilleen 

 hoitokokemus osastot (ka) 4,0 ja polikli-
nikat (ka) 4,5 

 läheisen kokemus (ka) 4,5 

Suosittelu 72 % 
 
- kokemus osastot (n = 207) 3,9 
- kokemus poliklinikat (n = 58) 
4,6 
- kokemus läheiset (n = 24) 4,3 

Kantelut, muistutukset 
 

Laskusuunta vuoteen 2020 verrattuna Muistutuksia 33 kpl (2020 14 kpl) 

Kanteluita 4 kpl (2020 2 kpl) 

 

V. 2021 muistutusten ja kantelui-
den määrä noudattaa v. 2018–
2019 määriä. Hoidon saatavuu-
teen liittyvät muistutukset lisään-
tyneet. 

Haittatapahtumat Haittatapahtumailmoitusten määrä ei laske yli 5 
% vuoteen 2020 verrattuna 

 läheltä piti- tavoitteena 60 % 

 tapahtui potilaalle- tavoitteena 40 % 

lääkepoikkeamatapahtumissa laskusuunta v. 
2020 verrattuna 

Haittatapahtumailmoituksia kir-
jattiin 354 kpl (2020 328 kpl) 

- läheltä piti 38 % (2020 
33 %) 

- tapahtui potilaalle 48 
%(2020 57 %) 

- lääkepoikkeamia 39 % 
(2020 34 %) 

 

Henkilöstö – palkitseva työ  

Tavoite 
 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t) 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

Ammattitaitoinen ja motivoi-
tunut henkilöstö 
 
 
 
 
 
 
 

Työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviin 
suunnitelmallista (esimiehet) 

 perehdytykseen selkeä yhdenmukai-
nen rakenne 

 sähköisen perehdytysohjelman hyö-
dyntäminen 

  
Näyttöön perustuvat koulutukset koulutussuun-
nitelman mukaisesti, perustehtävää tukien (esi-
miehet) 
  
 
Kehityskeskustelut säännöllisesti ja työnoh-
jaukset toteutuvat tarpeen mukaan (esimiehet) 
 

Hoitotyössä Intro sähköinen pe-
rehdytysohjelma otettu käyttöön 
ja perehdytystä yhdenmukais-
tettu, lisäksi mentorointi käy-
tössä.  

 
Tulosalueella menetelmäkoulu-
tuksia toteutettu, mm. DKT, 
IPT-N, perhearviointikoulutus.  
 
Työnohjauksia ylläpidetty 
etäyhteyksien avulla koronaepi-
demiasta huolimatta. Lisäksi 
DKT ja KKT- menetelmien yllä-
pitoon liittyvät koulutukselliset 
ryhmätyönohjaukset toteutu-
neet. 

Turvallinen työympäristö 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksikkökohtaiset ajantasaiset riskiarvioinnit, ta-
voitteena tunnistaa suurimmat riskit ja niiden 
pienentäminen/poistaminen (esimiehet) 
  
Mapa-koulutukset ja kertaamiset toteutuvat 
säännöllisesti (esimiehet) 
   
 
 
Tilariskejä arvioidaan ja tarvittaessa ongelmiin 
puututaan työterveyshuollon ja työsuojelun 
kanssa yhteistyössä (esimiehet) 

Riskiarviointi toteutettu henkilö-
kunnan kanssa yksiköissä. 
 
 
Mapa-koulutukset (5pv / 2 ryh-
mää) ja kertauspäivät (2pv / 2 
ryhmää) toteutuivat v. 2021 ko-
ronapandemiasta huolimatta v. 
2020 tauon jälkeen. 
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 Ahveniston tilat kierretty teknii-
kan ja työsuojelun kanssa. Li-
säksi tehty kartoitus sisäilmasta 
Ahvenistolla työskentelevälle 
henkilöstölle, ongelmakohtia 
korjattu, ilmapuhdistimien mää-
rää lisätty. Riihimäen poliklini-
kalla tehty korjaustöitä mm. ää-
nieristykseen liittyen.  

Houkutteleva ja arvostava 
työyhteisö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnistumme – aina yhdessä – arvon konkreti-
sointi yksiköissä (esimiehet) 
  
Yksikkökohtaiset ajantasaiset työhyvinvointi-
suunnitelmat ja niissä sovittujen toimenpitei-
den toteuttaminen (esimiehet) 
  
Kannustava ja tukeva työyhteisö henkilöstön 
kesken sekä henkilöstön ja esimiesten välillä 
(koko henkilöstö) 

 moniammatilliset henkilöstöryhmät to-
teutuvat säännöllisesti (esimiehet) 

 viestintä avointa ja toiminta läpinäky-
vää (koko henkilöstö)  

 henkilöstön osallistaminen toiminnan 
ja työyhteisön kehittämiseen (esimie-
het) 

Sairaanhoitopiirin arvot auki kir-
joitettu tulosalueen johtoryhmän 
toimesta ja käsitelty yksikköko-
kouksissa.  
 
 
 
Ks. seurantamittarit kohdasta. 
 
Yksiköiden moniammatilliset 
henkilöstöryhmät ja kehittämis-
päivät toteutuneet, hyödynnetty 
myös etäyhteyksiä. 

Seurantamittarit 
Toteutuminen vuonna 2021 

Koulutuspäivät / henkilö 
 

Koulutuspäivät toteutuvat tehtävästä riippuen 
3–10 pv/v 

Täydennyskoulutuspäiviä 
3,7/henkilötyövuosi (v. 2020 
3,8). 

Perehdyttäminen 
 

Palaute toteutuneesta perehdytyksestä, intro-
perehdytysohjelman hyödyntäminen 20 %:lla 
uusista työntekijöistä 

Hoitotyössä Intro otettu käyt-
töön 7 yksikössä, perehdytystä 
Intron avulla 12 henkilölle. Pe-
rehdytys systematisoitu hoito-
työssä kokonaisuutena. 

Kehityskeskustelut 
 

Kehityskeskustelut toteutuneet 80 % / yksikön 
pitkäaikainen henkilöstö/v 

Hoitohenkilöstön osalta kehitys-
keskustelut toteutuneet > 80 % 

Sairauspoissaolot/henkilö/v 
 
 

Laskusuunta v. 2020 verrattuna Sairauspoissaoloja tulosalueella 

yht. 5253 pv (v. 2020 4241pv).  

- hoitajat 4279 pv (2020 

3819 pv) 

- lääkärit 573 pv (2020 

212 pv) 

- tutkimush. 401 pv 

(2020 213 pv) 

Työtapaturmat/ 
väkivaltailmoitukset 

Laskusuunta v. 2020 verrattuna Työtapaturmista johtuvat pois-

saolot 157 pv (2020 43 pv) 

 

Työturvallisuusilmoituksia 158 

kpl (2020 201 kpl), joista väki-

valtailmoituksia 94 kpl (2020 

111 kpl) 
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Jokaisen tulosyksikön ja tu-
losalueen johtoryhmä ko-
koontuu säännöllisesti, hen-
kilöstöryhmät säännöllisesti 

Julkaistut muistiot (määrä) 

 

Tulosalueen johtoryhmä ko-
koontui kerran kuukaudessa, 
muistiot julkaistu intrassa. 

  

Yksikkökokoukset toteutuivat 
kerran kuukaudessa, muistiot 
henkilökunnan saatavilla yksi-
köissä. 

Henkilöstöryhmät kokoontuivat 
säännöllisesti kerran viikossa, 
muistiot kokouksista. Kokouk-
sissa hyödynnettiin etäyhteyk-
siä. 

 

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle  

Tavoite 
 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, -t) 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

Yhteistyön vahvistaminen 
ERVA-alueella, maakun-
nassa ja organisaation 
sisällä 
 
 
 
 

Toimivien ja saumattomien hoitoketjujen kehit-
täminen yhteistyöverkostojen kesken (peruster-
veydenhuolto, erikoissairaanhoito, yliopistosai-
raala, yksityissektori, sosiaalitoimi, sivistystoimi, 
päihdepalvelut ja 3. sektori) (tulosaluejohto, esi-
miehet) 

 säännölliset yhteistyöpalaverit 

 yhteiset kehittämis- ja yhteistyökohteet 

 selkeä työnjako 

 

Sairaalan sisäinen yhteistyö on 
lisääntynyt epidemian aikana. 
 
Lastenpsykiatria:  
Alueen perheneuvoloiden 
kanssa säännöllinen yhteistyö 
(tavoitteena sujuvoittaa ja kehit-
tää yhdessä perheiden hoitopol-
kuja ja ymmärtää kaikkien toimi-
joiden työtä) 
Lisäksi oh ja yl tutustuneet Hat-
tulan, Riihimäen, Janakkalan, 
Hämeenlinnan ja Forssan per-
heneuvoloihin. 
 
Nuorisopsykiatria mukana: 

- Nuorten mielenter-
veyspalveluiden toi-
minnallinen koko-
naisuus; yhteistyö Hä-
meenlinnan ja Riihi-
mäen kanssa 

- Viva-hanke erva-alu-
eella 

- Monni-hanke 

- Tulevaisuuden SOTE-
hankeen LAPE-työryh-
mässä edustus 

- Alueellisen koulutuk-
sen järjestäminen alu-
een toimijoille nuoriso-
psykiatriastaTulosalu-

een edustus maakunnan 

Tulevaisuuden sosiaali- 

ja terveyskeskus hank-

keessa (mielenterveys- ja 

päihdetyö) 
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Mielenterveyskuntoutujien asu-
mispalveluiden puitteissa sään-
nöllinen yhteistyö Hml kaupun-
gin kanssa  
 
Kokoukset maakunnallisesti 
mielenterveys- ja päihdepalve-
luiden edustajien kanssa (yh-
teistyöasiat) 
 
Mielenterveys- ja päihdepalve-
luiden asiakasraadissa tulosalu-
eelta edustus. 
 
Omaistoiminnan neuvottelukun-
nassa Riihimäen poliklinikalta 
edustus.  Neuvottelukunta ko-
koontuu säännöllisesti kehittä-
mään alueen mielenterveys- ja 
päihdepuolen palvelutarjontaa 
omaisille ja perheille. 
 
Yhteistyöalueen Psykososiaalis-
ten menetelmien käyttöönottoon 
ja ylläpitoon liittyvään hankkee-
seen osallistuminen. 

Selkeät ja toimivat sopi-
mukset 
 
 

Perusteltu ostopalvelun käyttö kaikilla psykiat-
rian erikoisaloilla 

Ostopalvelulääkäreiden käyttö 
lisääntyi, mutta lääkärivajausta 
oli siitäkin huolimatta. 

Seurantamittarit 
 

Suunnitelmallisesti toteutu-
neen yhteistyön arviointi 
yhteistyökumppaneiden 
kanssa 

Toteutuneet yhteistyökokoukset (määrä) Ks. yllä. Yhteistyökokoukset to-
teutuneet säännöllisesti v. 2021. 

Lähetemäärien seuranta Hoitoonpääsyaikojen ja lähetteiden käsittelyai-
kojen seuranta. Edellisen vuoden taso tai lyhy-
empi. 
 

Ks. seurantamittarit lähetteiden 

käsittelyaika ja hoidon saata-

vuus 

Sopimukset 
 
 

Sopimusten noudattaminen, tarv. reklaamatiot Sopimuksia ja laskutusta seu-
rattu, reklamaatiot tarpeen mu-
kaan toteutuneet. 
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Sijoitus terveyteen  

Tavoite 

 
Toimintasuunnitelma (vastuuhenkilö, 
-t) 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

Toiminta on kestävällä 
pohjalla nyt ja tulevaisuu-
dessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelutarpeen ennakointi- tiedämme 
mitä tarvitaan (ylilääkärit/tulosalueylilää-
käri) 

 toiminnan säännöllinen seu-
ranta ja tarv. korjaavat toimen-
piteet, jatkuva kehittäminen 

  
Resurssien tehokas/järkevä käyttö – 
tuottavuuden kasvu (tulosaluejohto) 

 yksiköille konkreettiset toiminta-
tavoitteet  

  
Talouden tasapainossa pysyminen ja tar-
vittaessa korjaavien toimenpiteiden teke-
minen (esimiehet, tulosaluejohto) 
  
Toimiva ja perusteltu työnjako ulkopuo-
listen sairaaloiden kanssa huomioiden 
esim. sijoitetut alaikäiset ja THL:n hoi-
toon määräämät asiakkaat (ylilääkärit, 
tulosalueylilääkäri) 
   
Uskallamme toimia – koko sydämellä – 
arvon konkretisointi 
 

Pirkko-toiminnanohjausjärjestelmän pi-
lotti tulosalueella; tavoitteena työn 
suunnitelmallisempi organisointi (apua 
johtamiseen, potilastiedon hallintaan, 
toiminnan läpinäkyvyyteen) 
 
Koronaepidemia vaikuttanut toimintaan 
v. 2021. 

Seurantamittarit 
Toteutuminen vuonna 2021 

Toimintatuotot- ja kulut 
Pysytään talousarviossa (normaalitoi-
minta) 

Talous tasapainossa 

Vapaa valinta Vapaa valinta ei kasva vuoden 2020 ta-
sosta 

Kasvu 31 %, 225 000 e. 

Suurinta nuorisopsykiatrialla 92 %, 80 
000 e 

Ostot ulkopuolisista sai-
raaloista 

Ostot eivät kasva vuoden 2020 tasosta Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö v. 

2020 tasolla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psykiatria Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2020/2021 vuoteen

2021 2020 HTV %

Hoitohenkilöstö 183,95 187,13 -3,18 -1,70 %

Lääkärihenkilöstö 19,11 20,91 -1,80 -8,59 %

Tutkimushenkilöstö 22,19 21,23 0,96 4,51 %

Kaikki yhteensä 225,26 229,27 -4,01 -1,75 %
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 Tukipalvelujen tulosalueen tavoitteiden toteutuminen 2021   

  
Toimintasuunnitelma 2021, tukipalvelujen tulosalue  

  
Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua 
kuunnellen  

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strateginen 
tavoite ja keskei-
set osa-alueet 
 

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä 

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

 

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

 

 Tukipalvelut tukee sairaanhoito-
piirin muiden yksiköiden toimin-
taa ja potilaan hoitoa mm. digi-
taalisilla palveluilla 

 Tuetaan asiantuntijuudella hy-
vän palvelukokemuksen toteutu-
mista 

 Rakennusten ja niiden laitteiden 
ja järjestelmien toimivuuden tur-
vaaminen ja kehittäminen. 

 Hoidon tukipalveluissa käydään 

vuosittain kaikkien asiakkaiden 
kanssa liityntäpintaneuvottelut. 
Näissä käydään läpi sovitut palvelut 
ja työtehtävät sekä asiakaspalautteet. 

 Vuonna 2021 tehtiin 5.kerroksen 

osastoilla lyhyt pilotti sairaalahuolta-
jan itsenäisesti toteuttamasta ruoka-
jakelusta. 

 Rakennusten, laitteiden ja toimin-
nan turvaaminen on onnistunut suh-

teessa resursseihin hyvin.  

 IT-palvelut ovat pystyneet tukemaan 

palvelujen muutosta ja kehittämistä 
(ASSI ja HVA tekeminen). 

 Alkuvuoden 2021 ja loppuvuoden 
2021 ankarien sääolosuhteiden joh-

dosta kiinteistöjen lämmitystarve 
nousi merkittävästi, esimerkiksi Hä-
meenlinnan yksikössä lämpöener-
gian kulutus oli peräti 31% edellis-
vuotta korkeampi. Tämä aiheutti mää-
rärahojen ylityksen näiltä osin. 

 Sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan 
yksikköön toteutettiin vain välttämät-

tömimmät korjaus- ja muutostyöt, 
jotta toiminta voi nykyisissä tiloissa 
jatkua turvallisesti vuoteen 2026 asti, 
jolloin hoidolliset toiminnat siirtyvät 
ASSI-sairaalaan. 

 Riihimäen yksikön osalta korjaus- ja 

muutostyösuunnittelu on pitkäjäntei-
sempää, sillä toiminta kiinteistössä 
jatkuu vuoden 2026 jälkeen. 

 

 Lääkintätekniikassa on otettu käyt-

töön uusi hoitajakutsujärjestelmä 
niille alueille, joissa vanhan järjestel-
män elinkaari päättyi. 
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Seuranta- mittarit 

  

 IT-järjestelmien versiopäivitysten 
läpimenoaika tavoite on alle 5 
tuntia 

 Palvelutasokyselyissä palvelun 
laatu on vähintään 4 (asteikolla 
1-5) 

 Kaikki asiakaspalautteet (ulkoi-
set ja sisäiset asiakkaat) ja niihin 
liittyvät kehittämisehdotukset kä-
sitellään yksiköissä . 

 eKirje on otettu käyttöön (kutsu-
kirje potilaille) 

 

 Hoidon tukipalveluissa vastuuesi-

henkilöiden kanssa on määritelty toi-
mintaa kuvaavat tilastot ja mittarit, 
joita seurataan systemaattisesti. 

 Lifecare versiopäivitys on edelleen 

liian raskas (Tähän yritetään saada 
korjausta tulevassa kumppanuusso-
pimus mallissa) 

 Palvelutasokyselyä ei toiminta-

vuonna toteutettu 

 

 
 
 

  

Henkilöstö – palkitseva työ 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strateginen 
tavoite ja keskei-
set osa-alueet 

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä sisäl-
töön 

 Matala hierarkia 

 Oman työn kehittäminen ja jatkuva oppiminen 

 Elämän ja työn yhteensovittaminen joustavasti 

Arvostava työyhteisö 

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

 

 Työterveyslaitoksen työhyvin-
vointikyselyn toteutus ja tulosten 
hyödyntäminen. 

 Lisätään henkilöstön koulutus-
mahdollisuuksia vuoden 2021 
koulutussuunnitelmassa. 

 Henkilöstön ja esimiesten keski-
näistä luottamusta ja arvostusta 
ylläpidetään välittömällä vuoro-
vaikutuksella ja avoimella pa-
lautteen-antokulttuurilla. 

 Yksilöllisten keinojen käyttö työ-
hyvinvoinnin edistämiseksi; etä-
työ, työnkierto, osa-aikaisuus 

 

 Esihenkilöiden etätyötä on hoidon 

tukipalveluissa lisätty ja systemati-
soitu myös tuleva ASSI-sairaala huo-
mioiden 

 Henkilöstölle ollut tarjolla koulu-
tuksia vuonna 2021, myös tukipal-
velujen henkilöstölle. Koulutuksia 

on toteutettu sekä sisäisinä koulutuk-
sina yksiköissä että shp:n yhteisinä 

 

 Henkilöstön ja esimiesten keski-
näinen luottamus ja arvostus. Ar-

voja käsitelty yksiköissä ja esihenki-
löiden arvotyöpajat aloitettu 2021. 

 Suositteluindeksi eNPS: +8 (2020: 

-3,2). 2021 tavoite +10. 

 

Seuranta- mittarit 

 

 Työhyvinvointikysely, jatkotoi-
menpiteiden laadinta ja seuranta 

 Kehityskeskusteluiden toteuma 
100 %. 

 TTL hyvinvointikysely 2021 toteu-

tettiin syys-lokakuussa, vastaajia 
278, vastausprosentti tukipalveluissa 
oli 62%. Tulokset purettu shp-tasolla 
ja purkuun osallistui ta:n johto ja esi-
henkilöitä. 
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 Lyhyet sairauspoissaolot vähe-
nevät vuoden 2020 tasosta 

 Toteutuneet koulutuspäivät hen-
kilöä kohti. 

 

 Lyhyet alle 4päivän, sairauspois-
saolot ovat lisääntyneet vähän päi-

vinä ja pv/htv, mutta sitä pidemmät 
sairauspoissaolot vähentyneet päi-
vinä ja pv/htv vuoteen 2020 verrat-
tuna. 

 Kehityskeskustelu käyty 281 henki-

lön kanssa, (56,7%) tulosalueen hen-
kilöstöstä 

 Tukipalvelujen henkilöstön koulu-
tuspäivien määrä nousi 51,6% 

edellisestä vuodesta 
o 332,7pv->504,3pv  

 

  

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiak-
kaalle 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strateginen 
tavoite 
 

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoitteiden saa-
vuttamisen 
 

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

 Toiminnan kehittäminen yhteistyössä 
kumppaneiden kanssa 

 Verkostoituminen muiden sairaan-
hoitopiirien kanssa 

 Oppilaitosyhteistyö 

 Tarjotaan palveluja muille sairaan-
hoitopiirin yksiköille palvelukysynnän 
ja – tarpeen mukaan. 

 Ollaan aloitteellisesti mukana Assi-
sairaalan ja Tähtisairaalan toiminnan 
kehittämisessä 

 Teknisten palvelujen edustusta 

on osallistunut vahvasti Assi-

projektiin mm. APR:ssä (Allians-

sin projektiryhmä) ja teknisten 

osa-alueiden (rakennustek-

niikka/ rakenneratkaisut, sähkö-

tekniikka, lääkintätekniikka ja 

viestintä, LVI-tekniikka, muut 

tekniset osa-alueet) ratkaisujen 

työryhmätyöskentelyssä. 

 Vuoden 2021 aikana perustettiin 

uusi rakennuttamispäällikön teh-

tävä ja uusi rakennusautomaa-

tio-asiantuntijan tehtävä, jotka 

kohdistuvat 100%:sti Assi-pro-

jektiin ja vahvistavat sairaanhoi-

topiirin organisaatiota projek-

tissa. 

 Hoidon tukipalveluissa teh-

dään yhteistyötä eri oppilaitosten 

kanssa oppisopimus-koulutusten 

ja ammattitutkintoihin liittyvien 

harjoittelujen kautta. Kumppa-

neita ovat muun muassa Tavas-

tia, Hamk, Takk jaTaitotalo. 

 

Seuranta- mittarit 

 Haipro-ilmoitukset käsitellään 100 % 
ja tarvittavat korjaustoimet tehdään 

 Tietohallinnon kustannusten seu-
ranta-arviot tehdään kuukausittain 

 Palvelutasokyselyiden tulos vähin-
tään 4 (asteikolla 1-5) 

 Opiskelijapalautteet kerätään syste-
maattisesti 

 

 Haipro-ilmoitukset käsitellään 

sekä henkilökunnan että asiak-
kaiden kanssa. Koosteet kaikista 
Haiproista käsitellään kvartaa-
leittain vastuuesimiesten palave-
reissa 

 IT-palvelujen kustannusseu-

ranta-arviot toteutuneet kuukau-
sittain. Palvelutaso on hyvä. 

 Opiskelijapalautteet kerätään  
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Sijoitus terveyteen 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strateginen 
tavoite ja keskei-
set osa-alueet 
 

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa 

 Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkittuun tietoon 

 Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan 

 Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu 

 Pidämme talouden tasapainossa 

 Toimimme kestävän kehityksen periaatteella 

 Elinvoimaa Hämeeseen 

 

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

 

 Talouden, tuottavuuden ja hoidon vai-
kuttavuuden seurantaa kehitetään. 

 HR-raportointi kytketään talouden ja 
toiminnan raportointiin 

 Hankintojen suunnittelu, aikataulutus 
ja toteuttaminen tehdään yhteis-
työssä yksiköiden ja yhteistyökump-
paneiden kanssa 

 Kestävä kehitys huomioidaan vähen-
tämällä jätteitä ja  tehostamalla. kier-
rätystä 

 Etätyön lisääminen 

 

 

 Talouden ja toiminnan kuu-
kausiraportoinnissa otettiin 

käyttöön Teams-järjestelmän 
kautta katsottavissa olevat suori-
tekertymät ja talousarvio-
toteumat sekä ulkopuolisten sai-
raaloiden käyttötilastot. 

 Hankintastrategia valmisteltiin 

Tays-Kehitysyhtiön johdolla yh-
teistyössä erva-alueen sairaan-
hoitopiirien kanssa. 

Seuranta- mittarit 

 

 Talousarviossa pysyminen 

 Tuottavuusmittarit on suunniteltu ja 
otettu käyttöön 

 Hankintoja koskeva suunnitelma on 
laadittu ja hankinnat tehdään sen 
mukaisesti 

 Kestävän kehityksen periaatteet on 
laadittu 

 Etätyön määrää on lisätty suunnitel-
lusti 

 Talousarvio kuukausiseuranta 

oli käytössä 

 Tuottavuusmittareiden suun-

nittelu jatkuu 

 Hankintojen suunnittelukalen-
teri valmisteltiin otettavaksi käyt-

töön 

 Vastuullisuussuunnitelma joka 

sisältää kestävän kehityksen 
osa-alueet, laadittiin Hamkin 
opiskelijan lopputyönä. Lopputyö 
valmistuu helmikuussa 2022. 

 

 
 

Tukipalvelut Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2020/2021 vuoteen

2021 2020 HTV %

Hoitohenkilöstö 2,55 3,82 -1,28 -33,43 %

Huoltohenkilöstö 238,88 234,57 4,31 1,84 %

Lääkärihenkilöstö 0,05 0,22 -0,17 -79,32 %

Toimistohenkilöstö 192,98 189,94 3,04 1,60 %

Tutkimushenkilöstö 1,00 1,22 -0,22 -18,30 %

Kaikki yhteensä 435,45 429,77 5,68 1,32 %

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



66 
 

 

 Yhtymähallinnon tulosalueen tavoitteiden toteutumien 2021 

 
Toimintasuunnitelma 2021, yhtymähallinto  

 
 

Asiakkaat – laadukas hoito -  sinua kuunnellen  
 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Stra-
teginen 
tavoite ja 
keskeiset 
osa-alueet 
 

Jokainen asiakas kohdataan ja hoidetaan yksilönä 

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

 

SHP / tu-
losyk-
sikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet 
ja toteut-
tamis-
suunni-
telma 

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia 
siitä, että sairaanhoitopiirin strategia toteutuu. Pää-
osin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan 
strategiajohtoryhmän vastuulla on yhtymätasolla 
huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mit-
tareiden laatimisesta, strategisten tavoitteiden ke-
hittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seu-
raamisesta. 
Työvirrat: 

- asiakkuus  
- vaikuttavuus 

 

- Sairaalan kliinisen johdon vastuulla 
on ollut sairaalan ydintoimintojen 
johtaminen koronaepidemian ai-
kana normaaliajan johtamisesta 
poikkeavalla erittäin tiiviillä ja mu-
kautumiskykyisellä otteella. 

- Digikehittämistä on jatkettu ja Oma-
Raittiin on saatu uusia ominaisuuk-
sia 

- Vaikuttavuuden mittaamiskokeiluita 
on jatkettu ottamalla käyttöön poti-
lasryhmäkohtaista vaikuttavuutta 
mittaava Region Value -ratkaisu ja 
lisäksi on pilotoitu Omavointi 
(PROM) tietojen keräämistä rinta-
syöpään sairastuneilta ja aivohal-
vauksen saaneilta potilailta 

- Pride and Joy -ratkaisumallia vir-
tauksen nopeuttamiseksi vuode-
osastoilla on syksyn ajan pilotoitu 
neljällä vuodeosastolla. Hoitojakso-
jen pituuksia on saatu lyhennettyä. 
Maakunnallisessa pilotissa määrä-
aikaisesti luovuttu siirtoviivemak-
suista jatkohoitoon siirtymisen suju-
voittamiseksi. 

- Tiedonhallintalain mukaisesti lisätty 
asiakkaiden sähköisen asioinnin 
mahdollisuuksia potilashallinnolli-
sissa asioissa ja laajennettu eri vi-
ranomaisten välistä tiedonsiirtoa ja 
tietoaineistojen katseluyhteyksiä 
Suomi-fi-valtuuksin (mm. Kela, Ve-
rohallinto, Keva, TEM, oikeuslaitos).   

Seuranta- 
mittarit 

Etappien toteutuminen 

- Strategiset tavoitteet saavutetaan jaka-
malla keskeiset osa-alueet työvirroiksi ja 
paloittelemalla kukin työvirta etappeihin. 
Etappi tarkoittaa, että tietty konkreettinen 
asia on saatu valmiiksi määritettynä ajan-
kohtana. Kysymys on strategiatyön aika-
tauluttamisesta ja asioiden pilkkomisesta 
tekemisen kokoisiin paloihin. Etapin kesto 
on enintään noin puoli vuotta. Pidemmät 

Vuoden 2021 aikana on otettu käyttöön 
Keto-projektienhallintaohjelmisto, jolla pysty-
tään tehokkaammin seuraamaan projektisal-
kun tilannetta.  
Lisäksi hyväksyttiin projektien vaiheistus 
Idea – Validointi – Toteutus – Seuranta – Lo-
petus -vaiheisiin, jossa jo Idea-vaiheessa 
projektit tuodaan yhtymäjoryn hyväksyttä-
väksi.  
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hankkeet on pilkottava useammaksi eta-
piksi. Tämä mahdollistaa välitarkastelut ja 
yhteisen varmistamisen siitä, että olemme 
etenemässä oikealla polulla.  

Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on 
merkittävästi hidastunut ja osin pysähtynyt covid-
19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia. 
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huo-
mioiden covid-19-epidemia) ja kytketään seuranta-
mittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiem-
paa kehittyneempään projektien johtamismalliin. 

  

Henkilöstö – palkitseva työ 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Stra-
teginen 
tavoite ja 
keskeiset 
osa-alueet 

Houkutteleva ja arvostava työyhteisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa työnsä sisältöön 

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

 

SHP / tu-
losyk-
sikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet 
ja toteut-
tamis-
suunni-
telma 

 
Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia 
siitä, että sairaanhoitopiirin strategia toteutuu. Pää-
osin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan 
strategiajohtoryhmän vastuulla on yhtymätasolla 
huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mit-
tareiden laatimisesta, strategisten tavoitteiden ke-
hittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seuraa-
misesta. 
 
Työvirrat: 

- henkilöstö 

- Uusien henkilöiden perehdytyksen 
tehostamiseksi on otettu käyttöön 
Intro –perehdytysohjelma 

- Hyväksyttiin käyttöön sairaanhoito-
piirin eettiset ohjeet, joilla koottiin 
yhteen sairaanhoitopiirin arvot ja 
monet toiminnan eettisyyttä edistä-
vät ohjeet. Arvot ja eettiset ohjeet 
auttavat ratkaisemaan tilanteita, joi-
hin lainsäädäntö ei yksiselitteisesti 
anna ratkaisua.   

- Sairaanhoitopiirin arvojen jalkau-
tusta tukemaan on pidetty esimie-
hille työpajoja 

- Valmisteltiin ilmoittajan suojelusta 
annetun direktiivin (ns. Whistle 
blower -direktiivi) mukaisen ilmoi-
tuskanavan käyttöönottoa erva-yh-
teistyönä. Ilmoituskanavan kautta 
otetaan vastaan ja tutkitaan ilmoi-
tuksia organisaatiossa tapahtu-
neista väärinkäytöksistä. Käyttöön-
otto siirtyi vuodelle 2022 kansalli-
sen lainsäädännön viivästymisen 
vuoksi.  

- Johtajaylilääkärin johdolla otettu 
käyttöön säännölliset henkilöstöin-
fot, joissa myös muita teemoja kuin 
koronaa 

- Tukikäynnit ja muut tukitoimet yksi-
köissä tavoitteena henkilöstön jak-
samisen tukeminen ja kuormituk-
sen vähentäminen 

- Intran uudistus viestintäyksikön 
johdolla 

- Valmistelijan työpöydän sähköisen 
allekirjoituksen käyttöönotto hallin-
nollisissa päätöksissä, tavoitteena 
sujuvampi ja paikasta riippumaton 
päätösvalmistelu ja päätöksenteko  
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Seuranta- 
mittarit 

 
Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on 
merkittävästi hidastunut ja osin pysähtynyt covid-
19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia. 
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huomi-
oiden covid-19-epidemia) ja kytketään seuranta-
mittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiem-
paa kehittyneempään projektien johtamismalliin. 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Stra-
teginen 
tavoite 

Kumppanuuksien ja verkoston avulla varmistamme strategisten tavoitteiden saavuttami-
sen 
 
 

SHP / tu-
losyk-
sikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet 
ja toteut-
tamis-
suunni-
telma 

Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia 
siitä, että sairaanhoitopiirin strategia toteutuu. Pää-
osin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan 
strategiajohtoryhmän vastuulla on yhtymätasolla 
huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mit-
tareiden laatimisesta, strategisten tavoitteiden ke-
hittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seu-
raamisesta. 
 
Työvirrat: 

- kumppanuudet 

- Assi-sairaalan rakentaminen eteni 
työmaan aloitukseen liittyneiden on-
gelmien jälkeen suunnitellussa aika-
taulussa, mutta yleisen rakennus-
kustannusten nousun varjosta-
massa kustannuspaineessa 

- Loppuvuodesta Kanta-Hämeen hy-
vinvointialueen valmistelu pikkuhil-
jaa käynnistyi ja KHSHP:n henkilös-
töä siirtyi merkittävässä määrin osit-
tain tai kokoaikaisesti valmisteluun. 
Sairaanhoitopiiri on ollut aktiivinen 
suhteessa valmisteluun ja edistä-
mään sitä. Toistaiseksi valmistelu 
on ollut valtakunnallisessa vertai-
lussa hidasta ja suhteellisen näky-
mätöntä, avoimuus ja läpinäkyvyys 
vähäistä. Loppuvuoden työllistävim-
pänä projektina oli marraskuussa 
käynnistetty sopimusten siirto. 

- Vuosi 2021 oli kuntayhtymän päivi-
tetyn perussopimuksen mukainen 
ensimmäinen kuntien palvelusopi-
muskausi. Palvelusopimuksissa so-
vitaan perinteisen talouden lisäksi 
erityisesti erikoissairaanhoidon toi-
minnasta, pth-esh rajapinnoista ja 
yhteisistä kehittämiskohteista sekä 
vastuunjaosta olennaisissa muutos-
tilanteissa. Uusi neuvottelumeka-
nismi on saanut kiitosta tiedonkulun 
ja keskustelun lisääntymisestä. Toi-
saalta nykyisessä pirstaleisessa or-
ganisaatiorakenteessa täytäntöön-
panokyky on jäänyt hyvistä aikeista 
huolimatta vähäiseksi. Esim. maa-
kunnan strategisen sote-kehittämis-
ryhmän tehtäväksi sovittu yhteisten 
kehittämiskohteiden projektointi ei 
toteutunut. 
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- Valtuustokauden vaihtumisen myötä 
syksyn aikana uudet toimielimet on 
perehdytetty tehtäviinsä haasta-
vassa muutostilanteessa, jossa 
sote-uudistuksen toimeenpano oli 
juuri käynnistynyt, Assi-sairaalan ra-
kentaminen aloitettu ja lukuisat mer-
kittävät taloudelliset asiat olivat yhtä 
aikaa kansallisesti tai paikallisesti 
ratkaisematta. 

- Erva-yhteistyötä on tehty erityisesti 
Tays Kehitysyhtiön toiminnan tee-
mojen ympärillä, muutoin yhteistyö 
ollut tällä jaksolla hiljaisempaa.  

- Toteutettiin sopimuksin Fimlabin 
palvelujen järjestämisvastuun siirto 
kunnilta sairaanhoitopiirille ja yhtiön 
osakassopimuksen uudistaminen. 
Toimenpiteiden tarkoituksena oli yh-
tiön sidosyksikköaseman vahvista-
minen muuttuneen hankintalainsää-
dännön vaatimusten täyttämiseksi. 
Samalla selkeytetty yhtiön toimin-
nan ohjauskäytäntöjä 

- Valmisteltu yhteistyösopimus Koi-
vikkokoti-säätiön kanssa palliatiivi-
sen yksikön toiminnan ja erityista-
son saattohoidon kehittämiseksi. 
Toiminta keskitetty valtakunnallisen 
ohjeistuksen mukaisesti kunnilta 
sairaanhoitopiirille.  

- Valmisteltiin Kanta Logistiikan ja 
Tuomi Logistiikan sulautumista ja 
toteutettiin Kanta Logistiikan osak-
keiden kauppa, jonka myötä sai-
raanhoitopiiristä tuli Kanta Logistii-
kan pääomistaja. Pantiin osittain 
täytäntöön vuoden 2020 lopussa 
päätetty takaus yhtiön velasta. 

- Tiedon kumppanuushankkeen 
käynnistyminen, yhteistyö potilastie-
tojärjestelmän kehittämisessä mui-
den Lifecare-sairaanhoitopiirien 
kanssa. 

Seuranta- 
mittarit 

 
Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on 
merkittävästi hidastunut ja osin pysähtynyt covid-
19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia. 
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huo-
mioiden covid-19-epidemia) ja kytketään seuranta-
mittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiem-
paa kehittyneempään projektien johtamismalliin. 
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Sijoitus terveyteen 
 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Stra-
teginen 
tavoite ja 
keskeiset 
osa-alueet 
 

Toiminta on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa 

1. Olemme hyvän hoidon edelläkävijä- tekemisemme perustuu tutkittuun tietoon 
2. Ennakoimme palvelutarpeen -  tiedämme mitä tarvitaan 
3. Käytämme resurssit tehokkaasti/järkevästi – tuottavuuden kasvu 
4. Pidämme talouden tasapainossa 
5. Toimimme kestävän kehityksen periaatteella 

Elinvoimaa Hämeeseen 

SHP / tu-
losyk-
sikkö / 
tulosalue: 
tavoitteet 
ja toteut-
tamis-
suunni-
telma 

  
Yhtymähallinnon keskeinen vastuu on huolehtia 
siitä, että sairaanhoitopiirin strategia toteutuu. Pää-
osin yhtymähallinnon viranhaltijoista koostuvan 
strategiajohtoryhmän vastuulla on yhtymätasolla 
huolehtia erityisesti strategian toteutumisesta, mit-
tareiden laatimisesta, strategisten tavoitteiden ke-
hittämisestä ja kehityshankkeiden tilanteen seuraa-
misesta. 
 
Työvirrat: 

- tuottavuus 
- kestävällä pohjalla oleva talous 
- kestävän kehityksen ohjelma 

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

- Käynnistettiin ulkopuolisten sairaa-
loiden toimintaohjelma, jonka ta-
voitteena on kustannusten hillitse-
minen ja oman sairaalan toiminnan 
vahvistaminen 

- NHG:n tekemän tulevaisuusohjel-
man jalkauttamista jatketaan 
vuonna 2022, vuonna 2021 koro-
nan aiheuttamien hoitojonojen pur-
kaminen koronapotilaiden hoidon 
lisäksi on vienyt kaikki resurssit 

- Tietoprosessin suunnittelu ja kehit-
tämisen järjestäytyminen käynnis-
tetty 

- Kumppanuus-kortilla mainituilla 
Tiedon kumppanuusyhteistyöllä 
sekä logistiikkayhtiöiden järjeste-
lyillä tavoitellaan toiminnallisten pa-
rannusten lisäksi selkeitä taloudelli-
sia säästöjä.  

Seuranta- 
mittarit 

 
Seurantamittarien ja työvirtojen kehittäminen on 
merkittävästi hidastunut ja osin pysähtynyt covid-
19-epidemian aiheuttaman työpaineen takia. 
Vuoden 2021 aikana kehittämistä jatketaan (huomi-
oiden covid-19-epidemia) ja kytketään seuranta-
mittarien kehittäminen tulevaisuushankkeen aiem-
paa kehittyneempään projektien johtamismalliin. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Yhtymähallinto Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi Henkilötyövuosi muutos 2020/2021 vuoteen

2021 2020 HTV %

Hoitohenkilöstö 2,21 2,08 0,13 6,19 %

Huoltohenkilöstö 0,04 -0,04

Lääkärihenkilöstö 4,37 3,56 0,81 22,66 %

Toimistohenkilöstö 35,46 34,27 1,19 3,47 %

Kaikki yhteensä 42,03 39,94 2,09 5,22 %

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



71 
 

 

2.5  Käyttötalouden toteuma 

 
Toimintatuotot 
 
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot ilman ensihoitoa olivat vuonna 2021 yhteensä 

249,8 milj. euroa. Tästä summasta jäsenkunnilta perittävät kuntamaksut ilman 

ensihoitoa olivat 211,3 milj. euroa.  

 
 Ensihoidosta laskutettiin jäsenkunnilta 7,7 milj. euroa.  

 
Koronaepidemia vähensi asiakasmaksutuloja, joita kertyi noin 8,3 milj. euroa. 
Kertymä oli noin 0,4 milj. euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Muita 
myyntituottoja myynneistä mm. muille sairaanhoitopiireille ja vakuutusyhtiöille 
sekä alueen terveyskeskuksille kertyi noin 16,3; milj. euroa. Vuokratuottojen ker-
tymä oli noin 3,0 milj. euroa ja ne toteutuivat liki talousarvion mukaisina.  

 
Rahoitustuotot sisältävät Coxa Oy:n, Fimlab Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n 
maksamia osinkotuottoja noin 2,8 milj. euroa. 

 
Toimintakulut 
 
Kuntayhtymän toimintakulut ilman ensihoitoa olivat noin 236,4 milj. euroa. Toi-
mintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verraten noin 7,2 %.  
 

Sairaanhoitopiirin suurin menoerä on henkilöstökulut. Henkilöstömenojen koko-

naismäärä on noin 105,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin talousarvion suurin poik-

keama syntyi ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvusta. Ulkopuolisten sairaa-

loiden käyttö kasvoi alkuperäiseen talousarvioon nähden yli 8 milj. euroa. Toi-

sessa lisätalousarviossa ulkopuolisten sairaaloiden käytön arvioitiin olevan noin 

50,3 milj. euroa. Toteuma oli noin 49,9 milj. euroa, joka alitti hieman lisätalous-

arviossa arvioidun määrän. Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön sairaanhoitopii-

rillä on nopealla aikataululla hyvin vähän vaikutusmahdollisuuksia. 

 

Palveluiden ostoihin kuuluva potilasvakuutusmaksuun oli talousarviossa varattu 

noin 2,6 milj. euroa, josta noin 1,6 milj. euroa oli varattu potilasvakuutusta hoita-

van Fennian vakuutusmaksuun ja loput  potilasvakuutuskeskuksen mahdolli-

seen ennen vuotta 2021 sattuneista potilasvahingoista määrättävään maksuun. 

Potilasvakuutuskeskus ilmoitti marraskuussa 2021, että sairaanhoitopiirin poti-

lasvakuutusmaksun kuluiksi kirjattava määrä kuluvalle vuodelle olisi noin 6 milj. 

euroa. Summa otettiin huomioon joulukuussa hyväksytyssä lisätalousarviossa. 

Tammikuun alussa potilasvakuutuskeskus kuitenkin ilmoitti, että lisämaksua ei 

tule, vaan sairaanhoitopiirille on tulossa noin 0,5 milj. euron hyvitys. Näin mer-

kittävien muutosten ennakointi talousarviossa on käytännössä mahdotonta. 

 

Lisätalousarviossa potilasvakuutukseen varattua määrärahaa ei siten tarvinnut 

käyttää potilasvakuutusmaksuun, mikä näkyy säästönä palveluiden ostoja kos-

kevassa talousarvion toteumassa. 

 

Aineiden ja tarvikkeiden talousarvio ylittyi noin 0,7 milj. euroa. Tämä johtuu pää-

osin tekniikan vastuualueelle kuuluvien lämmityskustannusten ja rakennusma-

teriaalien hinnan merkittävästä kasvusta talousarviovuonna. 
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Sairaanhoitopiirin kassatilanne oli koko vuoden kohtuullisen hyvä. Kassatilan-
teen hallintaa varten sairaanhoitopiirin käyttötilissä oli 10 milj. euron luottolimiitti. 
Lisäksi sairaanhoitopiirillä oli sopimus kuntotodistusohjelman käytöstä Pohjola 
Pankin, Nordean ja Kuntarahoituksen kanssa. Kuntatodistusohjelman kautta oli 
mahdollisuus käyttää lyhytaikaista lainoitusta yhteensä 30 milj. euroa. Käyttötilin 
luottolimiittiä ei käytetty, mutta kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lainoi-
tusta käytettiin vuoden aikana. Vuodenvaihteessa kuntatodistusohjelman kautta 
otettua rahoitusta ei ollut käytössä. 

 
Investoinnit 

 
Investointimenot olivat yhteensä 42,1 milj. euroa. Tästä summasta uuden Assi 
sairaalan toteutukseen kohdistui 35,5 milj. euroa ja Apuvälinekeskuksen hankin-
toihin 1,8 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri otti uutta pitkäaikaista lainaa 45 milj. euroa 
ja vanhoja lainoja lyhennettiin 11,7 milj. euroa.  Vuoden lopussa kuntayhtymällä 
oli pitkäaikaista lainaa 89 milj. euroa.  

 
Kuntayhtymän poistot olivat yli 16,3 milj. euroa. Poistot sisältävät Ahveniston 
sairaalarakennuksista tehtävät ylimääräiset poistot yhteensä 2,33 milj. euroa.   

 
Taloudellinen tulos 
 
Sairaanhoitopiiri palautti tilikaudelta syntyneestä ylijäämästä kunnille 2,78 milj. 

 euroa, jonka jälkeen tilinpäätöksen ylijäämäksi jäi 245 347 euroa.  
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2.6 Tuloslaskelma 

 

 
 

 
 
 

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

ulk + sis pl LL

Alkuperäinen 

TA 2021

TA muutokset Muutettu TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Toimintatulot 312 947 445,93 7 693 317,00 320 640 762,93 324 422 068,18 3 781 305,25

Myyntituotot 293 095 445,93 7 507 052,00 300 602 497,93 302 163 561,54 1 561 063,61

Maksutuotot 9 800 000,00 -1 100 000,00 8 700 000,00 8 297 821,10 -402 178,90

Tuet ja avustukset 5 492 000,00 1 286 265,00 6 778 265,00 8 151 258,70 1 372 993,70

Vuokratuotot 3 050 000,00 3 050 000,00 3 049 843,52 -156,48

Muut toimintatuotot 1 510 000,00 1 510 000,00 2 759 583,32 1 249 583,32

Toimintamenot -300 536 253,54 -12 187 000,00 -312 723 253,54 -312 845 210,46 -121 956,92

Henkilöstömenot -105 462 800,00 -105 462 800,00 -105 410 854,00 51 946,00

Palvelujen ostot -162 024 453,54 -12 768 000,00 -174 792 453,54 -174 542 281,12 250 172,42

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 801 000,00 581 000,00 -28 220 000,00 -29 005 343,18 -785 343,18

Vuokrat -2 783 000,00 -2 783 000,00 -2 535 890,51 247 109,49

Muut toimintamenot -1 465 000,00 -1 465 000,00 -1 350 841,65 114 158,35

Toimintakate 12 411 192,39 -4 493 683,00 7 917 509,39 11 576 857,72 3 659 348,33

Rahoitustulot ja -menot 484 000,00 2 181 000,00 2 665 000,00 2 943 191,37 278 191,37

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 16 838,48 -3 161,52

Muut rahoitustulot muilta 630 000,00 2 181 000,00 2 811 000,00 3 119 744,17 308 744,17

Korkomenot -155 000,00 -155 000,00 -179 525,87 -24 525,87

Muut rahoitusmenot -11 000,00 -11 000,00 -13 865,41 -2 865,41

Vuosikate 12 895 192,39 -2 312 683,00 10 582 509,39 14 520 049,09 3 937 539,70

Poistot ja arvonalentumiset -13 249 000,00 -13 249 000,00 -14 486 806,57 -1 237 806,57

Suunnitelman mukaiset poistot -10 249 000,00 -10 249 000,00 -9 156 806,57 1 092 193,43

Kertaluonteiset poistot -3 000 000,00 -3 000 000,00 -5 330 000,00 -2 330 000,00

Tilikauden tulos -353 807,61 -2 312 683,00 -2 666 490,61 33 242,52 2 699 733,13

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 210 000,00 1 269,00 211 269,00 211 269,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -143 807,61 -2 311 414,00 -2 455 221,61 244 511,52 2 699 733,13

Vyörytyserät 143 807,61 143 807,61 0,00 -143 807,61

Vyörytystulot 64 330 624,29 64 330 624,29 63 945 868,08 -384 756,21

Vyörytysmenot -64 186 816,68 -64 186 816,68 -63 945 868,08 240 948,60

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

ulk ml LL

Alkuperäinen 

TA 2021

TA muutokset Muutettu TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Toimintatulot 249 924 000,00 7 693 317,00 257 617 317,00 257 747 412,10 130 095,10

Myyntituotot 230 072 000,00 7 507 052,00 237 579 052,00 235 488 046,40 -2 091 005,60

Maksutuotot 9 800 000,00 -1 100 000,00 8 700 000,00 8 297 821,10 -402 178,90

Tuet ja avustukset 5 492 000,00 1 286 265,00 6 778 265,00 8 151 650,70 1 373 385,70

Vuokratuotot 3 050 000,00 3 050 000,00 3 049 843,52 -156,48

Muut toimintatuotot 1 510 000,00 1 510 000,00 2 760 050,38 1 250 050,38

Toimintamenot -235 664 000,00 -12 187 000,00 -247 851 000,00 -244 395 196,03 3 455 803,97

Henkilöstömenot -105 787 000,00 -105 787 000,00 -105 698 928,72 88 071,28

Palvelujen ostot -95 221 000,00 -12 768 000,00 -107 989 000,00 -104 254 544,92 3 734 455,08

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 381 000,00 581 000,00 -29 800 000,00 -30 532 571,04 -732 571,04

Muut toimintamenot -4 275 000,00 -4 275 000,00 -3 909 151,35 365 848,65

Toimintakate 14 260 000,00 -4 493 683,00 9 766 317,00 13 352 216,07 3 585 899,07

Rahoitustulot ja -menot 479 000,00 2 181 000,00 2 660 000,00 2 939 152,02 279 152,02

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 12 565,00 -7 435,00

Muut rahoitustulot muilta 630 000,00 2 181 000,00 2 811 000,00 3 119 978,30 308 978,30

Korkomenot -160 000,00 -160 000,00 -179 525,87 -19 525,87

Muut rahoitusmenot -11 000,00 -11 000,00 -13 865,41 -2 865,41

Vuosikate 14 739 000,00 -2 312 683,00 12 426 317,00 16 291 368,09 3 865 051,09

Poistot ja arvonalentumiset -14 949 000,00 -14 949 000,00 -16 257 289,86 -1 308 289,86

Suunnitelman mukaiset poistot -11 949 000,00 -11 949 000,00 -10 927 289,86 1 021 710,14

Kertaluonteiset poistot -3 000 000,00 -3 000 000,00 -5 330 000,00 -2 330 000,00

Tilikauden tulos -210 000,00 -2 312 683,00 -2 522 683,00 34 078,23 2 556 761,23

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 210 000,00 1 269,00 211 269,00 211 269,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 -2 311 414,00 -2 311 414,00 245 347,23 2 556 761,23
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Tuloslaskelmaosan toteutuminen

ulk pl LL

Alkuperäinen 

TA 2021

TA muutokset Muutettu TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Toimintatulot 248 237 000,00 7 693 317,00 255 930 317,00 256 047 329,33 117 012,33

Myyntituotot 228 385 000,00 7 507 052,00 235 892 052,00 233 788 822,69 -2 103 229,31

Maksutuotot 9 800 000,00 -1 100 000,00 8 700 000,00 8 297 821,10 -402 178,90

Tuet ja avustukset 5 492 000,00 1 286 265,00 6 778 265,00 8 151 258,70 1 372 993,70

Vuokratuotot 3 050 000,00 3 050 000,00 3 049 843,52 -156,48

Muut toimintatuotot 1 510 000,00 1 510 000,00 2 759 583,32 1 249 583,32

Toimintamenot -233 592 800,00 -12 187 000,00 -245 779 800,00 -242 402 673,99 3 377 126,01

Henkilöstömenot -105 462 800,00 -105 462 800,00 -105 410 854,00 51 946,00

Palvelujen ostot -95 081 000,00 -12 768 000,00 -107 849 000,00 -104 099 744,65 3 749 255,35

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 801 000,00 581 000,00 -28 220 000,00 -29 005 343,18 -785 343,18

Vuokrat -2 783 000,00 -2 783 000,00 -2 535 890,51 247 109,49

Muut toimintamenot -1 465 000,00 -1 465 000,00 -1 350 841,65 114 158,35

Toimintakate 14 644 200,00 -4 493 683,00 10 150 517,00 13 644 655,34 3 494 138,34

Rahoitustulot ja -menot 484 000,00 2 181 000,00 2 665 000,00 2 938 917,89 273 917,89

Korkotulot muilta 20 000,00 20 000,00 12 565,00 -7 435,00

Muut rahoitustulot muilta 630 000,00 2 181 000,00 2 811 000,00 3 119 744,17 308 744,17

Korkomenot -155 000,00 -155 000,00 -179 525,87 -24 525,87

Muut rahoitusmenot -11 000,00 -11 000,00 -13 865,41 -2 865,41

Vuosikate 15 128 200,00 -2 312 683,00 12 815 517,00 16 583 573,23 3 768 056,23

Poistot ja arvonalentumiset -13 249 000,00 -13 249 000,00 -14 486 806,57 -1 237 806,57

Suunnitelman mukaiset poistot -10 249 000,00 -10 249 000,00 -9 156 806,57 1 092 193,43

Kertaluonteiset poistot -3 000 000,00 -3 000 000,00 -5 330 000,00 -2 330 000,00

Tilikauden tulos 1 879 200,00 -2 312 683,00 -433 483,00 2 096 766,66 2 530 249,66

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 210 000,00 1 269,00 211 269,00 211 269,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 089 200,00 -2 311 414,00 -222 214,00 2 308 035,66 2 530 249,66

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



75 
 

 

2.7 Investointiosa 

 

Kohde

Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

44000001 Kiinteän omaisuuden ostot 0,00 -1 331 037,00 -1 331 037,00

44000002 Kiinteän omaisuuden myynti 0,00 276 295,79 276 295,79

TALONRAKENNUSINVESTOINNIT      

Uuden sairaalan rakentamishanke

44010104 Allianssin kehitysvaihe -100 860 000,00 -984 594,61
44012001 Allianssin toteutusvaihe -33 500 498,42
44012002 Tilaajan toteutusvaihe -1 023 612,60

Uuden sairaalan ICT-järjestelmät -1 140 000,00 0,00

Yhteensä menot -102 000 000,00 -35 508 705,63 66 491 294,37
Yhteensä tulot 0,00 0,00

Rakentamishankkeet -2 505 000,00
Korjaus ja muutostyöt
   Hämeenlinnan yksikkö -355 000,00
   Riihimäen yksikkö -250 000,00

44010071 Synnytyssalien sisäilmakorjaukset -150 000,00 -44 483,82 105 516,18
44010106 Kantasairaala kaupalliset tilat -6 959,58 -6 959,58

44010107 Kantasairaala pysäköinti -26 615,77 -26 615,77
44010128 Ajorampin betonikorjaus ja päällysteen uusiminen HML -250 000,00 -276,50 249 723,50

44010151 Yksiköiden pienet muutostyöt 2020, HML -20 000,00 -12 680,94 7 319,06
44010085 - Hämeenlinnan yksikön muut sisäilmakorjaukset

44010150 - Muut sisäilmakorjaukset 2020, HML

44010152 - Sähköverkon uudistaminen 2020, Hml

44010155 - Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, HML

44010157 - Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, HML

44010160 - Muut korjaus- ja muutostyöt 2020, HML

44010160 - Muut korjaus- ja muutostyöt 2020, HML 883,88 883,88

44010169 Virkistyspaikkojen korjaus, HML -50 000,00 -2 949,96 47 050,04
44010174 HML silmäyksikön leikkaussalimuutokset -8 933,05 -8 933,05

44010175 HML Yksikön muut sisäilmakorjaukset 2021 -25 000,00 -52 457,65 -27 457,65

44010176 HML Yksikön pienet muutostyöt 2021 -125 000,00 -192 798,64 -67 798,64

44010177 HML Sähköverkon uudistaminen 2021 -25 000,00 -8 617,63 16 382,37
44010180 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 HML -170 000,00 -166 955,42 3 044,58

44010181 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 HML -100 000,00 -78 277,88 21 722,12
44010182 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 HML -7 706,30 -7 706,30

44010183 Lääkintätekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 HML -37 685,00 -37 685,00

44010185 Muut korjaus- ja muutostyöt 2021 HML 919,04 919,04
44010185 Muut korjaus- ja muutostyöt 2021 HML -60 000,00 -40 353,23 19 646,77
44010198 HML Hoitajakutsujärjestelmä naistentautien vuodeosasto -90 000,00 -36 199,62 53 800,38

44010199 HML DEF-osan viemärien pinnoitus -50 000,00 -13 856,46 36 143,54
40010200 HML Laitehankintojen vaativat tilamuutostyöt -25 000,00 -21 093,69 3 906,31

HML julkisivuikkunoiden korjaus / ulkopuite -500 000,00 0,00 500 000,00

HML Vanhojen alakattolevyjen vaihto uusiin -130 000,00 0,00 130 000,00

44010163 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -1 620,00 -1 620,00

44010165 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -2 424,32 -2 424,32
44010166 Muut korjaus- ja muutostyöt 2020, RMK -3 426,85 -3 426,85

44010170 IV-konehuoneen saneeraus, rtg-siipi A3-osa, RMK -400 000,00 -480,00 399 520,00

44010173 RMK TK muutos- ja korjaustyöt 19 823,39 19 823,39
44010173 RMK TK muutos- ja korjaustyöt -1 024,70 -1 024,70

44010178 RMK Yksiköiden pienet muutostyöt 2021 -30 000,00 -616,43 29 383,57
44010179 RMK Sähköverkon uudistaminen 2021 -25 000,00 -20 361,74 4 638,26
44010186 Rakennustekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 RMK -8 547,31 -8 547,31
44010187 LVI-tekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 RMK -50 000,00 -35 361,48 14 638,52

44010188 Sähkötekniset korjaus- ja muutostyöt 2021 RMK -46 167,71 -46 167,71

44010189 Lääkintäteknsiet korjaus ja muutostyöt 2021 RMK -18 431,97 -18 431,97

44010190 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2021 RMK -22 694,00 -22 694,00

44010191 Muut korjaus- ja muutostyöt 2021 RMK -10 885,29 -10 885,29

44010193 RMK kutsujärjestelmän saneeraus 5 krs -80 000,00 -58 777,80 21 222,20

44010195 RMK Paloilmoitin järjestelmän saneeraus osoitteelliseksi järj -100 000,00 -48 612,34 51 387,66

44010168 Hoitajakutsujärjestelmä -55 029,08 -55 029,08
44010184 Piha- ja ulkoalueiden korjaus- ja muutostyöt 2021 -11 755,50 -11 755,50

HML: E-lääkekaappien käyttöönoton vaatimat rakennustyöt -50 000,00 0,00 50 000,00
Yhteensä

Talonrakennusinvestoinnit tulot 0,00 21 626,31 21 626,31
Talonrakennusinvestoinnit menot -3 110 000,00 -1 105 117,66 2 004 882,34
Talonrakennusinvestoinnit yhteensä -3 110 000,00 -1 083 491,35 2 026 508,65
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Kohde HANKE

Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

IRTAIN OMAISUUS

ATK-järjestelmät -1 360 000,00 -1 284 591,67 75 408,33

44050095 TLT-järjestelmäratkaisu -128 156,92

44050095 TLT-järjestelmäratkaisu 55 101,14

44050103 X-Archiven laajennukset -7 821,00

44050108 ASSI UNA/uuden ajan APTJ-ratkaisu 4 936,28

44050109 ASSI UNA yhdinjärjestelmähankin -208 247,42

44050110 ASSI Sähköinen asiointi (OmaHäme, Digisairaala) -165 684,19

44050111 ASSI Uuden sairaalan ICT-kehitys (Smart Hospital) 23 017,50

44050111 ASSI Uuden sairaalan ICT-kehitys (Smart Hospital) -3 759,00

44050112 ASSI Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta -10 850,00

44050121 Tietojärjestelmämuutokset 2020 -27 600,00

44050124 Value Partner 2020 100 000,00

44050126 PACS-järjestelmän hankinta 28 805,34

44050126 PACS-järjestelmän hankinta -126 763,00

44050127 Välinehuollon tuotannonohjauksen kilpailutus -81 319,70

44050145 Tietojärjelmänmuutokset -107 275,72

44050147 Value Partner 2021 225 000,02

44050147 Value Partner 2021 -848 075,00

44050148 Tietoliikenne ja konesalikokonaisuus -5 900,00

ATK-järjestelmät tulot 0,00 331 924,00 331 924,00

ATK-järjestelmät menot -1 360 000,00 -1 616 515,67 -256 515,67

ATK-järjestelmät yhteensä -1 360 000,00 -1 284 591,67 75 408,33

Irtaimistohankinnat menot -2 000 000,00 -1 414 027,94 585 972,06

Irtaimistohankinnat tulot 0,00 0,00

Konservatiivinen tulot 0,00

Konservatiivinen menot -456 370,59

Konservatiinen yhteensä -456 370,59

44050472 Pienet lääkintälaitteet 2021 -247 459,03

44050473 Potilasvalvontamonitori (2021) -11 105,00

44050474 Gastroskooppi (2021) -36 900,00

44050475 Kolonoskooppi (2021) -37 900,00

44050476 Ultraäänilaite (2021) -42 000,00

44050478 Monitoimituoli -19 906,55

44050479 Ultraäänilaite (2021) -13 500,00

44050481 Ultraäänilaite (2021) -47 600,01
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Kohde HANKE

Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Operatiivinen tulot 11 340,00

Operatiivinen menot -957 657,35

Operatiivinen netto -946 317,35

44050976 Syväjääpakastin (2020) 11 340,00

44050976 Syväjääpakastin (2020) -11 340,00

44050982 Pienet lääkintälaitteet 2021 -72 710,85

44050983 Ultraäänilaite anestesia (2021) -25 000,00

44050984 Päiväkirurgiayksikön keskusvalvonnan päivittäminen -23 112,00

44050985 Kolposkooppi (2021) -9 900,00

44050986 Ultraäänilaite (2021) -65 000,00

44050987 Luuntiheysmittalaite (2021) -109 166,00

44050988 Klinikka-audiometrit s kpl (2021) -24 998,00

44050989 Potilasvalvontamonitorit, 6 kpl (2021) -69 172,00

44050990 Säteilylähteet (2021) -15 188,50

44050991 Leikkausvalaisin (2021) -23 500,00

44050992 C-kaari (2021) -89 200,00

44050993 MRI-suojattu ruiskupumppukotelo -15 000,00

44050994 Syväjääpakastin (2021) -11 000,00

44050995 UÄ-anturi (2021) -21 860,00

44050996 Instrumenttipesukone (2021) -18 112,00

44050997 Leikkaustaso (2021) -17 745,00

44051102 Synnytyssänky (2021) -22 473,00

44051104 Annoskalibraattori (2021) -15 800,00

44051105 Urologian torni (2021) -47 047,00

44051106 Manometriakatetri (2021) -26 250,00

44051107 TILT-laitteisto (2021) -51 455,00

44051108 Kartiokeilatietokonetomografia (2021) -161 258,00

44051109 Silmäkroskooppi (2021) -11 370,00

Irtain omaisuus tulot 0,00 343 264,00 343 264,00

Irtain omaisuus menot -3 360 000,00 -3 030 543,61 329 456,39

Irtain omaisuus yhteensä -3 360 000,00 -2 687 279,61 672 720,39

Kohde HANKE

Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Muut investoinnit -200 000,00 0,00 200 000,00

Alkuperäinen 

talousarvio Toteutuma Poikkeama

Tulot

Poistot 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Tulot 0,00 641 186,10 641 186,10

Menot -108 670 000,00 -40 975 403,90 67 694 596,10

Netto -108 670 000,00 -40 334 217,80 68 335 782,20

APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS

Tulot 0,00

Menot -1 700 000,00 -1 786 185,09

Irtaimistohankinnat -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09

APUVÄLINEKESKUS LIIKELAITOS YHTEENSÄ

Tulot 0,00 0,00 0,00

Menot -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09

Netto -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ  (ml. Liikelaitos)

Tulot 0,00 641 186,10 641 186,10

Menot -110 370 000,00 -42 761 588,99 67 608 411,01

Netto -110 370 000,00 -42 120 402,89 68 249 597,11

Lainojen muutos

Lyhennykset -11 711 000 -11 711 108,80 108,80

Lainanotto 107 132 000 45 000 000,00 62 132 000,00

Netto 95 421 000 33 288 891,20 62 132 108,80
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2.8 Rahoitusosa 

 

 
 
 

 
  

Rahoitusosan toteutuma_ml_liikelaitos
Alkuperäinen TA 

2021

TA-muutokset Muutettu TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 14 739 000,00 -2 312 683,00 12 426 317,00 16 291 368,00 -3 865 051,00

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 -1 378 955,81 1 378 955,81

Investointien rahavirta

Investointimenot -110 370 000,00 -110 370 000,00 -42 761 588,99 -67 608 411,01

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 13 142,92 -13 142,92

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 585 589,99 -585 589,99

Toiminnan ja investointien rahavirta -95 631 000,00 -2 312 683,00 -97 943 683,00 -27 250 443,89 -70 693 239,11

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

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

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 107 132 000,00 107 132 000,00 45 000 000,00 62 132 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 711 000,00 -11 711 000,00 -11 711 100,80 100,80

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 -5 000 000,00 5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 132 692,87

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 519 314,90

Saamisten muutos 0,00 0,00 -816 760,27

Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 2 534 888,30

Rahoituksen rahavirta 95 421 000,00 95 421 000,00 30 735 957,00 64 685 043,00

Rahavarojen muutos -210 000,00 -2 312 683,00 -2 522 683,00 3 485 513,11 -6 008 196,11

Rahoitusosan toteutuma_pl_liikelaitos Alkuperäinen TA 2021 TA-muutokset Muutettu TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 15 128 200,00 15 128 200,00 14 520 049,09 -608 150,91

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 -1 378 955,90 -1 378 955,90

Investointien rahavirta

Investointimenot -108 670 000,00 -108 670 000,00 -40 975 403,90 67 694 596,10

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 13 142,92 13 142,92

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 585 589,99 585 589,99

Toiminnan ja investointien rahavirta -93 541 800,00 0,00 -93 541 800,00 -27 235 577,80 66 306 222,20

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

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

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 106 432 000,00 106 432 000,00 45 000 000,00 -61 432 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 011 000,00 -11 011 000,00 -11 711 100,80 -700 100,80

Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,00 0,00 132 692,87 132 692,87

Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 519 314,90 519 314,90

Saamisten muutos 0,00 0,00 -1 253 481,87 -1 253 481,87

Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 2 956 753,81 2 956 753,81

Rahoituksen rahavirta 95 421 000,00 95 421 000,00 30 721 100,91 -64 699 899,09

Rahavarojen muutos 1 879 200,00 0,00 1 879 200,00 3 485 523,11 1 606 323,11
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2.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 
 

 
 

  

2021 2020

1000 € 1000 €

Toimintatuotot 257 747 247 728

Toimintakulut -244 395 -228 967

Toimintakate 13 352 18 761

Rahoitustuotot ja -kulut 0

Korkotuotot 13 16

Muut rahoitustulot 3 120 753

Korkokulut -180 -147

Muut rahoituskulut -14 -13

Vuosikate 16 291 19 370

Poistot ja arvonalentumiset -16 257 -13 283

Tilikauden tulos 34 6 087

Tilinpäätössiirrot 211 246

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245 6 333

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,5 108,2

Vuosikate/Poistot, % 100,2 145,8

Vuosikate, euroa/ asukas 95,5 113,3

Asukasmäärä 170 577 0 170 925

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
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Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat 
 

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

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

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

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

 
Vuosikate prosenttia poistoista 
= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 

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

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

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

 
Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. 

 
Vuosikate euroa/asukas 

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

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

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

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

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

 

 
  

Tilinimi 2021 2020

1000 € 1000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 16 291 19 370

Tulorahoituksen korjauserät -1 379 -3 672

Investointien rahavirta

Investointimenot -42 762 -19 161

Rahoitusosuudet inv.menoihin 13 1 415

Käyttöomaisuuden myynnit 586 1 358

Toiminnan ja investointien rahavirta -27 250 -690

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 77 77

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 20 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 711 -11 911

Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 2 370 -4 467

Rahoituksen rahavirta 30 736 3 699

Rahavarojen muutos 3 486 3 009

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 22 464 18 979

Rahavarat 1.1. 18 979 15 970

3 486 3 009

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, € 29 451,19 5 029,46

Investointien tulorahoitus, % 38,1 109,2

Laskennallinen lainanhoitokate 1,5 2,5

Lainanhoitokate 1,4 1,6

Kassan riittävyys, pv 27,4 26,6

Asukasmäärä 170 577 170 925

TP Rahoituslaskelma + tunnusluvut
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Toiminnan rahoitus 
 

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

 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 

 
Rahoituslaskelman välitulos “Toiminnan ja investointien rahavirta” itsessään on 
jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka pal-
jon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vah-
vistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja jou-
dutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka otta-
malla lisää lainaa. 

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

 
Investointien tulorahoitus, % 
=100*Vuosikate / Investointien omahankintameno 

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

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

 
Lainanhoito 

 
Laskennallinen lainanhoitokate  
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)  
 
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja las-
kennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lai-
noista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaa-
valla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu 
summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. 
Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, 
mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pit-
käaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. [2019]  
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. 
Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan 
lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.  
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Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua 
useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun 
arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo 
jää alle yhden.  
 
Kunta voi halutessaan esittää myös todellisten lainanlyhennysten mukaisesti 
lasketun lainanhoitokatteen. [2019 
 
Lainanhoitokate 
=(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
 
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman 
korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 
20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua 
laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mai-
nittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. 
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. 
Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan 
lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. 
 
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua 
useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun 
arvon on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun 
arvo jää alle yhden. 

 
Maksuvalmius 

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

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

 
Tuloslaskelmasta: 
Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön 
Korkokulut 
Muut rahoituskulut 

 
Rahoituslaskelmasta: 
Investointimenot 
Antolainojen lisäys 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) 

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

 

 
  

VASTAAVAA 2021 2020

1000 € 1000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 182 152 156 366

I Aineettomat hyödykkeet 2 274 1 370

2. Tietokoneohjelmistot 2 206 1 297

3. Muut pitkävaikutteiset menot 67 73

II Aineelliset hyödykkeet 171 292 146 333

1. Maa- ja vesialueet 2 679 1 464

2. Rakennukset 91 539 101 964

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 996 1 094

4. Koneet ja kalusto 7 820 8 910

5. Muut aineelliset hyödykkeet 17 17

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 68 242 32 883

III Sijoitukset 8 586 8 663

1. Osakkeet ja osuudet 8 124 8 124

3. Muut lainasaamiset 462 538

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0 141

2. Lahjoitusrahastojen varat 0 1

3. Muut toimeksiannot 0 140

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 40 072 36 289

I Vaihto-omaisuus 1 447 1 966

1. Aineet ja tarvikkeet 1 427 1 941

4. Muu vaihto-omaisuus 20 25

II Saamiset 16 161 15 344

Lyhytaikaiset saamiset 16 161 15 344

1. Myyntisaamiset 9 263 11 294

3. Muut saamiset 4 691 3 188

4. Siirtosaamiset 2 206 862

IV Rahat ja pankkisaamiset 22 464 18 979

VASTAAVAA YHTEENSÄ 222 224 192 796
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VASTATTAVAA 2 021 2 020

1 000 € 1 000 €

A OMA PÄÄOMA 80 793 80 547

I Peruspääoma 81 361 81 361

III Muut omat rahastot 36 36

IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -850 -7 183

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 245 6 333

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 161 3 372

1. Poistoero 3 161 3 372

C PAKOLLISET VARAUKSET 7 549 8 970

2. Muut pakolliset varaukset 7 549 8 970

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 376 384

2. Lahjoitusrahastojen pääomat 291 244

3. Muut toimeksiantojen pääomat 85 140

E VIERAS PÄÄOMA 130 345 99 521

I Pitkäaikainen 80 060 44 221

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 80 060 44 221

II Lyhytaikainen 50 285 55 300

1. Joukkovelkakirjalainat 0 5 000

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 161 11 711

5. Saadut ennakot 776 832

6. Ostovelat 20 297 17 930

7. Muut velat 2 047 2 296

8. Siirtovelat 18 005 17 532

VASTATTAVAAYHTEENSÄ 222 224 192 796

TASEEN TUNNUSLUVUT:

Omavaraisuusaste, % 37,9 43,7

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,3 39,8

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000€ -604,4 -849,8

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -3,5 -5,0

Lainakanta 31.12., 1 000€ 89 221 60 932

Lainakanta 31.12., €/asukas 523 356

Lainat ja vastuut, 31.12., 1 000 € 91 295 63 058

Lainat ja vastuut, €/asukas 535 369

Lainasaamiset, 1 000€ 462 538

Asukasmäärä 170 577 170 925
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

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

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

 
Taseen tunnusluvut 

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

 
Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat 

 
  Omavaraisuusaste, % 

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

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

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

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

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

 
Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhty-
mällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. 
 
 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1 000 euroa 

  =Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
 

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

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

 
Lainakanta 31.12. 

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

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

 
Lainat euroa/asukas 

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

 
  Lainasaamiset 31.12. 
  = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 

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

  

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



89 
 

 

 

 
 
 

3 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY  

  
Hallitus esittää, että valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2021. 

 
Hallitus esittää tilikauden tuloksen 34 078,23 euroa käsittelystä seuraavaa 

 

- poistoeroa vähennetään 211 269,00 euroa 
- tilikauden ylijäämä 245 347,23 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille. 

 
 
 
  

TULOT 1000 € MENOT 1000 €

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 257 747 Toimintakulut 244 395

Korkotuotot 13 Korkokulut 180

Muut rahoitustuotot 3 120 Muut rahoituskulut 14

Tulorahoituksen korjauserät 0 Tulorahoituksen korjauserät

  Pakollisten varausten muutos

- Pysyvien vastaavien 2 - Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-) 1 421

  hyödykkeiden luovutusvoitot -2 - Pysyvien vastaavien -44

0   hyödykkeiden luovutustappiot

Investoinnit 0 Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 586 Investointimenot 42 762

Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 77 Antolainasaamisten lisäykset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 11 711

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 5 000

Kokonaistulot yhteensä 306 554 Kokonaismenot yhteensä 305 438
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4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

4.1 Tuloslaskelma 

 

 
  

TP 2021 TP 2020

tyhjä rivi

Toimintatuotot

Myyntituotot 235 488 046,40 227 662 683,67

Maksutuotot 8 297 821,10 8 205 839,07

Tuet ja avustukset 8 151 650,70 6 510 309,95

Muut toimintatuotot 5 809 893,90 257 747 412,10 5 349 281,77 247 728 114,46

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -84 700 298,02 -82 189 913,82

Henkilösivukulut

Eläkekulut -17 993 001,58 -17 750 488,35

Muut henkilösivukulut -3 005 629,12 -2 780 830,48

Palvelujen ostot -104 254 544,92 -93 139 625,89

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 532 571,04 -29 337 401,40

Muut toimintakulut -3 909 151,35 -244 395 196,03 -3 768 735,57 -228 966 995,51

Toimintakate 13 352 216,07 18 761 118,95

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 12 565,00 16 344,40

Muut rahoitustuotot 3 119 978,30 752 868,56

Korkokulut -179 525,87 -147 313,91

Muut rahoituskulut -13 865,41 2 939 152,02 -13 128,02 608 771,03

Vuosikate 16 291 368,09 19 369 889,98

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 927 289,86 -11 282 583,27

Kertaluonteiset poistot -5 330 000,00 -16 257 289,86 -2 000 000,00 -13 282 583,27

Tilikauden tulos 34 078,23 6 087 306,71

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 211 269,00 211 269,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 34 579,46

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245 347,23 6 333 155,17
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4.2 Rahoituslaskelma 

 
 

  

Tilinimi 2021 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 16 291 368,09 19 369 889,98

Tulorahoituksen korjauserät -1 378 955,90 14 912 412,19 -3 672 086,37 15 697 803,61

Investointien rahavirta

Investointimenot -42 761 588,99 -19 160 538,81

Rahoitusosuudet inv.menoihin 13 142,92 1 415 061,52

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 585 589,99 -42 162 856,08 1 357 853,57 -16 387 623,72

Toiminnan ja investointien rahavirta -27 250 443,89 -689 820,11

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys 76 922,00 76 922,00 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 000,00 20 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 711 100,80 -11 911 028,80

Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 000,00 28 288 899,20 0,00 8 088 971,20

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 132 692,87 -14 137,24

Vaihto-omaisuuden muutos 519 314,90 -566 699,23

Saamisten muutos -816 760,27 -3 217 371,89

Korottomien velkojen muutos 2 534 888,30 2 370 135,80 -668 783,56 -4 466 991,92

Rahoituksen rahavirta 30 735 957,00 3 698 901,28

Rahavarojen muutos 3 485 513,11 3 009 081,17

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 22 464 407,41 18 978 894,30

Rahavarat 1.1. 18 978 894,30 3 485 513,11 15 969 813,13 3 009 081,17
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4.3 Tase 

 

 
  

2021 2020

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT 182 152 161,82 156 365 970,70

I Aineettomat hyödykkeet 2 273 959,47 1 370 264,68

2. Tietokoneohjelmistot 2 206 472,29 1 296 768,86

3. Muut pitkävaikutteiset menot 67 487,18 73 495,82

II Aineelliset hyödykkeet 171 292 303,01 146 332 884,68

1. Maa- ja vesialueet 2 678 560,42 1 464 375,42

2. Rakennukset 91 539 223,00 101 964 064,95

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 996 474,71 1 094 416,36

4. Koneet ja kalusto 7 819 532,10 8 910 203,36

5. Muut aineelliset hyödykkeet 16 818,79 16 818,79

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 68 241 693,99 32 883 005,80

III Sijoitukset 8 585 899,34 8 662 821,34

1. Osakkeet ja osuudet 8 124 353,34 8 124 353,34

3. Muut lainasaamiset 461 546,00 538 468,00

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,00 140 952,36

2. Lahjoitusrahastojen varat 0,00 952,36

3. Muut toimeksiannot 0,00 140 000,00

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 40 072 183,65 36 289 225,17

I Vaihto-omaisuus 1 446 826,77 1 966 141,67

1. Aineet ja tarvikkeet 1 427 102,21 1 941 212,41

4. Muu vaihto-omaisuus 19 724,56 24 929,26

II Saamiset 16 160 949,47 15 344 189,20

Lyhytaikaiset saamiset 16 160 949,47 15 344 189,20

1. Myyntisaamiset 9 263 318,41 11 293 823,84

3. Muut saamiset 4 691 385,43 3 188 110,34

4. Siirtosaamiset 2 206 245,63 862 255,02

IV Rahat ja pankkisaamiset 22 464 407,41 18 978 894,30

VASTAAVAA YHTEENSÄ 222 224 345,47 192 796 148,23
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VASTATTAVAA 2021 2020

A OMA PÄÄOMA 80 792 811,68 80 547 464,45

I Peruspääoma 81 361 248,85 81 361 248,85

III Muut omat rahastot 35 971,91 35 971,91

IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -849 756,31 -7 182 911,48

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 245 347,23 6 333 155,17

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 161 170,77 3 372 439,77

1. Poistoero 3 161 170,77 3 372 439,77

C PAKOLLISET VARAUKSET 7 549 075,00 8 970 484,00

2. Muut pakolliset varaukset 7 549 075,00 8 970 484,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 376 126,00 384 385,49

2. Lahjoitusrahastojen pääomat 290 917,78 244 385,49

3. Muut toimeksiantojen pääomat 85 208,22 140 000,00

E VIERAS PÄÄOMA 130 345 162,02 99 521 374,52

I Pitkäaikainen 80 059 887,20 44 220 988,00

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 80 059 887,20 44 220 988,00

II Lyhytaikainen 50 285 274,82 55 300 386,52

1. Joukkovelkakirjalainat 0,00 5 000 000,00

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 9 161 100,80 11 711 100,80

5. Saadut ennakot 775 918,40 832 223,94

6. Ostovelat 20 296 666,23 17 929 712,70

7. Muut velat 2 046 577,92 2 295 632,71

8. Siirtovelat 18 005 011,47 17 531 716,37

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 222 224 345,47 192 796 148,23
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4.4 Kuntamaksut 

 

 
 
 

 
  

ilman ensihoitoa

Keskus- Ulkopuol. Jäsen- Tasaus-

sairaala * sairaalat maksu maksu

Forssa 8 735 000 4 460 000 346 000 283 000 13 824 000 163 758 338 619 186 039 14 140 337

Humppila 972 000 523 000 45 000 60 000 1 600 000 18 954 39 192 21 532 1 636 613

Jokioinen 2 572 000 1 262 000 105 000 126 000 4 065 000 48 154 99 572 54 706 4 158 020

Tammela 3 155 000 1 526 000 123 000 96 000 4 900 000 58 045 120 025 65 943 5 012 128

Ypäjä 955 000 650 000 48 000 63 000 1 716 000 20 328 42 033 23 093 1 755 268

Forssan seutu 16 389 000 8 421 000 667 000 628 000 26 105 000 309 238 639 441 351 314 26 702 366

Hattula 9 166 000 1 705 000 193 000 206 000 11 270 000 133 504 276 058 151 668 11 527 894

Hämeenlinna 76 381 000 16 154 000 1 385 000 -787 000 93 133 000 1 103 248 2 281 290 1 253 357 95 264 181

Janakkala 15 942 000 4 023 000 336 000 -93 000 20 208 000 239 383 494 994 271 953 20 670 424

Hämeenlinnan seutu 101 489 000 21 882 000 1 914 000 -674 000 124 611 000 1 476 135 3 052 343 1 676 979 127 462 499

Hausjärvi 7 769 000 2 482 000 169 000 67 000 10 487 000 124 228 256 879 141 131 10 726 976

Loppi 7 440 000 2 019 000 160 000 107 000 9 726 000 115 214 238 238 130 890 9 948 562

Riihimäki 27 986 000 7 196 000 590 000 -128 000 35 644 000 422 237 873 099 479 687 36 459 649

Riihimäen seutu 43 195 000 11 697 000 919 000 46 000 55 857 000 661 679 1 368 216 751 707 57 135 187

YHTEENSÄ 161 073 000 42 000 000 3 500 000 0 206 573 000 2 447 052 5 060 000 2 780 000 211 300 052

Lisäksi Hämeenlinnalta laskutettiin jätevesimaksua 143 322 euroa.

Kuntamaksut 

yhteensä 

2021

Kuntamaksut vuonna 2021

Lisätalous-

arvio 

valtuusto 

21.9.2021

Lisätalous-

arvio 

valtuusto 

14.12.2021

Kunta-

maksujen 

palautus

 TP 2021

Alkuperäinen 

talousarvio 

yhteensä

Ensihoidon kuntamaksut
Alkuperäinen 

TA 2021

Hyvitys TP 

2021

Lopulliset 

kunta-

maksut 

2021

Siirtoviive-

maksut 2021

Forssa 811 000 45 278 765 722

Humppila 105 000 5 862 99 138

Jokioinen 246 000 13 734 232 266 500

Tammela 289 000 16 135 272 865

Ypäjä 112 000 6 253 105 747

Forssan seutu 1 563 000 87 262 1 475 738 500

Hattula 452 000 25 235 426 765 500

Hämeenlinna 3 246 000 181 223 3 064 777 6 500

Janakkala 788 000 43 994 744 006 2 500

Hämeenlinnan seutu 4 486 000 250 452 4 235 548 9 500

Hausjärvi 396 000 22 109 373 891 1 500

Loppi 376 000 20 992 355 008 4 500

Riihimäki 1 382 000 77 157 1 304 843 24 500

Riihimäen seutu 2 154 000 120 257 2 033 743 30 500

YHTEENSÄ 8 203 000 457 971 7 745 029 40 500
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5 KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT 
LIITETIEDOT  

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet  
ja menetelmät  

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

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

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

 
Sijoitusten arvostus 

 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. 

 
Vaihto-omaisuuden arvostus 

 
Apteekin varaston arvostuksessa on noudatettu todellista ostohintaa. 

 
Rahoitusomaisuus 

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

 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

 
Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että 
sairaanhoitopiiri on saanut valtiolta vuodelle 2021 kirjattua Covid-19 avustusta 
yhteensä 5 987 343 euroa. Käyttötalouteen tästä kirjattiin 5 974 200 euroa ja in-
vestointeihin 13 143 euroa. 
  
Konsernitilinpäätös 

 
Kuntalain 114 §:n mukaista konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta 
2021. Sairaanhoitopiirillä on osakkuusyhteisöt: Asunto Oy Appara ja Asunto Oy 
Hämeenlinnan Ahvennummi.  
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Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutok-
sista 

 
KILAN KUNTAJAOSTON YLEISOHJE POISTOISTA ja sen soveltaminen 
2013 alkaen 
 
Yleisohje 15.11.2011 korvaa yleisohjeen 7.10.2008. Uutta ohjetta noudatettava 
viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt kesäkuussa 2013 
suosituksen noudatettavaksi. Tasapoistoajat (kuntajaosto suosittelee poistoai-
kojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole eri-
tyistä hyödykekohtaista perustetta.): 

 

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



97 
 

 

 
 

 
 
 
 

Vanha 

suositus Käytetty

Käytetään 

2013 alkaen Käytetty

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 3-5 vuotta 2-5 vuotta

Aineettomat oikeudet 5 vuotta 5-20 vuotta

Liikearvo 2-5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

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

Muut 3-5 vuotta 2-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoa ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 30-50 vuotta 30-40 vuotta 20-50 vuotta 20 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset 25 vuotta 20-30 vuotta

Talousrakennukset 15-20 vuotta 20 vuotta 10-20 vuotta 10 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset 20-30 vuotta 20 vuotta 20-30 vuotta 20 vuotta

Asuinrakennukset 30-50 vuotta 30-50 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 vuotta

Sillat, laiturit ja uimalat 10-30 vuotta

Muut maa- ja vesirakenteet 10-30 vuotta 15-30 vuotta

Vedenjakeluverkosto 30-40 vuotta 30-40 vuotta

Viemäriverkko 30-40 vuotta 30-40 vuotta

Kaukolämpöverkko 20-30 vuotta 20-30 vuotta

Sähköjohdot, muuntoasemat,

ulkovalaistuslaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta

Puhelinverkko, keskusasema ja

alakeskukset 10-12 vuotta 10-12 vuotta

Maakaasuverkko 20-25 vuotta

Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 vuotta 15-20 vuotta

Sähkö-, vesi- yms. laitosten

laitoskoneet ja laitteet 10-20 vuotta 10-20 vuotta

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta

Liikenteen ohjauslaitteet 10-15 vuotta

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10-15 vuotta 10-15 vuotta

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset 15-20 vuotta

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15 vuotta

Muut kuljetusvälineet 5-10 vuotta 4-7 vuotta

Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta

Muut raskaat koneet 10-15 vuotta 10-15 vuotta

Muut kevyet koneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 3-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta

Atk-laitteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön muk. käytön muk.

Arvo- ja taideesineet ei poistoa ei poistoa

Ennakjkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat ei poistoa ei poistoa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa

Ennen vuotta 2013 valmistuneisiin hyödykkeisiin käytetään vanhaa poistosuunnitelmaa.

Soveltamisesta yksittäistapauksissa päättää talousjohtaja

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



98 
 

 

5.1 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 
 

 Toimintatuottojen erittely 
 

Toimintatuotot   2021  2020 

   

 Myyntituotot jäsenkunnilta 219,188,402.86  212,797,978.90 

 Myyntituotot ulkokunnilta 5,092,144.64  4,331,426.15 

 Yhteistoimintakorvaukset 1,023,641.24  1,006,649.83 

 Muut myyntituotot 10,183,857.66  9,526,628.79 

 Maksutuotot 8,297,821.10  8,205,839.07 

 Tuet ja avustukset 8,151,650.70  6,510,309.95 

 Vuokratuotot 3,049,843.52  3,241,046.45 

 Muut tuotot, siirtoviivemaksut 40,500.00  115,500.00 

 Muut tuotot, muut 2,719,550.38  1,992,735.32 

 Toimintatuotot yhteensä 257,747,412.10  247,728,114.46 

   

   

   

   

Palvelujen ostojen erittely   

 2021  2020 

   

 Asiakaspalvelujen ostot 66,374,611.75  61,118,917.74 

 Muiden palvelujen ostot 37,879,933.17  32,020,708.15 

 Palvelujen ostot yhteensä 104,254,544.92  93,139,625.89 

   

Pakollisten varausten muutokset    

 2021  2020 

   

 Potilasvahinkovastuu 1.1. 8,970,484.00  10,915,893.00 

 Lisäykset tilikaudella 0.00  0.00 

 Vähennykset tilikaudella -1,421,409.00  -1,945,409.00 

 Potilasvahinkovastuu 31.12. 7,549,075.00  8,970,484.00 

   

 Muut pakolliset varaukset 1.1. 0.00  1,050,570.60 

 Lisäykset tilikaudella 0.00  0.00 

 Vähennykset tilikaudella 0.00  -1,050,570.60 

 Muut pakolliset varaukset 1.1. 0.00  0.00 
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Käyttöomaisuuden pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot    

   

   

 
 
  

Muut toimintatuotot 2021 2020

Osakkeiden luovutusvoitot 0,00 448 791,57

Muut luovutusvoitot 1 800,00 236 990,20

Myyntivoitot yhteensä 1 800,00 685 781,77

Muut toimintamenot

Rakennusten luovutustappiot 44 253,10 0,00

Osakkeiden luovutustappiot 0,00 9 675,00

Myyntitappiot yhteensä 44 253,10 9 675,00

Osinkotuottojen erittely

2021 2020

Osinkotuotot muista yhteisöistä 2 809 520,95 468 043,50

Osinkotuotot yhteensä 2 809 520,95 468 043,50
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5.2 Tasetta koskevat liitetiedot 

 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 
 

Pysyvät vastaavat 
 

Aineettomat hyödykkeet 
 

 
 
 
 
Aineelliset hyödykkeet 
 

 
 
 
  

Tietokone- Muut pitkävaikut- Yhteensä

ohjelmistot teiset menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 296 768,86 73 495,82 1 370 264,68

Lisäykset tilikauden aikana 1 140 755,36 0,00 1 140 755,36

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00

Vähennykset tilikauden aikana -308 906,50 0,00 -308 906,50

Siirrot erien välillä 671 312,87 0,00 671 312,87

Tilikauden poisto -593 458,30 -6 008,64 -599 466,94

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 2 206 472,29 67 487,18 2 273 959,47

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 206 472,29 67 487,18 2 273 959,47

Maa-alueet Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja Keskeneräiset

rakenteet kalusto taide-esineet hankinnat  Yhteensä

ja laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 464 375,42 101 964 064,95 1 094 416,36 8 910 203,36 16 818,79 32 883 005,80 146 332 884,68

Lisäykset tilikauden aikana 1 331 037,00 860 932,81 0,00 3 200 213,03 0,00 36 228 650,79 41 620 833,63

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 -1 802,92 0,00 -11 340,00 0,00 0,00 -13 142,92

Vähennykset tilikauden aikana -116 852,00 -179 267,09 0,00 0,00 0,00 -23 017,50 -319 136,59

Siirrot erien välillä 0,00 175 632,23 0,00 0,00 0,00 -846 945,10 -671 312,87

Tilikauden poisto 0,00 -11 280 336,98 -97 941,65 -4 279 544,29 0,00 0,00 -15 657 822,92

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poistamaton hankintameno 31.12. 2 678 560,42 91 539 223,00 996 474,71 7 819 532,10 16 818,79 68 241 693,99 171 292 303,01

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 678 560,42 91 539 223,00 996 474,71 7 819 532,10 16 818,79 68 241 693,99 171 292 303,01

Olennaiset lisäpoistot

Rakennusten lisäpoisto 5 330 000,00
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Sijoitukset 
 

 
 

Omistukset muissa yhteisöissä 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Osakkuus- Muut osakkeet Yhteensä Saamiset Yhteensä

yhteisöt ja osuudet muut yhteisöt

Hankintameno 1.1. 580 731,53 7 543 621,81 8 124 353,34 538 468,00 538 468,00

Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00 0,00 -76 922,00 -76 922,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 580 731,53 7 543 621,81 8 124 353,34 461 546,00 461 546,00

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 580 731,53 7 543 621,81 8 124 353,34 461 546,00 461 546,00

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset

Osakkuusyhteisöt

Asunto Oy Appara

Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 39 894,18

K-HSHP:n osakepääoma, euroa 9 502,79 23,8 %

Asunto Oy Hämeenlinnan Ahvennummi

Osakepääoma, kirjanpitoarvo, euroa 50 254,55 34,2 %

K-HSHP:n osakepääoma, euroa 17 187,06

Saamiset

2021 2020

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset jäsenkunnilta 3 590 545,98 4 824 651,64

Yhteensä 3 590 545,98 4 824 651,64

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2021 2020

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Menoennakot 14 786,65 14 186,65

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2020 0,00 400 000,00

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2021 400 000,00

Hämeen maakuntaliitto 268 508,94

STM-hankerahoitusjaksotus 1 362 617,81 340 124,29

Muut tulojäämät 160 332,23 107 944,08

Yhteensä 2 206 245,63 862 255,02
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

 
 

 
 

 
 
  

Oma pääoma 

2021 2020

Peruspääoma 1.1. 81 361 248,85 81 361 248,85

Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00

Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00

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

Muut omat rahastot

Viihdytysrahaston pääoma 1.1. 35 971,91 70 551,37

Siirrot rahastoon tilikaudella 0,00 0,00

Siirrot rahastosta tilikaudella 0,00 -34 579,46

Viihdytysrahaston pääoma 31.12. 35 971,91 35 971,91

Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -849 756,31 -7 182 911,48

Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -849 756,31 -7 182 911,48

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 245 347,23 6 333 155,17

Oma pääoma yhteensä 80 792 811,68 80 547 464,45

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät

2021 2020

Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -849 756,31 -7 182 911,48

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 245 347,23 6 333 155,17

Kertynyt poistoero 31.12. 3 161 170,77 3 372 439,77

Kertynyt yli-/alijäämä ja tuloksenkäsittelyerät yhteensä 2 558 782,69 2 522 683,46

Erittely peruspääoman jakautumisesta

Forssa 3 078 414,57

Hattula 5 358 798,74

Hausjärvi 3 871 399,96

Humppila 153 787,58

Hämeenlinna 41 256 751,41

Janakkala 8 180 734,08

Jokioinen 765 463,49

Loppi 4 583 531,62

Riihimäki 13 166 110,18

Tammela 574 781,36

Ypäjä 371 475,86

81 361 248,85
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Pitkäaikainen vieras pääoma  
 

 
 

 
  

 
 
  

Velat, jotka erääntyvät 1.1.2027 tai sen jälkeen 2021 2020

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 53 390 442,00 18 376 603,00

Joukkovelkakirjalainat 2021 2020

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat 0,00 5 000 000,00

 - korko -0,4 %

 - erääntyvät 29.1.2021

Yhteensä 0,00 5 000 000,00

Pakolliset varaukset 2021 2020

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 7 549 075,00 8 970 484,00

Yhteensä 7 549 075,00 8 970 484,00

Ostovelat

2021 2020

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat jäsenkunnille 136 498,83 585 989,02

Yhteensä 136 498,83 585 989,02

Sekkilimiitti

2021 2020

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

Sekkitimiittiä käyttämättä 31.12. 10 000 000,00 10 000 000,00

Lyhytaikaiset siirtovelat

2021 2020

Lomapalkkajaksotus 14 343 445,99 14 222 540,58

Palkkojen jaksotukset 2 201 318,13 2 216 528,24

Korkojaksotukset 71 559,10 38 834,14

Potilasvakuutuskeskus 902 230,00 976 289,00

Hämeenlinnan kaupunki kaavoitu 450 000,00 0,00

Muut siirtovelat 36 458,25 77 524,41

Yhteensä 18 005 011,47 17 531 716,37
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5.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

 

 
 
 
 

Kardiologisen toiminnan ulkoistamisen palvelusopimus TAYS Sydänkes-
kus Oy:n kanssa 2017-2021 
 
Maankäyttökorvaus, 1 vaiheen loppuosa (noin 1.700.000 €) maksetaan Hä-
meenlinnan kaupungille 7 vuoden kuluessa siitä, kun asemakaavan muu-
tos nro 2555 on saanut lainvoiman. 
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5.4  Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat 
liitetiedot  

 

Henkilöstön lukumäärä         

        2021   2020 

Palvelusjaksot, vuosityöntekijät       

  Vakinainen   1 495   1 476 

  Määräaikainen   371   407 

  Työllistetyt   6   0 

              

  Yhteensä     1 872   1 883 
 
 

 
 

Muut intressitahojen väliset liiketoimet 
Sairaanhoitopiirin johtajalla on valtuuston hyväksymä johtajasopimus. 

 

Henkilöstökulut

2021 2020

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 105 698 928,72 102 721 232,65

Henkilöstökuluja aktivoitu 

aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 1 024 794,29 962 897,63

Henkilöstökulut yhteensä 106 723 723,01 103 684 130,28

Luottamushenkilön palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

2021 2020

Hämeen Kokoomus ry 4 030,00 2 889,00

Hämeen Sosiaalidemokraatit ry 5 576,01 4 528,00

Hämeen Vasemmistoliitto ry 565,00 255,00

Hämeen Vihreät ry 764,00 852,00

Keskustan Etelä-Hämeen piiritoimisto 2 360,00 2 324,00

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry 452,00 0,00

Janakkalan Kristillisdemokraatit 144,00 36,00

Suomen Kristillisdemokraattien (KD) Hämeen piiri ry 144,00 60,00

Tilitetyt luottamushenk ilömaksut yhteensä 14 035,01 10 944,00

Tilintarkastajan palkkiot

2021 2020

Tilintarkastuspalkkiot 24 237,24 20 795,80

Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4 994,60 5 000,00

Muut palkkiot 1 125,00 0,00

Tilintarkastajan palkk iot yhteensä 30 356,84 25 795,80
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6 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 

6.1 Apuvälinekeskusliikelaitos 

 
Apuvälinekeskusliikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2008. Se on kunnallinen liikelaitos, 
joka on osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Liikelaitos 
huolehtii apuvälinepalveluiden alueellisesta järjestämisestä sen mukaan, kuin siitä 
erikseen on sovittu. Se tarjoaa tuottamiaan palveluja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille sekä muille palveluja tarvitseville.  
 
Liikelaitoksella on johtokunta, johon kuuluu seitsemän sairaanhoitopiirin hallituksen toi-
mikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentä. 
 
Sairaanhoitopiirin hallituksen syyskuussa 2017 valitseman johtokunnan toimikausi 
2017–2021 päättyi ja hallitus valitsi 5.10.2021 uuden johtokunnan, jonka toimikausi 
päättyy 31.12.2022.  
 
Johtokunnan kokoonpano oli vuonna 2021 seuraava: 

 
 

 
Jäsen 
 

 
Henkilökohtainen varajäsen 

Lax Minna, opettaja, pj, Jokioinen 
 

Vanne Hilkka, Ypäjä (-5.10.2021),  
Kuusela Kaisa, Jokioinen (6.10.2021-) 

Bitter Riku, toimitusjohtaja, vpj, Riihimäki  
(- 5.10.2021),  
Haonperä Jouko, Forssa (6.10.2021-) 
 

Rautiainen Aleksi, Loppi (-5.10.2021),  
Salonen Tiia, Loppi (6.10.2021-) 

Viitanen Ville, ensihoitaja, Hattula  
(-  5.10.2021),  
Vironen Jaakko, Riihimäki (6.10.2021-)  
 

Lehtonen Tomi, Janakkala (-5.10.2021),  
Haikonen Jukka, Hausjärvi (6.10.2021-) 

Hietanen Satu, sairaanhoitaja, Hausjärvi  
(-  5.10.2021),  
Stålhammar Tarja, Hattula (6.10.2021-) 
 

Räisänen Kirsi (-5.10.2021),  
Viitala Jaakko, Hattula (6.10.2021-) 

Vainio Anitta, osastonhoitaja, Forssa Honkala Arto va. perusterveydenhuollon 
palvelualuejohtaja, Forssa (-5.10.2021),  
Lepänkoski Harri, fysioterapeutti  
(6.10.2021-)  

Kallio Päivi, osastonhoitaja, Riihimäki Huuskonen Olli, johtajaylilääkäri, Riihimäki 
(-18.5.21),  
Lappalainen Jarmo, johtajaylilääkäri 
(19.5.21-) 
 

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

  
Johtokunnan puheenjohtajana toimii Minna Lax ja varapuheenjohtajana Riku Bitter  
(-5.10.2021) ja Jouko Haonperä (6.10.2021-). Liikelaitoksen toimitusjohtajana oman vir-
kansa ohella toimi talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki. Apuvälinekeskuksen muu 
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henkilökunta on seuraava: apuvälineasiantuntijat (4), huoltomestari (1) ja apuvälinemekaa-
nikot (2). Lisäksi kuntoutuspäällikkö Sirkku Nikander ja vt. ylilääkäri Juha Kallio (-31.8.21) 
sekä ylilääkäri Pekka Rantanen (1.9.2021-) asiantuntijalääkärinä osallistuvat liikelaitoksen 
toimintaan oman toimensa ohella.  
 
Sisäinen valvonta  

 
Sisäisen valvonnan osalta liikelaitoksen talousvalvonta tapahtuu osana sairaanhoitopiirin 
muuta sisäistä valvontaa. Samoin menetellään riskienhallinnan osalta. Liikelaitoksen kir-
janpito ja muut talousasiat hoidetaan osana sairaanhoitopiirin muuta taloushallintoa. 
 
Yhteistoiminta 
 
Toimintojen yhtenäistämiseksi toimialueella on toiminut apuvälineyksiköiden esimiehistä 
koostuva asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä on käytäntöjen ja menettelytapojen yhden-
mukaistaminen.  
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Liikelaitoksen omistuksessa oli 31.12.2021 yksilöityjä apuvälineitä yhteensä 74 183 kpl, 
joista 61 576 kpl (83 %) oli asiakkailla lainassa ja 12 607 kpl (17 %) varastossa. Suurimmat 
varastossa olevat määrät koostuivat  

 kyynärsauvoista 6 186 kpl (v. 2020/5541)  

 suihku- ja wc-apuvälineistä 682 kpl (734 kpl)  

 kävelytelineistä 326 kpl (357 kpl)  

 käsikäyttöisistä pyörätuoleista 388 kpl (347 kpl)  

 hengitysvälineistä 654 kpl (336 kpl)  

 painehaavojen ehkäisyvälineistä 484 kpl (445 kpl) 

 siirtymisen/kääntymisen apuvälineistä 400 kpl (368 kpl) 
  
Liikelaitoksen toiminnan osalta on sairaanhoitopiirin ja alueen terveyskeskusten ja kuntien 
kesken sovittu, että apuvälinekeskuksesta ei tuottoja tulla tulouttamaan sairaanhoitopiirille 
vaan tavoitteena on apuvälinekeskuksen toiminnan pyörittäminen omilla tuotoillaan mutta 
voittoa tuottamatta. 
 
Apuvälineiden lainaukset 
 
Apuvälineiden lainausten kokonaismäärä oli 34 591 kpl, mikä on 2 554 kpl vähemmän kuin 
vuonna 2020. Erikoissairaanhoidon apuvälinelainoista 349 kpl oli sosiaalitoimen kierrätet-
tävien apuvälineiden lainauksia ja näitä oli 124 enemmän kuin vuonna 2020. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve on vuosittain lisääntynyt, ja samalla myös 
apuvälinekustannusten nousu on jatkunut. 

 
    Apuvälineiden lainaukset vuonna 2021 jakautuivat toimipisteittäin seuraavasti: 
 
  Toimipisteryhmä Lainaukset vrt. 2020 

  Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä 5 251 -172 
  Hattulan Terveyspalvelut 792 +65 
  Hämeenlinnan Terveyspalvelu, kaikki toimipisteet 6 917 +59 
 Janakkalan terveyskeskus, kaikki toimipisteet 2 130 +120 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kaikki toimipisteet 14 453 -2 763 
 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 5 048 +137 
 Yhteensä 34 591 -2 554 
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Aineet ja tarvikkeet 
 
Aineissa ja tarvikkeissa edelleen suurimpana yksittäisenä apuvälineryhmänä oli erilaisten 
hengityslaitteiden lisävarusteet ja maskit. Näitä hankittiin 11360 kpl ja niiden hankintakustan-
nukset olivat noin 311 000 euroa (v. 2020/320 000 euroa). 
 
Toinen merkittävä hankintakustannuksiin vaikuttava apuvälineryhmä oli edelleen yksilölliset 
ortoosit ja proteesit, joita hankittiin määrällisesti enemmän kuin viime vuonna, yhteensä 1 690 
kpl (v. 2020/1264 kpl), mutta ryhmän kustannukset 516 200 euroa jäivät hiukan edellistä vuotta 
pienemmiksi (v. 2020/570 000 euroa). Eniten hankittiin jalkateräortooseja (420 kpl), ortope-
disiä jalkineita (325 kpl) sekä peruukkeja (246 kpl). Koska ylä- ja alaraajaproteeseja hankittiin 
viime vuotta vähemmän 25 kpl (v. 2020/ 54 kpl), niin tämän ryhmän kokonaiskustannukset 
jäivät selvästi viime vuotta pienemmiksi (91 800 e/ v. 2020 noin 223 300 euroa). Myös protee-
sityypeissä näiden vuosien välillä oli jonkin verran eroja, mikä myös vaikutti kustannuksiin. 
Tukihihojen ja –sukkien hankinnat olivat edelleen lisääntynyt ollen tänä vuonna 1 543 kpl (v. 
2020/1359 kpl) ja kustannukset olivat yhteensä noin 160 000 euroa (v. 2020/127 000 euroa).  
 
Investoinnit 
 
Uniapnealaitteiden tarve on jatkunut edelleen. Vuonna 2021 uusia uniapnealaitteita hankittiin 
1424 kpl (v. 2020/ 1627kpl) ja niitä lainattiin 1725 kpl (v. 2020/ 1939 kpl). Kaksoispaineventi-
laattoreiden tarve on myös lisääntynyt, ollen nyt 60 kpl (v. 2020/ 44 kpl) ja lisäten kustannuksia 
noin 23 000 eurolla. 
 
Investointimenoihin kirjatut hengityslaitteiden hankintakustannukset olivat noin 530 000 euroa 
(v. 2020/ 550 000 euroa). Muissa apuvälineissä kasvua oli edelleen peseytymis- ja suihkuapu-
välineiden hankintamärissä, joita hankittiin 525 kpl (v. 2020/ 387 kpl), mutta niiden kustannuk-
set (73 000 euroa) olivat kuitenkin lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (v. 2020/ 70 
400 euroa). Liikkumisen apuvälineissä (2 697 kpl / 552 000 euroa) suurimmat hankintakus-
tannukset tulivat pyörätuoleista noin 232 500 euroa (v. 2020/ 275 000 euroa), kävelytelineistä 
noin 143 100 euroa (v. 2020/ 133 400 euroa) ja sähköpyörätuoleista noin 90 000 euroa (v. 
2020/ 100 000 euroa). Suuria apuvälineryhmiä hankintojen osalta ovat myös painehaavoja 
ehkäisevät apuvälineet, joita hankittiin 388 kpl ja niiden kustannukset olivat noin 135 000 eu-
roa. Sänkyhankinnat vastaavasti ovat hieman vähentyneet ollen nyt 139 kpl (v. 2020/ 164 kpl) 
ja hankintakustannusten ollessa nyt noin 30 000 euroa viime vuotta vähemmän. 
 
Kierrätettävissä apuvälineissä käytetään kolmen vuoden poistoaikaa. 
 
Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 
 
 
Apuvälinekeskusliikelaitoksen toimintasuunnitelma 2021 

  Asiakkaat – laadukas hoito - si-
nua kuunnellen  

Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strate-
ginen tavoite 
ja keskeiset 
osa-alueet 

Jokainen asiakas kohdataan ja 
hoidetaan yksilönä 

- Sujuva ja oikea-aikainen 
hoitoonpääsy 

- Tieto hoidon etenemi-
sestä 

- Monimuotoiset sähköiset 
palvelut 

- Osallistava ja vuorovai-
kutteinen asiakkuus 
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- Näyttöön perustuva hoito-
laadukas ja turvallinen 

 

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

 Eri toimipisteiden apuväli-
nevarastojen kartoittami-
nen, arvioiminen ja päivit-
täminen 

 Apuvälinekeskuksen huol-
lon työtilojen, työkalujen ja 
toimintatapojen arviointi ja 
kehittäminen 

 Apuvälinekeskuksen kulje-
tuksen (sisäinen ja ulkoi-
nen) kokonaisuuden sel-
vittäminen ja suunnitelman 
laatiminen 

 Apuvälinepalveluprosessin 
kehittäminen: sähköisten 
apuvälineiden palvelupro-
sessin määrittäminen 

 Effector -tietojärjestelmän 
kehittäminen apuväli-
nepalveluissa 

 Apuvälineseurannan kehit-
täminen - sähköisen seu-
rannan suunnittelu ja ke-
hittäminen (videovastaan-
oton hyödyntäminen apu-
välineseurannassa) 

 Määräaikaishuoltojen to-
teutumisen seuranta ja 
johtopäätösten tekeminen 
kehittämistä varten 

 Medianäkyvyys: Shp:n si-
vuilla olevan Apuväli-
nekeskus ja apuvälinepal-
velu -infon päivittäminen 

 

 Apuvälinekeskuksen logistiikkaselvityksen pohjalta 
tehdyn toimintasuunnitelman mukaiset toimet ovat 
toteutuneet seuraavasti: 

o Huollolle rekrytoitiin tiimiesimies/huoltomes-
tari, joka aloitti 12.7.21. 

o Eri toimipisteiden varastoja ei koronan 
vuoksi voitu arvioida ja kartoittaa. 

o Huollon työvälinetarve arvioitu, pyydetty tar-
jouksia tasonostimesta ja ketjutaljasta. 
Hankintaa ei ole vielä tehty. 

o Huoltoauton varustamisen tarve tullaan ar-
vioimaan em. työvälineiden hankinnan jäl-
keen. 

o Huollon tiloja on järjestelty paremmin toimi-
viksi. 

o Kantalogistiikan kanssa sovitut kuljetuspa-
laverit 2x/vuosi ovat toteutuneet. Muutoin 
kuljetusten kokonaisuutta ei ole ehditty sel-
vittämään. Sijaisena toiminut apuvälinelo-
gistikko teki ulkoisia kuljetuksia ja organisoi 
sekä seurasi sisäisiä kuljetuksia 

 Apuvälinepalveluprosessien kuvaaminen: 
o Sähköisten apuvälineiden palveluprosessi 

on alustavasti kuvattu Kanta-Hämeen hy-
vinvointialueelle (HVA) lähetettyä palvelu-
kuvausta varten. 

o Kommunikoinnin apuvälinevälineprosessien 
kuvaaminen on aloitettu. 

 Effector -tietojärjestelmän kehittäminen järjestelmän 
hallinnan ja ylläpidon osalta on jatkunut. 

 Sähköistä apuvälineseurantaa on kehitetty, mutta re-
surssien vähyyden vuoksi seurantaa ei olla pystytty 
tekemään. 

 Määräaikaishuoltojen toteutumista selvitetty ja oltu 
mukana Tuomi Logistiikan järjestämissä sopimuksen 
seurantapalavereissa PSHP:n ja Haltija Group Oy:n 
kanssa. 

 Apuvälinekeskuksen sivuja uudessa Intrassa on aloi-
tettu tekemään. KHSHP:n Internet-sivuja apuväli-
nekeskuksen osalta on päivitetty. 

 Tehty terveyskeskuksille tiedote lähetteen tekemi-
sestä sähköisistä liikkumisapuvälineistä. 

 Osallistuminen lääkinnällisen kuntoutuksen apuväli-
neiden Erva-kilpailusten asiantuntijaryhmiin ja kilpai-
lutusprosessin läpivientiin on lisännyt työmääriä niin, 
ettei kaikkea aikaisemmin sovittua olla pystytty to-
teuttamaan.  

 

Seuranta-
mittarit 

  

 Eri toimipisteiden varastot on arvioitu ja päivitetty 

 Apuvälinekeskuksen huollon työtilat ja huoltoauto on arvioitu ja asianmukaisesti va-
rusteltu 

 Kuljetus on selvitetty ja sen pohjalta on tehty suunnitelma 

 Sähköisten apuvälineiden apuvälinepalveluprosessi on kuvattu 

 Mahdollisten Effector-tietojärjestelmän kehittämistoimien toteutuminen 

 Sähköisen apuvälineseurannan toteutuminen ja tulokset 

 Määräaikaishuollon seurannan toteutuminen ja kehittämistoimet 

 Apuvälinekeskuksen sivut shp-mediassa on päivitetty 

 Asiakaspalaute 
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Henkilöstö – palkitseva työ 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strate-
ginen tavoite 
ja keskeiset 
osa-alueet 

Houkutteleva ja arvostava työyh-
teisö, jossa osaajat voivat vaikuttaa 
työnsä sisältöön 

- Matala hierarkia 
- Oman työn kehittäminen 

ja jatkuva oppinen 
- Elämän ja työn yhteenso-

vittaminen joustavasti 
- Arvostava työyhteisö 

 

 

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

 

 Etätyön kehittäminen/käyt-
töönotto apuvälineyksi-
kössä 

 Osaamisen kehittäminen, 
koulutukset sekä hyödylli-
sen koulutustarjonnan 
seuranta 

 Työergonomian parantu-
minen (huolto, apuväline-
asiantuntijat) 

 Toimivien sijaisjärjestely-
jen (osaaminen, määrä) 
mahdollistuminen sekä 
työn tekemisen kohdentu-
minen oikeille osaajille 
(apuvälineasiantuntija ver-
sus logistiikko) vähentävät 
työn kuormittavuutta ja pa-
rantavat työhyvinvointia.  

 

 Etätyö on toteutunut projektien yhteydessä. 

 Koulutuksia on toteutunut Teams -videoyhtey-
dellä mm. 

o Sopimusapuvälineiden esittelyt eri sopimustuot-
tajien kanssa  

o Effector -pääkäyttäjäpäivät  
o STM:n webinaari Kuntoutukseen ohjautuminen 

ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden 
luovutusperusteet 

o Lääkintälaite- ja MDR-asetukseen liittyvät koulu-
tukset 

o Koronan vuoksi Apuvälinealan neuvottelupäiviä 
eikä Apuvälinemessuja ole järjestetty. 

 Sijaisjärjestelyt: 

 Sairauslomat: yksi pitkä sairausloma 3 
kk sekä lyhyitä sairauslomia 10 pv; sai-
rauslomissa ei sijaisia. 

 Yksi apuvälineasiantuntija muissa teh-
tävissä 5½ kk, sijainen oli. 

 Apuvälinemekaanikon avoimessa toi-
messa ajalla 1.6.-31.12.21 toimi apu-
välinelogistikko. 

 Kuntoutuspäällikön työparina aloitti kesällä -21 
kuntoutussuunnittelija, joka toimii sekä Apuväli-
nekeskuksessa sekä Lääkinnällisen kuntoutuk-
sen yksikössä 

 Kehityskeskustelut toteutuivat yksilökeskuste-
luina. 

 Apuvälinekirjon laajuuden, toimintamallien laa-
jentumisen sekä apuvälinekilpailutusten lisään-
tymisen vuoksi ydintyön suunnitteluun/kehittämi-
seen sekä apuvälineiden seurantatyöhön on 
jäänyt liian vähän aikaa. 

Seuranta-
mittarit 

  

 Etätyön määrä 

 Kehityskeskustelujen toteutuminen 

 Mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin 

 Koulutusten määrä 

 Työergonomiaa tukevat ratkaisujen toteutuminen 
 

  
Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle 

 
Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strate-
ginen tavoite 

Kumppanuuksien ja verkoston 
avulla varmistamme strategisten ta-
voitteiden saavuttamisen 
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SHP / tulos-
yksikkö / 
tulosalue: ta-
voitteet ja to-
teuttamis-
suunnitelma 

 

 Teams –videoyhteyden 
hyödyntäminen terveys-
keskusten apuvälineyksi-
köiden osallistumisessa 
Lääkinnällisen kuntoutuk-
sen työryhmään (LKTR) 

 Yhteistyö (mm. apuväli-
neprosessit, luovutuspe-
rusteet) alueen apuväli-
neyksiköiden ja Erva-alu-
een apuvälinekeskusten 
(Tays, E-Pshp) kanssa 

 Verkostoituminen apuväli-
nealan toimijoiden kanssa 
apuvälinetoiminnan kehit-
tymisen näkökulmasta. 

 Kumppanuuskysely ter-
veyskeskusten apuväli-
neyksiköille ja kuntien so-
siaalitoimille 

 Opintokäynnit muissa apu-
välineyksiköissä esim. Sa-
takunnan apuvälinekes-
kus, Pirkanmaan apuväli-
nekeskus 

 Terveyskeskusten apuvälineyksiköiden osallis-
tuminen Lääkinnällisen kuntoutuksen työryh-
mään (LKTR) Teams -videoyhteydellä on toteu-
tunut. 

 Jatkuva yhteistyö Erva-alueella ja palveluntuot-
tajien kanssa on toteutunut. 

 Valtakunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen 
apuvälineiden luovutusperusteita terveyskes-
kusten ja Erva-alueen apuvälinekeskusten 
kanssa ei ole ehditty käsittelemään. 

 Tehty jatkuvaa yhteistyötä Erva-alueella ja pal-
veluntuottajien kanssa mm. kilpailutuksiin liit-
tyen. 

 Kommunikaatioapuvälinepalveluissa verkos-
toiduttu valtakunnallisen Tikoringin kanssa. 

 Apuvälinekeskuksen ja terveyskeskusten apu-
välineyksiköiden väliset yhteistyöpalaverit toteu-
tuivat 5/21 ja 10/21. 

 Asiakaspalaute -laatikkoa -ei ole voitu koronan 
vuoksi käyttää. 

 Opintokäyntejä ei ole voitu koronan vuoksi to-
teuttaa. 

Seuranta-
mittarit 

 Yhteistyökokousten määrä 

 Apuväline-esittelyjen määrä 

 Asiakaspalaute 

 Kumppanuuskyselyn toteuttaminen 

 Opintokäyntien määrä 

   

 
 
 

  
 
Sijoitus terveyteen 
 

Toteutuminen vuonna 2021 

SHP Strate-
ginen tavoite 
ja keskeiset 
osa-alueet 
 

 
Toiminta on kestävällä pohjalla 
nyt ja tulevaisuudessa 

- Olemme hyvän hoidon 
edelläkävijä- tekemi-
semme perustuu tutkittuun 
tietoon 

- Ennakoimme palvelutar-
peen - tiedämme mitä tar-
vitaan 

- Käytämme resurssit tehok-
kaasti/järkevästi – tuotta-
vuuden kasvu 

- Pidämme talouden tasa-
painossa 

- Toimimme kestävän kehi-
tyksen periaatteella 

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

 

 Erva-alueen hankintayh-
teistyöhön osallistuminen 
apuvälinehankinnoissa 

 Apuvälineiden hankintaso-
pimusten seuranta ja sopi-
muskattavuuden paranta-
minen 

 Ei-jäsenkuntalaisille asiak-
kaille tuotetun apuväli-
nepalvelun laskutuksen 
kehittäminen ja hallinta 
esim. vapaavalinta –poti-
laat 

 Vakuutuslaskutuksen seu-
ranta 

 Talousarviota ja sen toteumaa on seurattu 
säännöllisesti osavuosikatsauksilla, jotka johto-
kunta on merkinnyt tiedoksi johtokunnan ko-
kouksissa (5 kokousta/ vuonna 2021). 

 Apuvälinekeskus on vuoden 2021 aikana osal-
listunut kymmeneen (10) Erva-alueen apuväli-
nekilpailutuksen asiantuntijaryhmään, mikä tu-
lee parantamaan apuvälinehankintojen sopi-
muskattavuutta. 

 Effector- järjestelmään hankitun Reklamaatio-
moduulin avulla sopimusehtojen noudattamisen 
valvonta ja mahdollisten vahingonkorvausehto-
jen toteuttaminen mahdollistuu aikaisempaa pa-
remmin.  

 Apuvälineiden hankintasopimusten jalkautta-
mista tehty kirjaamalla sopimustuotteet ja -hin-
nat Effector-järjestelmään kausisopimustuot-
teiksi. Lisäksi järjestetty apuväline-esittelyjä 
sekä tiedotettu sidosryhmiä. Hankintasopimus-
ten seuranta on jatkuvaa. 

 Ei-jäsenkuntalaisten apuvälinepalvelu on lasku-
tettu Vapaavalinta -laskutusmallilla ja jäsenkun-
talaisten saamat apuvälinepalvelut ulkopuoli-
sissa sairaaloissa on laskutettu Ulkopuoliset 
sairaala -laskutusmallin mukaan. 

 Vakuutuslaskutuslaskutusmalli on toimiva ja 
laskutus tehdään puolivuosittain. 

 Effector-tietojärjestelmän toimivuudella on suuri 
merkitys Apuvälinekeskuksen kuntalaskutuk-
seen - ajoittaisia toimivuusongelmia, jotka työl-
listävät apuvälinekeskuksen henkilökuntaa.  

 Resurssien käyttö tehokkaasti – apuvälineasi-
antuntija versus hoitologistikko esim. kuljetuk-
set, varastotyö, hengitysapuvälineet, painehaa-
vapatjat jne. 

Seuranta-
mittarit 

  

 Talousarvion toteuman seuranta 

 Erva-yhteishankintojen toteutuminen 

 Ei-jäsenkuntalaisten asiakkaiden apuvälinepalvelun laskutuksen toteutuminen kehite-
tyn mallin mukaan 

 Vakuutuslaskutuksen toteutuminen kehitetyn mallin mukaan 

 
 

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 
 

Toimintavuoden tulos 
 

Vuoden 2021 talousarvio on laadittu siten, että siitä ei kerry ali- tai ylijäämää. 
Apuvälinekeskuksen tulosta voidaan säädellä hinnaston muutoksilla toiminta-
vuoden aikana. Laskutusta muutettiin loppuvuoden osalta siten, että talousar-
vion mukaiseen tulokseen päästään. Meno- ja tuloeriä kirjattiin kuitenkin vielä 
tammikuussa 2022 siten, että talousarvion tavoite ylittyi jonkin verran.  Vuoden 
2021 tulos on 836 euroa ylijäämäinen. Apuvälinekeskuksen taseessa on vuoden 
tilinpäätöksen jälkeen ylijäämää 13 157 euroa. 

 
Myyntituotot 

 
Apuvälinepalvelujen myynnistä laskutettiin kuntia, terveyskeskuksia ja muita toi-
mijoita yhteensä  
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1 699 224 euroa. Vuonna 2020 laskutus oli 1 787 802 euroa. Sairaanhoitopiiriltä 
laskutettiin yhteensä 2 265 756 euroa, kun laskutus vuonna 2020 oli 2 100 279 
euroa.  

 
Myyntituotot olivat yhteensä talousarviossa yhteensä 3 976 200 euroa ja to-
teuma oli 3 964 979 euroa eli 11 221 alle talousarviossa arvioidun määrän.  

 
Toimintamenot 

 
Henkilöstökuluihin oli talousarviossa varattu 324 200 euroa. Tilinpäätöksen to-
teutuma on 288 075 euroa. Henkilöstömenot alittivat talousarvion yhteensä 36 
125 euroa. Palvelujen ostoihin oli talousarviossa varattu 340 000 euroa. Tilin-
päätöksen toteutuma on 352 758 euroa. Suurimmat ostot olivat huolto- ja kor-
jauspalvelujen ja sisäisten henkilöstöpalvelujen ostot. Aineisiin ja tarvikkeisiin oli 
talousarviossa varattu 1 580 000 euroa, tilinpäätöksen toteutuma on 1 527 228 
euroa. Aineisiin ja tarvikkeisiin kirjattu summa koostuu pääasiassa muista kuin 
kierrätettävistä apuvälineistä.  

  
Investoinnit 

 
Investointimenojen toteuma oli 1 786 185 euroa ja se ylitti talousarvion 86 185 

euroa. Investointimenot pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla. Investointi-

menojen kehitys on vuosittain ollut seuraava:  

  

 Vuonna 2021 1,8 milj. euroa 

 Vuonna 2020 1,7 milj. euroa 

 Vuonna 2019 1,7 milj. euroa 

 Vuonna 2018 1,4 milj. euroa 

 Vuonna 2017 1,3 milj. euroa 

  
Kierrätettävissä apuvälineissä noudatetaan kolmen vuoden poistoaikaa, joten 
myös poistojen määrä on investointimenojen lisääntyessä kasvanut. Vuonna 
2021 poistojen toteuma oli 1 770 483 euroa, joka ylitti talousarvion 70 483 euroa. 

 
Apuvälineiden laskutus jakautui kertomusvuonna seuraavasti: 

 
Sairaanhoitopiiri 2 395 756 euroa 
Terveyskeskukset 1 410 925 euroa 
Sosiaalitoimet 130 642 euroa 
Muut 27 656 euroa 
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 Apuvälinekeskusliikelaitoksen talousarvion toteutuminen 

 
Tuloslaskelma 

 

 
 
Investoinnit 
 

  

Alkuperäi-
nen talous-

arvio 
Toteutuma Poikkeama 

APUVÄLINELIIKELAITOS       

Tulot 0,00 0,00 0,00 

Menot -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09 

       
APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOS YH-
TEENSÄ 

     

Menot -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09 

Netto -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09 

 
  

Alkup. TA 2021 TA muutokset Muutettu TA 2021 TP 2021 Poikkeama

Liikevaihto 3 976 200,00 0,00 3 976 200,00 3 964 979,45 -11 220,55

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 859,06 859,06

Materiaalit ja palvelut -1 920 000,00 0,00 -1 920 000,00 -1 879 986,25 40 013,75

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 580 000,00 0,00 -1 580 000,00 -1 527 227,86 52 772,14

Palvelujen ostot -340 000,00 0,00 -340 000,00 -352 758,39 -12 758,39

Henkilöstökulut -324 200,00 0,00 -324 200,00 -288 074,72 36 125,28

Palkat ja palkkiot -270 200,00 0,00 -270 200,00 -239 336,01 30 863,99

Henkilösivukulut -54 000,00 0,00 -54 000,00 -48 738,71 5 261,29

Eläkekulut -44 700,00 0,00 -44 700,00 -40 562,72 4 137,28

Muut henkilösivukulut -9 300,00 0,00 -9 300,00 -8 175,99 1 124,01

Poistot ja arvonalentumiset -1 700 000,00 0,00 -1 700 000,00 -1 770 483,29 -70 483,29

Suunnitelman mukaiset poistot -1 700 000,00 0,00 -1 700 000,00 -1 770 483,29 -70 483,29

Liiketoiminnan muut kulut -27 000,00 0,00 -27 000,00 -22 419,19 4 580,81

Liikeylijäämä (-alijäämä) 5 000,00 0,00 5 000,00 4 875,06 -124,94

Rahoitustuotot ja -kulut -5 000,00 0,00 -5 000,00 -4 039,35 960,65

Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 234,13 234,13

Kunnalle maksetut korkokulut 0,00 0,00 0,00 -4 273,48 -4 273,48

Muille maksetut korkokulut -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 5 000,00

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 0,00 0,00 0,00 835,71 835,71

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 0,00 0,00 0,00 835,71 835,71

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 0,00 835,71 835,71
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Rahoituslaskelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alkuperäinen 

talousarvio Toteuma Poikkeama

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä/-alijäämä 5 000,00 4 875,06 -124,94

Poistot ja arvonalentumiset 1 700 000,00 1 770 483,29 70 483,29

Rahoitustuotot ja -kulut -5 000,00 -4 039,35 960,65

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 700 000,00 -1 786 185,09 -86 185,09

Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00 -14 866,09 -14 866,09

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä 700 000,00 1 190 790,09 490 790,09

Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä -700 000,00 -959 026,96 -259 026,96

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kuntayhtymältä 0,00 -348 089,98 -348 089,98

Saamisten muutos 0,00 204 958,47 204 958,47

Korottomien velkojen muutos kuntayhtymältä 0,00 -73 765,53 -73 765,53

Rahoituksen rahavirta 0,00 14 866,09 14 866,09
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 Apuvälinekeskusliikelaitoksen tilinpäätöslaskemat 

 
Tuloslaskelma 

 
 

Liikelaitoksen tuloslaskelman tunnusluvut: 
 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korko-
kulut + Muille maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma 
+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset).  

 
Korollinen vieras pääoma tarkoittaa liikelaitoksen taseen pitkä- ja lyhytaikaisen 
vieraan pääoman eriä 1-5 (Joukkovelkakirjalainat, Lainat rahoitus- ja vakuutus-
laitoksilta, Lainat kuntayhtymältä, Lainat julkisyhteisöiltä, Lainat muilta luotonan-
tajilta). Myös ns. nollakorkoiset pitkäaikaiset lainat ovat sijoitettua pääomaa. 

 
Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvosta. 

 
Tunnusluku kertoo liikelaitokseen sijoitetun pääoman tuoton eli mittaa liikelaitok-
sen suhteellista kannattavuutta. Tunnusluvun vertailtavuutta liikelaitosten kes-
ken voi heikentää se, että pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvo saat-
taa poiketa olennaisesti käyvästä arvosta. 

 
 

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kuntayhtymälle maksetut korko-
kulut + Korvausperuspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kuntayhtymältä + 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) 

 
Myös ns. nollakorkoiset pitkäaikaiset lainat kuntayhtymältä otetaan tunnuslu-
vussa sijoitettuna pääomana huomioon. 

TP 2021 TP 2020

Liikevaihto 3 964 979,45 3 888 080,45

Liiketoiminnan muut tuotot 859,06 3 232,00

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 527 227,86 -1 567 728,50

Palvelujen ostot -352 758,39 -1 879 986,25 -414 876,52 -1 982 605,02

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -239 336,01 -232 582,05

Henkilösivukulut

Eläkekulut -40 562,72 -39 946,71

Muut henkilösivukulut -8 175,99 -288 074,72 -7 836,15 -280 364,91

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 770 483,29 -1 770 483,29 -1 571 075,07 -1 571 075,07

Liiketoiminnan muut kulut -22 419,19 -25 947,55

Liikeylijäämä (-alijäämä) 4 875,06 31 319,90

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 234,13 0,00

Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut -4 273,48 -3 603,64

Muut rahoituskulut 0,00 -4 039,35 0,00 -3 603,64

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 835,71 27 716,26

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 835,71 27 716,26

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 835,71 27 716,26

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,16 % 1,06 %

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,16 % 1,06 %

Voitto, % 0,02 % 0,71 %
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Tunnusluvun tase-erät lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. 

 
Tunnusluku kertoo kunnan liikelaitokseen sijoittaman pääoman tuoton. Kuntayh-
tymän sijoittaman pääoman tuottoprosentti ei ole sama asia kuin korvaus perus-
pääomasta tai sisäinen lainakorko, koska sijoitetun pääoman tuottoprosentin 
laskennassa otetaan mainittujen erien lisäksi huomioon myös yli-/alijäämäerät 
sekä poistoero ja vapaaehtoiset varaukset. 

 
 

Voitto, %  
= 100 * (Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto) 

 
Tunnusluku kertoo, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden liikelaitoksen yli-/ali-
jäämä ennen varauksia ja veroja muodostaa liikevaihdosta. Jos prosenttiluku on 
negatiivinen, liikelaitoksen toiminta on tappiollista 

 
Rahoituslaskelma 

 

 
  

Tilinimi 2021 2020

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 4 875,06 31 319,90

Poistot ja arvonalentumiset 1 770 483,29 1 571 075,07

Rahoitustuotot ja -kulut -4 039,35 -3 603,64

1 771 319,00 1 771 319,00 1 598 791,33 1 598 791,33

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 786 185,09 -1 709 373,47

Rahoitusosuudet inv.menoihin 0,00 -1 786 185,09 4 840,00 -1 704 533,47

Toiminnan ja investointien rahavirta -14 866,09 -105 742,14

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 1 190 790,09 1 136 355,67

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymältä -959 026,96 231 763,13 -870 612,65 265 743,02

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kuntayhtymältä -348 089,98 -427 342,96

Saamisten muutos muilta 204 958,47 240 399,40

Korottomien velkojen muutos muilta -73 765,53 -216 897,04 26 942,68 -160 000,88

14 866,09 105 742,14

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 0,00 0,00

Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta
-961 538,16 -1 202 302,34

Investointien tulorahoitus, % 99,17 93,80

Laskennallinen lainanhoitokate 4,22 4,10

Lainanhoitokate 1,84 1,83

Quick ratio 1,38 1,29

Current ratio 1,38 1,29

LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT
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Liikelaitoksen rahoituslaskelman tunnusluvut: 
 

INVESTOINNIT 
 

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

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

  
Investointien tulorahoitus, % 
 
= 100 *(Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset 
- Tuloverot) / Investointien omahankintameno 

 
Investointien tulorahoitus % -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien oma-
hankintamenosta on rahoitettu varsinaisella tulorahoituksella (ilman satunnaisia 
tuloja). Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on 
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkei-
den myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.  

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

 
 

LAINANHOITO 
 

Lainanhoitokate 
 
= (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + 
Korkokulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 

 
Lainanhoitokate kertoo liikelaitoksen tulorahoituksen riittävyyden vieraan pää-
oman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos liikelaitoksen lainakannasta enem-
män kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tun-
nuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla 
edellä mainittu lainakanta 31.12 kahdeksalla. 

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

 
Luotettavan kuvan liikelaitoksen lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnus-
lukua useamman vuoden jaksolla. Liikelaitoksen lainanhoitokyky on hyvä, kun 
tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tun-
nusluvun arvo jää alle yhden. 
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MAKSUVALMIUS 
 

Kassan riittävyys (pv) 
 
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
Liikelaitoksen maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnus-
luku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa liikelaitoksen 
rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankki-
saamiset. Liikelaitoksilla tunnuslukuun voi vaikuttaa mm. yhdystilin käyttö. Liike-
laitoksen ja keskuskassan välinen yhdystili esitetään taseryhmässä Saamiset 
kuntayhtymältä, jolloin liikelaitoksilla ei ole välttämättä lainkaan omia rahavaroja. 
Kassasta maksut kootaan seuraavista liikelaitoksen tilikauden tuloslaskelman ja 
rahoituslaskelman eristä:  

 
Tuloslaskelmasta: 
Materiaalit ja palvelut 
Henkilöstökulut 
Liiketoiminnan muut kulut 

- Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys 

Korkokulut kuntayhtymälle 
Rahoituslaskelmasta: 
Investointimenot 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle 

 
Quick ratio 
 
= (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / 
(Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot) 

 
Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla 
varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla 
vain saman toimialan liikelaitosten kesken. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: 
yli 1, tyydyttävä: 0,5-1, heikko: alle 0,5. 

 
 

Current ratio 
 
= (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja 
pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot) 

 
Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja no-
peakiertoisten velkojen suhteen. Tunnuslukua voidaan parhaiten vertailla saman 
toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii quick ratio -tunnuslukua paremmin 
myös eri toimialojen yritysten vertailuihin. Tunnusluvun luokitusasteikko: hyvä: 
yli 2, tyydyttävä: 1-2, heikko: alle 1. 
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Tase 

 
  

2021 2020

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT 1 758 967,96 1 743 266,16

II Aineelliset hyödykkeet 1 758 967,96 1 743 266,16

4. Koneet ja kalusto 1 758 967,96 1 743 266,16

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 950 157,16 1 807 025,65

II Saamiset 1 950 157,16 1 807 025,65

Lyhytaikaiset saamiset 1 950 157,16 1 807 025,65

1. Myyntisaamiset 100 412,68 294 160,29

3. Saamiset kuntayhtymältä 1 374 869,21 1 374 869,21

4. Muut saamiset 126 785,29 137 996,15

5. Siirtosaamiset 348 089,98 0,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 709 125,12 3 550 291,81

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA 13 157,13 12 321,42

IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 12 321,42 -15 394,84

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 835,71 27 716,26

E VIERAS PÄÄOMA 3 695 967,99 3 537 970,39

I Pitkäaikainen 2 278 368,62 2 140 753,97

3. Lainat kuntayhtymältä 2 278 368,62 2 140 753,97

Lyhytaikainen 1 417 599,37 1 397 216,42

3. Lainat kuntayhtymiltä 1 053 175,44 959 026,96

6. Saadut ennakot 0,00 233,32

7. Ostovelat 323 323,13 392 136,89

10. Siirtovelat 41 100,80 45 819,25

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 709 125,12 3 550 291,81

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 0,35% 0,35%

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 93,20% 90,91%

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 93,20% 90,91%

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 13 12

Lainakanta 31.12., 1000 € 3 332 3 100
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Liikelaitoksen taseen tunnusluvut: 
 
 

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

 
Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omava-
raisuusaste mittaa liikelaitoksen vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen 
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. 

 
 

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

 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon liikelaitoksen käyttötuloista tarvittaisiin vieraan 
pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuo-
den tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla. Käyt-
tötulot muodostuvat tilikauden liikevaihdosta, liiketoiminnan muista tuotoista 
sekä tuesta ja avustuksesta kuntayhtymältä. 

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

 
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdol-
lisuudet liikelaitoksella on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.  

 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 
 
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

 
Luku osoittaa, paljonko liikelaitoksella on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien 
liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tule-
vina vuosina. 

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

 
Liikelaitoksen lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakan-
taan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla, 
osto-, siirto- ja muilla veloilla sekä korottomilla veloilla kuntayhtymiltä. Jotta lai-
nakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei 
mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.  

 
Lainasaamiset 31.12. 
 
= Sijoitukset merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset. 

 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan 
omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
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Tilipäätöksen liitetiedot 
  

Taseen vastaavien liitetiedot 
 

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 

Pysyvien vastaavien poistot lasketaan valtuuston vahvistaman poistosuunnitel-
man mukaisesti kolmen (3) vuoden poistoaikaa noudattaen. Poistot kertyvät ir-
taimiston poistoista. Kuntayhtymässä noudatetaan tasapoistomenetelmää.  
 
Rahoitusomaisuus 

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

 
Tuloslaskelman liitetiedot 

 

 
 

Taseen vastattavien liitetiedot 
 

Toimintatuottojen erittely

Toimintatuotot  2 021 2 020

Myyntituotot jäsenkunnilta 1 699 223,71 1 787 801,69

Sisäiset myyntituotot 2 265 755,74 2 100 278,76

Toimintatuotot yhteensä 3 964 979,45 3 888 080,45
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Pysyvät vastaavat

2021 2020

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto

Poistamaton hankintameno 1.1. 1 743 266,16 1 609 807,76

Lisäykset tilikauden aikana 1 786 185,09 1 709 373,47

Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -4 840,00

Hankintameno 31.12. 3 529 451,25 3 314 341,23

Tilikauden poisto 1 770 483,29 1 571 075,07

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 758 967,96 1 743 266,16

Oma pääoma 2021 2020

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 12 321,42 -15 394,84

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 12 321,42 -15 394,84

Tilikauden ali-/ylijäämä 835,71 27 716,26

Oma pääoma yhteensä 13 157,13 12 321,42

Lyhytaikaiset siirtovelat

2021 2020

Lomapalkkajaksotus 41 100,80 45 819,25

Siirtovelat 41 100,80 45 819,25
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Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 

 
 
  

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

2021 2020

Koko henkilöstö 7,0 7,0

Henkilöstökulut

2021 2020

Palkat 239 668,67 230 300,50

Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset-3 932,66 -298,45

Kokouspalkkiot 3 600,00 2 580,00

Eläkekulut 40 562,72 39 946,71

Muut henkilösivukulut 8 175,99 7 836,15

Henkilöstökulut yhteensä 288 074,72 280 364,91
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 Apuvälinekeskusliikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen 

 
 

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n 

tuloslaskelmaosa 

toteutumis-vertailussa

Liikelaitosten 

tuloslaskelma-

osa

Eliminoinnit 

Kuntayhtymä

Eliminoinnit 

Liikelaitos

Ky:n tuloslaskelma 

tilinpäätöksessä

Toimintatuotot

Myyntituotot

Ulkoiset 233 788 822,69 1 699 223,71 235 488 046,40

Sisäiset LL 2 265 755,74 2 265 755,74 -2 265 755,74 -2 265 755,74 0,00

Sisäiset ky 65 891 024,99 -65 891 024,99 0,00

Maksutuotot 8 297 821,10 8 297 821,10

Tuet ja avustukset 8 151 258,70 392,00 8 151 650,70

Muut toimintatuotot 5 809 426,84 467,06 5 809 893,90

Toimintakulut

Henkilöstökulut -105 410 854,00 -288 074,72 -105 698 928,72

Palvelujen ostot 0,00

Ulkoiset -104 099 744,65 -154 800,27 -104 254 544,92

Sisäiset LL -197 958,12 -197 958,12 197 958,12 197 958,12 0,00

Sisäiset ky -70 026 620,23 70 026 620,23 0,00

Aineet ja tarv ikkeet ja tavarat -29 005 343,18 -1 527 227,86 -30 532 571,04

Muut toimintakulut -3 886 732,16 -22 419,19 -3 909 151,35

Toimintakate 11 576 857,72 1 775 358,35 2 067 797,62 -2 067 797,62 13 352 216,07

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Ulkoiset 12 565,00 12 565,00

Sisäiset LL 4 273,48 -4 273,48 0,00

Muut rahoitustuotot 3 119 744,17 234,13 3 119 978,30

Korkokulut 0,00

Ulkoiset -179 525,87 -179 525,87

Sisäiset LL -4 273,48 4 273,48 0,00

Muut rahoituskulut -13 865,41 -13 865,41

Vuosikate 14 520 049,09 1 771 319,00 2 063 524,14 -2 063 524,14 16 291 368,09

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -9 156 806,57 -1 770 483,29 -10 927 289,86

Lisäpoistot -5 330 000,00 -5 330 000,00

Tilikauden tulos 33 242,52 835,71 2 063 524,14 -2 063 524,14 34 078,23
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  LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

Ky:n osarahoitus-

laskelma

Liikelaitoksen 

rahoitus-laskelma Eliminoinnit ky Eliminoinnit LL

Kunnan rahoitus- 

laskelma 

tilinpäätöksessä

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Vuosikate 14 520 049,09 1 771 319,00 2 063 524,14 -2 063 524,14 16 291 368,09

Tulorahoituksen korjauserät -1 378 955,90 -1 378 955,90

Investointien rahavirta

Investointimenot -40 975 403,90 -1 786 185,09 -42 761 588,99

Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 142,92 13 142,92

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot585 589,99 585 589,99

Varsinaisen toiminnan ja investointien nkv. -27 235 577,80 -14 866,09 2 063 524,14 -2 063 524,14 -27 250 443,89

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset 76 922,00 76 922,00

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys ky:ltä 1 190 790,09 -1 190 790,09 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 000,00 45 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys  ky:lle -959 026,96 959 026,96 0,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 711 100,80 -11 711 100,80

Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 000,00 -5 000 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 132 692,87 132 692,87

Vaihto-omaisuuden muutos 519 314,90 519 314,90

Pitkäaik.lainas. lisäys liikelaitokselle -1 190 790,09 1 190 790,09 0,00

Lyhytaik.lainas. vähennys 

liikelaitokselta 959 026,96 -959 026,96 0,00

Saamisten muutos ky:ltä 0,00 -348 089,98 348 089,98 0,00

Saamisten muutos -1 021 718,74 204 958,47 -816 760,27

Korottomien velkojen muutos 

liikelaitokselle 348 089,98 -348 089,98 0,00

Korottomien velkojen muutos 2 608 653,83 -73 765,53 2 534 888,30

Rahoituksen rahavirta 30 721 090,91 14 866,09 -116 326,85 116 326,85 30 735 957,00

Rahavarojen muutos 3 485 513,11 0,00 1 947 197,29 -1 947 197,29 3 485 513,11

Rahavarojen muutos 3 485 513,11 0,00 3 485 513,11

Rahavarat 31.12. 22 464 407,41 0,00 22 464 407,41

Rahavarat 1.1. 18 978 894,30 0,00 18 978 894,30

Vientiselitteet eliminointikirjauksille:

Kuntayhtymän tuloslaskelmaosa: Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa:

Sisäistset my y ntituotot  liikelaitokselta -197 958,12 Sisäiset my y ntituotot kuntay hty mältä -2 265 755,74

Sisäiset palv elujen ostot liikelaitokselta 2 265 755,74 Sisäisten palv elujen ostot kuntay hty mältä 197 958,12

Sisäinen korko liikelaitokselta -4 273,48 Sisäinen korko kuntay hty mälle 4 273,48

2 063 524,14 -2 063 524,14

Kuntayhtymän rahoituslaskelmaosa: Liikelaitoksen rahoituslaskelmaosa:

Uusi laina liikelaitokselle 1 190 790,09 Uusi laina kuntay hty mältä -1 190 790,09

Lainan ly henny s liikelaitokselta -959 026,96 Ly henny s kuntay hty mälle lainasta 959 026,96

Sisäisten v elkojen lisäy s liikelaitokselle -348 089,98 Sisäisten saamisten lisäy s kuntay hty mältä 348 089,98

-116 326,85 116 326,85
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 Tilikauden tuloksen käsittely 

 
Johtokunta esittää, että liikelaitoksen ylijäämä 835,71 euroa siirretään taseeseen tilikauden 
yli- ja alijäämätilille 
 
 

 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 

 
Hämeenlinnassa  
 
 
 
______________________________         _______________________________ 
Anitta Vainio          Rauno Lehtonen 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Jouko Haonperä          Jarmo Lappalainen 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Jaakko Vironen          Tarja Ståhlhammar 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Minna Lax         Tero Pitkämäki 
 
 
Tilinpäätösmerkintä 
 
 
Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen. 
 
 
Hämeenlinnassa _____päivänä_______________2022 
 
 
 
 
 
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 
Minna Ainasvuori JHT, HT 
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6.2 Muut eriytetyt laskelmat 

 
Eriytetyissä laskelmissa esitetään tuloslaskelmat sairaanhoitopiirin yksiköiltä, jotka toi-
mivat kilpailutilanteessa markkinoilla. 

 

 Kahvio 

 

 
 

Hämeenlinnan sairaalan kahvio myy palveluja henkilökunnalle, potilaille ja ulkopuo-
lisille asiakkaille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAHVIOTOIMINTA

TP 2020 Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Myyntituotot 764 301 888 000 888 000 793 354 -94 646

Tuet ja avustukset 569 44 44

Toimintatuotot 764 870 888 000 888 000 793 398 -94 602

Henkilöstökulut -247 800 -253 300 -253 300 -262 438 -9 138

Palvelujen ostot -100 906 -21 000 -21 000 -111 186 -90 186

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -400 775 -386 000 -386 000 -420 188 -34 188

Muut toimintakulut -107 992 -13 000 -13 000 -116 073 -103 073

Toimintamenot -857 473 -673 300 -673 300 -909 884 -236 584

josta sisäiset -90 -90 -90

Toimintakate (netto) -92 604 214 700 214 700 -116 486 -331 186

josta sisäiset -90 -90

Toimintakate ulkoinen -92 513 -116 396

Tyhjä rivi

Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi

Poistot ja arvonalentumiset -14 521 -14 000 -14 000 -12 496 1 504

Muut laskennalliset kustannukset 0 -240 951 0 -240 951 0 240 951

Tyhjä rivi 0

Tilikauden yli-/alijäämä -107 124 -40 251 0 -40 251 -128 982 -88 731

Tyhjä rivi Tyhjä rivi
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 Sihteerityön yksikkö 

 

 
 

Sihteerityön yksikkö myy palveluja pääosin sairaanhoitopiirin sisäisesti. Ulkoista 
myyntiä on vuonna 2021 ollut Sydänsairaala Oy:lle ja Fimlab Oy:lle. 

 

 Sairaalahuolto 

 

 
 

Sairaalahuolto myy palveluja pääosin sairaanhoitopiirin sisäisesti. Ulkoista myyntiä 
on vuonna 2021 ollut Sydänsairaala Oy:lle, Palmia Oy:lle, Päijät-Hämeen tekstiili-
huolto Oy:lle, Terveystalo Oy:lle ja Fimlab Oy:lle ja Kanta Logistiikka Oy:lle. 
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 Tekniset palvelut, terveyskeskus 

 

 
 

Sairaanhoitopiiri tuottaa tekniset palvelut Hämeenlinnan terveyskeskukselle yhteis-
toimintasopimuksen perusteella. 
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7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN 

 
Hämeenlinnassa ___________päivänä____________2022 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Sari Rautio                              Kari Kaistinen 

 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Jouko Haonperä         Riitta Takala 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Kirsti Suoranta         Rauno Kurki 
 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Vesa Mäkinen         Kirsi Mäkilaine 

 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Petri Hakamäki         Hanna Hänninen 

 
 
 
 
_______________________________         _______________________________ 
Kati Kaihovirta         Seppo Ranta 
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8 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen 
 
Hämeenlinnassa               päivänä____________ 2022 
 
 
 
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 
Minna Ainasvuori JHT, HT 
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LIITTEET 
 
Liite 1 Kuntayhtymän toimielimet ja organisaatio 
 
 
VALTUUSTO, 30 jäsentä 
 
 
Puheenjohtaja Sari Myllykangas Hämeenlinna 
I varapuheenjohtaja Lauri Siukola Hattula 
II varapuheenjohtaja Kati Leino Tammela 

 
 
Kunta Asukas-

luku 
   Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

 31.12.2020   
    
Forssa 16 800  Sirkka-Liisa Anttila 

 

Johanna Wiisak 

   Emmi Lintonen 

 

Ritva Aho 

   Tiina Tuomisto 

 

Arja Mäkelä 
 

Hattula 9 389  Lauri Siukola 

 

Markus Rantsi 

 
   Matti Hämäläinen 

 
Ville Viitanen 

   Vesa Salonen Pasi Niemi 
 

Hausjärvi 8 175  Kyösti Arovuori 

 

Marko Ruottu 

   Jari Mäkinen 

 

Sanna Jämsen 

 

Tommi Linden 
 
Marja-Liisa Koskela 

Humppila 2 174  Janne Kankare 

 

Vesa-Pekka Hirvioja 

   Markus Seuranen Markku Niininen 

 

Hämeen-
linna 

67 848  Reija Isosuo 

 
Sari Myllykangas 

Tuula Ruuska 

 
Johanna Uschanov 
 

   Marjo Lindgren 

 
Irmeli Lehtonen 

Pirjo Mettala 
 
Seija Juntunen 

     
Janakkala 116 237  Marko Ojanen 

 
Eeva Salmela 

Juha Salminen 

 
Elisa Valanta 

    
Pirjo Kilpeläinen 

 
Katriina Jaakonsaari 

Jokioinen 5 061  Ari Kettunen Jaana Kivinen 
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Sakari Raiskio 

 
Pauli Marttila 

 

Loppi 7 853  Tiia Hervala 
 
Anne Knuuti 

Laura Vilkas 

 
Marja Ukkola 

     
Riihimäki 28 710  Silja Nurmi 

 
Anne Lindgren 

Anna-Maria Simonen 

 
Sari Lukkaroinen 

   
 

 
Petri Lahtinen 

 
Pertti Ruponen 
 

Tammela 6 016  Kati Leino 
 

Maria Helander 

   Olli-Pekka Jasu Susanna Lahtinen 

     
Ypäjä 2 314  Mervi Ilvesmäki 

 
Eetu Niemi 

Eija Salmi 

 
Pirkko Herd 

     
YHTEENSÄ 170 577    

 
 
Valtuusto kokoontui viisi kertaa ja käsitteli 58 asiaa. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Miia 
Luukko. 
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HALLITUS, 11 jäsentä 
 
 Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 

 
Puheenjohtaja Sari Rautio Hämeen-

linna 
Sari Lapikisto Hämeenlinna 

     
Varapuheenjoh-
taja 

Kari Kaistinen Riihimäki Mikko Räsänen Riihimäki 

     
Jäsenet Jouko Haonperä Forssa Jyrki Ahlgren Jokioinen 

     
 Riitta Takala Riihimäki Tiia Salonen  Loppi 

     
 Kirsti Suoranta Hämeen-

linna 
Heidi Leinonen Hämeenlinna 

     
 Rauno Kurki Janakkala Marko Mustiala Janakkala 
     
 Vesa Mäkinen Hämeen-

linna 

Petri Kröger Hämeenlinna 

     
 Kirsi Mäkilaine Loppi Mika Koivuniemi Riihimäki 

     
 Petri Hakamäki Janakkala Timo Silván Hausjärvi 

     
 Hanna Hänninen 

 
Riihimäki Hanna Jokinen 

 

Hattula 

 Kati Kaihovirta Janakkala Leena Kosonen Janakkala 

     

 
Hallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 195 asiaa. Esittelijänä toimi sairaanhoitopiirin johtaja 
Seppo Ranta ja sihteerinä hallintojohtaja Miia Luukko. 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA, 5 jäsentä 
 
 Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 

 
 

Puheenjohtaja Silja Nurmi Riihimäki Ilpo Ropponen Riihimäki 

     
Varapuheenjoh-
taja 

Kyösti Arovuori Hausjärvi Marko Ruottu Hausjärvi 

     
Jäsenet Sari Airo Ypäjä Piia Heikkilä Ypäjä 

     
 Marjut Lehtinen Hämeenlinna Antero Roth Hämeenlinna 

     
 Heikki Koskela Hämeenlinna Kristiina Ruuskanen Hämeenlinna 
     

 
 
Tilintarkastajana tilikaudella 2020 - 2021 toimi BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkas-
tajanaan JHT, HT Minna Ainasvuori. Vastuunalainen tilintarkastaja toimi tarkastuslautakunnan 
sihteerinä. 
 
 
 
APUVÄLINEKESKUSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, 7 jäsentä 
 
 
 Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 

 
 

Puheenjohtaja Minna Lax Jokioinen Kaisa Kuusela Jokioinen 

     
Varapuheenjoh-
taja 

Jouko Haonperä Forssa Tiia Salonen Loppi 

     
Jäsenet Jaakko Vironen Riihimäki Jukka Haikonen Hausjärvi 
     
 Tarja Stålhammar Hattula Jaakko Viitala Hattula 
     
 Anitta Vainio 

 
Päivi Kallio 
 
Rauno Lehtonen 
 

Forssa 
 
Riihimäki 
 
Hämeenlinna 
 
 

Harri Lepänkoski 

 
Jarmo Lappalainen 

 
Jaana Hirva 
 

Forssa 
 
Riihimäki 
 
Hämeenlinna 
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Johtoryhmien kokoonpanot 31.12.2021 
 
Yhtymäjohtoryhmä 
 

sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja, Ranta Seppo 
hallintojohtaja, sihteeri, Luukko Miia 
johtajaylilääkäri, Leskinen Sally 
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi 
talous- ja tukipalvelujohtaja, Pitkämäki Tero 
projektijohtaja, Tirkkonen Jari 
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri 
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka 
kehittämispäällikkö, Narsakka Hanna 
viestintäjohtaja, Kiemunki Iisakki 
henkilöstön edustaja, Järvinen Piritta 

 
Sairaanhoitopiirin laajennettuun johtoryhmään kuului edellisten lisäksi: 
 

hallintoylilääkäri, Grönlund Juhani 
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville 
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari 
tulosalueylilääkäri, Kallio Kati 
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati 
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja 
tulosalueylihoitaja, Koljonen Marja 
tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana 
perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Merivuori Tiina 
perusterveydenhuollon yksikön ylihoitaja Tapio-Andersson Susanne 
osastotoimintojen ylihoitaja, Virtanen Raija 

 
Potilashoidon ohjausryhmä 

 
 johtajaylilääkäri, puheenjohtaja, Leskinen Sally 

potilastietojärjestelmäkoordinaattori, sihteeri, Leipälä Säde 
johtajaylihoitaja, Leino Kirsi  
hallintoylilääkäri, Grönlund Juhani 
tulosalueylilääkäri, Palomäki Ari  
tulosalueylilääkäri, Kallio Kati  
tulosalueylilääkäri, Kortelainen Kati  
perusterveydenhuollon ylilääkäri, Merivuori Tiina  
kehittämisylilääkäri, Paula Turunen 
kehittämisylihoitaja, Väisänen Lilli 
osastotoimintojen ylihoitaja, Virtanen Raija 
tulosalueylihoitaja, Ottman-Salminen Mirja  
tulosalueylihoitaja, Koljonen Marja  
tulosalueylihoitaja, Metsälä Jaana  
henkilöstön edustaja, Järvinen Piritta  
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Tulosalueiden johtoryhmät 
Operatiivinen tulosalue 

 
tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Kortelainen Kati 
tulosalueylihoitaja, sihteeri, Ottman-Salminen Mirja 
tulosyksikköjohtaja, röntgenyksikkö, Yli-Ollila Heikki 
ylilääkäri, leikkaus- ja toimenpideyksikkö, Puolakka Risto 
ylilääkäri, vatsaelinkirurgia, Lyytinen Ilana 
ylilääkäri, ortopedia, Laurila Jussi 
ylilääkäri, synnytys- ja naistentaudit, Silventoinen Sari 
ylihoitaja, osastotoiminnot, Virtanen Raija 

osastonhoitaja, Myllys Sirpa 
henkilöstön edustaja, Järvinen Piritta 
 

Konservatiivinen tulosalue 
 
tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Palomäki Ari 
tulosalueylihoitaja, sihteeri, Koljonen Marja 
ylilääkäri, fysiatria, Rantanen Pekka 
ylilääkäri, neurologia, Alapirtti Tiina 
ylilääkäri, sisätaudit, Moisio Piia 
ylilääkäri, lastentaudit, Tomminen Arja 
osastonylilääkäri, päivystys, Rautava Veli-Pekka 
osastonhoitaja, päiväsairaala, Henriksson Eila 

 ylihoitaja, osastotoiminnot, Virtanen Raija 

henkilöstön edustaja, Vinnari Satu 
 
Psykiatrian tulosalue 
 

tulosalueylilääkäri, puheenjohtaja, Kallio Kati 
tulosalueylihoitaja, sihteeri, Metsälä Jaana 
ylilääkäri, nuorisopsykiatria, Tuominen Tiina 
ylilääkäri, lastenpsykiatria, Mäki-Kihniä Kati 
osastonylilääkäri, psykiatrian poliklinikka, Vaarnamo Ilpo 
johtava psykologi, Oinonen Ritva 
ylilääkäri, psykiatrian poliklinikka, Juntunen Katja 
osastonhoitaja, Forss Kari 
henkilöstön edustaja, Järvimäki Tero 
 

Tukipalvelujen tulosalue 
 

talous- ja tukipalvelujohtaja, puheenjohtaja, Pitkämäki Tero 
laskentapäällikkö, sihteeri, Pohjavirta Terhi 
hoidon tukipalvelujen päällikkö, Järventaus Lotta 
tekninen johtaja, Vuorijärvi Ville 
henkilöstöjohtaja, Alaluusua Petri 
hankintapäällikkö, Marku Tuure 
materiaalipäällikkö, Vähämäki Päivi 
ravitsemispäällikkö, Karp Heini 
tietohallintojohtaja, Paananen Ari-Pekka 
palvelupäällikkö, Helenius Jaana 
henkilöstön edustaja, Heino Eija 
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Liite 2 Tulosalueiden toimintakertomukset  
 
Yhtymähallinnon tulosalue 
 

 
 

 
 

Yhtymähallinnon toimintakertomus  
 
Yhtymähallinnon tulosalueeseen kuuluvat luottamushenkilöhallinto, perusterveydenhuollon 
yksikkö, kehittämisyksikkö, potilasasiamiesyksikkö, tietopalveluyksikkö ja hallintopalvelut. 
Yhtymähallinnon varsinainen operatiivinen toiminta kuvataan sairaanhoitopiirin johtajan kat-
sauksessa, kuntayhtymän hallinnon muutosten kuvauksessa, yhtymähallinnon strategisten 
tavoitteiden toteumakuvauksessa, asiakkuuskertomuksessa ja kehittämishankkeiden ku-
vauksessa.  

Ulkoiset tuotot ja kulut

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

T

P 

2

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi

Toimintatuotot 4 724 000 4 724 000 5 396 345 672 345

Myyntituotot 4 244 000 4 244 000 4 350 639 106 639

Tuet ja avustukset 300 000 300 000 765 033 465 033

Muut toimintatuotot 180 000 180 000 280 673 100 673

Toimintakulut -7 453 000 -4 991 000 -12 444 000 -7 119 766 5 324 234

Henkilöstökulut -2 730 100 -2 730 100 -2 810 805 -80 705

Palvelujen ostot -4 170 900 -4 991 000 -9 161 900 -4 096 476 5 065 424

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 000 -35 000 -98 639 -63 639

Vuokrat -100 000 -100 000 -86 527 13 473

Muut toimintakulut -417 000 -417 000 -27 320 389 680

Toimintakate -2 729 000 -4 991 000 -7 720 000 -1 723 421 5 996 579

Vuosikate -2 729 000 -4 991 000 -7 720 000 -1 723 090 5 996 910

Tilikauden tulos -2 729 000 -4 991 000 -7 720 000 -1 723 090 5 996 910

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut

YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 4 724 000 4 724 000 5 412 564 688 564

Myyntituotot 4 244 000 4 244 000 4 366 858 122 858

Tuet ja avustukset 300 000 300 000 765 033 465 033

Muut toimintatuotot 180 000 180 000 280 673 100 673

Toimintakulut -7 453 000 -4 991 000 -12 444 000 -7 119 806 5 324 194

Henkilöstökulut -2 730 100 -2 730 100 -2 810 805 -80 705

Palvelujen ostot -4 170 900 -4 991 000 -9 161 900 -4 096 516 5 065 384

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 000 -35 000 -98 639 -63 639

Vuokrat -100 000 -100 000 -86 527 13 473

Muut toimintakulut -417 000 -417 000 -27 320 389 680

Toimintakate -2 729 000 -4 991 000 -7 720 000 -1 707 242 6 012 758

Vuosikate -2 729 000 -4 991 000 -7 720 000 -1 706 911 6 013 089

Tilikauden tulos -2 729 000 -4 991 000 -7 720 000 -1 706 911 6 013 089

Vyörytyserät 2 729 000 2 729 000 2 704 250 -24 750

Valtuusto 07.06.2022 § 26 Liite 2



141 
 

 

Operatiivinen tulosalue 
 

 
 

 
 
  

Ulkoiset tuotot ja kulut

OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 87 014 000 1 987 000 89 001 000 89 547 756 546 756

Myyntituotot 81 511 000 2 285 000 83 796 000 84 244 984 448 984

Maksutuotot 4 505 000 -480 000 4 025 000 3 956 821 -68 179

Tuet ja avustukset 987 000 182 000 1 169 000 1 261 563 92 563

Muut toimintatuotot 11 000 11 000 84 388 73 388

Toimintakulut -71 878 600 -4 404 000 -76 282 600 -76 122 509 160 091

Henkilöstökulut -32 757 400 -32 757 400 -32 894 900 -137 500

Palvelujen ostot -27 895 200 -4 674 000 -32 569 200 -32 948 209 -379 009

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 749 000 270 000 -10 479 000 -10 109 336 369 664

Vuokrat -470 000 -470 000 -160 258 309 742

Muut toimintakulut -7 000 -7 000 -9 807 -2 807

Toimintakate 15 135 400 -2 417 000 12 718 400 13 425 247 706 847

Vuosikate 15 135 400 -2 417 000 12 718 400 13 425 247 706 847

Poistot ja arvonalentumiset -1 867 000 -1 867 000 -1 614 219 252 781

Tilikauden tulos 13 268 400 -2 417 000 10 851 400 11 811 028 959 628

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut

OPERATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 131 626 230 1 987 000 133 613 230 136 575 486 2 962 256

Myyntituotot 126 123 230 2 285 000 128 408 230 131 272 714 2 864 485

Maksutuotot 4 505 000 -480 000 4 025 000 3 956 821 -68 179

Tuet ja avustukset 987 000 182 000 1 169 000 1 261 563 92 563

Muut toimintatuotot 11 000 11 000 84 388 73 388

Toimintakulut -108 240 277 -4 404 000 -112 644 277 -113 872 535 -1 228 258

Henkilöstökulut -32 757 400 -32 757 400 -32 894 900 -137 500

Palvelujen ostot -64 256 877 -4 674 000 -68 930 877 -70 698 234 -1 767 358

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 749 000 270 000 -10 479 000 -10 109 336 369 664

Vuokrat -470 000 -470 000 -160 258 309 742

Muut toimintakulut -7 000 -7 000 -9 807 -2 807

Toimintakate 23 385 953 -2 417 000 20 968 953 22 702 951 1 733 998

Vuosikate 23 385 953 -2 417 000 20 968 953 22 702 951 1 733 998

Poistot ja arvonalentumiset -1 867 000 -1 867 000 -1 614 219 252 781

Tilikauden tulos 21 518 953 -2 417 000 19 101 953 21 088 732 1 986 779

Vyörytyserät -21 376 106 -21 376 106 -21 376 106 0
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Operatiivisen tulosalueen toimintakertomus 

 
1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus 

 
Covid-19-pandemian vuoksi operatiivisen tulosalueen toimintaa jouduttiin vuonna 2021 arvioi-
maan ja muuttamaan välillä päivittäin, jotta potilaiden hoito 24/7 - yksiköissä saatiin turvattua. 
Tilannetta hankaloitti myös hoitohenkilökuntapula etenkin leikkaus- ja toimenpideyksikössä, ki-
rurgian osastoilla 5A ja 5B sekä kuvantamisyksikössä.  
Maaliskuusta 2021 alkaen sekä kirurgian osastoilla 5A ja 5B että leikkaustoiminnassa on ollut 
20% toiminnansupistus pääosin hoitohenkilöstöpulan vuoksi. Tämä näkyy vuoden aikana tehty-
jen leikkausten määrässä, vaikka osa toiminnasta pystyttiin korvaamaan Mehiläinen Oy:n 
kanssa tehdyllä yhteistyösopimuksella, jonka kautta hoidettiin 230 sairaanhoitopiirin potilasta. 
Normaalivuoden leikkausmääristä jäätiin noin 600 leikkausta (-7%), joten supistuksiin nähden 
toiminta on kuitenkin ollut aiempaa tuloksellisempaa. 
Osastotoiminnoissa on onnistuttu nopeuttamaan potilaan kotiutumista aiempiin vuosiin verrat-
tuna tarkemmalla päivittäisjohtamisella ja tavoitelähtöpäivän asettamisella.  Keskimääräinen 
hoitoaika on lyhentynyt vuoteen 2018 verrattuna 5,5 vuorokaudesta 4,5 vuorokauteen ja viimei-
sen vuoden aikana 10%. Käytännössä hoitojaksojen määrä on pysynyt aiempien vuosien ta-
solla, mutta hoitopäivien määrä on laskenut selkeästi.  
Silmäyksikön uutena toiminta aloitettu silmän takaosakirurgia käynnistyi helmikuussa, joten 
suunnitellusta tavoitteesta jäätiin hieman. Toisaalta erikoisala oli kuitenkin ainoa, jossa ulkopuo-
listen sairaaloiden käyttö saatiin vuoden aikana laskusuuntaan.  
 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että operatiivinen tulosalue jäi osin asetetuista tavoitteista, 
mutta tilanne huomioiden vuotta 2021 voidaan pitää tuloksellisena ja toimintaa pystyttiin kehittä-
mään erityisesti osastoiminnoissa moniammatillisesti. 
 
2. Taloudellinen tilanne 

Operatiivisen tulosalueen ulkoisessa tuloslaskelmassa (FPM 11.2.2022) toimintatuotot ovat 
89 547 756,- (toteuma suhteessa muutettuun talousarvioon 100,61%). Tulosalueen toimintaku-
lut vuonna 2021 olivat 76 122 506,- (toteuma suhteessa muutettuun talousarvioon 99,79%). 
Toimintakuluista henkilöstökulut ylittyivät 0,42% (lääkärihenkilöstö 7,3%, hoitohenkilöstö alitti 
2,16 % talousarvion). Palvelujen ostot vuonna 2021 olivat 32 9748 209,- ja niissä nousua viime 
vuoteen verrattuna 3 305 180,-. Aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle talousarvioraamin 3,53 
%, koska erityisesti leikkaustoiminnassa oli viime vuonna supistusta (COVID 19 pandemia ja 
hoitohenkilöstövaje). 

3. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 

Operatiivisen tulosalueen merkittävimmät riskit vuonna 2021 olivat 
COVID 19 – epidemia ja sen vaikutukset 

1. Hoidon saatavuuteen: Etenkin leikkaushoidon saatavuus on heikentynyt; yli hoitotakuun 
olevien potilaiden määrä on lisääntynyt ja odotusaika on pidentynyt. Päivystykselliset ja 
kiireelliset (alle kuukauden sisällä leikattavat) on kuitenkin pystytty hoitamaan oikea-ai-
kaisesti. Kiireettömässä hoidossa etenkin ns. elämäntapakirurgian osalta leikkausjonot 
ovat pitkät (tekonivelkirurgia, rintojen pienennys, kaihikirurgia). Hoidonsaatavuutta on 
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parannettu ns. kliinisillä lisätöillä, mutta koska leikkaustoimintaa ei ole pystytty palautta-
maan normaalitasolle henkilökuntapulasta johtuen, tämä ei sovi pysyväksi toimintamal-
liksi 

2. Henkilöstöön: Hoitohenkilökunnassa näkyy väsymys pitkään jatkuneeseen pandemiati-
lanteeseen sekä muuhun yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Riski toteutui erityisesti 24 / 7 
–yksiköissä, joissa on runsaasti vaihtuvuutta ja kaikkia vakinaisia toimia ei ole saatu täy-
tettyä sijaisuuksista puhumattakaan. Hoitohenkilökuntapula on valtakunnallinen ja sen 
korjaaminen vaatii myös valtakunnallisia ratkaisuja. Lähijohtamisen vahvistamiseen ja 
henkilökunnan jaksamiseen on vuoden aikana pyritty löytämään ratkaisuja.   

 
Talousarviomäärärahojen riittäminen erikoissairaanhoidon toimintaan 
Riski toteutui osittain. Tulosalueen talousarvio on erittäin tiukka, jonka vuoksi toiminnan kehittä-
miseen on vaikeaa löytää aikaa. Suurempi haaste on kuitenkin investointimäärärahojen niuk-
kuus, koska operatiivinen tulosalue sisältää monta yksikköä (leikkaustoiminta, kuvantaminen, 
apteekki), joiden toiminta edellyttää huomattavia investointihankintoja. Määrärahan puuttuminen 
estää toiminnan kehittämisen, esimerkkinä e-lääkekaapit, joiden hankintaa on jouduttu vuosi 
toisensa jälkeen siirtämään. Assi-sairaalan osastojen lääkehuolto on suunniteltu pohjautumaan 
e-lääkekaappeihin. Toiminnallinen muutos tulee olemaan huomattava ja sen vuoksi olisi tär-
keää päästä testaamaan toimintaa jo nykyisissä tiloissa. Myöskään kaikkia tarvittavia laitteita ei 
pystytä uusimaan elinkaarensa päässä. Tämä aiheuttaa riskin laitteen rikkoutumisille ja toimin-
nan vaarantumiselle, joista toteutui esim. Röntgenyksikön läpivalaisulaitteen hajoaminen.  
 
Ostot ulkopuolisista sairaaloista  
Riski toteutui. Vuoden 2021 aikana ulkopuolisten sairaaloiden käyttöä on yritetty selvittää aiem-
paa vahvemmin. Mitään yksittäistä syytä ei ole löydetty. Maakunnan eri osien välillä on eroja, 
mutta toisaalta ne ovat osin erikoisalakohtaisia. Keskittämisasetuksen vuoksi kirurgisilta erikois-
aloilta joudutaan ohjaamaan yliopistosairaalaan leikkauspotilaita. Silmäntakaosakirurgian aloit-
taminen on vähentänyt selkeästi silmäyksikön ostoja.  
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Konservatiivinen tulosalue 
 

 
 

 
  

Ulkoiset tuotot ja kulut

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 119 029 000 4 554 317 123 583 317 123 524 564 -58 753

Myyntituotot 110 873 000 4 223 052 115 096 052 115 368 838 272 786

Maksutuotot 4 840 000 -556 000 4 284 000 4 008 487 -275 513

Tuet ja avustukset 3 152 000 887 265 4 039 265 3 816 618 -222 647

Vuokratuotot 3 000 3 000 4 204 1 204

Muut toimintatuotot 161 000 161 000 326 417 165 417

Toimintakulut -89 971 600 -2 681 000 -92 652 600 -93 131 907 -479 307

Henkilöstökulut -34 328 900 -34 328 900 -35 400 706 -1 071 806

Palvelujen ostot -42 812 700 -2 923 000 -45 735 700 -44 816 211 919 489

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 545 000 242 000 -12 303 000 -12 528 868 -225 868

Vuokrat -274 000 -274 000 -372 958 -98 958

Muut toimintakulut -11 000 -11 000 -13 163 -2 163

Toimintakate 29 057 400 1 873 317 30 930 717 30 392 656 -538 061

Vuosikate 29 057 400 1 873 317 30 930 717 30 391 534 -539 183

Poistot ja arvonalentumiset -520 000 -520 000 -478 583 41 417

Tilikauden tulos 28 537 400 1 873 317 30 410 717 29 912 951 -497 766

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 134 268 968 4 554 317 138 823 285 139 857 701 1 034 416

Myyntituotot 126 112 968 4 223 052 130 336 020 131 701 975 1 365 955

Maksutuotot 4 840 000 -556 000 4 284 000 4 008 487 -275 513

Tuet ja avustukset 3 152 000 887 265 4 039 265 3 816 618 -222 647

Vuokratuotot 3 000 3 000 4 204 1 204

Muut toimintatuotot 161 000 161 000 326 417 165 417

Toimintakulut -119 833 119 -2 681 000 -122 514 119 -125 137 774 -2 623 655

Henkilöstökulut -34 328 900 -34 328 900 -35 400 706 -1 071 806

Palvelujen ostot -72 674 219 -2 923 000 -75 597 219 -76 822 078 -1 224 859

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 545 000 242 000 -12 303 000 -12 528 868 -225 868

Vuokrat -274 000 -274 000 -372 958 -98 958

Muut toimintakulut -11 000 -11 000 -13 163 -2 163

Toimintakate 14 435 849 1 873 317 16 309 166 14 719 927 -1 589 239

Vuosikate 14 435 849 1 873 317 16 309 166 14 718 804 -1 590 362

Poistot ja arvonalentumiset -520 000 -520 000 -478 583 41 417

Tilikauden tulos 13 915 849 1 873 317 15 789 166 14 240 221 -1 548 945

Vyörytyserät -13 878 555 -13 878 555 -13 878 557 -2
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Konservatiivisen tulosalueen toimintakertomus 
 
1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus 
 
Vuoden 2021 toimintaa hallitsi kansainvälinen covid-10 –epidemia eli koronavirusepidemia. Po-
tilaiden ja epäiltyjen potilaiden kohortointi eli pitäminen eritettynä muista potilaista vaati edellis-
vuoden tapaan erityisjärjestelyjä niin käytettävien tilojen kuin henkilöstönkin suhteen. Koska tar-
tuttavan potilaan tutkiminen vie henkilökunnalta paljon enemmän aikaa kuin ns. tavallisen poti-
laan tutkiminen sairaalan sisäisiä väliaikaisia henkilöstönsiirtoja on tarvittu, jotta diagnostiikka ja 
hoito voitaisiin turvata. 
 
Epidemian ohella Konservatiivisella tulosalueella on jatkettu toimintaa aktiivisesti, ja tavoit-
teemme oli saavuttaa yli 90 % poliklinikkakäyntiä ns. normaalivuoteen verrattuna. Onnistuimme 
tavoitteessamme hyvin, sillä vuonna 2021 poliklinikkakäyntejä oli enemmän kuin kumpanakaan 
covid-10 –epidemiaa edeltävänä vuonna 2018 ja 2019. Potilaiden antama palaute toiminnasta 
oli hyvin kiittävää. 
 
Toimintaprosessien kehittämistä on jatkettu, ja vuoden 2021 aikana saatiin valmiiksi viiden hoi-
topolun kuvaukset (tavoite oli vähintään kolme). Esimerkiksi ehdottomaan kansainväliseen 
huippuluokkaan sijoittuva akuutin aivohalvauspotilaan hoitoprosessi on toteutunut epidemiasta 
huolimatta erinomaisesti ilman ylimääräisiä viiveitä. 
 
2. Taloudellinen tilanne 
 
Konservatiivisen tulosalueen taloudellinen tilanne on ollut vakaa. Budjettia on kyetty noudatta-
maan koronavirusepidemian asettamin rajauksin. Epidemian eri vaiheissa on jouduttu yhteis-
työssä tekemään nopeita ja myös menoja aiheuttavia ratkaisuja potilaiden hoidon turvaa-
miseksi, sillä tehostetun hoidon osaston ohella pääosa covid-19 –potilaiden aiheuttamasta sai-
raalakuormituksesta on kohdistunut Konservatiivisen tulosalueen Päivystysklinikkaan ja vuode-
osastoon 6 A. 
3. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
 
Vallitsevan epidemian kaltainen tilanne luo merkittävän riskin koko sairaalan toiminnalle. Vaikka 
sairaalallamme on hyvä maine, sairaanhoitajien ja tiettyjen alojen erikoislääkäreiden rekrytointi 
on ollut haasteellista. Henkilöstövaje muodostaa selvän epävarmuustekijän lähitulevaisuudelle. 
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Psykiatrian tulosalue 
 

 
 

 
 
  

Ulkoiset tuotot ja kulut

PSYKIATRIAN TULOSALUE

T

P 

2

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi Tyhjä rivi

Toimintatuotot 28 710 000 958 000 29 668 000 29 984 287 316 287

Myyntituotot 28 223 000 999 000 29 222 000 29 461 430 239 430

Maksutuotot 455 000 -64 000 391 000 332 514 -58 486

Tuet ja avustukset 20 000 23 000 43 000 137 555 94 555

Muut toimintatuotot 12 000 12 000 52 789 40 789

Toimintakulut -21 224 400 -371 000 -21 595 400 -21 257 010 338 390

Henkilöstökulut -13 657 200 -13 657 200 -13 002 097 655 103

Palvelujen ostot -6 538 200 -376 000 -6 914 200 -7 265 200 -351 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -352 000 5 000 -347 000 -342 813 4 187

Vuokrat -676 000 -676 000 -645 482 30 518

Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -1 418 -418

Toimintakate 7 485 600 587 000 8 072 600 8 727 277 654 677

Vuosikate 7 485 600 587 000 8 072 600 8 727 273 654 673

Poistot ja arvonalentumiset -15 000 -15 000 15 000

Tilikauden tulos 7 470 600 587 000 8 057 600 8 727 273 669 673

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut

PSYKIATRIAN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 28 710 000 958 000 29 668 000 29 998 651 330 651

Myyntituotot 28 223 000 999 000 29 222 000 29 475 794 253 794

Maksutuotot 455 000 -64 000 391 000 332 514 -58 486

Tuet ja avustukset 20 000 23 000 43 000 137 555 94 555

Muut toimintatuotot 12 000 12 000 52 789 40 789

Toimintakulut -21 944 137 -371 000 -22 315 137 -21 942 510 372 627

Henkilöstökulut -13 657 200 -13 657 200 -13 002 097 655 103

Palvelujen ostot -7 257 937 -376 000 -7 633 937 -7 950 700 -316 763

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -352 000 5 000 -347 000 -342 813 4 187

Vuokrat -676 000 -676 000 -645 482 30 518

Muut toimintakulut -1 000 -1 000 -1 418 -418

Toimintakate 6 765 863 587 000 7 352 863 8 056 141 703 278

Vuosikate 6 765 863 587 000 7 352 863 8 056 137 703 274

Poistot ja arvonalentumiset -15 000 -15 000 15 000

Tilikauden tulos 6 750 863 587 000 7 337 863 8 056 137 718 274

Vyörytyserät -6 695 835 -6 695 835 -6 695 835 0
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Psykiatrian tulosalueen toimintakertomus 
 
1.Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus 
 
Vuoden 2021 toimintaan vaikutti kokonaisuutena Covid-19-epidemia. Epidemiasta huolimatta 
potilaiden hoitoa on pyritty toteuttamaan aktiivisesti. Tulosalueen lähetemäärä vuonna 2021 
nousi vuodesta 2020 n. 7 %, lähetteisiin on enenevässä määrin pyritty vastaamaan konsul-
taatioina. Kokonaisuudessaan tulosalueen kuntalaskutettavien käyntien määrä vuonna 2021 
oli n. 5 % vähemmän kuin vuonna 2020, osaltaan tilanne selittyy henkilöstötilanteella ja Covid-
epidemian vaikutuksella mm. ryhmätoimintoihin.  Avotoiminnassa hoitoja pyritään tiivistämään 
alkuvaiheessa, tavoitteena potilaiden nopeampi toipuminen. 
 
Osastojaksopäivien määrä on noussut vuodesta 2020, erityisesti loppuvuonna 2021.  
 
2.Taloudellinen tilanne 
 
Psykiatrian tulosalueen taloustilanne on pysynyt kokonaisuudessaan hallinnassa. Haasteena 
tulosalueella on virkalääkäreiden saatavuus. Ostopalvelulääkäreiden käyttö lisääntyi vuoteen 
2020 verrattuna, tästä aiheutui merkittävästi suurempia kustannuksia kuin virkalääkäreiden 
palkkakustannuksista. 
 
3.Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
 
Vallitseva epidemia luo merkittävää riskiä ja epävarmuutta kokonaisuudessaan toiminnalle. 
Epidemiasta johtuvaa palveluiden tarpeen kasvua ei toistaiseksi pystytä ennustamaan.  Val-
takunnallisestikin psykiatriassa palveluiden käyttö epidemian alkuvaiheessa väheni, ja odo-
tettavissa on, että tästä johtuvaa vajetta ja epidemian seurauksia joudutaan hoitamaan tule-
vaisuudessa. 
 
Valtakunnallisesti psykiatrian alojen erikoislääkäritilanne on haastava, jota vaikeuttaa tule-
vina vuosina myös lisääntyvä eläköityminen.  Myös muiden ammattiryhmien rekrytointi on 
ollut haasteellista ja näin ollen henkilöstön saatavuus muodostaa selkeän epävarmuusteki-
jän lähitulevaisuuteen.  
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Tukipalveluiden tulosalue 
 

 
 

 
  

Ulkoiset tuotot ja kulut

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 8 760 000 194 000 8 954 000 7 594 377 -1 359 623

Myyntituotot 3 534 000 3 534 000 362 931 -3 171 069

Maksutuotot 0

Tuet ja avustukset 1 033 000 194 000 1 227 000 2 170 491 943 491

Vuokratuotot 3 047 000 3 047 000 3 045 639 -1 361

Muut toimintatuotot 1 146 000 1 146 000 2 015 316 869 316

Toimintakulut -43 065 200 260 000 -42 805 200 -44 771 481 -1 966 281

Henkilöstökulut -21 989 200 -21 989 200 -21 302 345 686 855

Palvelujen ostot -13 664 000 196 000 -13 468 000 -14 973 648 -1 505 648

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 120 000 64 000 -5 056 000 -5 925 688 -869 688

Vuokrat -1 263 000 -1 263 000 -1 270 666 -7 666

Muut toimintakulut -1 029 000 -1 029 000 -1 299 135 -270 135

Toimintakate -34 305 200 454 000 -33 851 200 -37 177 104 -3 325 904

Vuosikate -33 821 200 2 635 000 -31 186 200 -34 237 390 -3 051 190

Poistot ja arvonalentumiset -10 847 000 -10 847 000 -12 394 004 -1 547 004

Tilikauden tulos -44 668 200 2 635 000 -42 033 200 -46 631 394 -4 598 194

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 1 269 211 269 211 269 0

Ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut

TUKIPALVELUJEN TULOSALUE

Alkuperäinen 

TA 2021

TA-muutokset Muutettu TA 

2021

TP 2021 Poikkeama

Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi

Toimintatuotot 13 618 248 194 000 13 812 248 12 577 667 -1 234 582

Myyntituotot 8 392 248 8 392 248 5 346 220 -3 046 028

Maksutuotot 0

Tuet ja avustukset 1 033 000 194 000 1 227 000 2 170 491 943 491

Vuokratuotot 3 047 000 3 047 000 3 045 639 -1 361

Muut toimintatuotot 1 146 000 1 146 000 2 015 316 869 316

Toimintakulut -43 065 721 260 000 -42 805 721 -44 772 586 -1 966 865

Henkilöstökulut -21 989 200 -21 989 200 -21 302 345 686 855

Palvelujen ostot -13 664 521 196 000 -13 468 521 -14 974 753 -1 506 232

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 120 000 64 000 -5 056 000 -5 925 688 -869 688

Vuokrat -1 263 000 -1 263 000 -1 270 666 -7 666

Muut toimintakulut -1 029 000 -1 029 000 -1 299 135 -270 135

Toimintakate -29 447 473 454 000 -28 993 473 -32 194 919 -3 201 446

Vuosikate -28 963 473 2 635 000 -26 328 473 -29 250 932 -2 922 459

Poistot ja arvonalentumiset -10 847 000 -10 847 000 -12 394 004 -1 547 004

Tilikauden tulos -39 810 473 2 635 000 -37 175 473 -41 644 936 -4 469 463

Varausten ja rahastojen muutos 210 000 1 269 211 269 211 269 0

Vyörytyserät 39 365 304 39 365 304 39 246 249 -119 055
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Tukipalvelujen tulosalueen toimintakertomus 
 
1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus 
 
Tukipalveluiden tulosalue käsittää henkilöstöpalvelut, tietekniikkapalvelut, talous- ja materiaalipalve-
lut, tekniset palvelut sekä hoidon tukipalvelut.  
 
Toiminnan ja talouden seurantaa on toimintavuoden aikana parannettu ottamalla käyttöön Teams-
järjestelmän kautta seurattavissa olevat talouden, toiminasuoritteiden sekä ulkopuolisten sairaaloiden 
käytön tiedot kuukausittain. 
 
Hankintatoimen resursseja vahvistettiin rekrytoimalla sairaanhoitopiirille hankintapäällikkö alkuvuo-
desta 2021. Sairaanhoitopiiri oli mukana Tays Kehitysyhtiön vetämässä projektissa, jossa laadittiin 
yhteinen hankintastrategia/ohjelma Pirkanmaan-, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoito-
piireille (Erva alue). 
 
Tulosalueen henkilöstöstä osa oli toimintavuoden aikana mukana osa-aikaisesti Assi-sairaalan raken-
nushankkeessa sekä valmistelemassa tulevan hyvinvointialueen toimintaa. 
 
Tietotekniikkapalveluissa otettiin käyttöön uusi kolmeen palvelutiimiin perustuva toimintamalli, jonka 
tulokset olivat erinomaiset. Palveluajat paranivat, vaikka palvelupyynnöt ovat edelleen lisääntyneet. 

 
2. Taloudellinen tilanne 
 
Tukipalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin vaikutti merkittävästi se, että vuodelta 2021 synty-
neestä ylijäämästä palautettiin kuntien kanssa käytyjen neuvotteluiden mukaisesti kunnille 2,78 milj. 
euroa. Kuntamaksujen palautus kirjattiin kokonaisuutena tulojen vähennyksenä tukipalveluiden tulos-
alueelle. Pääosin tästä syystä toimintakate ei toteutunut talousarvion mukaisena. Kuntamaksujen pa-
lautus esitetään hyväksyttäväksi osana vuoden 2021 tilinpäätöstä. 
 
Tukipalveluiden tulosalueen toimintamenojen talousarvio oli noin 42,8 milj. euroa. Toimintamenoja 
toteutui noin 44,8 milj. euroa. Talousarvion suurimmat ylitykset olivat palveluhankinnoissa (ICT-han-
kinnat) sekä kylmästä talvesta johtuen rakennusten lämmityskuluissa. Tukipalveluiden tulokseen vai-
kutti tilinpäätökseen sisällytettävä Ahveniston rakennuksista tehtävä ylimääräinen poisto (2,3 milj. eu-
roa), jota ei oltu huomioitui talousarviossa. Poisto kirjataan tukipalveluihin kuuluvaan teknisten palve-
luiden vastuualueelle. Ylimääräinen poisto esitetään hyväksyttäväksi osana vuoden 2021 tilinpää-
töstä. 
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3. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
 
Tukipalveluiden merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät koko sairaanhoitopiiriä koskeviin 
riskeihin. Näitä riskejä ovat Assi-sairaalahankkeen rahoitukseen ja Ahveniston vanhojen sairaalara-
kennusten kirjanpitokäsittelyyn sekä henkilöstön saatavuuteen liittyviä riskejä ja epävarmuusteki-
jöitä. 
 
Assi sairaalahankkeen rahoittajina toimivat Kuntarahoitus ja Euroopan investointipankki (EIP). Ra-
hoituksen osalta loppuvuoden aikana selviteltiin Assi sairaalahankkeelle tulevien EIP:n lainojen ta-
kaukseen liittyviä asioita, koska valtion takaus näille lainoille oli valtion taholta epäselvä. Tämän 
asian osalta pidettiin loppuvuonna neuvottelu myös valtiovarainministeriön edustajien kanssa. 
 
Toinen rahoitukseen liittyvä riski on korkotason nousu. Assi-sairaalahankkeen lainoista noin puolet  
on nostettu vuoden 2022 loppuun mennessä ja loput nostetaan tämän jälkeen vuosina 2023-2025.  
Korkotason arvioidaan tällä ajanjaksolla nousevan. 
 
Ahveniston vanhojen kiinteistöjen osalta tilintarkastusyhteisö KPMG laati selvityksen rakennusten  
kirjanpitokäsittelystä. Selvityksen perusteella vanhan sairaalarakennuksen ja sen vieressä olevan  
päiväkirurgian rakennukset tulisi poistaa kirjanpidosta uuden Assi-sairaalan valmistuttua, jolloin 
tehtävät lisäpoistot ajoittuisivat 6 vuoden ajalla. Selvityksen jälkeen vanhan sairaalan käyttötarvetta  
siirtymäaikana uuteen sairaalaan ja sairaalan eri toimintojen muuttoaikataulua uuteen sairaalaan on 
arvioitu uudelleen.  
 
Tämän arvioinnin perusteella lisäpoistot voisivat ajoittua 7 vuodelle. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä 
lisäpoistojen tekoajaksi esitetään vuosia 2021-2027 ja vuotuiseksi määräksi 2,33 milj. euroa. 
 
Henkilöstön osalta erityisesti tietotekniikka resurssien saatavuus on edelleen kasvava riski. Jul-
kishallinnon organisaatioiden on vaikea vastata kasvavaan IT-osaajien tarpeeseen. 
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Liite 3 Strategian toteumataulukot 
 
Asiakkaat – laadukasta hoitoa sinua kuunnellen 
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Kumppanuudet – yhdessä arvoa asiakkaalle 
 
Palveluverkoston yhteinen strategia synnyttää arvoverkon, jolla on yhteinen tulevaisuusvisio 
 

 
 
Henkilöstö – palkitseva työ 
 

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, työnte-

kijöiden tyytyväisyys ja työnantajamaine vertailuorganisaatioiden kärkiryhmää 

 

 

 

 

 
1 Matala  

hierarkia 

Tavoitetaso 

- Lisätään vastuuta ja luottamusta hierarkiaa vähentämällä  

- Mahdollistava ja kannustava johtaminen 

- Sähköisten prosessien ja työkalujen toimivuutta parannetaan  

- Tiimimäinen ja arvojen mukainen työskentelykulttuuri 

Mittarit ja toteutuminen 

-      Henkilöstökyselyn tavoitetaso suositteluindeksille yli 10 koko organisaatiotasolla ja muiden    

       väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa” tai parempi = osittain toteutunut 

- Henkilöstökyselyn vastauksia vähintään 350 kpl / kk = ei toteutunut 

- Sairaspoissaolot eivät lisäännyt v. 2020 verrattuna = ei toteutunut  

- Mielenterveyssyistä johtuvat sairaspoissaolot eivät lisäännyt v. 2020 verrattuna = toteutunut 

- Organisaatiokulttuuriselvityksessä esitettyjä toimenpiteitä toteutettu ja toteutuksessa = toteutunut 

- Sähköiset työkalut toiminnassa ja vähentävät manuaalista työtä = toteutunut  

 

 

 

 

2 Oman työn  

Tavoitetaso 

- Keskeiset osaamisalueet ja kehittämistä vaativat osaamisalueet tunnistettu 

- Koko organisaation osaamisperusteiset koulutussuunnitelmat + yksilölliset suunnitelmat 

- Urakehityksen mahdollistaminen (urapolkumalli) 
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kehittäminen ja jat-

kuva oppiminen 
Mittarit ja toteutuminen 

- Yhtymän keskeiset strategiset osaamisalueet on tunnistettu ja mittaaminen määritelty = toteutunut  

- Henkilöstön koulutuspäivien määrä ei vähene vuoteen 2020 verrattuna = toteutunut  

- Vähintään 90 % yksiköistä laatii ja täyttää koulutussuunnitelman = toteutunut 

- Yksilöllinen koulutus- ja kehittymissuunnitelma huomioidaan ja kirjataan kehityskeskusteluissa = to-

teutunut 

- Sisäisistä koulutuksista kerätään palaute ja tavoitteena > 3,8 = toteutunut 

-      Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa” tai parempi =    

       osittain toteutunut 

 

 

 

 

 

 

3 Elämän ja työn yh-

teensovittaminen 

joustavasti 

Tavoitetaso 

- 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 

Mittarit ja toteutuminen 

-      Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa tai parempi” =    

       osittain toteutunut  

- Työmatkaedun käyttäjien määrä väh. 5 % henkilöstöstä = toteutunut 

- Työaikapankkivapaiden käytöstä laadittu suunnitelma = ei toteutunut   

- Etätyöskentelyohjeistus päivitetty ja etätyöedellytyksiä arvioitu ja parannettu = toteutunut 

- Työkyvyttömyyseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneiden henkilömäärän vähentäminen 

= toteutunut 

 

 

 

 

4 Arvostava  

työyhteisö 

Tavoitetaso 

- Työyhteisössä arvostava dialogi ja hyvä ilmapiiri 

- Työyhteisötaitoja kehitetään 

- Laadukas ja riittävä perehdyttäminen 

Mittarit ja toteutuminen 

-      Henkilöstökyselyn väittämien vastauksista väh. 75 % ”pitää osittain paikkansa tai parempi” =   

       osittain toteutunut  

- Lähtövaihtuvuus pois lukien vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet = ei toteutunut  

- Uuden henkilöstön perehdytyksen sähköinen työkalu otettu käyttöön asteittain koko organisaatiossa 

ja 90 % yksiköistä on laadittu perehdytyssuunnitelma = ei toteutunut 
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Sijoitus terveyteen 2021 
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Liite 4 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 
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Arviointikertomus vuodelta 2021

Tarkastuslautakunta 30.3.2022 § 25

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomukseen sisällytettävistä 
teemoista ja arviointikertomuksen rakenteesta. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 
arviointikertomuksen valmistelun. 

Päätös: Aloitettiin vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelu. 

Tarkastuslautakunta 13.4.2022 § 31

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomusta. 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 
arviointikertomuksen laatimista. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Asian käsittelyä jatketaan 
seuraavassa kokouksessa.

Tarkastuslautakunta 20.4.2022 § 39

Tarkastuslautakunta laatii loppuun vuoden 2021 arviointikertomuksen.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta laatii loppuun ja hyväksyy vuoden 2021 
arviointikertomuksen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi.

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

Valtuusto 7.6.2022 § 27

Liite (3) Arviointikertomus vuodelta 2021

Tarkastuslautakunta: Valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen 
vuodelta 2021 tiedoksi.

Kuntayhtymän hallituksen tulee antaa kuntalain mukaisesti yhtymäval-
tuustolle selvitys arviointikertomuksen johdosta tehtävistä 
toimenpiteistä.

Päätös:

27. §
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Yhteenveto   

  

 

 

 

 

 

  

Sairaanhoitopiirin vuosi 2021 jää historiaan toisena peräkkäisenä poikkeusvuotena. Ko-

ronapandemia jatkui, joka vaikutti merkittävästi sairaanhoitopiirin toimintaan, palvelui-

den kysyntään ja tarjontaan sekä henkilöstöön. Tarkastuslautakunnan mielestä kuntayh-

tymän henkilöstö, esihenkilöt ja johto ovat tehneet erittäin hyvää työtä poikkeusoloissa.  

Sairaanhoitopiirin tiedotus on saanut kiitosta ja asiakkaille on pyritty informoimaan ko-

ronatilanteesta ja sen aiheuttamista muutoksista potilaille.  

Potilaiden tiedonsaantia on kehitetty kuvaamalla palvelupolkuja, joiden avulla potilaat 

saavat selkokielistä ja tärkeää tietoa hoitoprosesseista. Toimivilla palvelupoluilla mah-

dollistetaan myös prosessien kehittyminen ja jatkuva parantaminen.  

Esimerkillistä työtä jatkettiin myös asiakasnäkökulman huomioimisessa sairaanhoitopii-

rin kehittämisessä ja toiminnassa. Tarkastuslautakunta kehottaa potilaita sekä jäsenkun-

tien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tutustumaan vuosittain julkaistavaan asiak-

kuuskertomukseen, johon on kerätty paljon tietoa mm. saaduista asiakaspalautteista ja 

kehittämistoimista asiakaskokemuksen parantamiseksi.  

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa yksi painopistealue oli henkilöstönäkökulma. Tar-

kastuslautakunnalle on välittynyt sairaanhoitopiirin johdon positiivinen ja arvostava suh-

tautuminen henkilöstöön. Henkilöstö on sairaanhoitopiirin tärkein voimavara ja pande-

miatilanne sekä henkilöstön saatavuuden haasteet ovat erityisesti vaikuttaneet henkilös-

tön jaksamiseen ja motivaatioon. Sairaanhoitopiirin työnantajamielikuvaan on kiinnitetty 

huomiota, mutta siitä huolimatta tarkastuslautakunta näkee tärkeäksi, että henkilöstön 

pito- ja vetovoimaan löydetään edelleen uudenaikaisia ja ennakkoluulottomia keinoja.  

Sairaanhoitopiirin talous on pitkään ollut haasteellisessa tilanteessa ja taloustilannetta 

on jouduttu paikkaamaan jäsenkuntien maksuosuuksien korotuksilla sairaanhoitopiirin 

omien toimenpiteiden lisäksi. Valtion korona-avustukset helpottivat osaltaan taloutta ja 

vuonna 2021 jäsenkunnille sovittiin palautettavan 2,78 Me ylijäämiä. Koko palautus kir-

jattiin tukipalveluiden tulosalueelle kuntamaksujen vähennykseksi. Tarkastuslautakun-

nan mielestä kirjaus ei mennyt oikein ja sai aikaan sen, että muilla tulosalueilla jäsenkun-

tatuotot ovat suuremmat kuin pitäisi.  

Vuosi 2021 jää mieleen myös siitä syystä, että Assi-sairaala alkoi rakentumaan Ahvenis-

ton sairaala-alueelle. Historialliseen investointihankkeeseen sisältyy merkittäviä talou-

dellisia riskejä, joista osa on realisoitunutkin mm. raaka-aineiden hinnannousun takia. 

Nykytiedon valossa hankkeen budjetti tulee selvästi ylittymään. Assi-sairaala tulee kui-

tenkin valmistuessaan olemaan kanta-hämäläisille merkittävä parannus nykytilantee-

seen ja mahdollistaa myös hoitoprosessien ja muun toiminnan kehittämisen uudelle ta-

solle.  

Vuosi 2022 on sairaanhoitopiirin viimeinen toimintavuosi. Osa johdosta ja henkilöstöstä 

on jo siirtynyt valmistelemaan hyvinvointialueen toimintaa, mikä on väistämättä pois sai-

raanhoitopiirin resursseista. Tästä huolimatta tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, 

että sairaanhoitopiirin toiminta turvataan koko vuoden riittävällä henkilöstöllä. Näin var-

mistetaan se, että hyvinvointialueelle siirtyvä erikoissairaanhoito tarjoaa parhaimman 

vaihtoehdon alueen asukkaille ja hyvinvointialueen henkilöstölle.   

Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia viranhaltijoita ja henkilöstön edustajia hyvästä yh-

teistyöstä arviointivuonna 2021.  
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1 Tarkastuslautakunnan tehtävät, toiminta ja kokoonpano  

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-

linnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. ar-

vioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkas-

tuslautakunta arvioi myös toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta 

ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi arvioidaan talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella 

sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattama-

tonta alijäämää. 

Lautakuntaan kuuluivat puheenjohtajana Silja 

Nurmi, varapuheenjohtaja Kyösti Arovuori ja jäse-

ninä Sari Airo, Heikki Koskela ja Marjut Lehtinen. 

Lautakunnan sihteerinä ja kuntayhtymän tilintar-

kastajana toimi JHT Minna Ainasvuori BDO Au-

diator Oy:stä.  

Lautakunta kokoontui vuoden 2021 arviointia var-

ten 8 kertaa. Lisäksi tarkastuslautakunta sai käyt-

töönsä tulosalueiden selvitykset tavoitteiden toteu-

tumisesta. Arvioinnissa käytettiin apuna myös sai-

raanhoitopiirin tilinpäätöstä, talousarviota, henki-

löstökertomusta ja asiakkuuskertomusta. Tarkas-

tuslautakunta suoritti lakisääteisen tehtävänsä 

mukaisesti toiminnan ja talouden tuloksellisuuden 

arviointia. Lisäksi tarkastuslautakunta käsitteli si-

donnaisuusilmoitusvelvollisten antamat sidonnai-

suusilmoitukset ja valmisteli ne saatettavaksi val-

tuustolle tiedoksi. 

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityö-

tään hyväksymänsä arviointisuunnitelman mukai-

sesti. Arviointisuunnitelmassa lautakunnan työn 

painopistealueita olivat kuntayhtymän strategisten 

tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi kun-

tayhtymän talouden tilanne, valmistautuminen hy-

vinvointialueuudistukseen sekä yhteistyö muiden 

sidosryhmien kanssa, Assi-sairaalahanke, palve-

lujen saatavuus ja hoitotakuu, henkilöstö, tulosalu-

eiden arviointi sekä toimintaan ja talouteen liittyvät 

keskeiset riskit. 

Tarkastuslautakunta kuuli kokouksissaan sairaan-

hoitopiirin ja tulosalueiden johtoa, henkilöstöjohta-

jaa, Assi-sairaalahankkeen projektijohtajaa ja hen-

kilöstön edustajia. 

Tarkastuslautakunta perehtyi kokouksissaan kun-

tayhtymän ajankohtaisiin asioihin, mm. kuntayhty-

män strategian toimeenpanoon ja valtuuston hy-

väksymien tavoitteiden toteutumistilanteeseen, 

keskeisiin uudistuksiin ja investointeihin, hoidon ja 

henkilöstön saatavuuteen sekä talouden tilaan.  

Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslauta-

kunnan kokouksessa 20.4.2022. Arviointikerto-

mus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien tar-

kastuslautakuntien käyttöön. 

 

 

  

2 Arvio kuntayhtymän hallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotet-

tavuudesta ja kehittämistarpeesta  

Tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että kuntayhtymän hallituksen 5.4.2022 käsittelemä 

tilinpäätös (sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilin-

päätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen tilinpäätöksen) antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän 

toiminnasta ja taloudesta. Tilintarkastajien tarkastuksessa ei todettu olennaisia tilinpäätökseen 

sisältyviä virheitä. Toimintakertomuksessa on selvitetty sairaanhoitopiirin toiminnan ja kehittämi-

sen keskeisiä asioita kattavasti. Tarkastuslautakunta toivoo, että sairaanhoitopiirin, jäsenkuntien 

ja hyvinvointialueen luottamushenkilöt ja viranhaltijajohto perehtyvät toimintakertomuksen sisäl-

töön, koska siitä saa hyvän ajankohtaiskatsauksen sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta.  

Talousarviossa 2021 on päätetty, että hallitusta si-

too kuntayhtymän tuloslaskelman tilikauden tulos 

sekä investointimenojen yhteissumma. Muille kuin 

sairaanhoitopiirin jäsenkunnille tapahtuvan myyn-

nin lisäyksestä johtuen menoja voidaan lisätä enin-

tään lisätuloja vastaava määrä.  
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Sairaanhoitopiirin johtajaa sitoo sairaanhoitopiirin 

tuloslaskelman toimintakate. Palvelutuotantojohta-

jaa, johtajaylilääkäriä ja johtajaylihoitajaa sitoo klii-

nisiä palveluja tuottavien tulosalueiden toiminta-

kate kuitenkin siten, että palkka- ja työnantajamak-

suihin varattua määrärahaa ei saa ilman sairaan-

hoitopiirin johtoryhmän hyväksymistä käyttää mui-

hin kuluihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelumää-

rärahoja voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä 

riippuen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä. Pal-

velutuotantojohtajan virkaa ei ole täytetty eikä sii-

hen varattu määrärahaa vuonna 2021. 

Talous- ja tukipalvelujohtajaa sitoo tukipalvelujen 

tulosalueen osalta tulosalueen toimintakate kui-

tenkin siten, että palkka- ja työnantajamaksuihin 

varattua määrärahaa ei saa ilman sairaanhoitopii-

rin johtoryhmän hyväksymistä käyttää muihin ku-

luihin. Kuitenkin palkkoja ja ostopalvelu-määrära-

hoja voidaan tarkastella kokonaisuutena siitä riip-

puen, kuinka vakanssit saadaan täytettyä.  

Tulosalueylilääkäriä ja tulosalueylihoitajaa sitoo 

tulosalueen toimintakate kuitenkin siten, että 

palkka- ja työnantajamaksuihin varattua määrära-

haa ei saa ilman sairaanhoitopiirin johtoryhmän 

hyväksymistä käyttää muihin kuluihin. Kuitenkin 

palkkoja ja ostopalvelumäärärahoja voidaan tar-

kastella kokonaisuutena siitä riippuen, kuinka va-

kanssit saadaan täytettyä. 

Projektijohtajaa sitoo Assi-hankkeen investointiku-

lujen määräraha. Lisäksi investointien osalta tek-

nistä johtajaa sitoo talonrakennusinvestointien ko-

konaismääräraha (pl. Assi-hanke), tietohallintojoh-

tajaa ohjelmistoinvestointien kokonaismääräraha 

ja hankintapäällikköä irtaimistoinvestointien koko-

naismääräraha. 

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokuntaa ja toi-

mitusjohtajaa sitoo apuvälinekeskusliikelaitoksen 

toimintakate sekä investointimääräraha, laina-

määrä kuntayhtymältä sekä korkokulut. 

Tarkastuslautakunta kiinnitti edelleen huomiota tu-

losalueiden tavoitteiden asetantaan ja tavoitteiden 

mitattavuuteen ja raportointiin. Tavoitteet eivät ole 

esitystavaltaan tai sisällöltään aina yhdenmukaisia 

ja tavoitteen toteutumisen raportointi on paikoin 

tulkinnanvaraista, vaikka tavoitteelle olisi asetettu 

mitattava tavoitetaso.  

  

  

3 Sairaanhoitopiirin strategia  

Vuosi 2021 oli sairaanhoitopiirin strategian 2019-2021 viimeinen vuosi. Uuden strategian valmis-

teluprosessiin vaikutti kunnallisvaalien siirtyminen kesäkuulle 2021. Uusi strategiakausi tulee ole-

maan sote-uudistuksesta johtuen ainoastaan vuodelle 2022. Niinpä uusi strategia päätettiin laatia 

aiemman strategian pohjalta sitä tiivistäen siten, että lyhyen strategiakauden rajallinen toteutus-

aika otetaan huomioon.  Strategian suuntaan on edetty, mutta hitaammin.

Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2019 – 2021 

perustuu neljään peruspilariin.  

1) Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnel-

len  

2) Henkilöstö: Palkitseva työ  

3) Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle 

4) Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen  

Uusi strategia perustuu samoille peruspilareille, 

kuin vuosien 2019–2021 strategia. Strategisille ta-

voitteille on asetettu mittarit, joita päivitetään vuo-

sittain ja jokaiselle strategian peruspilarille on 

määritelty omistaja sairaanhoitopiirin strategiajoh-

toryhmästä. 

Strategian toteutus on kärsinyt vuonna 2021 mer-

kittävästi koronapandemiasta, joka on kuormitta-

nut sekä henkilöstöä että sairaanhoitopiirin johtoa. 

Strategian sisältöä on jouduttu priorisoimaan käy-

tettävien resurssien mukaan. Strategian suuntaan 

on kuitenkin edetty, mutta hitaammin. Toiminta-

vuoden aikana strategian edistämisessä edettiin 

hieman vaihtelevasti, kun resurssia on jouduttu vä-

lillä ohjaamaan operatiiviseen toimintaan. 

Vuoden 2021 lopussa päättyi edellinen strategia-

kausi. Kaikkia strategian mukaisia tavoitteita ei 

saavutettu, mutta sairaanhoitopiiri on kulkenut 

strategian viitoittamaan suuntaan.  
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Tarkastuslautakunnan arviointi strategian pe-
ruspilareiden toteutumisesta: 
 

Asiakas: Laadukas hoito – sinua 

kuunnellen   

 

Henkilöstö: Palkitseva työ  

Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asi-

akkaalle 

 

Talous ja tuottavuus: Sijoitus tervey-

teen 

 

 

  

Tarkastuslautakunnan käyttämä ar-

viointiasteikko 

Strategian toteuttamisessa on onnis-

tuttu hyvin 

 

Toiminnassa on menty strategian 

suuntaan 

 

Ei ole toteutunut 
 

 

 

 

 

 

4 Vuoden 2021 toiminnan painopistealueet ja strategian toteuttaminen  

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita vuonna 2021 tehdyistä toimenpiteistä ja päätök-

sistä, joiden voidaan katsoa edistävän tuloksellista toimintaa sairaanhoitopiirissä.  

 

Koronaepidemian hoita-

minen ja viestintä 

Koronapandemia haastoi toimintaa ja strategian edistämistä myös vuonna 

2021. Toukokuussa 2021 keskussairaalassa syntyi paikallinen covid-19-sai-

raalaepidemia, jonka johdosta suurin osa elektiivisistä toiminnoista jouduttiin 

ajamaan hetkellisesti alas. Päivittäisjohtamisen keinoin on kuitenkin onnis-

tuttu kohtuullisesti ylläpitämään suunniteltua sairaalatoimintaa pandemiasta 

huolimatta. Koronan hoitovelkaa onnistuttiin purkamaan. 

Poikkeustila ja siihen liittyvät erilaiset viranomaismääräykset ovat lisänneet 

laajalti henkilöstön kuormitusta ja erityisesti 24/7 toiminnassa olevilla vuode-

ostastoilla on ollut rekrytointihaasteita, mikä on johtanut joihinkin toiminnan 

supistuksiin. Osittain suunnitellun leikkaustoiminnan vajetta on paikattu osto-

palveluilla. 

Korona-ajan jatkuessa sairaanhoitopiiri on edelleen huolehtinut riittä-

västä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta. 

Tarkastuslautakunnan mielestä sairaanhoitopiirin henkilöstö ja johto 

ovat suoriutuneet koronaepidemian hoitamisesta olosuhteisiin nähden 

hyvin.  

Johtaminen ja ylimmän 

johdon työnjako 

Johtamiseen on panostettu erityisesti vuonna 2021 ja lähiesimiestyö on saa-

nut mm. henkilöstön edustajilta positiivista palautetta.   

Lähijohtamista on vahvistettu tarjoamalla esihenkilöille täydennyskoulutusta 

ja esihenkilötyön tueksi on tarjottu sparrausta, esihenkilövalmennusta ja mah-

dollisuutta konsultaatioihin. Moniammatillinen tukitiimi on ollut mukana johdon 

tukena suunnittelemassa ja toteuttamassa työhyvinvoinnin tukitoimia useam-

paan yksikköön vuoden 2021 aikana.  
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Myös ylimmän johdon työnjako on tarkastuslautakunnan näkökulmasta on-

nistunut toimintavuonna. Hallinnon ja johdon henkilöstöä ovat pandemian li-

säksi kuormittaneet erityisesti Assi-sairaalahanke ja hyvinvointialuevalmis-

telu.   

Tarkastuslautakunta näkee, että johtamisessa on kokonaisuutena on-

nistuttu hyvin.  Tarkastuslautakunta painottaa, että hyvä johtaminen on 

erityisen tärkeää sekä pandemian koettelemana poikkeusaikana että 

siirtymävaiheessa, jossa valmistellaan siirtymistä uusille hyvinvointi-

alueille.  

 

Digitalisaation kehittämi-

nen jatkui 

Syksyllä 2019 lanseeratun sähköisen asiointialusta Oma Raitin kehitystyö jat-

kui. Palvelunkäyttäjien määrä vuoden 2021 lopussa oli jo 7 720, mikä tarkoit-

taa, että palvelu tavoitti toimintavuonna 4 320 uutta käyttäjää. 

Kaikkia suunniteltuja kehittämiskohteita Oma Raittiin ei kuitenkaan pystytty 

pandemian vuoksi toteuttamaan, sillä henkilökunnan työaikaa jouduttiin kes-

kittämään hoitotyöhön.  

Digitaalisten palveluiden käyttöönottoa jatkettiin myös esimerkiksi lisäänty-

vien etävastaanottojen muodossa edistäen näin asiakkaiden monimuotoisia 

palvelukanavia. Lisäksi takaisinsoittopalvelua kehitettiin asiakkaiden toivo-

musten mukaan ja chat-palvelua testattiin äitiyspoliklinikan ajanvarauksessa. 

Päivystysapu- ja Omaolopalvelut otettiin käyttöön ja puhelinmäärät yllättivät 

moninkertaisesti ennusteet. 

Myös sairaanhoitopiirin sisäistä tiedolla johtamista on kehitetty toimintavuo-

den aikana. 

Tarkastuslautakunta pitää digitalisaation ja sähköisten palvelukanavien 

kehittämistä hyvänä kehitysaskeleena, joka parantaa sairaanhoitopiirin 

saavutettavuutta. Etävastaanottomahdollisuuden järjestäminen hoidon 

niin salliessa mahdollistaa potilaan näköisen hoitokokonaisuuden. 

 

Palvelupolkujen rakenta-

minen jatkui  

Pandemia on vaikeuttanut ja hidastanut strategian toteuttamista vuosina 

2020 – 2021. Strategian mukaista hoitopolkujen määritystyötä on kuitenkin 

pandemiasta huolimatta pystytty jatkamaan. Vuoden aikana saatiin julkaistua 

kuusi palvelupolkua ja vuoden 2021 lopussa julkaistuna on yhteensä 11 pal-

velupolkua.  

Palvelupolkujen lisääntyminen vahvistaa asiakkaiden tiedonsaantia ja tietoa 

hoidon etenemisestä sekä siihen liittyvistä lisätietomahdollisuuksista. Markki-

noinnin osalta asiakasviestintää kohdistettiin palvelupolkuihin. 

Palvelupolut vakioivat toimintaa ja kuvausten yhteydessä saadaan lisäksi tie-

toa kehittämiskohteista sekä asiakas että ammattilaisnäkökulmasta. Nykytila-

kuvauksina polkukuvaukset toimivat myös mittaamisen ja erilaisten kehittä-

misprojektien pohjana.  

Palvelupolkujen rakentaminen edistää sairaanhoitopiirin strategiaa ja antaa 

potilaille laajempaa ymmärrystä siitä, mitä oman sairauden hoitoon kuuluu. 

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan palvelupolkujen rakenta-

misessa on onnistuttu hyvin pandemiasta huolimatta. Tarkastuslauta-

kunta painottaa selkeiden palvelupolkujen tärkeyttä potilaan tiedon-

saannin kannalta. 
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Perehdytysohjelman käyt-

töönotto 

Perehdytyksen parantamiseksi tarjottiin koulutuksia, työpajoja ja yksilöllistä 

ohjausta toimivan perehdytyksen merkityksestä sekä otettiin käyttöön uusi In-

tro-perehdytysjärjestelmä. Intron käyttö laajeni hyvin, vaikka strategian mu-

kaiseen tavoitteeseen ei täysin päästy.  

Sähköisen perehdytysohjelman hyödyntäminen perinteisen perehdyttämisen 

ohella mahdollistaa perehdytyksen kehittämisen sekä yhdenmukaistamisen.  

Tarkastuslautakunta pitää tätä hyvänä kehitysaskeleena. 

Hoitohenkilöstön koko-

naiskoordinointi 

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sairaanhoitopiiri on onnistunut 

olosuhteisiin nähden hyvin hoitohenkilöstön kokonaiskoordinoinnissa pande-

miavuonna 2021. Kokonaiskoordinoinnin avulla resursseja on pyritty ohjaa-

maan sinne, missä on ollut suurin tarve.    

Johtamisen avulla on koronatilanteesta huolimatta kohtuullisesti pystytty yllä-

pitämään normaalia sairaalakapasiteettia ja koordinoimaan toimintaa esimer-

kiksi väliaikaisilla sisäisillä siirroilla sairaalan toiminnan turvaamiseksi.   

Koivikko-Kotiin liittyvät jär-

jestelyt 

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä ratkaisuna, että saattohoitokoti ja palliatii-

vinen erityisyksikkö Koivikko-Koti on nyt sairaanhoitopiirin koordinoimaa toi-

mintaa. Tämä tasaa saattohoidon laatua ja takaa rahoituksen palveluntuotta-

jalle. 

 

 

 

Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä asioista vuotta 2021 koskevan ar-

vioinnin perusteella.  

Ulkopuolisten sairaaloi-

den käyttö 

Tarkastuslautakunta on aikaisempina vuosina kiinnittänyt huomiota ulkopuo-

listen sairaaloiden käytön budjetointiin, koska on näyttänyt siltä, että budje-

tointivaiheessa niihin varatut määrärahat ovat olleet epärealistisen pienet. 

Tarkastuslautakunta näkee tämän suureksi haasteeksi edelleen ja nä-

kee tärkeäksi, että tilanteen muuttamiseksi tehdään konkreettinen suun-

nitelma. Pääasiassa ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on kasvanut vuodesta 

toiseen.  

Myös tilikaudella 2021 ulkopuolisten sairaaloiden kustannukset kasvoivat 

merkittävästi ja talousarvion suurin poikkeama syntyi tästä. Vuositasolla kus-

tannukset kasvoivat n. 8 milj. euroa ja laskutus ylitti selvästi budjetoidun ta-

son. 

Johtamiseen käytettävän 

ajan riittävyys  

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota johtamiseen käytettävän ajan riittä-

vyyteen erityisesti lähiesimiesten ja osastonhoitajien osalta. Lähiesimiestyö 

on saanut positiivista palautetta, mutta esiin on myös nostettu huoli lä-

hiesimiesten suuresta työmäärästä, jota lisää entisestään muun muassa hen-

kilöstön rekrytointiin kuluva aika. Myös osastojen yhdistämiset ovat lisänneet 

hoitopuolen esimiesten työmäärää.  

Assi-sairaalan kustannus-

ten nousu ja taloudelliset 

riskit 

Assi-sairaalan rakentaminen käynnistyi konkreettisesti syksyllä 2021. Raken-

nuskustannukset kääntyivät kesällä 2021 poikkeuksellisen voimakkaaseen 

nousuun, mikä on aiheuttanut vähintään noin 10 milj. euron kustannuspai-

neen hankkeelle. Lisäksi helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota tulee vai-

kuttamaan hankkeeseen hankintaketjujen kautta.  
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Toinen merkittävä riski liittyy korkotason nousuun ja sen vaikutukseen sai-

raanhoitopiirin sekä hyvinvointialueen talouteen ja maksukykyyn. Sairaanhoi-

topiirillä on pitkäaikaisia lainoja noin 89 milj. euroa.  

Tarkastuslautakunta näkee edelleen, että Assi-hankkeen toteutukseen 

liittyy monia riskejä, joihin tulee varautua ennakoivalla riskienhallin-

nalla. Tarkastuslautakunta haluaa myös korostaa, että hankkeen kus-

tannuksia tulee seurata säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla.  

Vanhojen sairaalarakennusten poistamatta oleva hankintameno lisää sai-

raanhoitopiirin ja hyvinvointialueen poistojen määrää, mikä on ollut tiedossa 

Assi -sairaalan investointiin lähdettäessä.  

Henkilöstön saatavuus Henkilöstön saatavuus on valtakunnallinen ongelma, joka on vaikuttanut sai-

raanhoitopiirin hoidon saatavuuteen ja voidaan nähdä yhtenä tulevaisuuden 

merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.  

Vaikka sairaanhoitopiirillä on työnantajana hyvä maine ja rekrytointiin sekä 

työnantajamielikuvaan on panostettu, hoitohenkilöstön ja tiettyjen alojen eri-

koislääkäreiden ja esimerkiksi psykologien rekrytointi on ollut haasteellista. 

Lisäksi mm. pandemian aiheuttama kuormittuminen kaikilla organisaation ta-

soilla on merkittävä riski toiminnalle.  

Tarkastuslautakunta painottaa henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoin-

nin tärkeyttä, sillä henkilöstö on sairaanhoitopiirin toiminnan ydin ja sai-

raanhoitopiirin henkilöstön pito- ja vetovoiman heikentyminen voi vai-

keuttaa entisestään henkilöstöpulaa. Tarkastuslautakunta näkee hy-

vänä, että henkilöstön saatavuuteen on pyritty kehittämään erilaisia 

konkreettisia keinoja, kuten sisäinen rekrytointipalkkio. 

Raportointi muutosten 

vaikutuksista  

Tarkastuslautakunta on jäänyt ajoittain kaipaamaan järjestelmällisempää ta-

paa raportoida päätösten taustoista ja vaikutuksista, kuten muutosten kustan-

nuksista (lisääkö tai vähentääkö muutos kustannuksia). Myös vaihtoehtoja 

olisi hyvä käsitellä ainakin isoimmissa päätöksissä tai muutoksissa, mikä tuo 

läpinäkyväksi perusteet tietyn toimintamallin valinnalle.  

Tarkastuslautakunta painottaa tiedolla johtamisen ja päätöksenteon lä-

pinäkyvyyden tärkeyttä. 

Työnjako hoitohenkilöstön 

ja lääkärihenkilöstön vä-

lillä 

Tarkastuslautakunta näkee henkilöstön urakehityksen (urapolkumalli) kehit-

tämisen olennaisena tekijänä kilpailussa työntekijöistä muiden toimijoiden 

kanssa. Urapolkujen kehittäminen lisäisi hoitohenkilöstön työn houkuttele-

vuutta ja vastaisi lääkärien saatavuusongelmaan. 

Kehityskeskustelujen to-

teutuminen 

Kehityskeskustelujen osalta tavoite vaihtelee eri tulosalueilla jonkin verran ja 

kehityskeskusteluja pidettiin vuonna 2021 vähemmän kuin tavoiteltiin.  

Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitetason ja kehityskeskustelujen to-

teutuman pitäisi olla lähellä 100 %. 
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5 Tulosaluekohtaiset tavoitteet – tarkastuslautakunnan huomioita 

Operatiivinen tulosalue 

Koronapandemia vaikutti tulosalueen toimintaan tilikaudella merkittävästi, ja tulosalueen toimin-

taa jouduttiin arvioimaan välillä päivittäin, jotta potilaiden hoito 24/7-yksikössä saatiin turvattua. 

Myös pula hoitohenkilökunnasta hankaloitti tilannetta, jolloin kirurgian osastoilla 5A ja 5B sekä 

leikkaustoiminnassa jouduttiin supistamaan toimintaa 20 % keväästä 2021 alkaen. Toimin-

nansupistus näkyy vuoden aikana tehtyjen leikkausten määrässä, sillä leikkauksia tehtiin n. 600 

kpl (7 %) normaalia vuotta vähemmän, vaikka osa toiminnasta pystyttiinkin korvaamaan osto-

palveluilla. Toiminnan supistuksiin nähden on pystytty toimimaan tuloksellisesti. Hoitopäivien 

määrä vähentyi tulosalueella hoitojaksojen lisääntymisestä huolimatta, mikä osoittaa toisaalta 

hoidon tehokkuutta, mutta toisaalta kertoo leikkaustoiminnan painottumisesta kevyempään ki-

rurgiaan, kun vaativia leikkauksia on jouduttu resurssitarpeiden johdosta perumaan. 

Kokonaisuutena operatiivinen tulosalue jäi osittain sille asetetuista tavoitteista. 

Lähetteet käsiteltiin tulosaluetasolla asetetun tavoitteen mukaisesti, niin että 91,3 % lähetteistä 

käsiteltiin kolmen vuorokauden sisällä, kun tavoite oli 90 %. Tavoite tarpeen mukaisesta hoi-

dosta hoitotakuun puitteissa ei sen sijaan toteutunut täysin, vaan hoidon saatavuus heikkeni 

pandemiasta ja henkilöstön saatavuudesta johtuen. Odotusaika leikkaustoimenpiteeseen oli 67 

vrk, kun tavoitteena oli alle 65 vrk. Ensikäynnin odotusaika oli 33 vrk, kun tavoitteena oli 20 vrk, 

joten toteutuma jäi olennaisesti tavoitteesta. . 

Covid-valmiuden ylläpitäminen normaalin toiminnan ohella toteutui tavoitteen mukaisesti. Tur-

vallisen hoidon tavoitteessa onnistuttiin osittain, vaikka pandemian vuoksi potilaiden osallisuus 

turvallisuuden kehittämisessä tuli potilaspalautteiden kautta. 

Pandemia rajoitti asiakaspalautteiden keräämistä vuonna 2021, mutta uusi tekstiviestipalaute 

otettiin käyttöön joulukuussa 2021. Tämän odotetaan lisäävän palautteiden määrää merkittä-

västi. Digitaalisten palvelujen käyttöönoton laajentamisessa ei onnistuttu. 

Henkilöstöä koskevat tavoitteet toteutuivat osittain. Koronapandemia vaikutti tavoitteiden toteu-

tumiseen myös vuonna 2021. Sähköinen perehdytysohjelma otettiin käyttöön. Sairaspoissaolo-

jen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 %, mikä johtuu pääosin muutamasta pit-

kästä (yli 120 pv) sairaslomasta. Lyhyemmät 1-31 vrk sairaspoissaolot vähentyivät edelliseen 

vuoteen verrattuna.  

Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. euroa yli muutetun talousarvion ja toimintakulut alittuivat 160 

tuhatta euroa. Palvelujen ostot ylittivät muutetun talousarvion 379 tuhannella eurolla ja aine- ja 

tarvikekulut alittivat talousarvion 370 tuhannella eurolla leikkaustoiminnan supistumisesta joh-

tuen. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 138 tuhannella eurolla. 

 
Konservatiivinen tulosalue 

Tulosalueen toimintaan tilikaudella vaikutti merkittävästi koronapandemia, kun tartuttavan poti-

laan hoitamista varten jouduttiin tekemään erityisjärjestelyjä. Asiakkaita koskevat tavoitteet to-

teutuivat pandemiasta huolimatta tilikaudella pääosin. Hoidon saatavuus toteutui epidemian 

puitteissa ja hoidon saatavuus pystyttiin turvaamaan pandemiasta huolimatta. Tilikauden tavoit-

teena oli, että pandemiavuonna saadaan järjestettyä 90 % normaalin vuoden poliklinikkakäyn-

neistä. Tavoitteessa onnistuttiin, ja poliklinikkakäyntejä oli enemmän kuin vuosina 2018 tai 

2019. Ensikäynnin odotusajan tavoitteena oli 20 vuorokautta, mutta toteuma oli 27 vuorokautta. 

Hoitoon pääsyn odotusaikaan vaikutti pandemiapotilaiden lisääntyminen vuoden aikana. Päi-

vystyksellisen aivoinfarktin liuotushoidon aikatavoite eli hoidon aloitus 20 minuutissa toteutui. 

Lähetteiden käsittelyaikaa koskeva tavoite toteutui ja lähetteistä 92,2 % käsiteltiin kolmen vuo-

rokauden kuluessa (92,5 % vuonna 2020).  
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Toimintaprosessien kehittämistä jatkettiin ja vuoden 2021 aikana saatiin valmiiksi viiden hoito-

polun kuvaukset, kun tavoitteena oli vähintään kolme.  Myös tavoitteiden mukaiset digitaaliset 

palvelut otettiin käyttöön tilikauden aikana ja tavoitteiden mukaiset puhelumäärät ylittyivät mer-

kittävästi.  

Henkilöstöä koskevat tavoitteet toteutuivat osittain. Koulutuspäivien määrässä ei päästy tavoit-

teeseen, mutta koulutuspäivien määrä 2,4/htv kasvoi edelliseen vuoteen verraten. Hyväksyttyjä 

kehityskeskusteluja pidettiin vain 50 %:lle vakituisesta henkilöstöstä, mikä alitti 80 %:n tavoit-

teen olennaisesti.  

Tulosalueen toimintatuotot alittivat talousarvion n. 59 tuhatta euroa ja toimintakulut 479 tuhatta 

euroa. Henkilöstökulut ylittivät muutetun talousarvion 1,1 milj. eurolla, kun taas palvelujen ostot 

alittuivat 0,9 milj. eurolla.  

 

Psykiatrinen tulosalue 

Lähetteiden käsittelyaikaa koskeva tavoite toteutui ja lähetteistä 92 % käsiteltiin kolmen vuoro-

kauden kuluessa (vuonna 2020: 95 %). Sen sijaan hoitoon pääsyn osalta ei päästy tavoittee-

seen ”ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv”. Hoitoon pääsyn odotusaika pysyi ennal-

laan lastenpsykiatrialla 24 päivässä, mutta piteni nuorisopsykiatrialla peräti 33 päivään (2020: 

25 pv) ja psykiatrialla 35 päivään (2020: 16 pv). 

Henkilöstöryhmissä käsiteltiin yksikköä koskevat palautteet säännöllisesti ja palautteen kerää-

mistä on pyritty tehostamaan säännöllisillä palautepäivillä. Asiakaspalautteen perusteella suo-

sitteluprosentissa ei päästy täysin 80 %:n tavoitteeseen suositteluprosentin ollessa 72 %. Myös-

kään läheisiltä kerätyn palautteen tasossa jäätiin hieman tavoitteesta. Osasto- ja poliklinikka-

potilaiden kokemus saadusta hoidosta oli tavoitteen mukainen tai hieman alle tavoitteen.  

Kanteluiden ja muistutusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden, mutta pysyi vuosien 

2018–2019 tasolla. Kuitenkin hoidon saatavuuteen liittyvät muistutukset lisääntyivät.    

Henkilöstön sairaspoissaolot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hoitajilla, lääkäreillä ja 

tutkimushenkilöstön parissa. Myös työtapaturmista johtuvat poissaolot kasvoivat edelliseen 

vuoteen nähden.  Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sairaspoissaolojen merkittä-

vään kasvuun edelliseen vuoteen nähden. Sairaspoissaolot kasvoivat kokonaisuudes-

saan 24 % vuoteen 2020 nähden. Henkilöstön koulutuspäivien määrä oli 3,7 pv/htv pysyi lähes 

samalla tasolla kuin edellisenä vuotena (2020 3,8 pv/htv).  

Henkilöstön saatavuudessa on tulosalueella isoja haasteita ja henkilöstöpulaa on jouduttu paik-

kaamaan ostopalveluilla ja työvoiman vuokrauksella, joka on kallista.  

Vapaan valinnan käyttö kasvoi 31 % vuoden 2020 tasosta, mikä on huolestuttava kehitys. Suu-

rinta kasvu oli nuorisopsykiatrialla. Kuntalaskutettavien käyntien lukumäärä laski 7 % ja lähet-

teiden määrä laski edellisestä vuodesta 0,6 % pandemiatilanteesta johtuen. Lastenpsykiatrian 

uusien lähetteiden määrä laski 8,5 %.  

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 316 tuhannella eurolla, kun taas toimintakulut alittivat ta-

lousarvion 338 tuhannella eurolla. Toimintakate toteutui siten n. 0,7 milj. euroa ennakoitua pa-

rempana. Toimintakuluista henkilöstökulut alittivat talousarvion 655 tuhatta euroa. Palvelujen 

ostot ylittyivät 351 tuhannella eurolla. 

 
Tukipalvelujen tulosalue 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden seurantaa on toimintavuoden aikana parannettu mm. 

ottamalla käyttöön Teams-alusta, jossa voidaan seurata talouden, toimintasuoritteiden sekä ul-

kopuolisten sairaaloiden käyttöä kuukausittain. Hankintatoimen resursointia vahvistettiin rekry-

toimalla sairaanhoitopiirille hankintapäällikkö. 
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Tulosalueen henkilöstöstä osa oli toimintavuoden aikana mukana osa-aikaisesti Assi-sairaalan 

rakennushankkeessa ja osa henkilöstöresurssista kohdistettiin tulevan hyvinvointialueen toi-

minnan valmisteluun. Tietotekniikkapalveluissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jonka seu-

rauksena palveluajat paranivat, vaikka palvelupyynnöt ovat lisääntyneet. 

Kehityskeskustelujen toteuma oli 57 %, kun tavoitteena oli 100 % (2020: 65 %). Tukipalvelujen 

henkilöstön koulutuspäivien määrä kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta. Lyhyet alle neljän 

päivän sairaspoissaolot lisääntyivät hieman edelliseen vuoteen nähden, mutta pidemmät sai-

raspoissaolot vähenivät. 

Tukipalveluilla on olennainen rooli Assi-sairaalahankkeen eteenpäin viemisessä ja teknisten 

palveluiden edustaja onkin osallistunut toimintavuoden aikana vahvasti Assi-projektiin.  

Tukipalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin tilikaudella vaikutti olennaisesti sairaanhoitopiirin 

ylijäämän palautus, joka kirjattiin tulojen vähennyksenä tukipalveluiden tulosalueelle. Tämä vai-

kutti keskeisesti siihen, ettei tulosalueen toimintakate toteutunut talousarvion mukaisena (-3,3 

milj. euroa). Toimintamenojen osalta suurimmat ylitykset johtuivat ict-palveluhankinnoista ja kyl-

män talven aiheuttamasta lämmityskulujen kasvusta. Lisäksi tukipalveluiden tulokseen vaikutti 

tilinpäätökseen sisällytettävä Ahveniston rakennuksista tehtävä ylimääräinen poisto (2,3 milj. 

euroa), jota ei oltu huomioitui talousarviossa. 

6 Talous 

Tilikaudella 2021 sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kaksi lisätalousarviota talousarviovuo-

delle, joista ensimmäisessä (21.9.2021) palautettiin kuntalaskutuksen kasvutaso 3 %:n kasvuta-

solle alkuvuoden ajan käytetystä 2,2 %:n tasosta ja hyväksyttiin kunnilta laskutettavaksi n. 2,5 milj. 

euron lisätalousarvio. Toisessa lisätalousarviossa (14.12.2021) määrärahoja lisättiin n. 5 milj. eu-

roa. Lisätalousarvioilla katettiin pääosin ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvusta aiheutuvia 

merkittäviä lisäkustannuksia. Tilikausi toteutui muutettua talousarviota positiivisempana johtuen 

mm. potilasvahinkomaksun toteumasta. Sairaanhoitopiiri palautti jäsenkunnille tilikaudella synty-

neestä ylijäämästä 2,78 milj. euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos jäi 245 tuhatta euroa ylijää-

mäiseksi. 

 

Alkuperäinen talousarvio oli laadittu nollatulok-

seen ja muutettu talousarvio -2,3 milj. euroa alijää-

mäiseksi. Tilikausi toteutui 245 347 euroa ylijää-

mäisenä 2,78 milj. euron jäsenkuntapalautuksen 

jälkeen. Talousarviolisäyksillä katettiin ulkopuolis-

ten sairaaloiden käytön merkittävästä kasvusta 

johtuvia kustannuksia sekä potilasvakuutuskes-

kukselta saadun ennakkotiedon mukaista potilas-

vakuutusmaksun kasvua, joka ei kuitenkaan toteu-

tunut saadun arvion mukaisena.  

 

Tilikauden toisella lisätalousarviolla oli määrä kat-

taa myös Ahveniston rakennusten 3,7 milj. euron 

lisäpoistoja, mutta valtuusto poisti päätöksellään 

(14.12.2021) lisäpoistot ja sitä vastaavat kunta-

maksut talousarviosta. Päätöksen jälkeen toimin-

tojen siirtymistä uuteen sairaalaan on tarkasteltu 

uudelleen ja arvioitu, että lisäpoistot voidaan ajoit-

taa suunniteltua pidemmälle aikavälille (7 vuo-

delle) jolloin lisäpoistotarve laskee 2,3 milj. eu-

roon/vuosi.  

 

Poistoajanpidennys hyväksyttiin jäsenkuntien kun-

tajohtajien kokouksessa 8.2.2022. Sairaanhoitopii-

rin ulkopuoliselta konsultilta teettämän selvityksen 

mukaan lisäpoistoja olisi lisättävä siten, että pois-

tot kasvat vuodesta 2021 alkaen n. 3,7 milj. euroa. 

Myös tilintarkastaja on antanut saman kannan. 

Poistoajan lyhentyminen eli poistojen määrän li-

sääntyminen on ollut tiedossa ja kytköksissä Assi-

sairaalan rakentamiseen. Kasvaneet poistot siirty-

vät hyvinvointialueen katettavaksi vuodesta 2023 

alkaen.  

 

Tilikauden ylijäämällä ja taseen poistoerolla voi-

daan kattaa vuodelle 2022 kohdistuva 2,3 milj. eu-

ron lisäpoisto Ahveniston sairaalarakennuksesta. 
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Kuntayhtymän kokonaispoistot tilikaudella olivat 

16,3 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden 

suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 1,0 milj. 

euroa talousarviota pienempänä, mutta kertaluon-

toiset poistot ylittivät talousarvion 2,3 milj. eurolla, 

mikä johtui Ahveniston sairaalarakennuksesta teh-

dystä 2,3 milj. euron lisäpoistosta.   

 

Investointimenojen yhteissumman (ml. liikelaitos) 

talousarviotavoite oli 110,4 milj. euroa, mutta tili-

kauden toteutunut investointimenojen yhteis-

summa oli 42,8 milj. euroa, josta uuden sairaalan 

suunnittelun osuus oli 35,5 milj. euroa.  Investoin-

tien nettosumma oli 42,1 milj. euroa.  

 

Liikelaitokset mukaan luettuna toimintatulot toteu-

tuivat lähes talousarvion mukaisesti (+130 tuhatta 

euroa), kun taas toimintamenot alittuivat noin 3,5 

milj. euroa. Toimintakulujen talousarvion alituk-

seen vaikutti erityisesti potilasvakuutusmaksun to-

teutuminen syksyllä saadun arvion (6 milj. euroa) 

sijasta 0,5 milj. euron suuruisena hyvityksenä.  

 

Eniten talousarviosta poikkesivat seuraavat 

erät: 

• Myyntituotot alittivat talousarvion 2,1 M€. 

• Tuet ja avustukset ylittivät talousarvion 1,4 M€  

• Toimintamenot alittuivat 3,5 M€, joista palvelu-

jen ostot alittuivat 3,7 M€ (potilasvahinko-

maksu). 

• Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousar-

vion noin 1,2 M€.  

• Investoinnit (netto) alittuivat 68,2 M€. 

Alkuperäiseen talousarvioon nähden sairaanhoito-

piirin talousarvion suurin poikkeama syntyi ulko-

puolisten sairaaloiden käytön kasvusta, mikä kas-

voi alkuperäiseen talousarvioon nähden yli 8 milj. 

euroa. Varsinainen toteuma (49,9 milj. euroa) alitti 

hieman muutetun talousarvion (50,3 milj. euroa). 

 

Ensimmäisen lisätalousarvion valmistelun yhtey-

dessä kuntamaksujen kasvutasoa nostettiin alku-

vuonna käytetystä 2,2 %:sta 3 %:iin, mikä lisäsi 

kuntalaskutusta 2,5 milj. euroa. Yhteensä lisäta-

lousarviot kasvattivat sairaanhoitopiirin kuntalas-

kutusta n. 7,5 milj. euroa alkuperäiseen talousarvi-

oon verrattuna. Vuoteen 2020 verrattuna kuntalas-

kutus (pl. ensihoito) kasvoi 3,2 %.  

 

Kuvio 1 Kuntamaksujen toteuma ilman ensihoitoa, sis. 

ulkopuoliset sairaalat,  milj. euroa 

Vapaan hoitopaikan valinnan kautta muihin sai-

raanhoitopiireihin Kanta-Hämeestä hakeutuneiden 

potilaiden kustannukset olivat sairaanhoitopiirille 

n. 11,7 milj. euroa, kun taas muualta Kanta-Hä-

meen sairaanhoitopiiriin hakeutuneiden potilaiden 

laskutus oli n. 1,3 milj. euroa. Tarkastuslauta-

kunta pitää tätä jo pitempään jatkunutta kehi-

tystä huolestuttavana.  

Taseessa on kattamattomia alijäämiä tilikau-

den lopussa noin 0,6 M€. Poistoero huomioi-

den alijäämä tulee katetuksi ja kertynyt yli-

jäämä on 2,6 M€.  

 

Kuvio 2 Ed. tilikausien yli-/alijäämät & tuloksenkäsittely-

erät 

Kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat noin 6,7 % 

vuodesta 2020 (ed. vuonna kasvu oli 1,1 %). Hen-

kilöstökulut ovat sairaanhoitopiirin suurin me-

noerä. Henkilöstökulut kasvoivat 2,9 % edelliseen 

vuoteen verrattuna. 

Kuntayhtymä otti vuoden aikana uutta lainaa 45 

milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin yhteensä 

11,7 M€. Kokonaisuudessa lainakanta kasvoi 

vuonna 2021 noin 33,3 milj. euroa.  Investointien 

tulorahoitus oli 38,1 % (vuonna 2019 vastaava 

luku oli 109,2 %). Tunnusluku kuntayhtymän toi-

minnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä 

vuodelta osoittaa, että vuosien 2017–2021 aikana 
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toiminnan ja investointien rahavirta on ollut 29 milj. 

euroa. Tämän verran siis toiminnasta ja inves-

toinneista on kertynyt tulorahoitusta, jolla on 

voitu lyhentää lainoja.  

Talousarvion sitovuustasoista taulukossa 3 on esi-

tetty tulosalueiden sitovan erän, toimintakatteen 

toteutuminen lopulliseen, muutettuun talousarvi-

oon nähden. Merkittävin talousarvioylitys oli tuki-

palveluiden tulosalueella, jossa muutettu talousar-

vio ylittyi n. 3,3 milj. euroa. Tukipalveluiden talous-

arvioylitys johtui pääosin kuntamaksujen palautuk-

sesta, joka kirjattiin kokonaisuutena tulojen vähen-

nyksenä tukipalveluiden tulosalueelle. Lisäksi tuki-

palveluiden tulokseen vaikutti Ahveniston ylimää-

räinen poisto, joka kirjattiin tukipalveluiden alaisen 

teknisten palveluiden vastuualueelle. 

 

 

 

 

 
 

TP2020 ALKUPER. 
TA2021 

MUUTETTU 
TA2021 

TP2021 TOTEUMA-% 

Toimintatuotot 247 728 249 924 257 617 257 747 100 % 

Toimintakulut -228 967 -235 664 -247 851 -244 395 99 % 

Vuosikate 19 370 14 739 12 426 16 291 131 % 

Investoinnit, netto -17 064 -110 370 -110 370 -42 120 38 % 

Pitkäaik. lainojen lisäys 20 000  107 132 107 132 45 000 42 % 

Pitkäaik. lainojen vähennys -11 911 -11 711 -11 711 -11 711 100 % 

Lyhytaik. lainojen muutos    -5 000  

 

 

1000 euroa Muutettu TA Toteutuma 
Poik-
keama 

Operatiivinen tulosalue 12 718 13 425 707 

Konservatiivinen tulosalue 30 931 30 393 -538 

Psykiatrinen tulosalue 8 073 8 727 655 

Tukipalvelujen tulosalue -33 851 -37 177 -3 326 

Taulukko 3 Tulosalueiden sitovan erän eli toimintakatteen toteutuminen muutettuun talousarvioon nähden 

  

Taulukko 1: Keskeisten talouslukujen toteuma ja vertailu talousarvioon (ulkoiset erät ml. liikelaitokset), 1 000 € 

 Toimintakulut TA (€) Toimintakulut TOT (€) Toteuma% Poikkeama € 

Operatiivinen -76 282 600 -76 122 509 99,79 % -160 091 

Konservatiivinen -92 652 600 -93 131 907 100,52 % 479 307 

Psykiatria -21 595 400 -21 257 010 98,43 % -338 390 

Tukipalvelut -42 805 200 -44 771 481 104,59 % 1 966 281 

Yhtymähallinto -12 444 000 -7 119 766 57,21 % -5 324 234 

Tulosalueet yhteensä -245 779 800 -242 402 673 98,63 % -3 377 127 

Apuvälinekeskus -2 271 200 -2 190 480 96,45 % -80 720 

Shp yhteensä -248 051 000 -244 593 153 98,61 % -3 457 847 

Taulukko 2 Vuoden 2021 ulkoiset toimintakulut tulosalueittain 
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7  Palveluiden kysyntä ja hoidon saatavuus 

Asiakkaat ovat yksi sairaanhoitopiirin strategian peruspilarista, ja asiakaskokemuksen kehittämi-

sen arviointia on ohjannut strategian painopistealueet, joista sujuva ja oikea-aikainen hoitoon 

pääsy on yksi. Hoidon saatavuus on keskeinen tekijä kilpailussa potilaista muiden sairaaloiden ja 

yksityissektorin kanssa. Pandemia hidasti hoitoon pääsyä, vaikka hoitoon pääsyyn kiinnitettiin 

toimintavuonna erityistä huomiota ja hoitovelkaa purettiin pandemiatilanteen salliessa. Myös asi-

akkaiden kokemus hoitoon pääsyn riittävästä nopeudesta heikkeni hieman edelliseen vuoteen ver-

rattuna.  Terveydenhuoltolain mukaisen vapaan hoitopaikan valinnan kautta muihin sairaanhoito-

piireihin hakeutuneiden potilaiden virta pysyi edellisvuoden tasolla kustannusten näkökulmasta 

tarkasteltuna.

Vuonna 2021 sairaanhoitopiirissä kävi hoidossa 

66 889 henkilöä (+3 %). Palveluiden kokonaisky-

syntä kasvoi vuonna 2021. Palvelujen kokonaisky-

syntä lähetteillä mitattuna kasvoi 6,3 % verrattuna 

edelliseen vuoteen. Myös ilman lähetettä tulleiden 

asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 

(+11,3 %).  Hoitojaksot kasvoivat kokonaisuudes-

saan 4,3 %, kun taas hoitopäivät kasvoivat ainoas-

taan 0,2 %.  

Hoidon saatavuus hoitotakuun piiriin kuuluvien lä-

hetteiden osalta toteutui pääsääntöisesti lain edel-

lyttämissä määräajoissa, ja lähetteistä 91,7 % kä-

siteltiin alle kolmessa vuorokaudessa.  

Hoitoon odottavia oli jonoissa vuoden lopussa 

5751 potilasta (edellisenä vuonna 5627 potilasta), 

joista yli 6 kuukautta odottaneita oli 3,4 % kaikista 

odottaneista (4,3 % vuonna 2020). Odotusajan 

mediaani vuonna 2021 oli 45 vuorokautta (vuonna 

2020 39 vrk). Hoitojonoissa ei siis tapahtunut olen-

naisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ja 

pitkään hoitoa odottaneiden määrä jopa laski hie-

man toimintavuonna. Kuitenkin keskimääräinen 

potilaan odotusaika pidentyi eikä tavoiteltuihin en-

sikäynnin odotusaikoihin päästy missään tulosalu-

eella ilmeisesti johtuen pandemian aiheuttamasta 

kuormituksesta.  

Vapaista hakeutujista syntyi kuluja lähes 11,7 milj. 

euroa (vuonna 2020: 11,3 milj. euroa). KHSHP:ssa 

vapaiden hakeutujien laskutus muilta sairaaloilta 

pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli noin 1,3 milj. 

euroa. Edelleen epäsuhta muualle hakeutuvien 

ja omaan sairaalaan tulevien vapaan valinnan 

potilaiden välillä on suuri, eikä vuonna 2021 ke-

hitystä onnistuttu muuttamaan. 

Hoidon saatavuus ja oikea-aikaisuus on yksi kes-

keinen strateginen tavoite sairaanhoitopiirissä. Tä-

män tavoitteen onnistumiseen vaikuttaa merkittä-

västi hoitoprosessien toimivuus. Tämän edistä-

miseksi käynnistettiin toimintavuonna Pride and 

Joy -hanke. Alustavien tulosten perusteella hanke 

on osaltaan vaikuttanut osastohoitoajan lyhenemi-

seen ja hoidon saatavuuden positiiviseen kehitty-

miseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, 

että hoidon saatavuus pyritään turvaamaan 

sekä varmistamalla riittävä resursointi että ke-

hittämällä menetelmiä, jotka parantavat hoidon 

tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta. 

8 Henkilöstö  

Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu henkilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva 

työ. Henkilöstöstrategian mukaisten tavoitteiden toteutus on merkittävästi kärsinyt koronapande-

mian aiheuttamasta työkuormasta, mutta toteutumisastetta voidaan pitää olosuhteisiin nähden 

kohtuullisena. Pandemia on vaikuttanut kaikkien henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumiseen. 

Kehityskeskusteluja ei edelleenkään käydä säännönmukaisesti koko henkilöstön kanssa.  

Yksi sairaanhoitopiirin kehittämisen keskeisistä 

teemoista on henkilöstön työhyvinvointi, osaami-

nen ja rekrytointi sekä palvelusuhdeasiat. Tähän 

liittyen on pyritty tukemaan esimiestyötä sekä tuo-

maan henkilöstön mielipiteet esille jatkuvalla hen-

kilöstökyselyllä.  

Sairaanhoitopiirin henkilöstöstrategian mukaisten 

tavoitteiden saavuttamista haastoi pandemia, joka 

on vaikuttanut jossain määrin kaikkiin henkilöstö-

strategian tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. 

Strategian toteutumisen mittarina ovat mm. jatku-

van henkilöstökyselyn tulokset, joissa päästiin mo-

nelta osin lähelle tavoitetasoa tai tavoitteeseen. 
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Suositteluindeksissä jäätiin merkittävästi koko or-

ganisaatiotasolla tavoitteesta. Yksikkötasojen vä-

lillä vaihtelu oli suurta. Tarkastuslautakunta suo-

sittelee kiinnittämään huomiota niihin yksiköi-

hin, joissa suositteluindeksi jäi olennaisesti ta-

voitteesta. Henkilöstökyselyssä nousi esiin ylei-

sesti kasvanut työn kuormittavuus joka suunnalla.  

Sote-alalla vallitseva työntekijäpula näkyi myös 

Kanta-Hämeessä ja monien ammattiryhmien rek-

rytoinnissa oli haasteita. Rekrytoinnin ja työnanta-

jamielikuvan edistämiseksi tehtiin monia toimenpi-

teitä vuonna 2021. Työnantajamielikuvaa ja rekry-

tointiviestintää kehitettiin ja loppuvuodesta otettiin 

käyttöön rekrytointipalkkio.  

Tarkastuslautakunta pitää sote-ammattilaisten 

saatavuutta kriittisenä tekijänä sairaanhoitopii-

rin strategian ja toiminnan tuloksellisuuden 

kannalta. Tarkastuslautakunta huomauttaa, 

että organisaation sisältä tuleva viesti on myös 

keskeinen osa sairaanhoitopiirin työnantaja-

mielikuvan muodostumista. Nykyisen henki-

löstön työssä viihtymiseen ja sairaanhoitopii-

rin pito- ja vetovoimaan tulee kiinnittää huo-

miota. 

Resursointiongelmiin tulisi tarkastuslautakun-

nan näkemyksen mukaan kiinnittää erityistä 

huomiota, ja rekrytoinnin lisäksi muihin resur-

sointia ja toiminnan jatkuvuutta turvaaviin toi-

menpiteisiin tulee panostaa. Henkilöstön edus-

tajat ovat nostaneet huolenaan, että työaika-

pankkijärjestelmä ei toimi henkilöstön näkö-

kulmasta tyydyttävällä tavalla.  

Perehdytyksen parantamiseksi tarjottiin koulutuk-

sia ja otettiin käyttöön Intro-perehdytysjärjestelmä, 

johon on luotu yleisperehdytyspohja, joka sisältää 

jokaiselle uudelle työntekijälle annettavaa infor-

maatiota. Yhteisen perehdytysjärjestelmän avulla 

voidaan varmistaa tasalaatuisempi perehdytys. 

Hoitotyössä aloitettiin myös mentorointimallin aktii-

vinen käyttöönotto, jolla tuetaan uutta työntekijää 

mm. ammattitaidon ja ammatti-identiteetin vahvis-

tamisessa sekä työssäjaksamisessa. Esihenkilö-

työn tueksi on tarjottu täydennyskoulutusta ja spar-

rausta.  

Sairaanhoitopiirissä oli toistaiseksi voimassa ole-

vassa palvelussuhteessa vuoden lopussa 1495 

henkilöä (vuoden 2020 vastaava luku 1 476).  

Operatiivisella tulosalueella henkilötyövuosien 

määrä laski 2,15 % edelliseen vuoteen nähden ja 

suurinta lasku oli hoitohenkilökunnan määrässä. 

Konservatiivisen tulosalueen henkilötyövuosien 

määrä kasvoi 1,52 %, kun taas psykiatrialla henki-

löstötyövuosien määrä laski 1,75 %. Psykiatrialla 

lääkärihenkilöstön henkilötyövuosien määrä laski 

merkittävästi (-8,59 %) edelliseen vuoteen näh-

den.  Tukipalveluissa (+1,32 %) ja yhtymähallin-

nossa (+5,22%) henkilöstötyövuosien määrä kas-

voi. Henkilöstötyövuosien kasvun syynä oli mm. 

Assi-hanketta valmistelemaan palkatut kehittämis-

resurssit ja tukipalveluiden osalta joidenkin osas-

tonsihteereiden keskittäminen muilta tulosalueilta 

tukipalveluihin. Kokonaisuudessaan henkilöstö-

määrä pysyi lähes viime vuoden tasolla. 

Sairaspoissaolojen määrä kokonaisuutena kasvoi 

edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 17,3 pv/htv 

(2020: 15,9). Sairaspoissaolojen määrässä on kui-

tenkin eroja ammattiryhmien välillä. Hoito- ja lää-

kärihenkilöstön poissaolot henkilötyövuotta kohti 

nousivat, kun taas huolto- ja tutkimushenkilöstön 

poissaolojen määrä laski edelliseen vuoteen näh-

den. Tukipalveluja lukuun ottamatta kaikilla muilla 

tulosalueilla sairaspoissaolojen määrä kasvoi. 

Koko sairaanhoitopiirin tasolla pitkät (yli 60 pv) 

poissaolot kuitenkin vähenivät. 

Hyvinvointialueelle siirtyminen tulee vaikutta-

maan merkittävästi henkilöstöön. Tarkastus-

lautakunta pitää tärkeänä, että siirtymävai-

heessa panostetaan muutosviestintään sekä 

tiedottamiseen henkilöstölle, jotta toiminnan 

siirto toteutuisi mahdollisimman kivuttomasti 

myös henkilöstön näkökulmasta. 

Henkilöstökustannukset (palkat ja sivukulut) olivat 

vuonna 2021 n. 105,7 milj. euroa, kun vuonna 

2020 vastaava luku oli n. 102,7 milj. euroa.
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9 Sairaanhoitopiirit vuonna 2021    

Sairaanhoitopiirit vuonna 2021                

   2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Toimintatulot % toimintame-
noista 

 

  

   

  
  Kanta-Hämeen shp 105,5 % 108,2 103,3 107,1 106,2 107,3 105,9 103,8 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 101,1 % 104,3 104,2 104,2 105,5 104,8 106,4 105,1 

           
Toimintakulut muutos%    

  
   

  Kanta-Hämeen shp 6,7 1,1 1,9 2,0 4,7 1,5 2,7 1,6 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 6,6 3,6 4,6 6,2 3,7 2,4 2,7 3,1 

           
Palvelujen ostot muutos%    

  
   

  Kanta-Hämeen shp 11,9 1,8 1,3 -0,7 14,9 8 10,9 6,2 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 14,0 5,5 6,2 9,5 6,2 6,1 3,1 7 

           
Aineet ja tarvikkeet muutos%    

  
   

  Kanta-Hämeen shp 3,9 -2,3 2,5 2,7 0,6 -0,5 -1,6 -0,5 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 4,1 2,1 3,3 6,8 6,8 3,7 4,3 1,6 

           
Henkilöstömenot muutos%    

  
   

  Kanta-Hämeen shp 2,9 1,5 2,5 4,6 -3,1 -2,3 -2 -0,8 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 3,1 2,4 4,3 3,9 1,1 0,3 1,7 1,4 

           
Toimintatuotot muutos%    

  
   

  Kanta-Hämeen shp 4,1 5,8 -1,7 2,8 3,6 2,9 4,3 5,2 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 7,6 3,6 4,8 4,7 3,6 0,9 4,1 3,1 

           
Myyntituotot jäsenkunnilta 
muutos% 

 

  

  

   

  Kanta-Hämeen shp 3,0 4,7 -1,9 2,1 2,7 3,7 3,7 5,2 

  Sairaanhoitopiirit keskimäärin 6,3 2,1 6,2 4,0 2,8 -0,4 3,9 2,5 

           

Lähde:   Kuntaliitto, Sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2021        

Yllä olevassa taulukossa on esitetty lukujen muutokset prosenteissa edelliseen vuoteen nähden. 
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10 Arviointikertomuksen hyväksyminen 

 

Hämeenlinnassa 20.4.2022 

Tarkastuslautakunta 

 

 

 

 

 

  

Silja Nurmi   Kyösti Arovuori 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 

 

   

  

 

Sari Airo  Heikki Koskela  Marjut Lehtinen  

jäsen  jäsen   jäsen 
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Tays-erityisvastuualueen arviointiraportti 2021

Hallitus 17.5.2022 § 102

Valmistelija: johtajaylilääkäri Sally Leskinen puh. 0400 497 41

Terveydenhuoltolain 43 §:n mukaan erikoissairaanhoidon 
yhteensovittamiseksi erityisvastuualueen kuntayhtymien on tehtävä 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokausittain. 
Järjestämissopimuksessa on terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimuksesta annetun asetuksen (337/2011) mukaan 
sovittava erikoissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon sekä 
kuntoutuksen yhteistyöstä ja työnjaosta. Taysin erityisvastuualueen 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on voimassa vuodelle 2022.

Sopimuksen toimeenpanon toteutumisesta tulee laatia vuosittainen 
yhteenveto. Taysin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 
arviointiraportti vuodelta 2021 on liitteenä. Tampereen yliopistollisen 
sairaalan (Tays) erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit (Etelä-
Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit) 
noudattivat terveydenhuoltolain edellyttämän järjestämissopimuksen 
mukaista yhteistyötä. Työnjako noudatti päivystys- ja 
keskittämisasetuksia. Vuotta leimasi edelleen koronapandemian 
aiheuttamat haasteet.

Lähtökohtaisesti erikoisalojen välinen yhteistyö oli tiivistä ja sujuvaa. 
Kliinisessä työssä on vakiintuneet yhteistyön käytännöt. 
Moniammatillisia kokouksia järjestettiin resurssien, keskittämisen, 
tutkimusten ja hoidon muutosten tarpeista sekä koulutuksesta. Tämän 
tyyppistä yhteistyötä toivotaan kuitenkin edelleen lisättävän. 

Tähtisairaala-yhteistyö syventyi ja konkretisoitui palvelusopimusten 
mukaisesti yhteistyön piiriin sovittujen lääkäri-, hoito- ja erityisalojen 
koulutuksen ja opetuksen, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen 
sekä hankintayhteistyön osalta. Yhteishankinnoilla saavutettiin 
merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä. Tietohallinnon 
yhteistyössä keskityttiin yhteisiin toimintamalleihin ja ratkaisuihin. 
Strategisen yhteistyön muotoja halutaan kehitettävän 
suunnitelmallisempaan suuntaan.

Liite (7) Arviointiraportti

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää merkitä tiedoksi Tays-
erityisvastuualueen arviointiraportin vuodelta 2021 ja esittää sen 
edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

28. §
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Esityslista
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Liite (4) Arviointiraportti

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi Tays-erityisvastuualueen 
arviointiraportin vuodelta 2021.

Päätös: 
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Yleistä

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit [Etelä-Pohjanmaan
(EPSHP), Kanta-Hämeen (KHSHP) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit (PSHP)] noudattivat terveydenhuoltolain
edellyttämän järjestämissopimuksen mukaista yhteistyötä. Työnjako noudatti päivystys- ja
keskittämisasetuksia. Kliinisessä työssä yhteistyö oli vakiintunutta ja ongelmatonta.

PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen muiden sairaaloiden palveluiden myynnit ja ostot vuosina 2010-2021

Ulkokuntamyynnit Toteuma, 1000 e Toteuma, 1000 e
Toteumamuutos,

1000 e Muutos %
2021 2020

EPSHP 27 250 24 120 +3 130 13,0 %
KHSHP 33 571 30 128 +3 443 11,4 %
Yhteensä 60 821 54 248 +6 573 12,1 %

Asiakaspalvelujen
ostot Toteuma, 1000 e Toteuma, 1000 e

Toteumamuutos,
1000 e Muutos %

2021 2020
EPSHP -763 -863 +100 -11,6 %
KHSHP -1 695 -1 423 -272 19,1 %
Yhteensä -2 458 -2 286 -172 7,5 %

Potilashoidon yhteistyö

Lähtökohtaisesti erikoisalojen välinen yhteistyö oli tiivistä ja sujuvaa. Kliinisessä työssä on vakiintuneet
yhteistyön käytännöt. Moniammatillisia kokouksia järjestettiin resurssien, keskittämisen, tutkimusten ja
hoidon muutosten tarpeista sekä koulutuksesta. Tämän tyyppistä yhteistyötä toivotaan kuitenkin edelleen
lisättävän. Keskittämis-ja päivystysasetuksen mukaiset toimenpiteet ja arviot toteutuivat lakisääteisesti.
PSHP tuki keskussairaaloita loma-aikoina ja muissa erityistilanteissa.

Yhteistyön muotoja kehitettiin jatkuvasti. Yksittäiset työntekijät jakoivat työaikansa erityisvastuualueen
sairaaloihin ja erikoistuvien lääkärien keskussairaaloissa toteutuvaa koulutusta edistettiin. Potilaiden
ohjautuvuudessa hyödynnettiin pienimuotoisesti yhteisiä laitteita - esim eturauhasen liikakasvun
laserhoidossa PSHP:n potilaat hoidettiin KHSHP:ssä.

Tehohoidon yhteistyö näkyi erityisesti COVID-19-potilaiden hoidossa. Erikoisaloilla on käynnissä myös
yhteisiä, valtakunnallisia hankkeita, kuten nuorisopsykiatrian Viva-hanke (näyttöön perustuvien
psykososiaalisten interventioiden juurruttaminen alueen peruspalveluihin nuorten mielenterveyden
häiriöiden hoidossa). PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö tuki toimintaa ns aluekouluttajamallilla,
perusterveydenhuollon tutkimuksella ja muulla yhteisellä koulutuksella. EPSHP ja PSHP laativat
yhteistyösopimuksen EPSHP:n ensihoidon lääkärihelikopteriyksikön perustamisesta. Lisäksi keskusteltiin
siirtokuljetustoiminnan yhdistämisestä, mutta asiassa ei ole toistaiseksi edetty.

Potilashoidon tukipalvelut
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Fimlab Laboratoriot Oy palvelee viittä yhtiön omistajina olevaa sairaanhoitopiiriä neljällä
erityisvastuualueella. PSHP:ssä ja KHSHP:ssä sekä niiden jäsenkunnissa Fimlab Oy vastaa kaikista
laboratoriopalveluista. Vuonna 2021 toiminnassa painottui COVID-19 -infektion laboratoriodiagnostiikan
järjestäminen siten, että kapasiteetti ja vastausnopeus olivat kaikkien sairaanhoitopiirien alueella
tavoitteiden mukaiset. Erityisvastuualueen näkökulmasta laboratorion henkilökuntaa ei ollut kaikilta osin
riittävästi. Suolistosyövän seulonnasta tehtiin sopimus yhtiön omistajatahojen kanssa. Lisäksi yhtiö
kilpailutti ja koordinoi diabeteksen hoitoon käytettävien laitteiden, tarvikkeiden ja pilvipalveluiden
toimittamisen toiminta-alueelleen. EPSHP:stä tuli yhtiön pienosakas.

Kuvantamispalveluiden ja sairaala-apteekin yhteistyö jatkui entiseen tapaan. PSHP:n kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitoksella on kuvantamisen osa-alueiden konsultaatiosopimukset erityisvastuualueen
keskussairaaloiden kanssa. Keskussairaaloiden kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen työntekijöillä oli
aiempaan tapaan mahdollisuus osallistua Taysin viikoittaisiin koulutusmeetingeihin, ja erikoistutkimukset
tehtiin Taysissa.

Strateginen yhteistyö

Strategisen yhteistyön kehittäminen oli vähäisempää kuin Tähtisairaala-hankkeen aktiivisina aikoina.
Strateginen yhteistyö keskittyi Tays Kehitysyhtiön toiminnan ohjaamiseen. Erityisvastuualueen
johtoryhmän toimintaan toivottaisiin lisää suunnitelmallisuutta ja vuosikellomaisuutta. Myös johtoryhmän
kiertävää puheenjohtajuutta voisi harkita samaan tapaan kuin johtajaylihoitajien yhteistyöryhmässä.

Johtajaylilääkäreiden ja -ylihoitajien yhteistyö arvioitiin toimivaksi. Pandemia heikensi strategisen
kehittämisen mahdollisuuksia, mutta potentiaalia yhteistyöhön on kuitenkin todettu näissä foorumeissa
olevan. Kliinisen toiminnan yhteistyöfoorumeita kaivataan lisää. Tärkeää olisi jatkossa kehittää sekä
hyvinvointialueiden YTA-yhteistyötä, että myös suppeampaa erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Henkilöstön yhteiskoulutuksen saavutukset arvioitiin melko vähäisiksi. Kuitenkin erva-johtamiskoulutus on
erinomaisesti onnistunut strategisen yhteistyön esimerkki ja sen jatkamisesta tulisi pitää kiinni myös
hyvinvointialueilla. ICMT:n strategisen kehittämisen linjausten osalta erityisvastuualueella on päädytty
erilaisiin ratkaisuihin. Potentiaalia strategiseen yhteistyöhön tälläkin sektorilla olisi enemmän kuin on kyetty
realisoimaan.

Tietohallinto

Yhteistyön isoin haaste on se, että sairaanhoitopiireillä on käytössään eri potilastietojärjestelmät. PSHP
käyttää CGI:n Uranusta, ja KHSHP ja EPSHP käyttävät Tiedon Lifecarea. Tämä rajoittaa olennaisesti
sairaanhoitopiirien yhteistyön sujuvuutta ja keskinäistä tiedonvaihtoa. Yhteistyö oli kuitenkin melko tiivistä,
ja yhteisiä ratkaisuja ja toimintamalleja haettiin mahdollisuuksien mukaan. Tämä näkyy esimerkiksi samalla
teknologialla toteutettuina digitaalisina asiointipalveluina (OmaTays ja OmaRaitti). Tietohallintojohtajat
tapasivat säännöllisesti vuoden 2021 aikana.

Yhteishankinnat
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Yhteishankintatoiminnasta vastaavana viranomaisena toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosi 2021 oli
kuudes Tuomi Logistiikan toimintavuosi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen
yhteishankintojen toteuttajana. Vuoden 2021 aikana saatettiin vireille 53 tarjouspyyntöä ja uudet
hankintapäätökset tehtiin 13 hankintaryhmän osalta. Optiokausi otettiin käyttöön kahdeksan
hankintaryhmän osalta. Sopimuksia jatkettiin yhdessä hankintaryhmässä.

Yhteensä kilpailutetuilla sopimuksilla on saavutettu noin 2,5 miljoonan euron säästövaikutus.

Vuonna 2021 kilpailutetut sopimukset

Tuote
Sopimuksen
arvo e Vuosiarvo e

Säästö
sopimuskaudella e

Asumisen apuvälineet 4 821 000 964 000 Uusi

Avannehoitotarvikkeet ja suolihuuhtelu- ja
suolenhallintalaitteet 25 000 000 5 000 000 Hinnat nousseet

Dialyysihoitojen tarvikkeet 2 840 000 710 000 312 000

Haavanhoidon ja sidonnan perustarvikkeet sekä
kipsaustarvikkeet 6 300 000 1 260 000 353 000

Henkilöhygieniatuotteet 3 500 000 600 000 368 000

EEG-, EKG- ja EMG-elektrodit 2 116 000 529 000 Ei vertailukelpoinen

Kotihoidon hengityksenapulaitteet,
kaksoispaineventilaattorit 859 000 143 000 Ei vertailukelpoinen

Kuulokojeet, kuulokojeiden tarvikkeet ja lisälaitteet 7 200 000 1 800 000 -800 000

Liikkumisen apuvälineet 10 291 000 2 573 000 1 960 000

Mekaaniset alaraajaproteesit 4 205 000 846 000 Uusi

Ortopediset jalkineet 3 595 000 699 000 Uusi

Ortopedian ja traumatologian tarvikkeet sekä implantit 16 399 000 4 100 000 279 000

Rintaimplantit 180 000 40 000 Uusi

Sähköiset liikkumisen apuvälineet 1 957 000 489 000

Tietotekniset apuvälinepalvelut 200 000 70 000 5000

YHTEENSÄ 84 642 000 18 859 000 2 472 000
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Tutkimus

Tutkimusstrategia

Erityisvastuualueella on yhteinen tutkimusstrategia vuosille 2019-2023. Siinä pyritään tiivistämään
yhteistyötä sairaaloiden, perusterveydenhuollon ja Tampereen yliopiston välillä. Biopankkitoiminta
käynnistyi kaikissa sairaanhoitopiireissä, mikä on lähentänyt toimijoita. VTR-hakemukset käsiteltiin ja
myönnettiin vuodelle 2022 yhdessä. Lisäksi yksittäisissä hankkeissa tehdään paljon yhteistyötä.
Tutkimuksen yhdeksi pääteemaksi on valittu vaikuttavuus. Tämä oli myös yksi kriteeri VTR-rahoituksen
myönnössä. Hoitotieteellisen tutkimuksen ydinasiat on tiivistetty Tampereen yliopistollisen sairaalan
erityisvastuualueen hoitotieteellisen toimintaohjelmaan vuosille 2021-2025.

Valtion tutkimusrahoitus ja julkaisutoiminta

Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta myönsi tutkimushankkeille valtion tutkimusrahoitusta yhteensä
2,6M€ (rahoituskausi 2022-2024):

· PSHP sisältäen tytäryhtiöt ja Tampereen kaupunki: 118 tutkimukselle yhteensä 2 381 336,-
· EPSHP: 5 tutkimukselle yhteensä 123 988,- (4,79 % kokonaismyönnöstä)
· KHSHP: 4 tutkimukselle yhteensä 84 060,- (3,25 % kokonaismyönnöstä)

Tiedejulkaisuja syntyi erityisvastuualueella yhteensä 1138 kpl (vuonna 2020 1175 kpl).

Tiedejulkaisut erityisvastuualueella vuonna 2021

Sairaanhoitopiiri Julkaisujen lkm Jufo-pisteet Yhteisjulkaisujen lkm
Yhteisjulkaisujen
osuus

KHSHP 53 47 24 45 %

PSHP 1006 1034 68 7 %

EPSHP 79 82 49 62 %

Terveydenhuollon menetelmien arviointi ja uusien menetelmien käyttöönotto

Taysin arviointiylilääkäri edisti menetelmien arvioinnin ja vaikuttavuuden kehittämistä. Erityisvastuualueen
yhteistyö oli kansallisen FINCCHTA- verkoston, Palveluvalikoimaneuvoston sekä Taysissa tehtyjen
arviointien kommentoinnin ja tiedon välittämisen tasolla säännöllistä. Lääkitysarviot ja -päätökset ovat
suoraan kaikkien sairaaloiden käytettävissä. Lääketyöryhmän kokouksissa erityisvastuualueen sairaaloiden
edustajat osallistuivat Taysin lääketyöryhmän kokouksiin erityisesti kalliiden lääkehoitojen linjauksissa.

Potilasturvallisuus
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Taysin erityisvastuualueen yhteinen potilasturvallisuuslähettiläs välitti ajankohtaista tietoa kansallisen
asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 valmistelusta, valmisteilla
olevista säädöksistä koskien hyvinvointialueiden valvonnan ja ohjauksen periaatteita, palvelunjärjestäjän
omavalvontaohjelmia sekä palveluntuottajien omavalvontaohjelmia ja -suunnitelmia ja Valtioneuvoston
TEAS-hankkeen ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt - Ehdotus seurannan
mittaristoksi” tuloksista.

Hoitotyön kehittäminen ja näyttöön perustuva toiminta

Hoitotyön kehittämistä, johtamista ja uusinta tutkimustietoa käsitteleviä hoitotyön tilaisuuksia järjestettiin
säännöllisesti. PSHP ja EPSHP olivat mukana kansallisessa hoitotyön kehittämisverkostossa, Hoiverkessä.
Yhteisesti määriteltyjen hoitotyön tulosindikaattorien tiedontuotanto vakiintui ja vertailutietoja alettiin
koota painehaavojen, kaatumisten, hoitotyösensitiivisen potilaspalautteen ja hoitohenkilöstön
työtyytyväisyyden osalta. Psykiatristen tulosindikaattoreiden pohdintaa vielä jatkettiin.

Erityisvastuualueen hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelman kärkialueiksi valittiin: Johtaminen on
kiinni ajassa ja arjessa sekä osaamisen kehittäminen on keskiössä. Molempien aiheiden edistämiseksi
perustettiin työryhmät, joihin valittiin edustajat jokaisesta sairaanhoitopiiristä ja alueen oppilaitoksesta.
Johtamisen työryhmän tehtävänä on kartoittaa ja suunnitella johtamisen kärkialueet, joiden avulla
hoitotyön pito- ja vetovoimaa edistetään. Opetuksen työryhmän tehtävänä on luoda urapolkumalli
kliiniseen hoitotyöhön, opetukseen ja esimiestyöhön.

Valmiussuunnittelu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri asetti 21.12.2021 Varautumisen valmistelu -työryhmän valmistelemaan oman
varautumisen ja siihen liittyvien menettelyjen päivittämistä, Pirkanmaan hyvinvointialueen varautumisen
yhteensovittamista ja valmiuskeskuksen valmistelua. Työryhmä on osa hyvinvointialueen suunnittelua ja
siinä on edustus kaikista erityisvastuualueen sairaanhoitopiireistä. Toisessa erityisvastuualueen
työryhmässä valmisteltiin yhteisen Whistle blow -järjestelmän (ilmiantokanavan) käyttöönottoa.

Tähtisairaala

Tähtisairaala -yhteistyö syventyi ja konkretisoitui palvelusopimusten mukaisesti yhteistyön piiriin sovittujen
lääkäri-, hoito- ja erityisalojen koulutuksen ja opetuksen, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen sekä
hankintayhteistyön osalta. Tays Kehitysyhtiö Oy toimi tämän yhteistyön asiantuntijana ja
kumppanuusmallin koordinoijana. Sairaanhoitopiirien näkökulmasta yhteistyö sujui kohtalaisen hyvin,
mutta selkeitä tuloksia jouduttiin vielä odottamaan.

Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen
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Jatkuvan palautteen keräämiseksi laadittiin ja otettiin käyttöön yhteinen sähköinen NPS-suosittelukysely,
jonka asiakkaat saavat tekstiviestin välityksellä hoidon päättymisen jälkeen.  Asiakaspalautejärjestelmän
jatkokehitystä varten laadittiin selvitys suoran ja avoimen palautteen käsittelyn digitalisoinnista, jota
ryhdytään toteuttamaan vuonna 2022. Asiakaslähtöisen palvelun kehittämisen valmennuskokonaisuus
valmistui. Toimintamallit tuottavuuden ja hyvien käytäntöjen jakamiselle kuvattiin.

Hankintojen kehittäminen

Sairaanhoitopiirien hankintayhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan miljoonaluokan säästöjä ja
vaikuttavuuden lisäystä. Hankintojen kehittäminen koostui strategisesta kehittämisestä ja hankintojen
yhdenmukaistamista sekä innovatiivisten hankintojen kehittämisestä.  Vuoden 2021 aikana laadittiin
yhteinen Tähtisairaalan hankintastrategia, joka hyväksyttiin Taysin erityisvastuualueen johtoryhmässä.
Työssä analysoitiin sairaanhoitopiirien hankinnat, kuvattiin toimintaprosesseja ja resursseja sekä laadittiin
toteutussuunnitelma. Kehitysyhtiö myös vie strategian toteutussuunnitelmaa eteenpäin yhteistyössä
sairaanhoitopiirien ja yhteiskilpailutuksista vastaavan Tuomi Logistiikan kanssa. Vuonna 2022 tavoitellaan jo
20 % ja yli 10 M€ kasvua yhteishankinnoissa. Lisäksi strategian pohjalta aloitetaan hankintaprosessien
kehittäminen.

Innovatiivisten hankintoja kehitettiin kahdessa pilotissa, joista toinen keskittyi vaikuttavuusperustaisten
riskienjakomallien ja kilpailutusprosessien määrittelemiseen lääkehankinnoissa ja toinen
gastroenterologian tarvikkeiden uudenlaiseen vaatimusmäärittelyyn hoitoprosessin näkökulmasta mm.
markkinavuoropuheluja kehittämällä.

Lääkärikoulutuksen kehittäminen

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus eteni valtakunnallisesti STM:n alaisen koordinaatiojaoston
toimenpideohjelman mukaisesti: Erikoislääkärikouluttajien pedagogiset kurssit järjestettiin yhteistyössä
Tampereen yliopiston kanssa. Lisäksi toteutui Osaamisperustaisuuden 2 h koulutus keskussairaaloiden
lääkärikokouksissa sekä useita erikoisalakohtaisia info- ja koulutustilaisuuksia. Koulutuksen
suunnitelmallisuutta on parannettu Taysissa nimeämällä erikoisaloille koulutusvastuu- eli KOVA-lääkärit;
vuonna 2021 kova-lääkäreitä oli yhteensä 36 (alueen keskussairaaloissa 4). Erikoisalakohtainen
koulutustarvearvio ja ehdotus opinto-oikeuden hakupaikkojen määrästä valmistui. Koulutuspäällikkö
nimettiin syksyllä STM:n alaisen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajaksi.

Kehittämistoiminnan mittarina ovat säännölliset kyselyt erikoistumiskoulutuksen toteutumisesta ja
laadusta. Tulokset on esitelty sairaaloittain ja erikoisaloittain vastuuhenkilöille ja ylilääkäreille. Kyselyjen
perusteella kehittämistoimet ovat parantaneet mm. erikoistuvien lääkäreiden perehdytystä, koulutukseen
käytettyä aikaa ja yleistä tyytyväisyyttä.

Hoitotyön koulutuksen kehittäminen

Erityisvastuualueen hoitotyön työvoiman poistuman ja saatavuuden sekä koulutustuoton selvitys valmistui.
Selvityksessä annettiin suosituksia työvoimatilanteen parantamiseksi, mm. urapolkumallien kehittämisestä.
Selvityksen tietoja käytettiin mm. hoitotyön lisäkoulutuspaikkojen rahoituksen hakemisessa.
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Loppuvuodesta käynnistettiin hoitotyön urapolkumallien yhteinen kehittäminen. Koulutuspaikkojen-ja
hakijoiden määrän kehitystä tarkasteltiin yhteistyössä erityisvastuualueen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hoitotyön opiskelijoiden käytännönharjoittelua kehitettiin suunnittelemalla yhteistä mallia, jonka
tavoitteena on edelleen parantaa käytännönharjoittelua sekä sitouttaa opiskelijoita valmistumisen jälkeen
sairaanhoitopiirien työntekijöiksi. Vuodelle 2021 suunnitelluista yhteisistä kehittämishankkeista tehtiin
esiselvitykset. Lisäksi aloitettiin hoitotyön mitoituksen, varahenkilöstön ja päivittäisjohtamisen tilannetta
koskeva selvitys, joka valmistuu keväällä 2022.

Erityisalojen koulutuksen kehittäminen

Erityisalojen henkilöstön kehittämistarpeiden määrittelemiseksi valmistui selvitys erityisaloihin kuuluvista
henkilöstö- ja ammattiryhmistä. Lisäksi selvitettiin, miten erityisalojen koulutus ja opetus on nykyisellään
järjestetty ja rekrytoinneissa onnistuttu. Lopuksi laadittiin suositukset erityisalojen koulutuksen ja
opetuksen kehittämiseksi erityisvastuualueella niin, että osaavan työvoiman saatavuus olisi turvattu myös
tulevaisuudessa. Erityisaloihin kuuluvia ammattiryhmiä on jopa yli 180 ja usealla alalla on pahenevia
rekrytointivaikeuksia. Selvityksen pohjalta erityisalojen henkilöstöresurssien kehittäminen alkaa vuonna
2022 haavoittuvimpiin erityisaloihin painottuen.

Osaajapoolitoiminta

Kehitysyhtiö valmisteli lääkärityövoiman jakamiseen liittyvän Osaajapoolimallin. Osaajapoolitoiminta on
sopimuspohjainen yhteistyömalli, jonka avulla kehitetään henkilöstön vapaaehtoista liikkuvuutta
erityisvastuualueella. Osaajapoolin projektisuunnitelma ja selvitysraportti hyväksyttiin Taysin
erityisvastuualueen johtoryhmässä 3/2021. Toiminta käynnistyi lääkäreihin keskittyvällä pilotilla ja työhön
rekrytoitiin oma kehityspäällikkö. Toimenpiteet kohdistuivat yksittäisten erikoislääkärien toimintaan
yhteistyössä kahdessa sairaalassa. Tällaisella yhteistyöllä on mahdollista saada erityisosaajien
ammattitaitoa maantieteellisesti nykyistä laajempaan käyttöön. Osaajayhteistyö ei vielä vuonna 2021
tuottanut toivottua tulosta.

Taysin erityisvastuualueen johtoryhmän kokoukset vuonna 2020

Erityisvastuualueen johtoryhmä kokoontui tiiviisti etäyhteyksin kuluneen vuoden aikana. Yhteistyön
kehittäminen jatkui aktiivisena pandemiasta huolimatta. Pandemiatilannetta ja hyvinvointialueiden
valmistelua tarkasteltiin kokouksissa säännönmukaisesti sairaanhoitopiireittäin. Käsitellyt kokonaisuudet
ovat kuvattuina alla:

15.1.2021
· KHSHP:n ja PSHP:n puitesopimus yhteistoiminnasta
· Tays Kehitysyhtiön toiminnan ajankohtaistilanne
· Koronatilanne
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3.3.2021
· Psykoterapialaaturekisterit
· Assi-sairaalahankkeen tilannekatsaus
· Koronatilanne
· Tilinpäätöskatsaukset

5.5.2021
· Vaikuttavuusohjelma
· Erva-valmiussuunnittelu
· Tays Kehitysyhtiön toiminnan ajankohtaistilanne
· Koronatilanne

16.6.2021
· Lääkinnälliset laitteet –raportointivelvoitteet ja toiminnan arviointi
· Whistle blow -järjestelmä/ilmiantokanava
· Riskissä olevien sukulaisten selvitykset suvussa todetun perinnöllisen sairauden perusteella /uusi

toimintamalli
· Puitesopimus
· Erikoissairaanhoidon yhteistyö uusien hyvinvointialueiden toiminnan alkaessa
· Koronatilanne

27.8.2021
· Hyvinvointialuevalmistelun tilannekatsaus
· Rekrytointipalkkiot
· Selvitys erityisalojen koulutuksen kehittämisestä
· Koronatilanne
· Vaikuttavuuskeskus

24.9.2021
· Ensihoito ja potilassiirrot
· Ajankohtaista potilasturvallisuusasioista
· Talousarvion valmistelutilanteet
· Hyvinvointialuevalmistelun tilannekatsaus
· Koronatilanne

14.10.2021
· Hoitotyön työvoima Tays erva-alueella -raportti
· Hyvinvointialuevalmistelu

19.11.2021
· Tays-ervan järjestämissopimuksen päivitys vuodelle 2022
· Sisäisen tarkastuksen aiheet vuodelle 2022
· Tays Kehitysyhtiön palvelusopimukset ja toiminnan arviointi
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Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2022

Tarkastuslautakunta 16.3.2022 § 17

Valmistelija: materiaalipäällikkö Päivi Vähämäki puh. 040 646 2750.

Tilintarkastuspalveluiden hankinta kilpailutettiin keväällä 2019 avoimena 
kilpailutuksena.  Kilpailutus koski vuosia 2019-2020.  Lisäksi  kilpailutus 
sisälsi  option  vuodelle  2021 tarkastuksesta  joka  jatkuu vuoden 2022 
puolelle.  Kilpailutuksen  voitti  BDO  Audiator  Oy.  Sairaanhoitopiirin 
valtuusto hyväksyi tarjouksen kokouksessaan 11.6.2019 § 23.

Sairaanhoitopiirin johtaja on päätöksellään 23.6.2021 § 104 päättänyt 
ottaa talouden ja hallinnon tarkastuksen optiovuoden käyttöön entisin 
ehdoin.

Optiovuoden  tarkastus  käsittää  vuoden  2021  talouden  ja  hallinnon 
tarkastuksen,  joka  päättyy,  kun  tilinpäätös  on  vuoden  2022  puolella 
käsitelty ja tilintarkastaja on antanut siitä lausuntonsa. Sopimus ei koske 
enää vuoden 2022 tarkastusta. Tarkastuslautakunta voi siten järjestää 
yhtä  vuotta  koskevan  kilpailutuksen  tai  hankkia  viimeisen 
toimintavuoden  tarkastuksen  nykyiseltä  tilintarkastusyhteisöltä 
suorahankintana  edellyttäen,  että  hankintalain  edellytykset 
suorahankinnalle täyttyvät.

Sopimuksen jatkamista BDO Audiator Oy:n kanssa koskemaan vuotta 
2022 puoltaa toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. BDO Audiator Oy:llä 
on  sairaanhoitopiirin  toiminnan  ja  talouden  tuntemus  aikaisemmilta 
vuosilta.  Tästä  syystä  olisi  eduksi,  että  sairaanhoitopiirin  viimeisen 
toimintavuoden  tarkastuksen  voisi  saattaa  loppuun  sama 
tilintarkastusyhteisö. 

Sopimuksen  vuosihinta  kaikkine  palveluineen  on  noin  30 000  euroa, 
joka  alittaa  kansallisen  kilpailutusrajan.  BDO  Audiator  Oy:ltä  saadun 
tiedon  mukaan  tarkastus  voidaan  hoitaa  aikaisemman  vuosia  2019-
2021 koskeneen sopimuksen mukaisin ehdoin.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta tekee esityksen sairaanhoitopiirin 
hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden hankintamenettelystä 
vuodelle 2022.

Päätös: Kokouksen sihteeri Minna Ainasvuori poistui ko. pykälän ajaksi, 
ja pöytäkirjaa piti pj Silja Nurmi. Tarkastuslautakunta ehdottaa 
valtuustolle, että tilikauden 2022 tilintarkastuksen suorittaa BDO 
Audiator Oy.

Hallitus 3.5.2022 § 81

29. §
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Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää toimittaa 
tarkastuslautakunnan ehdotuksen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 7.6.2022 § 29

Hallitus: Valtuusto päättää, että tilikauden 2022 tilintarkastuksen 
suorittaa BDO Audiator Oy.

Päätös:
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Assi-hankkeen riskivarauksen muutos ja varautuminen 
kokonaiskustannusten kasvuun

Hallitus 3.5.2022 § 82

Valmistelijat: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki puh. 040 485 
9098, projektijohtaja Jari Tirkkonen puh. 050 522 2531, 
sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta 044 278 7320, vs. hallintojohtaja 
Anu Junikka puh. 040 538 6859

Riskivarausten nykytilanne

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (tilaaja) on allianssin 
sopimusneuvotteluiden yhteydessä syksyllä 2020 määrittänyt sen 
hetkisen tiedon ja ennusteiden pohjalta sairaanhoitopiirille tilaajana 
kuuluvan riskivarauksen määrän Ahveniston sairaalahankkeelle. 
Sairaanhoitopiirille kuuluvan riskivarauksen määrä on tällä hetkellä 9 
milj. euroa. Riskivaraus on suunnittelussa arvioitu kattavan seuraavia 
mahdollisia lisäkustannuksia: lääketieteen ja teknologian kehittyminen 
rakennusaikana, tilaajan hankintoihin liittyvät mahdolliset muutokset, 
rakentamisen tavoitekustannuksen ylittyminen ja työmaan 
keskeyttämisriski esim. pandemiatilanteessa.

 Lääketieteen kehitys: teknologia ja
toiminnalliset muutokset 3 M€

 Tilaajan hankintoihin liittyvät muutokset 2 M€
 Tavoitekustannukset, ylitysriski 3 M€
 Pandemia- / Koronariski 1 M€

Hoito- ja lääketieteen kehityksen riskivaraus sisältää allianssin 
sopimuksen mukaisen tilaajan oikeuden muuttaa sovittuja 
toteutussuunnitelmia laajuuden ja laatutason osalta. Hoito- ja 
lääketieteen kehityksen ja omien hankintojen riskivaraus perustui 
kokemuspohjaiseen arvioon toiminnan ja laitteiden kehityksestä sekä 
inflaation vaikutuksesta.

Tavoitekustannuksen ylitysriskiarvio perustuu toteutuneisiin 
allianssihankkeisiin (Kainuu sote ja PSSHP) pohjautuvaan arvioon. 
Ylitysriskiksi näiden hankkeiden pohjalta arvioitiin olevan 6 milj. euroa, 
josta sairaanhoitopiirin osuus on kaupallisen mallin mukaisesti 50 %. 

Pandemiariskin osalta vastuut on määritetty riskienjakotaulukossa ja 
sairaanhoitopiirin vastuulla ovat tilanteet, joissa viranomainen määrää 
työmaan keskeytettäväksi. Riski arvioitiin pieneksi, mutta se kuitenkin 
huomioitiin riskivarauksessa, koska koronatilanteen kehitystä oli vaikea 
arvioida.

Riskivarausten määrään vaikuttavat tekijät
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Riskivarauksen määritysten jälkeen rakentamisen liiketoiminta-ala on 
kokenut poikkeuksellisia muutoksia hintojen kehityksen osalta. Tällä 
hetkellä markkinatilanne on haastava. Allianssin toteutusvaiheen 
sopimuksen laatimisen jälkeen (joulukuu 2020), rakennuskustannukset 
ovat nousseet merkittävästi sekä pandemian aiheuttaman inflaation että 
edelleen Venäjän ja Ukrainan välisen sodan myötä. Haahtelan 
tarjoushintaindeksin pisteluku joulukuussa 2020 oli 96 ja toukokuussa 
2022 106. Indeksillä korjattu Assi-hankkeen kokonaiskustannus (355,8 
milj. euroa joulukuussa 2020) olisi 392,2 milj. euroa. 
Rakennuskustannusindeksin nousu kustannustason määrittämisen 
jälkeen on 13,2 %. 

Toteutusvaiheen allianssisopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin riski 
tavoitekustannuksen ylityksestä on 50 % ylityksen määrästä. Muu 
osuus on palvelutuottajien riskiä. Jos kustannusylitys muodostuu niin 
suureksi, että palvelutuottajien laskennallinen palkkio on kokonaan 
käytetty kustannusriskin katteeksi, jää ylimenevä riski kokonaan 
tilaajalle. Arvioituna palveluntuottajien palkkio on käytetty, kun ylitys on 
suuruusluokaltaan noin 52 milj. euroa. Tästä 26 milj. euroa on 
palveluntuottajien osuus ja 26 milj. euroa tilaajan osuus. Sopimuksessa 
Skanskan palkkio-osuus on 22,9 milj. euroa. Muiden Allianssin 
palveluntuottajaosapuolten palkkiosuuteen vaikuttaa laskutuksen 
määrä. Muiden toimijoiden palkkio-osuudeksi on arvioitu 3 milj. euroa eli 
yhteensä noin 26 milj. euroa.

Allianssi on maaliskuussa 2022 arvioinut, että hankkeelle määritetty 
tavoitekustannus on merkittävästi ylittymässä kustannusten nousun 
johdosta. Vuonna 2020 tehty arvio sairaanhoitopiirin riskivaraukseen 
sisältyvästä tavoitekustannuksen 3 milj. euron ylityksestä on nykyisessä 
tilanteessa arvioitava uudelleen. Allianssin osapuolet ovat tehneet 
arvion, jossa kustannusten nousua ennustetaan kolmen tasoisena 
skenaariona:

1. pahin skenaario: 336,58 milj. euroa 
2. todennäköinen skenaario 323,98 milj. euroa 
3. paras skenaario 321,22 milj. euroa. 

Edempänä esitettävissä laskelmissa riskivarauksen päivitystarve on 
arvioitu allianssin esittämän pahimman skenaarion mukaisesti. 
Kyseessä on nimenomaisesti varaus, jota kuitenkin puretaan vasta 
toteutuneiden kustannusten perusteella.

Venäjän ja Ukrainan välinen sota on vaikuttanut hintojen lisäksi myös 
materiaalien saatavuuteen. Näitä viimeisimpiä sodasta aiheutuneita 
kustannusmuutoksia ei toistaiseksi ole pystytty huomioimaan 
laskelmissa.

Allianssi on laajasti tarkastellut keinoja kustannusten alentamiseksi ja 
tavoitekustannustason säilyttämiseksi. Näitä menettelyitä on myös 
ryhdytty toteuttamaan siinä määrin kuin on mahdollista. Yhtenä 
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merkittävimmistä keinoista on Assin julkisivumateriaalin muutos Umbra-
käsitellyksi sandwich-elementiksi. 

Kustannusten nousua ei tämän hetken arvion perusteella kuitenkaan 
pystytä kokonaan kompensoimaan. Mikäli hankkeen varauksia ei 
kasvateta, ainoaksi vaihtoehdoksi jää sairaalan toiminnallisuuden 
karsiminen, esimerkiksi yhden osastokerroksen jättäminen 
rakentamatta. Sairaanhoitopiirin hallituksen iltakoulussa käydyissä 
keskusteluissa on katsottu, ettei toiminnallisuuden karsiminen ole 
tarkoituksenmukaista.

Varauksia puretaan vain toteutuneisiin kustannuksiin perustuen. Mikäli 
kustannustaso kääntyy tulevaisuudessa laskuun, paine varausten 
purkamiseen luonnollisesti vähenee. Kustannusten vastattavaksi 
ottamisesta ja riskivarauksen purkamisesta tehdään aikanaan 
sairaanhoitopiirin tai myöhemmin hyvinvointialueen hallintosäännön 
mukaiset toimivaltaiset päätökset.

Riskivarauksen muutoksen perustelut

Tavoitekustannus on 308,2 milj. euroa. Pahin ennuste on, että 
tavoitekustannus ylittyy 28,4 milj. euroa. Tästä summasta 
sairaanhoitopiirin vastuulle tulee 14,2 milj. euroa. Tavoitekustannuksen 
ylitykseen sairaanhoitopiirillä on 3 milj. euron varaus, joten kattamatonta 
ylitystä tulisi tämän arvion perusteella 11,2 milj. euroa.

Tällä hetkellä arvioitu tavoitekustannuksen ylitys vastaa noin 9 %:n 
hinnannousua hankkeen aikana. Vastaavasti on toteutuneen inflaation 
vuoksi perusteltua korottaa lääketieteen kehityksen riskivarausta 0,3 
milj. eurolla ja sairaanhoitopiirin hankintoihin liittyvien muutosten 
varausta 0,2 milj. eurolla. Lisäksi kuvantamisteknologia on kehittynyt 
siten, että laitteiden kuvantamisresoluutio ja joustava käytettävyys 
vaativat lisäinvestointeja. Riskivarausten kasvussa on huomioitu mm. 
Ukrainan tilanteesta johtuva kustannusten nousupaine, joka ei osoita 
heikkenemisen merkkejä.
  
Sairaanhoitopiiri esittää riskivarauksen kokonaismäärän nostamista 
12,1 milj. eurolla 9 milj. eurosta 21,1 milj. euroon jakautuen 
laskennallisesti seuraavasti:
 
 Lääketieteen kehitys: teknologia / toiminnalliset muutokset 3 milj. 

euroa + 0,3 milj. euroa, uusi varaussumma yhteensä 3,3 milj. euroa
 Tilaajan hankintoihin liittyvät muutokset 2 milj. euroa + 0,6 milj. 

euroa, uusi varaussumma yhteensä 2,6 milj. euroa
 Tavoitekustannukset, ylitysriski 3 milj. euroa + 11,2 milj. euroa, uusi 

varaussumma yhteensä 14,2 milj. euroa
 Pandemia- / Koronariski 1 milj. euroa, ei muutosta. Tämän 

riskikomponentin nimi esitetään muutettavaksi ”kansainvälisen 
tilanteen aiheuttamaksi riskiksi”. 
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Varauksia voidaan käyttää toteutuneen tilanteen mukaisesti hankkeen 
kustannusten kattamiseen eivätkä ne lopullisesti välttämättä kohdennu 
yllä esitetyn arviolaskelman mukaisina.

Hankkeen kokonaistalouteen vaikuttavia tekijöitä

Edellä mainittujen riskivarausten lisäksi hankkeessa on tunnistettu myös 
Assin talousarvioon vaikuttavia tekijöitä, joiden ennakointi alkuperäistä 
talousarviota tehtäessä oli hankalaa tai niiden olemassaoloa ei 
talousarviota tehtäessä tiedetty. Näitä tekijöitä ovat mm. kaavoituksiin 
liittyvät maankäyttömaksut ja niiden määrä sekä Assin hankintoihin, 
hallinnointiin ja resursointiin liittyvät lisäystarpeet. Näihin ja muihin 
mahdollisesti tulevaisuudessa tuleviin nyt ennakoimattomiin tarpeisiin 
on syytä varautua jo tässä vaiheessa samalla kun riskivarausta 
kasvatetaan. Koko hankkeen ajalle arvioitu lisävarautumistarve 
hankkeen talousarviossa kokonaiskustannusten kasvuun on 4 milj. 
euroa jakautuen seuraavasti:

 Maankäyttösopimuksen 1. osan loppuosuus 2,5 milj. euroa
 Henkilöstöresurssien kustannus yhteensä 1,5 milj. euroa

o logistiikka-asiantuntija loppuhankkeen ajaksi 250 tuhatta 
euroa

o hankinta-asiantuntijat 2 hlö
o huoltokirja-asiantuntija
o Allianssin KAS-vaiheen aikainen sairaanhoitopiirin 

henkilöstökustannusten ylitys 0,5 milj. euroa

Rahoitus

Tässä esitettyjä muutoksia ei ole hankkeen aiemmassa rahoituksessa 
huomioitu. Välitöntä tarvetta rahoituksen kasvattamiselle ei kuitenkaan 
ole. Rahoitus riskivarauksen noston ja talousarvion lisäysten 
kattamiseen kilpailutetaan tarpeen mukaan myöhemmin erikseen.

Investoinnin poikkeuslupa

Hanke kuuluu kuntien ja kuntayhtymien eräiden investointien rajoituslain 
piiriin ja sille on haettu sosiaali- ja terveysministeriöltä investoinnin 
poikkeuslupa (15.2.2018 STM 3987/2017). Poikkeusluvan ehtojen 
mukaisesti hankkeen etenemisestä on tiedotettu sosiaali- ja 
terveysministeriötä ja valtiovarainministeriötä. Viimeisin neuvottelu 
käytiin 30.3.2022, jolloin ministeriöitä informoitiin 
rakentamiskustannusten voimakkaasta kasvusta.

Ministeriöiden virkamiehet totesivat, että investointien poikkeuslupiin on 
yleisesti sovellettu Haahtela-tarjoushintaindeksointia ja sitä sovelletaan 
myös Assi-sairaalan investointilupaan. Haahtela-indeksin pisteluku 
poikkeuslupahakemuksessa on 89,2 ja arvo toukokuussa 2022 107 
pistettä (indeksin nousu 20 %). Siten myös neuvottelussa todettiin, ettei 
poikkeusluvasta seuraa rajoitteita hankkeen rahoitukselle. Investointia 
tullaan ministeriöiden kanssa seuraavan kerran käsittelemään 
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hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta koskevissa ohjausneuvotteluissa 
syksyllä 2022.

Lausuntopyyntö

Sairaanhoitopiiri on käynyt riskivarauksen muutoksesta neuvotteluita 
hyvinvointialueen kanssa. Sairaanhoitopiirin hallitukselle esitetään, että 
riskivarauksen nostosta ja varautumisesta kokonaiskustannusten 
kasvuun pyydetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annetun lain 39 §:n mukainen suostumus 
hyvinvointialueen aluehallitukselta 30.5.2022 mennessä. 

Sairaanhoitopiirin valtuustolle tehtävä esitys riskivarausten nostolle ja 
varautumiselle kokonaiskustannusten kasvuun on ehdollinen siten, että 
hyvinvointialueen on annettava toimenpiteelle suostumuksensa. Mikäli 
suostumista hyvinvointialueelta ei saada, asia palautuu valmisteltavaksi 
sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1) pyytää 30.5.2022 mennessä hyvinvointialueen suostumuksen 
esittelyosassa esitetylle riskivarauksen nostolle, yhteensä 12,1 milj. 
euroa

2) pyytää 30.5.2022 mennessä hyvinvointialueen suostumuksen 
esittelyosassa esitetylle lisäykselle hankkeen talousarvioon, 
yhteensä 4 milj. euroa

3) esittää valtuustolle hankkeen riskivarausten nostoa, yhteensä 12,1 
milj. euroa edellyttäen, että hyvinvointialue antaa menettelylle 
suostumuksen

4) esittää valtuustolle lisäyksen hankkeen talousarvioon, yhteensä 4 
milj. euroa edellyttäen, että hyvinvointialue antaa menettelylle 
suostumuksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 7.6.2022 § 30

Hallitus: Hallitus esittää valtuustolle

1) hankkeen riskivarausten nostoa, yhteensä 12,1 milj. euroa 
edellyttäen, että hyvinvointialue antaa menettelylle suostumuksen

2) lisäyksen hankkeen talousarvioon, yhteensä 4 milj. euroa 
edellyttäen, että hyvinvointialue antaa menettelylle suostumuksen.

Päätös: 
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Palkanlaskennan sekä HR-järjestelmien ylläpito- ja 
pääkäyttäjäpalvelujen liikkeenluovutus ja palveluhankinta 
Sarastia Oy:ltä

Hallitus 25.1.2022 § 18

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua puh. 045 7734 8734

Taustaa

Väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksissaan 15.10.2021 ja 
19.11.2021 käsitellyt hyvinvointialueen palkanlaskennan ja 
henkilöstöhallinnon järjestelmien kokonaisuutta sekä niiden 
järjestämistä vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueen toiminnan 
käynnistyessä. 

Kokonaisuutta ja siihen liittyviä eri toteutusvaihtoehtoja on selvitelty ja 
vertailtu lähtien siitä, että valittava ratkaisu mahdollistaa 
hyvinvointialueen häiriöttömän aloituksen. Toiminnan valmistelun ja 
käynnistämisen tiukka aikataulu ei mahdollista ratkaisujen 
kilpailuttamista. Tämän vuoksi keskusteluja on käyty in-house 
asemassa olevien palveluntuottajien Sarastia Oy:n ja Monetra Oy:n 
kanssa. 

Henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta ei pystytä siirtymään uuteen 
järjestelmään, vaan toiminta on tarkoituksenmukaista aloittaa nykyisiin 
järjestelmiin perustuvalla ratkaisulla. Näin voidaan pienentää riskejä ja 
turvata häiriötön aloitus hyvinvointialueelle. Järjestelmien päivittämisen 
tai hankinnan osalta hyvinvointialue tekee erilliset päätökset, kun 
järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 alkaen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen suositus

Väliaikainen valmistelutoimielin on suositellut Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirille palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon järjestelmän 
ulkoistamista vuonna 2022 Sarastialle, jotta henkilöstöhallinnon 
järjestelmäratkaisun käyttöönottoprojekti saataisiin etupainotteisesti 
käynnistymään ja pystyttäisiin varmistamaan häiriötön aloitus 
hyvinvointialueelle. Tällöin sairaanhoitopiirin ja henkilöstöhallinnon 
tietojärjestelmätoimittajan (CGI) väliset sopimukset siirtyisivät liikkeen 
luovutuksen yhteydessä Sarastialle sen toiminnassa hyödynnettäväksi. 

Nykytilan selvitystä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kunnilla sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymillä on käytössään eri ohjelmistotoimittajilta 
monenlaisia henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja sovelluksia. 
Henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus hankitaan hyvinvointialueen 

31. §
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käyttöön keskitetysti yhdeltä palvelutuottajalta siten, että hyvinvointialue 
käyttää vuoden 2023 alusta yhteistä henkilöstöhallinnon järjestelmää. 
Työnantajavelvoitteiden ja 6 500 palkansaajan palkanmaksun riskien 
minimoimiseksi on valmistelussa ollut periaatteena yksi 
henkilöstöhallinnonjärjestelmä ja yksi palvelutuottaja, koska on yksi 
työnantaja. Hyvinvointialueelle henkilöstöä luovuttavien 
organisaatioiden nykytilannetta kuvaa se, että henkilöstöhallinnossa on 
käytössä kuusi eri järjestelmää ja järjestelmien operointimalleja on 
useita. Sairaanhoitopiirillä on omilla sopimuksilla käytössään CGI:n 
Prima ym. palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät - HR-järjestelmien 
käyttöön liittyvät työt sekä pääkäyttäjätehtävät tehdään omana työnä. 
Hämeenlinnan kaupungilla, Riihimäen kaupungilla, Riihimäen 
terveyskeskuskuntayhtymällä ja Hattulan kunnalla on käytössä CGI:n 
Populus-järjestelmä, jota operoi Sarastia Oy. Janakkalan kunta on 
käyttänyt Sarastian tarjoamaa S365 HR-järjestelmää vuodesta 2020 
lähtien, mutta sitä ennen oli käytössä Populus Sarastialta. Forssan 
seudulla operoinnista vastaa Loimijoen Kuntapalvelut Oy CGI:n 
Populus-järjestelmällä. Hausjärvi ja Loppi siirsivät toiminnan Sarastialta 
Kuntien Heta-palvelut Oy:lle 1.1.2022. Eteva kuntayhtymällä on 
käytössä omat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät. 

Sarastia Oy tuottaa henkilöstöhallinnonjärjestelmäpalveluita kuudelle 
Kanta-Hämeen kunnalle tai kuntayhtymälle. Hyvinvointialueen 
toiminnan valmistelun ja käynnistämisen aikataulurajoitteiden vuoksi ei 
ole mahdollisuutta siihen, että hyvinvointialue itse kilpailuttaisi 
henkilöstöhallinnon järjestelmät ja käyttöönotto olisi 1.1.2023. 
Kilpailutuksesta tulevat viiveet olisivat riski häiriöttömälle aloitukselle. 
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on Sarastia Oy:n omistaja, joten yhtiö on 
sidosyksikköasemassa hyvinvointialueeseen, jolloin järjestelmän valinta 
ja palkkapalvelujen tuottaja valinta voidaan tehdä hankintalain 
mahdollistavana suorahankintana sidosyksiköltä. 

Suunnitelma jatkotoimenpiteiksi hyvinvointialueella

Hyvinvointialue aloittaa toiminnan Sarastia Oy:n henkilöstöhallinnon 
järjestelmäkokonaisuudella, joka on käytössä tällä hetkellä 
palkanmaksuun ja henkilöstöasioiden käsittelyyn luovuttavissa 
organisaatioissa. Nykyisiin järjestelmiin perustuvalla ratkaisulla on 
tarkoitus turvata häiriötön aloitus hyvinvointialueelle. Sarastia on 
hankkinut järjestelmäkokonaisuuden CGI:ltä. Populuksella hoidetaan 
tällä hetkellä lähes kaksi kolmasosaa siirtyvän henkilöstön 
palkanlaskennasta joko kuntien omana työnä tai ostopalveluna. 
Sarastian Populus-järjestelmä on laajettavissa koko hyvinvointialueelle 
ilman erillisjärjestelyitä. Populukseen integroitaisiin WebTallennus 
(sähköiset lomakkeet), HRM (osaamisen ja koulutusten hallinta, 
kehityskeskustelut yms.), Titania-työvuorosuunnittelu ja Analytics-
raportointi. Sarastialla ei tällä hetkellä ole sopimusta CGI:n HRM-
järjestelmästä vaan sen sopimuskokonaisuus siirtyisi sairaanhoitopiiriltä 
Sarastialle. Sopimusten siirto vaatii sopimista osapuolten kesken: 
sairaanhoitopiiri – hyvinvointialue – Sarastia – CGI. Hyvinvointialueen 
henkilöstöhallinnon järjestelmäpalvelukokonaisuudeksi on valittu 
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Sarastian sopimuksella CGI:n Populus-palkkajärjestelmä (Populus, 
WebTallennus, HRM, Titania, Analytics-raportointi). 
Palkanlaskentapalvelun tuottamisesta jatkuvana palveluna tehdään 
erillinen sopimus vuodeksi 2023 ja optiona on vuodet 2024–2025 (1+1). 

Käyttöönottoprojekti on aloitettu vuoden 2022 alussa, jolloin järjestelmät 
tulevat hyvinvointialueen käyttöön 1.1.2023. Palkanlaskentapalvelujen 
sopimuskausi tulisi olemaan 31.12.2023 saakka ja optiona on vuodet 
2024–2025 (1+1), koska hyvinvointialueen arvioidaan hankkivan 
henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden ja 
palkanlaskentapalvelujen tuottamisen pidempiaikaisena ratkaisuna. 

Suunnitelma jatkotoimenpiteiksi sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirissä henkilöstöpalveluissa on neljä palkkasihteerin 
vakanssia. Mahdollinen liikkeen luovutus kohdistuisi palkkasihteereihin 
sekä CGI:n HR-järjestelmäsopimuksiin. Mahdollisen palvelun 
ulkoistamisen ja liikkeen luovutuksen osalta on käynnistettävä 
yhteistoimintalain mukainen menettely koskien em. neljää 
palkkasihteeriä. 

Kuten edellä on todettu, kyseeseen voi tulla liikkeen luovutus ja 
ulkoistaminen henkilöstön ja järjestelmien osalta jo vuoden 2022 
aikana. Tämän vuoksi on aloitettava neuvottelut ja selvitykset Sarastian 
kanssa mahdollisimman pian, jotta mahdollinen käyttöönottoprojekti 
voidaan saattaa päätökseen ja haltuunotto käynnistää hyvissä ajoin 
kuluvan vuoden aikana. 

Sairaanhoitopiirin palkanlaskennan kokonaisprosessiin liittyy paljon 
henkilöstöhallinnon ulkopuolista, tulosalueilla tehtävää työtä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa palkkaan vaikuttavien tietojen keräämistä 
ja syöttämistä tarvittaviin järjestelmiin. Rajapintojen toimivuus tämän 
työn ja varsinaisen palkanlaskennan välillä on siten kuvattava riittävällä 
tarkkuudella tehokasta toteutusta ja toisaalta sopimuksia ajatellen.

Sairaanhoitopiirin CGI:ltä hankkimat henkilöstöhallinnon järjestelmät 
perustuvat osin pitkän aikaa sitten tehtyihin kilpailutuksiin ja 
järjestelmien myöhempiin muutoksiin ja laajennuksiin. Myös tämän 
kokonaisuuden selvittäminen sekä sopimusteknisistä syistä että 
hyvinvointialueen jatkovalmistelua helpottamaan on tarpeellista.

Hankkeessa tehdään esiselvitys toimintaprosessiin liittyvästä 
vastuunjaosta ja rajapinnoista sekä valmistellaan ulkoistukseen liittyvät 
sopimukset. 

Valmistelun jälkeen ulkoistuskokonaisuus tuodaan päätettäväksi 
sairaanhoitopiirin ja tarvittaessa hyvinvointialueen toimielimiin.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää, että edellä esitetyn 
mukaisesti
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1) sairaanhoitopiirin palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon 
järjestelmien ulkoistamisesta Sarastia Oy:lle käynnistetään selvitys 
ja yhteistoimintaneuvottelut

2) liikkeen luovutukseen ja ulkoistamiseen liittyvät sopimukset tuodaan 
selvityksen jälkeen hallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Hallitus 17.5.2022 § 97

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua puh. 045 7734 8734 ja vs. 
hallintojohtaja Anu Junikka puh. 040 538 6859

Taustaa

Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt selvitystä palkanlaskennan ja HR-
järjestelmien siirtämistä Sarastia Oy:lle kokouksessaan 25.1.2022 (§ 
18) ja päättänyt, että palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon 
järjestelmien siirtämisestä Sarastia Oy:lle käynnistetään selvitys ja 
yhteistoimintaneuvottelut ja että liikkeenluovutukseen ja 
palveluhankintaan liittyvät sopimusasiakirjat tuodaan selvityksen jälkeen 
hallituksen käsiteltäväksi.

Selvitys

Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt henkilöstöä koskevan 
yhteistoimintamenettelyn ja neuvotellut   palkkasihteerien ja heitä 
edustavan pääluottamusmiehen kanssa järjestelyn toteuttamisesta ja 
vaikutuksista työntekijöiden tehtäviin ja asemaan. 

Järjestelyn toteuttamista on valmisteltu käymällä läpi palkanlaskennan 
kokonaisprosessit sisältäen nykyiset tehtävät, prosessiin osallistuvien 
roolit ja käytettävät järjestelmät. Käytännössä henkilöstöhallinnon ja 
erityisesti palkanlaskentaan tietoja tuottavien toimijoiden tehtävät on 
käyty läpi jo aiemmin vuoden 2020 ja 2021 vaihteessa. Nämä 
prosessikuvaukset on tarkistettu ja todettu niiden olevan ajan tasalla 
edelleen. 

Henkilöstöhallinnon käytössä olevien tietojärjestelmien siirtämiseksi 
Sarastia Oy:lle on neuvoteltu sairaanhoitopiirin, Sarastian ja CGI:n 
kanssa ja osapuolet ovat laatineet yhteisymmärryksessä liitteenä olevan 
kolmikantasopimuksen.

Järjestelyn toteuttamisen perustelut

Kuten aiemmin (25.1.2022 hallitus) on todettu, 
palkanlaskentapalveluiden ja siinä käytettävien HR-järjestelmien 
siirtäminen Sarastialle liikkeenluovutuksena ja vastaavien palveluiden 
hankkiminen sidosyksikkönä toimivalta  Sarastialta  jo kuluvan vuoden 
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2022 aikana on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä, jotta Kanta-
Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon järjestelmäratkaisun 
käyttöönottoprojekti saadaan etupainotteisesti käynnistymään vuoden 
2022 aikana ja siten varmistetaan  palkkahallinnon palveluiden häiriötön 
alkaminen hyvinvointialueelle. 

Nyt toteutettavalla järjestelyllä ei muuteta palkanlaskennan palveluiden 
sisältöä nykyisestä. Palvelut tullaan hankkimaan vuoden 2022 aikana 
as is - periaatteella Sarastialta, millä tarkoitetaan palvelun toimittamista 
sairaanhoitopiirille saman sisältöisenä kuin se on tuotettu omana 
toimintana. Palvelun tuottamisessa noudatetaan näin ollen sekä 
palvelun sisällön, vastuunjaon sekä toimintamallien osalta samaa 
toimintamallia kuin on noudatettu ennen palvelujen siirtoa Sarastialle. 
Sarastian kanssa on yhdessä käyty läpi nykyiset toimintamallit, 
palkkasihteerien tehtäväkuvat ja vastuunjako työpajoissa maaliskuussa 
2022. Palvelun tuottamisessa noudatetaan työpajoissa sekä 
sairaanhoitopiirin erikseen toimittamissa tehtävälistauksissa 
dokumentoituja vastuita ja toimintamalleja sekä sopimusasiakirjoissa 
määriteltyä palvelukuvausta ja vastuunjakoa. 

Aikataulu

Tavoitteena on, että toiminta ja järjestelmät siirtyvät Sarastialle 1.9.2022 
lukien. Sairaanhoitopiirin osalta ulkoistamisratkaisu koskee vain 
aikaväliä 1.9.2022 – 31.12.2022. Sopimukset on valmisteltu tältä 
pohjalta, ajallisesti ja as is -mallin mukaisesti. Kanta-Hämeen 
hyvinvointialue vastaa henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä 
1.1.2023 lähtien.

Siirtyvä henkilöstö

Hallituksen edellisen kokouksen ajankohtana tammikuussa 2022 
järjestely koski neljää palkkasihteeriä. Tilanne on muuttunut siten, että 
siirto koskee vain kahta vakituista ja yhtä määräaikaista palkkasihteeriä. 
Palkkasihteerit siirtyvät Sarastian palvelukseen työsopimuslain 1. luvun 
10§:n tarkoittamina ns. vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen 
ehdoin ja ilman koeaikaa. 

Yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintaneuvotteluita on käyty yhteistoimintalain mukaisesti. 
Neuvotteluissa ovat olleet mukana palkkasihteerit ja heitä edustava 
pääluottamusmies sekä työnantajan edustajina henkilöstöjohtaja ja 
talous- ja tukipalvelujohtaja. Viimeisimmässä neuvottelumuistiossa 
todetaan, että ”palkkasihteereillä ei ole huomautettavaa asiaan liittyen. 
Yleisesti todettiin, että liikkeen luovutukselle ja henkilöstön siirrolle ei ole 
vaihtoehtoja. Käytännön asioiden läpikäyntiä tulee edelleen jatkaa, 
mikäli esitys ulkoistamisesta hyväksytään.” 
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Ulkoistettavan palkanlaskentapalvelun ja järjestelmien 
kustannukset

Palvelusopimuksen alaliitteessä 5 on ilmoitettu palvelun hinta aikavälillä 
1.9.2022 – 31.12.2022. Palvelukokonaisuuden hintaan sisältyvät 
palvelusopimuksen liitteessä 2 kuvatut peruspalveluna tuotettavat 
kokonaisuudet sekä myös muut palkkasihteerien tehtäväkokonaisuudet, 
jotka on kuvattu liikkeenluovutussopimuksen liitteessä 3 ja joita 
palkkasihteerit ovat tuottaneet sairaanhoitopiirille ennen siirtymistään 
Sarastialle. 

Kiinteä hinta sisältää palkanlaskennan työn sekä Sarastialle siirtyvien 
järjestelmien kustannukset luovutushetkestä vuoden 2022 loppuun. 
Palvelun hinta sisältää laskennallisesti kolmen palkkasihteerin 
palkkakustannukset sekä järjestelmien osalta samat kustannukset, jotka 
sairaanhoitopiirille tulisivat, mikäli järjestelmäsopimuksia ei siirrettäisi. 

Riskit

Palkanmaksun häiriöttömyys on erittäin merkittävää sairaanhoitopiirin 
toiminnalle. Palkanlaskennan toteutus ulkoistetulla as is –mallilla pyrkii 
minimoimaan häiriöriskejä. Tästä huolimatta on välttämätöntä, että 
sopimuksiin kirjataan sanktioehto, joka osaltaan varmistaa 
palkanmaksun häiriötöntä toteuttamista tilanteessa, jossa 
palkkasihteerien työnjohto-oikeus on sairaanhoitopiirin ulkopuolisella 
toimijalla.

Toiminnan ulkoistamiseen liittyvät sopimukset

Palkanlaskennan ja tietojärjestelmien ulkoistamiseen liittyvät 
sopimusasiakirjat ovat seuraavat:

Liikkeenluovutussopimus 
-liite 1 siirtyvä henkilöstö (salassa pidettävä)
-liite 2 siirtyvät ohjelmistot
-liite 3 siirtyvän henkilöstön tehtävät
Puitesopimus 
-liite 1 palvelusopimus

 palvelusopimuksen liite 2 henkilöstöpalveluiden palvelukuvaus
 palvelusopimuksen alaliite 2.1. henkilöstöpalveluiden 

vastuunjakotaulukko
 palvelusopimuksen alaliite 2.3 toimitettavien palveluiden 

yksilöinti
 palvelusopimuksen liite 5 palvelun hinta
 palvelusopimuksen liite 6 käsiteltävät henkilötiedot
 palvelusopimuksen liite 7 julkisen hallinnon IT-hankintojen 

yleiset sopimusehdot (palvelut verkon kautta)
 palvelusopimuksen liite 8 julkisen hallinnon IT-hankintojen 

yleiset sopimusehdot

Valtuusto Kokouspäivä
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-liite 3 tietojenkäsittelysopimus ja tietoturvaohje
-liite 4 sopimusasiakirjat
Tietojärjestelmien siirtosopimus (KHSHP-Sarastia-CGI)

Liite (3) sopimusasiakirjat
palkkahallinnon prosessikuvaukset
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ja sovellusten 
välisten yhteyksien kuvaukset

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se  

1) hyväksyy palkanlaskennan ulkoistamisen ja henkilöstöhallinnon 
järjestelmien ylläpito- ja pääkäyttäjäpalveluiden ulkoistamisen 
liitteenä olevien sopimusten mukaisesti 1.9.2022 lukien Sarastia 
Oy:lle

2) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään sopimuksiin 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 7.6.2022 § 31

Liite (5) sopimusasiakirjat
palkkahallinnon prosessikuvaukset
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ja sovellusten 
välisten yhteyksien kuvaukset

Hallitus: Valtuusto päättää

1) hyväksyä palkanlaskennan ulkoistamisen ja henkilöstöhallinnon 
järjestelmien ylläpito- ja pääkäyttäjäpalveluiden ulkoistamisen 
liitteenä olevien sopimusten mukaisesti 1.9.2022 lukien Sarastia 
Oy:lle

2) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään sopimuksiin 
tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös:
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SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA SARASTIA OY:LLE KANTA-HÄMEEN 
SAIRAANHOITOPIIRILTÄ

1. OSAPUOLET

Asiakas: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (Y-tunnus: 0818235-5) (jäljempänä Asiakas)
Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa: 
Henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua, puh. 045 7734 8734, 
petri.alaluusua@khshp.fi

Toimittaja: Sarastia Oy (Y-tunnus: 2360731-5) (jäljempänä 
Toimittaja) Toinen Linja 14, 00530 Helsinki

Yhteyshenkilö sopimusehtoihin liittyvissä asioissa:
Henkilöstöjohtaja Katja Himanen, puh. 050 501 3130, katja.himanen@sarastia.fi

Yhteyshenkilö sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa:
Palvelujohtaja Susanna Hiltunen, puh. 040 806 9081, susanna.hiltunen@sarastia.fi 

Jäljempänä osapuolista käytetään myös ilmaisua Osapuoli ja molemmista yhdessä ilmaisua Osapuolet.

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Sopimuksen Osapuolten tarkoituksena on toteuttaa järjestely, jonka mukaisesti i) Toimittaja tuottaa 
Asiakkaalle  vastaisuudessa  sen  tarvitsemat  henkilöstöhallinnon  palvelut  erillisen  palvelusopimuksen 
(jäljempänä  Palvelusopimus)  mukaisesti määräaikaisesti  1.9.2022-31.12.2022  välillä ja  ii)  Asiakkaan 
palveluksessa edellä tarkoitettuja palveluita tuottava henkilöstö (jäljempänä Henkilöstö) työ- tai muun 
toimisuhteen laadusta riippumatta sekä iii) erikseen tällssä sopimuksella sovitut ohjelmisto-, lisenssi- sekä 
valmisohjelmistojen  ja  tuotteiden  sopimukset  palvelun  tuottamiseksi  siirtyy Asiakkaan palveluksesta 
Toimittajan palvelukseen tämän sopimuksen (jäljempänä HenkilöstösopimusLiikkeenluovutussopimus) 
tarkemmin sääntelemällä tavalla.

Tämän Henkilöstösopimuksen   Liikkeenluovutussopimuksen   on tarkoitus tulla voimaan ainoastaan 
tilanteessa, jossa edellä tarkoitettu Palvelusopimus tulee voimaan.

Edellä tarkoitettu Palvelusopimus on allekirjoitettu Asiakkaan puolesta xx.xx.2022 ja Toimittajan puolesta 
xx.xx.2022

Tavoiteaikataulu  henkilöstön  siirtymiselle  Toimittajan  palvelukseen  on  1.9.2022  (jäljempänä 
Luovutushetki).

3. SIIRTYVÄ HENKILÖSTÖ

Siirtyvä Henkilöstö siirtyy Luovutushetkellä Toimittajan palvelukseen työsopimuslain (26.1.2001/55) 1 
luvun 10 §:n sekä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (11.4.2003/304) 5 luvun 25 §:n tarkoittamina 
ns. vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin ja ilman koeaikaa. Toimittajan palvelukseen 
siirtyy kaikkiaan kolme [3] henkilöä Asiakkaan työsuhteisesta (ml. virkasuhteiset henkilöt) henkilöstöstä.  
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Siirtyvät  henkilöt on luetteloitu Liitteessä  1. Luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista 
(jäljempänä kaiken laatuisista  palvelussuhteista  käytetään  ilmaisua  Työsuhde)  johtuvat  työnantajan 
oikeudet  ja  velvollisuudet  siirtyvät Toimittajalle. Virkasuhteet muuttuvat työsuhteiksi viimeistään 
Luovutushetkellä. Työnantajan päätettävissä  olevat  henkilökuntaedut  määräytyvät  Luovutushetkestä 
alkaen Toimittajan noudattamien käytäntöjen mukaisesti.

Siirtyvän Henkilöstön Työsuhteet jatkuvat Luovutushetkellä voimassa olevien työsopimusten mukaisen 
määräajan loppuun määräaikaisessa Työsuhteessa olevien henkilöiden osalta. Muilta osin määräaikaiseen 
henkilöstöön sovelletaan samoja periaatteita kuin toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa 
olevaan henkilöstöön. Toimittaja tekee kaikkien siirtyvien henkilöiden, myös viroista työsopimussuhteisiin 
siirtyvien henkilöiden, kanssa uudet työsopimukset.

Jotta varmistetaan toimintojen ja Henkilöstön sujuva siirtyminen, Henkilöstö tulee käyttämään 
työaikaansa Asiakkaalla ennen Luovutushetkeä mm. muutoksiin liittyviin projekteihin, muutostyöpajoihin, 
henkilöstöinfoihin,  tutustumiskeskusteluihin  ja  koulutuksiin  ilman,  että  Toimittajalla  on  velvollisuutta 
korvata tältä osin mitään Asiakkaalle.

Selvyyden  vuoksi  Osapuolet  toteavat,  että  Toimittajalla  on  oikeus  päättää  siirtyneen  Henkilöstön 
työtehtävistä  ja  työntekopaikasta  työnantajan  direktio-oikeutensa  perusteella,  esim.  henkilö  voidaan 
osoittaa tekemään vastaavia tehtäviä myös muille Toimittajan asiakkaille. 

4. SIIRTYVÄT OHJELMISTOSOPIMUKSET

Palvelutuotantoon  kuuluvat  liitteessä  2 luetellut  ohjelmistosopimukset  oikeuksineen,  vastuineen  ja 
velvollisuuksineen  siirtyvät  Toimittajalle  Luovutuspäivästä  lukien.  Asiakas  vastaa  sellaisista  em. 
ohjelmistosopimuksiin  liittyvistä  oikeuksista,  vastuista  ja  velvollisuuksista,  jotka  ovat  syntyneet  ennen 
luovutushetkeä ja Toimittaja vastaa niistä Luovutushetken jälkeen.  

5. ASIAKKAAN JA TOIMITTAJAN VASTUUT

Asiakas vastaa Henkilöstön osalta siitä, että Henkilöstön palkka- ja muut Työsuhde-ehdot sekä etuisuudet 
eivät  poikkea  viimeistään  Henkilöstösopimuksen  Liikkeenluovutussopimuksen  allekirjoittamispäivää 
edeltävänä päivänä Asiakkaan Toimittajalle kirjallisesti antamista ja Liitteessä     1   ilmenevistä tiedoista ja 
työnantajalle kuuluvat velvoitteet ml. erilaiset maksut on maksettu täysimääräisenä Luovutushetkeen asti. 
Asiakas vakuuttaa, että siirtyvälle Henkilöstölle ei ole luvattu työ- tai virkaehtosopimuksen ulkopuolisia 
palkankorotuksia  tai  muita  Liitteessä  1 ilmenemättömiä työsopimukseen perustuvia etuisuuksia 
Toimittajalle toimitettujen henkilöstötietojen luovuttamisen jälkeen.

Henkilöstöön kuuluvalla työntekijällä säilyy Toimittajan palvelukseen siirryttäessä oikeus Luovutushetkellä 
kertyneisiin pitämättömiin vuosilomapäiviin.

Asiakas vastaa Toimittajalle kaikista Henkilöstön Työsuhteisiin perustuvista palkoista, muista saatavista, 
työnantajavelvoitteista ja maksuista, mukaan lukien kertyneet lomapalkat, lomakorvaukset, lomarahat, 
työajan lyhennyskorvaukset, sosiaaliturvavakuutusmaksut, eläkevakuutusmaksut, työttömyys-, tapaturma- 
ja ryhmähenkivakuutusmaksut ym. työnantajamaksut, joiden syntyperuste on Luovutushetkeä edeltävältä 
ajalta,  ja  Toimittaja  vastaa  Luovutushetken  jälkeiseen  aikaan  perustuvista  eristä.  Asiakkaan  vastuulle 
kuuluvat  myös  Luovutushetkeä  edeltävältä  ajalta  sekä  Luovutushetkeä  ensiksi  seuraavan  täyden 
kalenterivuoden  loppuun saakka  Henkilöstölle  maksettavat  Toimittajan  soveltamaa  työehtosopimusta 
paremmat vuosiloma- ja muut etuudet.

Asiakkaalla ei ole tiedossa Henkilöstöä koskien mitään sellaisia seikkoja, jotka saattaisivat johtaa 
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oikeuden- käyntiin, hallintoprosessiin, välimiesmenettelyyn tai muuhun vastaavaan prosessiin.

Edellä  mainitut  vastuut  ja  kustannukset  sivukuluineen  lasketaan  välittömästi  ennen  Luovutushetkeä 
kertyneiden määrien perusteella  ja  laskutetaan Asiakkaalta viipymättä.  Sivukulut lasketaan Toimittajan 
soveltaman  sivukuluprosentin  mukaan.  Eläkemenoperusteiset  ja  varhaiseläkkeisiin  perustuvat  maksut 
maksetaan eläkelaitoksen laskutuksen mukaisesti noudattaen edellä mainittua Luovutushetkeen 
perustuvaa palvelus suhteiden kohdistumista Asiakkaalle ja Toimittajalle.

Mikäli Toimittajan palvelukseen siirtyneellä Työntekijällä todetaan, ennen Luovutushetkeä tai viimeistään 
seuraavan  kalenterivuoden  aikana,  ammattitauti  tai  ilmenee  muu  tapaturmavakuutuslain  perusteella  
korvattava  vahinkotapahtuma,  joka  on  aiheutunut  työntekijälle  ennen  Luovutushetkeä  taikka  joku 
siirtyvistä työntekijöistä  Toimittajan  palveluksessa  ollessaan  jää  työkyvyttömyyseläkkeelle  niin,  että 
eläketapahtuman  ajankohdaksi  määritellään  Luovutushetkeä  edeltävä  päivä,  vastaa  Asiakas  edellä 
mainituissa tapauksissa Toimittajalle aiheutuvista kustannuksista, vaikka varsinainen päätös 
ammattitaudista, tapaturmavahingosta tai eläkkeestä on tehty Luovutushetken jälkeen.

Asiakas vastaa Toimittajalle siirtyvän Henkilöstön ylityökorvauksista, joiden peruste on syntynyt ja jotka 
kohdistuvat aikaan ennen Luovutushetkeä. Mikäli ylityökorvaukset on sovittu pidettäväksi vapaapäivinä, 
on ne  pidettävä  ennen  Luovutushetkeä.  Mikäli  työntekijä  pitää  sovitut  vapaapäivät  Luovutushetken 
jälkeen, Toimittaja  laskuttaa  kyseiset  päivät  Asiakkaalta  kunkin  henkilön palkkakustannuksen  mukaan 
sivukuluineen. Toimittaja laskuttaa siirtyvät työaikasaldot Asiakkaalta. Asiakas toimittaa viimeistään 
Luovutushetkeä edeltävänä päivä ja Henkilöstöä koskevan työaikakirjanpidon Toimittajalle ja täsmäyttää 
sen  viimeistään kahden  viikon  kuluttua  Luovutushetkestä  siten,  että  tiedot  ovat  niitä  koskevien 
säännösten mukaisia Luovutushetkeen saakka.

Asiakas vastaa Toimittajalle niiden Toimittajan palvelukseen siirtyvien työntekijöiden sairausajan palkoista 
ja muista korvauksista henkilöstösivukustannuksineen, joiden sairaus ja sitä vastaava lääkärin määräämä 
loma on alkanut ennen Luovutushetkeä.

Asiakas vastaa Toimittajalle kaikista ennen Luovutushetkeä suoritettujen irtisanomisten, lomautusten ja 
vastaavien toimenpiteiden perusteella Toimittajan mahdollisesti kohdistettavista vaateista aiheutuneista 
kustannuksista.

6. REKRYTOINTIKIELTO

Asiakas  sitoutuu Palvelusopimuksen  voimassaolon  ajan ja  vähintään kuitenkin  36 kuukautta  olemaan 
rekrytoimatta tämän Sopimuksen mukaisesti Toimittajan palvelukseen siirtynyttä Henkilöstöä. 
Rekrytointikiellon rikkomiseksi ei kuitenkaan katsota tilannetta, jossa henkilö vastaa julkiseen ja avoimeen 
työpaikkailmoitukseen  ja  sen  perusteella  tulee  valituksi  tehtävään.  Tällaiseksi  työpaikkailmoitukseksi 
katsotaan ilmoitus työpaikasta, joka on ilmoitettu avoimeksi työpaikaksi työvoimahallintoon ja joka on 
julkaistu työvoima hallinnon verkkopalvelussa ja Asiakkaan omassa verkkopalvelussa.

Rekrytointikiellon rikkomisesta seurauksena on sopimussakon maksuvelvollisuus. Sopimussakon määrä 
on rekrytoidun  henkilön  Toimittajan  (ml.  sen  konserniyhtiöt)  palveluksessa  saaman  säännöllisen 
kokoaikaiseksi muunnetun veronalaisen kuukausipalkan bruttomäärä kerrottuna kahdellatoista.

7. TYÖSOPIMUKSET

Asiakas luovuttaa Toimittajalle Henkilöstön Työsuhteiden ehtojen kopiot (työsopimus ja sen voimassa 
olevat tiedot) ja Henkilöstöä koskevat muut ajantasaiset ja kattavat tiedot, jotka työnantaja on oikeutettu 
säilyttämään. Luovutushetkestä alkaen siirtyvään Henkilöstöön noudatetaan uuden työnantajan 
(Toimittajan) henkilöstöpoliittisia periaatteita.

Asiakas antaa Työsuhteen päättyessä kullekin henkilölle palvelu- tai työtodistuksen viimeistään yhden 
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kuu- kauden kuluttua Luovutushetkestä.

8. TYÖEHTOSOPIMUKSET

Mikäli  siirtyvän Henkilöstön osalta noudatetaan ennen Luovutushetkeä samaa työehtosopimusta mitä 
Toimittajalla noudattaa henkilöstöönsä, sovelletaan Luovutushetken jälkeenkin tätä samaa 
työehtosopimusta. Jos siirtyvän Henkilön osalta Asiakas on noudattanut ennen Luovutushetkeä muuta 
työehtosopimusta kuin Toimittajan noudattamaa työehtosopimusta, noudattaa Toimittaja 
Luovutushetken jälkeen Henkilöstön osalta Asiakkaan noudattamaa työehtosopimusta tai soveltuvin osin 
virkaehtosopimusta  kyseisen  työehtosopimuksen  (soveltuvin  osin  virkaehtosopimuksen) 
voimassaolokauden  loppuun  saakka,  jonka  jälkeen  Toimittaja noudattaa Henkilöstöön samaa 
työehtosopimusta kuin muuhunkin henkilöstöönsä.

Tämä  Toimittajan  henkilöstöönsä  noudattama  työehtosopimus  on  Henkilöstösopimuksen 
allekirjoituspäivänä Avaintyönantajien Avainta ry:n työehtosopimus.

9. TYÖSUHTEET

Työsuhteen irtisanomisoikeudesta liikkeenluovutuksen yhteydessä on säädetty työsopimuslain 7. luvun 5. 
pykälässä.

Toimittajalla  on  oikeus  toteuttaa  toiminnan edellyttämiä tehtävämuutoksia  työlainsäädännön ja  soveltuvan  
työehtosopimuksen puitteissa.

10. ELÄKEOIKEUS JA ELÄKEVASTUUT

Toimittaja hankkii Henkilöstölle julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisen eläketurvan kyseisen lain 
tarkoittamasta julkisoikeudellisesta Keva-nimisestä eläkelaitoksesta.

11. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä  Henkilöstösopimus  Liikkeenluovutussopimus  tulee  voimaan  vain,  jos  i)  Osapuolet  ovat 
allekirjoittaneet  tämän  HenkilöstösopimuksenLiikkeenluovutussopimuksen; ja ii) Palvelusopimus on 
allekirjoitettu viimeistään Henkilöstösopimuksen Liikkeenluovutussopimuksen allekirjoittamispäivänä sekä 
iii) molemmat edellä sovitut ehdot ovat täyttyneet viimeistään Luovutushetkellä. Jos Palvelusopimusta ei  
ole  allekirjoitettu  Luovutushetkeä  aikaisemmin,  tämä  Henkilöstösopimus  Liikkeenluovutussopimus 
raukeaa tulematta voimaan.

Tätä sopimusta on tehty kappale kummallekin Osapuolelle.

12. VIESTINTÄ

Tähän puitesopimukseen Liikkeenluovutussopimukseen liittyvä viestintä osoitetaan Osapuolille alussa 

mainittuja yhteystietoja käyttäen. Yhteyshenkilöiden tai -tietojen vaihtumisesta tulee viivytyksettä 

kirjallisesti ilmoittaa toiselle osapuolelle.

Osapuolet  sopivat  etukäteen  erikseen  Henkilöstön  siirtymiseen  liittyvästä  tiedottamisesta  ja  muusta 
viestinnästä.

13. YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuoli  ei  ole  vastuussa toiselle  Osapuolelle  viivästyksestä  ja vahingosta,  joka johtuu ylivoimaisesta 
esteestä, johon Osapuolen ei voida kohtuudella katsoa olleen velvollinen varautumaan etukäteen. Ylivoi- 
maiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi työtaistelutoimenpiteet riippumatta siitä, onko Osapuoli (ml. sen 
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kanssa  samaan konserniin  kuuluvat  yhtiöt)  kohteena tai  osapuolena työtaistelutoimenpiteessä.  Muita 
ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi tietoliikenteen häiriintymisen, tulipalon, vesivahingon, 
maanjäristyksen,  tulvan  ja  muiden luonnonilmiöiden sekä energianjakelun häiriöiden aiheuttamat 
katkokset ja häiriöt Osa- puolen toiminnassa.

Osapuolen Alihankkijan viivästys katsotaan myös ylivoimaiseen esteeseen rinnastettavaksi 
vapauttamisperusteeksi, mikäli viivästys johtuu Osapuolen Alihankkijaa kohdanneesta ylivoimaisesta 
esteestä.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä.

14. SALASSAPITO

Tämän Henkilöstösopimuksen Liikkeenluovutussopimuksen olemassaolo ja sisältö ovat salassa pidettävää 
aineistoa viiden vuoden ajan allekirjoituspäivämäärästä lukien. Salassapitovelvoite ei kuitenkaan koske 
tilanteita,  joissa  Osapuolta  koskeva  pakottava  lainsäädäntö  velvoittaa  julkistamaan  rajoitetusti  tai  
rajoittamatta  Henkilöstösopimuksen   Liikkeenluovutussopimuksen   olemassaolon  tai  sen  sisältöä.  Muu 
olemassaolon  tai  sisällön  luovuttaminen  Osapuolen  konserniorganisaation  ulkopuolelle  kolmannelle 
osapuolelle  edellyttää  toisen  Osapuolen  ennakkoon  antamaa  kirjallista lupaa  pl.  Osapuolen 
neuvonantajat,  tilintarkastajat  ja  vastaavat  tahot,  jotka  ovat  velvollisia  noudattamaan 
salassapitovelvollisuutta.

15. HENKILÖSTÖSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tätä Henkilöstösopimusta Liikkeenluovutussopimusta voidaan muuttaa vain Osapuolten allekirjoittamalla 
sopimuksella.

16. LIITTEET JA SOVELTAMISJÄRJESTYS RISTIRIITATILANTEISSA

Tämän Henkilöstösopimuksen Liikkeenluovutussopimuksen liitteitä ovat:

 Liite 1: Luettelo siirtyvästä Henkilöstöstä 
 Liite 2: Luettelo siirtyvistä Ohjelmistoista sopimusnumeroineen
 Liite 3: Siirtyvän Henkilöstön tehtävät

Tämän Henkilöstösopimuksen Liikkeenluovutussopimuksen ja sen liitteiden ollessa keskenään ristiriidassa 
sovelletaan ensin tätä Henkilöstösopimusta Liikkeenluovutussopimusta ja sen jälkeen liitteitä yllä olevassa 
järjestyksessä.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Tätä Liikkeenluovutussopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

Jos  kiistakysymys  ei  ratkea  neuvotteluin,  erimielisyydet  jätetään  ratkaistavaksi  ensiasteena  Asiakkaan 
kotipaikan käräjäoikeus.

Tähän  Liikkeenluovutussopimukseen sovelletaan  Suomen  lakia.  Liikkeenluovutussopimukseen ei 
kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.
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Luottamuksellinen

6 (5)LIIKKEENLUOVUTUSSOPIMUS

Sarastia Oy
Kotipaikka: Helsinki

sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

18. PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUKSET

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Sarastia Oy

Seppo Ranta Mika Kantola
Sairaanhoitopiirin johtaja Toimitusjohtaja
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Liikkeenluovutussopimuksen liite 1 (1)      Liite 2

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Sarastia Oy:n välillä

xx.xx.2022
Luottamuksellinen

Siirtyvät Ohjelmistot

Ohjelmisto Sopimuksen nimi Sopimusnumero

CGI HR Puitesopimus 24150

CGI HR HRM valmisohjelmiston ylläpitopalvelu 24278

CGI HR Sopimuksen 24278 muutossopimus 10187352

Analytics HC Analytics palveluna perussopimus 285808

Analytics HC Analytics palveluna perussopimus 285806

Sarastia Oy
Puhelin 020 6399 400 
etunimi.sukunimi@sarastia.fi

www.sarastia.fi 
Kotipaikka: Helsinki 
Y-tunnus: 2360731-5
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Liikkeenluovutussopimuksen liite 1 (1)      Liite 3

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Sarastia Oy:n välillä

xx.xx.2022

Siirtyvän henkilöstön tehtävät

Palkkasihteeri I

 Aakkosväli K-M palkka-asioiden hoito, koelaskennan ja varsinaisen laskennan tarkastus
 Palkkatodistusten teko ja lähetys (liitot, työllisyysrahasto, kela yms.)
 Palvelutodistusten teko ja lähetys palkansaajille sekä kopiointi ja arkistointi.
 Uuden työkokemuslisän tarkistus palkka-ajosta.
 Työntekijöiden työ- ja palvelutodistusten sekä tutkintotodistusten tallentaminen
 Verokorttien, ayj-valtakirjojen, maksukieltojen ja vuokrapidätyksen tallentaminen
 Tallennus Primaan: jononpurkulisätyöt, osastojen jononpurkulisätyöt, lääkärintodistuspalkkiot (Forssa), 

kannustepalkkaus (rtg), työvelvoiteateriat, auton lämpöpistokemaksujen tallennus, listan ulkopuoliset 
lisätyöt, lääkäreiden toimenpidepalkkiot ja lähtörahat, ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkiot. Näiden 
kaikkien em. oikeellisuuden tarkastus

 Työsopimusten vahvistus ja oikeellisuuden tarkistus, työsopimusten mapitus palkkalistan tarkistusta 
varten ja virheellisten työsopimusten selvittely työsopimuksen hyväksyjän tai tekijän kanssa ja 
mahdollisten virheiden korjaus Helmissä tehtyyn työsopimukseen.

 Erokirjojen teko irtisanoutuneille ja loppupalkan maksuun laitto irtisanoutuneille ja muille lopettaneille. 
Timecon- ja titanialistojen tarkistus mahdollisten työtuntivajausten vähentämiseksi loppupalkasta. 
Tarkistetaan että työntekjälle maksetaan pankkisaldot oikein. Maksuun menevien lomakorvausten ja –
rahojen oikeellisuuden tarkistus.

 Ulkopuolisten luennoitsijoiden, kokemusasiantuntijoiden perustaminen primaan, pankkitilien ja verokorttien 
tallennus.

 Palkankorotuspäätösten ja harkinnanvaraisten lisien tallennus ja mahdollisten takautuvien maksujen 
tarkistus, Kvtes, Ts ja Lääkärisopimusten mukaisten korotusten tarkistus.

 Palkkalistan tarkistus, palkat oikein ja ajallaan maksuun. Palkkamateriaalin arkistointi arkistokaavan 
mukaan. Tehdään 2 krt/kk ja noin 2 pv/krt, yhteensä 4 pv/kk.

 Pankkiperuutukset virheellisesti maksuun menevistä palkoista ja korjauksen palkkajärjestelmään.
 Nettoennakot virheellisesti maksamatta jääneistä palkoista, laskun teko ja lähetys hyväksyttynä 

maksettavaksi Sarastiaan. Korjausten teko palkkajärjestelmään.
 Palkansaajien ja esimiesten puhelinneuvonta ja sähköposteihin vastaaminen ja maksuun  menneiden 

palkkojen selvityksen palkansaajille. 
 Opastus ja neuvonta kvtes+Helmin käyttö, mm.vuosilomien hakeminen, Priman käyttöneuvonta.
 Palkansaajien neuvonta verokorttiasioissa.
 Ulosottotilitys 2 krt/kk, maksumääräysten teko maksumääräysportaalissa, laskujen tiliöinti rondossa
 Ay-maksujen tilitys 1 krt/kk, maksumääräysten teko maksumääräysportaalissa, laskujen tiliöinti rondossa. 

Neljännesvuositilitys.
 Työtapaturma-asioiden hoito. Pyydetään täyttämään sisäinen tapaturmailmoitus, jos sitä ei ole tehty. IF-

yrityskansiossa hakemus vakuutusyhtiöön, mahdollisen sairausloman ja sairausajan palkan ilmoittaminen, 
lääkärintodistusten lähetys vakuutusyhtiöön. Tulostetaan hakemus ja poissaolopäätökset arkistoitavaksi. 
Excel-taulukkoon merkitään haetut tapaturmat, kirjataan päätökset ja seurataan että vakuutusyhtiön 
korvaukset maksetaan sh-piirin tilille. Tehdään mahdolliset jatkohakemukset sairausajan palkasta, 
vuosiansioilmoitukset, opastetaan vahingoittunutta korvausten hakemisessa ja valituksen tekemisessä. 
Toimitetaan vakuutusyhtiön selvityspyynnöt esimiehille/ao:lle täytettäväksi ja toimitus takaisin 
vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiön tekemät hylätyt päätökset toimitetaan diarisoitavaksi.

 Vuosiloma-asiat: vuosilomien laskeminen ja tarkastus palkkajärjestelmään/Helmiin helmikuussa. 
Prima/Helmi tietojen täsmäytys. Lomien uudelleen laskenta Primassa huhtikuussa ja tarkastus, että 
lomaan oikeuttava aika on oikea.

 Keskimääräisen työaikaprosentin laskemisajo palkkajärjestelmään.
 Loma-asioiden neuvonta (säästö ja siirtovapaat)
 Jäljellä olevien vuosilomien ilmoittaminen esimiehille, mahdolliset vuosiloman laskennat henkilöittäin.
 Eläkkeelle jäävien henkilöiden lomien kulumisen laskeminen.
 Palkkasihteereiden sijaistaminen loma-aikoina.
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Palkkasihteeri II
 Tulorekisteri (poiminta-ajo, ansioiden listaus, virheiden korjaus, siirtoajo)
 Vero- ja sotutilitys, kuukausitilitys, täsmäytys, rästitilin täsmäytys
 Palkkatodistusten teko (liitot, työllisyysrahasto, kela yms) ja lähetys ao:lle
 Työtodistusten teko ja lähetys ao:lle sekä kopion arkistointi arkistokaavan mukaisesti
 Työtekijöiden työ- ja palvelutodistusten sekä tutkintotodistusten tallennus, arkistointi
 Uusien työntekijöiden työkokemuslisien laskenta ja päätöksen teko, aikaisempien palveluiden hyväksi 

lukemisen arviointi yhdessä palvelussuhdepäällikön kanssa. Mahdollisten takautuvien maksujen 
tarkastaminen. Hyväksytyn päätöksen lähetys asianomaiselle ja kopion arkistointi arkistokaavan 
mukaisesti

 Työkokemuslisien laskenta täyttyville 5 ja 10 vuoden palvelusajoille. Tehdään kerran kuukaudessa. 
Päätöksen lähetys asianomaiselle ja kopion arkistointi arkistokaavan mukaisesti

 Työkokemuslisiin hyväksyttyjen palvelujen hyväksyminen vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi
 Erikoistuvien lääkäreiden kolmen vuoden palvelun laskenta laillistamisesta, palkan ja hinnoittelutunnuksen 

korjaus. Excel-taulukon ylläpito tuleville korotuksille
 Sijaisuusilmoitukset, tehdään tilisiirrot oikeille kustannuspaikoille
 Verokorttien, ayj-valtakirjojen, maksukieltojen, vuokrapidätysten sekä auto- ja puhelinetujen tallennus
 Tallennus: jononpurkulisätyöt, osastojen jononpurkulisätyöt, työvelvoiteateriat, lääkärintodistuspalkkiot 

(Forssa), kannustepalkkaus (rtg), listan ulkopuoliset lisätyöt, ylityöt, lääkäreiden toimenpidepalkkiot ja 
lähtörahat, ulkopuolisten päivystäjien ja konsulttilääkäreiden palkkiot, ulkopuolisten luennoitsijoiden 
palkkiot, kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatilaisten palkkiot. Ja näiden kaikkien oikeellisuuden 
tarkistus

 Ulkopuolisten päivystäjien, konsulttilääkäreiden, luennoitsijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja 
asiakasraatilaisten perustaminen primaan, pankkitilitietojen ja verokorttien tallennus 

 Palkankorotuspäätösten ja harkinnanvaraisten lisien tallennus ja mahdollisten takautuvien maksujen 
tarkistus, Kvtes-, Ts- ja Lääkärisopimusten mukaisten korotusten tarkistus

 Pankkiperuutukset virheellisesti maksuun menevistä palkoista ja korjaukset palkkajärjestelmään
 Nettoennakot virheellisesti maksamatta jääneistä palkoista, laskun teko ja lähetys hyväksyttynä 

maksettavaksi Sarastiaan. Korjausten teko palkkajärjestelmään
 Työsopimusten vahvistus ja oikeellisuuden tarkistus, työsopimusten mapitus palkkalistan tarkistusta 

varten
 Luottamuselimien perustaminen ja luottamushenkilöiden perustaminen sekä liittäminen luottamuselimeen.
 Luottamustoimipalkkioiden, pöytäkirjan tarkastuspalkkioiden, matkakorvausten, ansionmenetysten, 

vuosipalkkioiden ja puolueverovaltakirjojen tallennus
 Luottamustoimien laskennan käynnistys ja tallennusten tarkistus, pankkiyhteyden ottaminen, 

henkilöstösivumenojen laskenta, tiliraportti Sarastiaan ja Rondoon, palkkalipukkeiden ja tilierittelyn siirto 
Rondoon. Palkkalipukkeiden lähetys luottamushenkilöille. Palkkalistan liitteiden, tiliraportin, 
pankkiyhteyden arkistointi arkistokaavan mukaan. 

 Puolueverotilitys, laskujen teko ja lähetys hyväksyttynä Sarastiaan maksettavaksi, arkistointi. Lähetetään 
puolueille listaus henkilöistä joilta pidätetty puolueveroa ja kuinka paljon

 Tulorekisteriajo luottamushenkilöille maksetuista palkkioista, ansioiden listaus ja tarkistus, siirtoajo
 Tuntipalkkaisten tuntilistojen tarkistus ja oikeellisuus (mm. sairauslomat, ylityöt), arkistointi arkistokaavan 

mukaisesti
 Titanialistojen tarkistus (jaksotyö, toimistotyö) virhelistan mukaan. Poissaolot, yhdistelmäajot, 

viikkolepokorvausten laskeminen, osa-aikaisuuksien tarkistaminen, pankkisaldot, pankkivapaat yms. 
Maksuun menemättömien tuntien tallennus primaan. Työajan alitusten tallentaminen palkasta perittäväksi. 
Maksuun menevien tuntien tarkistus korjausten mukaiseksi. Korjattujen toteumalistojen, virhelistan, 
alituslistojen yms. arkistointi arkistokaavan mukaisesti. Tällä hetkellä titanialistojen tarkistuksessa auttaa 
Outi Heinilä

 Erokirjojen teko irtisanoutuneille ja loppupalkan maksuun laitto irtisanoutuneille ja muille lopettaneille. 
Timecon- ja titanialistojen tarkistus mahdollisten työtuntivajausten vähentämiseksi loppupalkasta. 
Tarkistetaan että työntekijälle maksetaan pankkisaldot/VTA-saldot oikein. Maksuun menevien 
lomakorvausten ja –rahojen oikeellisuuden tarkistus.

 Palkkalistan tarkistus, palkat oikein ja ajallaan maksuun, materiaalin arkistointi arkistokaavan mukaan. 
Tähän  kuluu 2 kertaa kuukaudessa noin 2 työpäivää eli yhteensä 4 työpäivää kuukaudessa (vähintään)

 VTA-ylitöiden tarkistus ja tallennus maksuun kauden päättyessä ja palvelussuhteen päättyessä.
 Työaikapankista irtisanoutuneiden työntekijöiden pankkisaldon maksuun menemisen oikeellisuuden 

tarkistaminen
 Opastus ja neuvonta kvtes + ohjelmat
 Palkkasihteereiden sijaistus

Palkkasihteeri III
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 Palkkatodistusten teko (liitot, työllisyysrahasto, kela yms) ja lähetys ao:lle
 Työtodistusten teko ja lähetys ao:lle sekä kopion arkistointi arkistokaavan mukaisesti
 Työtekijöiden työ- ja palvelutodistusten sekä tutkintotodistusten tallennus, arkistointi
 Uusien työntekijöiden palvelutodistusten ja koulutodistusten tallennus Primaan
 Uuden työkokemuslisän tarkistus palkka-ajosta ja päätöksen kopion arkistointi arkistokaavan mukaisesti
 Palkansaajien palkkahinnoittelutunnusten tarkistus Primasta (vaikutus Tilastokeskukselle meneviin 

tietoihin)
 Erikoistuvien lääkäreiden kolmen vuoden palkankorjauksen tarkistus ja hinnoittelutunnuksen korjaus. 

Tarkistus myös miten vaikuttaa päivystyskorvauksiin.
 Lääkäripäivystysten ajo maksuun ja hinnoittelu: 
 Lääkäreiden päivystysilmoitusten tarkistus päivystystitaniasta ja mahdollisten korjausten tekeminen ja 

tarkistus, että korvaukset menevät oikeilta kustannuspaikoilta ja seurantakoodien lisääminen ja 
tuntipalkkojen tarkistus ja korjaus. Maksuun menevien korvausten tarkistus ja lisäkorvauksen tarkistus ja 
tallennus maksuun.  Raskaan päivystyksen aktiivivapaan tarkistus ja korjaus ja uusien kellonaikojen lisäys 
sähköisessä asioinnissa ja muiden korjausten tekeminen. Tarkistan muiden paikallisten sopimusten 
vaikutuksen päivystyskorvausten maksuun. Mm. psykiatria, päivystysklinikka.  Päivystyskorvaukset 
maksetaan kerran kuukaudessa ja niiden tarkistuksiin, korjauksiin ja tallennuksiin menee vähintään 3 pv. 
Lisäksi PTH-päivystäjien virkamääräysten tallennus ja korvausten tallennus maksuun. Lääkäreiden 
viikkolepokorvausten laskeminen ja tallennus maksuun. 

 Uusien päivystyspisteiden tekeminen ja päivystyspisteiden ylläpito ja mahdollisten muutosten tallennus.
 Timeconin raporttien tarkistus ja mahdolliset korjaukset varsinkin osa-aikaisten lääkäreiden osalta. 

Akuuttilääkäreiden tuntien tarkistus timeconista ja miinustuntien vähennys palkka-ajoon.
 Todistuspalkkioiden tallennus kauden tapahtumiin, listaus maksettavista todistuspalkkioista tulee kerran 

kuukaudessa.
 Pelastuslaitoksen Kenttäjohtajien ja Ensihoitajien korvausten tallennus maksuun kerran kuukaudessa ja 

poissaolojen tallennus Helmeen. Tiedot näihin tulevat Pelastuslaitoksen lääkintäpäälliköltä.
 Lääkäreiden sisääntekosaldojen tallennus ja tarkistus Timeconista ja myös saldovapaiden tarkistus että 

saldon laskenta menee oikein ja mahdollisten maksuun menevien saldojen korjaus Timeconiin.
 Timeconiin uudet osa-aikaiset työajat ja päivä-, viikko- ja vuosikaavioiden tekeminen ja niistä johtuvat 

korjaukset.
 Lisäksi kaikkien edellä mainittujen materiaalien arkistointi arkistosäännön mukaisesti ja muutenkin 

arkistonhoito, arkistoitujen materiaalien siirto päätearkistoon tai silputtavaksi säilytysaikojen mukaisesti. 
 Verokorttien, ayj-valtakirjojen, maksukieltojen, vuokrapidätysten sekä auto- ja puhelinetujen tallennus
 Tallennus: jononpurkulisätyöt, osastojen jononpurkulisätyöt, työvelvoiteateriat, lääkärintodistuspalkkiot 

(Forssa), kannustepalkkaus (rtg), listan ulkopuoliset lisätyöt, ylityöt, lääkäreiden toimenpidepalkkiot ja 
lähtörahat, ulkopuolisten päivystäjien ja konsulttilääkäreiden palkkiot, ulkopuolisten luennoitsijoiden 
palkkiot, kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatilaisten palkkiot. Ja näiden kaikkien oikeellisuuden 
tarkistus

 Ulkopuolisten päivystäjien, konsulttilääkäreiden, luennoitsijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja 
asiakasraatilaisten perustaminen primaan, pankkitilitietojen ja verokorttien tallennus 

 Palkankorotuspäätösten ja harkinnanvaraisten lisien tallennus ja mahdollisten takautuvien maksujen 
tarkistus, Kvtes-, Ts- ja Lääkärisopimusten mukaisten korotusten tarkistus

 Pankkiperuutukset virheellisesti maksuun menevistä palkoista ja korjaukset palkkajärjestelmään
 Nettoennakot virheellisesti maksamatta jääneistä palkoista, laskun teko ja lähetys hyväksyttynä 

maksettavaksi Sarastiaan. Korjausten teko palkkajärjestelmään
 Priman pääkäyttäjätehtävät: seliterekistereiden ylläpito, seliterekisterin mahdolliset lisäykset tai korjaukset. 

Palkka-ajon viimeistely ja koelaskennan ja laskennan käynnistykset kaksi kertaa kuukaudessa ja palkkaa-
ajoon liittyvien oheismateriaalin arkistointi ja palkkaluettelon siirto Rondoon, henkilöstösivumenojen 
laskenta, tiliraportti Sarastiaan ja tilierittely- ja tiliraportti Rondoon, tilierittelyn ja liitteiden arkistointi 

 Tuntipalkkaisten ja kuukausipalkkaisten massalaskentojen ajaminen Titanista ja maksuun menevien 
korvausten hinnoittelu

 Käyttäjätunnusten korjaus ja lisäys ja käyttäjien opastus
 Priman päättäjärekisterin ylläpito ja päättäjätietojen lisäys/korjaus. Päätösvaltuuksien korjaus ja lisäys 

päättäjien tarpeen mukaan.
 Priman vakanssitietojen ylläpito, vanhojen vakanssien lopetus ja vakanssitietojen korjaus. Uusien 

vakanssien perustaminen ja mahdollisten korjausten tekeminen minulle tulevien ilmoitusten mukaan
 Työsopimusten vahvistus ja oikeellisuuden tarkistus, työsopimusten mapitus palkkalistan tarkistusta 

varten
 Tuntipalkkaisten tuntilistojen tarkistus ja oikeellisuus (mm. sairauslomat, ylityöt), arkistointi arkistokaavan 

mukaisesti
 It-yksikön ylitöiden ja varallaolokorvausten tarkistus ja maksuun laitto. Toimistohenkilökunnan ylitöiden 

tarkistus ja maksuun laitto, omien aakkosten osalta.
 Erokirjojen teko irtisanoutuneille ja loppupalkan maksuun laitto irtisanoutuneille ja muille lopettaneille. 

Timecon- ja titanialistojen tarkistus mahdollisten työtuntivajausten vähentämiseksi loppupalkasta. 
Tarkistetaan että työntekijälle maksetaan pankkisaldot/VTA-saldot oikein. Maksuun menevien 
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lomakorvausten ja –rahojen oikeellisuuden tarkistus.
 Palkkalistan tarkistus, palkat oikein ja ajallaan maksuun, materiaalin arkistointi arkistokaavan mukaan. 

Tähän  kuluu 2 kertaa kuukaudessa noin 2 työpäivää eli yhteensä 4 työpäivää kuukaudessa (vähintään)
 VTA-ylitöiden tarkistus ja tallennus maksuun kauden päättyessä ja palvelussuhteen päättyessä.
 Aikataulujen laatiminen (työaikajaksot, lääkäripäivystykset ja palkkojen maksu)
 Tilastokeskukseen: HTV ajo CGI:ltä ja tietojen tallennus Tilastokeskukseen
 Opastus ja neuvonta kvtes + ohjelmat
 Palkkasihteereiden sijaistus

Sarastia Oy
Puhelin 020 6399 400 
etunimi.sukunimi@sarastia.fi

www.sarastia.fi 
Kotipaikka: Helsinki 
Y-tunnus: 2360731-5
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1 SOPIJAPUOLET

Sarastia  Oy  (Y-tunnus:  2360731-5),  Palokunnankatu  26,  3.  krs,  13100  Hämeenlinna  (jäljempänä 
"palveluntuottaja"); ja

Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä,  (Y-tunnus:  0818235-5),  Ahvenistontie  20,  13530 
Hämeenlinna ("tilaaja");

jäljempänä yhteisesti “sopijapuolet” ja erikseen “sopijapuoli”.

2 TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Palveluntuottaja  on  asiakkaidensa  omistama  julkisen  sektorin  talous-  ja  henkilöstöhallinnon  sekä 
tietojohtamisen  tukipalvelukumppani,  joka  auttaa  julkishallinnon  toimijoita  kehittämään 
palvelutoimintaansa.  Palveluntuottaja  on  hankintaoikeudellisesti  ns.  in-house-toimittaja. 
Palveluntuottajan tulee sidosyksikkönä noudattaa hankintalainsäädäntöä toiminnassaan mm. omien 
hankintojensa  kilpailusta  koskien.  Palveluntuottaja  vastaa  omalta  osaltaan  siitä,  että 
hankintalainsäädännön sidosyksikköasemaa koskevista vaatimuksista.

2.2 Tilaaja on erikoisairaanhoidon palvelujen järjestämisestä Kanta-Hämeen maakunnan alueella vastaava 
sairaanhoitopiiri.  Sairaanhoitopiirin muodostavat maakunnan 11 kuntaa eli Hämeenlinna, Riihimäki, 
Forssa, Janakkala, Hattula, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.   

2.3 Tällä puitesopimuksella liitteineen ("puitesopimus”) sopijapuolet sopivat siitä, että tilaaja voi ostaa ja 
palveluntuottaja  voi  myydä  tämän  puitesopimuksen  liitteenä  1  olevan  palvelusopimuksen 
("palvelusopimus”) alla esimerkiksi talouspalveluita ja henkilöstöpalveluita sekä tämän puitesopimuksen 
liitteinä  2-4  olevat  ohjelmistopalvelusopimukset  ("ohjelmistopalvelusopimukset”)  alla 
ohjelmistopalveluita.  Palvelusopimus  ja  ohjelmistopalvelusopimukset  perustuvat  julkisen  sektorin 
hankinnoissa  yleisesti  käytettyihin  JYSE-  ja/tai  JIT-ehtoihin.  Palvelusopimuksesta  ja 
ohjelmistopalvelusopimuksista  käytetään  jäljempänä  yhdessä  myös  nimitystä  "alasopimukset”  ja 
erikseen nimitystä "alasopimus”.

2.4 Sopijapuolten  tavoitteena  on  pitkäaikainen  kumppanuuteen  perustuva  yhteistyö,  jonka  aikana 
palveluntuottaja  kehittää  palveluita  ja  ohjelmistopalveluita  yhdessä  tilaajan  kanssa  tältä  saadun 
palautteen perusteella sekä toimittaa niitä tilaajalle molempia sopijapuolia hyödyttävällä tavalla. 

2.5 Tässä puitesopimuksessa sopijapuolet sopivat eräistä kaikkiin palveluntuottajan tilaajalle toimittamiin 
palveluihin ja ohjelmistopalveluihin sovellettavista ehdoista ja periaatteista.

2.6 Palveluiden  ja  ohjelmistopalveluiden  sisällöstä  ja  niitä  koskevista  hinnoista  ja  osto-  ja 
toimitussitoumuksista sekä palvelutasoista ja sanktioista on tarvittaessa sovittu alasopimuksissa. Tällä 
puitesopimusasiakirjalla ei sovita määräostositoumuksesta tai palveluntuottajan yksinoikeudesta tuottaa 
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palveluita  tai  ohjelmistopalveluita  vaan  sopijapuolet  sopivat  palveluista  ja  ohjelmistopalveluista 
alasopimuksissa.

2.7 Sopijapuolet voivat sopia kirjallisesti tämän puitesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen myös uusista 
palveluista  ja  ohjelmistopalveluista,  joihin  tämä  puitesopimus  soveltuu.  Uudet  palvelut  ja 
ohjelmistopalvelut  tulevat tämän sopimuksen piirin  siten, että niitä  koskevat uudet alasopimukset 
otetaan  tämän  puitesopimuksen  uusiksi  liitteiksi  tai  että  uusissa  alasopimuksissa  viitataan  tähän 
puitesopimukseen.

3 SOPIMUSRAKENNE

3.1 Tämän puitesopimuksen ehtoja sovelletaan palvelusopimuksen ja ohjelmistopalvelusopimuksen alla 
toimitettaviin palveluihin. Tämä puitesopimuksen liitteet ovat seuraavat dokumentit:

Liite 1 Palvelusopimus liitteessä 4 listattuine alaliitteineen 

Liite 2 TARKOITUKSELLISESTI EI KÄYTÖSSÄ

Liite 3 Tietojenkäsittelysopimus liitteessä 4 lueteltuine alaliitteineen

Liite 4 Sopimusasiakirjat

Mikäli  tämän puitesopimuksen ja  palvelusopimuksen ja/tai  ohjelmistopalvelusopimuksen välillä  on 
ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti tätä puitesopimusta.  

3.2 Palvelusopimus ja ohjelmistopalvelusopimukset ovat toisistaan erillisiä alasopimuksia, joista kukin on 
voimassa  ehtojensa mukaisesti toisen alasopimuksen voimassaolosta  riippumatta ja joita koskevat 
sopijapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut määräytyvät erikseen kunkin alasopimuksen osalta 
toisesta  alasopimuksesta  riippumatta.  Kuitenkin  jos  yhtä  alasopimusta  koskeva  sopimusrikkomus 
oikeuttaa  rikkomuksesta  kärsineen  sopijapuolen  purkamaan  alasopimuksen,  on  rikkomuksesta 
kärsineellä sopijapuolella oikeus irtisanoa myös muut alasopimukset noudattaen kolmen kuukauden 
irtisanomisaikaa. Sopijapuolet voivat myös sopia muiden alasopimusten päättymisestä myös ennen 
irtisanomisajan päättymistä. Edellä sovittu koskee myös mahdollisia uusia alasopimuksia, jotka tehdään 
tämän puitesopimuksen alla myöhemmin. 

3.3 Mikäli hankintalainsäädäntö sallii, sopijapuolet voivat yhdessä tai useammassa alasopimuksessa sopia, 
että tilaajan lisäksi  tilaajan niin halutessa myös sen tytäryhtiöt  tai  -yhteisöt  voivat  hyödyntää ao. 
alasopimuksen alla tuotettavia palveluita. Tällöin tilaaja ostaa palvelut palveluntuottajalta ja toimittaa ne 
sovituille  yhtiöille  ja  muille  yhteisöille.  Tällöin  asian  tulee  olla  ilmaistu  yksiselitteisesti  niissä 
alasopimuksissa, joita tämä kohta koskee, mm. tytäryhtiön tai -yhteisön nimi ja Y-tunnus mainiten. 
Yhtiöillä ja yhteisöillä ei ole oikeutta esittää suoraan vaatimuksia tai käyttää muita tilaajan oikeuksia 
palveluntuottajaa kohtaan, vaan ne tulee kanavoida tilaajan kautta. Tilaaja vastaa palveluntuottajalle 
omasta  ja  yhtiöiden  ja  yhteisöjen  puolesta  tämän  puitesopimuksen  ja  alasopimusten  ehtojen 
täyttämisestä, mukaan lukien maksuista. 
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4 ILMOITUKSET

4.1 Tähän  puitesopimukseen  ja  alasopimuksiin  liittyvät  ilmoitukset  ja  tiedonannot  (mukaan  lukien 
reklamaatiot, vaatimukset, irtisanomis- ja purkuilmoitukset, hinnanmuutokset ja muut sopimusasiat) 
katsotaan riittävällä tavalla tehdyiksi, jos ne on tehty kirjallisesti ja toimitettu kirjattuna kirjeenä, kuriirin 
välityksellä tai sähköpostitse tai muulla digitaalisesti tai muutoin todennettavalla tavalla alla kohdassa 5.2 
ilmoitetulle yhteyshenkilölle ja hänen varahenkilölleen tai muuhun osoitteeseen, jonka vastaanottava 
sopijapuoli on viimeksi ilmoittanut kirjallisesti. 

5 HALLINTOMALLI JA YHTEYSHENKILÖT

5.1 Tämän  puitesopimuksen  alaista  sopijapuolten  yhteistyötä  varten  sopijapuolet  ovat  perustaneet 
palveluiden  ohjausryhmän,  johon kuuluu  3  edustajaa  kummaltakin  sopijapuolelta.  Ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä palvelutuottajan edustaja. Ohjausryhmä tekee 
päätöksensä  yksimielisesti.  Ohjausryhmä  kokoontuu  pääsääntöisesti  2  kertaa  vuodessa  erikseen 
sovittavalla tavalla. Kummallakin sopijapuolella on oikeus kutsua ohjausryhmä koolle. Palveluntuottajalla 
ei ole oikeutta veloittaa ohjausryhmätyöskentelystä. Ohjausryhmän jäsenten tulee varmistaa, että he 
ovat hankkineet tarvittavat valtuudet sopijapuolten päättäviltä elimiltä, jotta he voivat tehdä päätöksiä 
ohjausryhmässä. Ohjausryhmä ei voi kuitenkaan päättää sopimusmuutoksista, vaan niistä kumpikin 
sopijapuoli  päättää  oman  päätöksentekoprosessinsa  mukaisesti  ja  niistä  sovitaan  muiden 
sopimusehtojen mukaisesti. Ohjausryhmässä käsitellään mm. asiakastyytyväisyysmittarit, palvelun tila 
korkealla tasolla, palvelun kehitykseen liittyvät korkean tason linjaukset sekä tilaajan ja palveluntuottajan 
strategisen yhteistyön tavoitteiden ja roadmapin tila. Jos sopijapuolet havaitsevat lainsäädännön tai 
viranomaisohjeiden edellyttävän sopijapuolen laativan poikkeusoloja koskevan varautumissuunnitelman, 
tai ryhtyvän poikkeustilan edellyttämiin välittömiin toimenpiteisiin, sopijapuolet käsittelevät ja sopivat 
ohjausryhmässä varautumistoimenpiteiden vaatimista toimenpiteistä, kustannuksista ja aikataulusta. 

5.2 Palveluntuottaja  raportoi  tilaajalle  erikseen  alasopimuksissa  sovittavalla  tavalla  tilaajalle  tuotetuista 
palveluista,  palvelun  laadun  yleistä  seurantaa  ja  palveluiden  laadusta  alituksesta  aiheutuvat 
toimenpiteet, hinnoittelusta ja kustannuskehityksestä, palvelulaadun puutteista aiheutuvista sanktioista 
sekä  hinnoittelun  perusteista.  Sopijapuolet  sopivat  alasopimuksissa  erikseen  raportoinnin  osalta 
noudatettavissa  käytännöistä  ja  aikatauluista.  Palveluntuottajan  raportointi  käsittää  toteutuneen 
laskutuksen seurantaa, palvelun laadun yleistä seurantaa, mahdollisten tietoturvapoikkeamien seurantaa 
sekä muuta yleistä palvelujen tuottamiseen liittyvää raportointia ja seurantatietoa.

5.3 Sopijapuolet ovat lisäksi nimenneet alla olevat yhteyshenkilöt ja heidän varahenkilönsä sopijapuolten 
välistä  käytännön  toimintaa  ja  viestintää  varten.  Sopijapuolen  on  ilmoitettava  yhteyshenkilön  ja 
varahenkilön  vaihtumisesta viivyttelemättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.
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palveluntuottaja : tilaaja:  

Eveliina Paljärvi Petri Alaluusua

Aluejohtaja Henkilöstöjohtaja

050 575 3749 045 77 34 8734

eveliina.paljarvi@sarastia.fi petri.alaluusua@khshp.fi

6 SALASSAPITO

6.1 Ellei kyseessä ole viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain (621/1999) tai muun pakottavan lain 
perusteella mukaan julkinen aineisto tai ellei muu alla kohdassa 6.3 sovittu poikkeus sovellu, sopijapuolet 
sitoutuvat  pitämään  toisen  sopijapuolen  edustajalta  saamansa  salassapidettävän  aineiston 
luottamuksellisena ja pidättäytyvät käyttämästä tällaista materiaalia muihin tarkoituksiin, kuin mitä tässä 
puitesopimuksessa  tai  alasopimuksissa  on määritelty.  Sopijapuolet  sitoutuvat  soveltamaan samoja 
suojausstandardeja vastaanotetun salassapidettävän materiaalin osalta, kuin sopijapuoli soveltaisi oman 
salassapidettävän materiaalinsa suojaamiseksi sekä standardeja, jotka vastaavat vähintään normaalia 
huolellista  toimintaa.  Selvyyden  vuoksi  sopijapuolet  toteavat  nimenomaisesti,  että  sopijapuolen 
salassapitovelvoite estää salassapidettävän materiaalin ja/tai seikkojen julkaisemisen (mukaan lukien 
julkaiseminen sosiaalisessa mediassa).

6.2 Salassapidettävää materiaalia on kaikki salassapidettäväksi merkitty aineisto ja informaatio sisältäen 
rajoituksetta  henkilötiedot  sekä  aineiston  ja  informaation,  joka  koskee  sopijapuolen 
liiketoimintasuunnitelmia,  taloudellista  asemaa,  budjettia,  tuotteita  ja  palveluita,  tuotekehittelyä, 
keksintöjä,  tutkimustuloksia,  immateriaalioikeuksia,  markkinointia,  asiakkaita,  asiakas-  ja 
yhteistyösuhteita ja muita sopijapuolen toimintaa koskevaa informaatiota sekä sopijapuolten väliseen 
sopimussuhteeseen ja sitä koskeviin mahdollisiin erimielisyyksiin liittyvät seikat sisältäen rajoituksetta 
esimerkiksi ehdotukset, tilaukset, sopimukset ja reklamaatiot, jotka sopijapuoli tai sen edustaja toimittaa 
tai paljastaa toiselle sopijapuolelle tai sen edustajalle, huolimatta siitä onko salassapidettävä materiaali 
paljastettu kirjallisesti, suullisesti tai muulla tavalla. Sopijapuolen pyynnöstä toinen sopijapuoli sitoutuu 
joko palauttamaan tai tuhoamaan vastaanottamansa salassapidettävän materiaalin viivytyksettä, ellei 
kyseessä oleva materiaali ole lakisääteisen säilyttämisvelvoitteen piirissä. Sopijapuolella on kuitenkin 
oikeus säilyttää lain sallimissa rajoissa materiaali varmuuskopioissa, kunnes materiaali poistetaan hyvän 
tietohallintotavan mukaisesti varmuuskopioista. Tässä kohdassa 6 asetetut velvoitteet pysyvät voimassa 
viisi (5) vuotta tämän puitesopimuksen päättymisen jälkeen. 

6.3 Salassapitovelvollisuus ei sovellu materiaaliin ja informaatioon (i) joka on yleisesti saatavilla tai muulla 
tavoin julkista, (ii) jonka sopijapuoli on sallitulla tavalla vastaanottanut kolmannelta osapuolelta ilman 
salassapitomääräyksiä, (iii) joka oli jo sallitulla tavalla sopijapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuutta 
ennen  sen  vastaanottamista  toiselta  sopijapuolelta  tai  sen  edustajalta,  (iv)  jonka  sopijapuoli  on 
itsenäisesti kehittänyt käyttämättä toiselta sopijapuolelta tai sen edustajalta saamaansa salassapidettävää 
materiaalia, tai (v) joka tulee paljastaa viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain (621/1999) tai 
muun pakottavan lain perusteella. Palveluntuottajalla on velvollisuus ottaa kantaa tietojen salassapitoon 

Sarastia Oy 
Toinen linja 14 www.sarastia.fi
00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5
Puhelin 020 6399 400

Valtuusto 07.06.2022 § 31 



Sivu 7 / 11

liikesalaisuuksiensa  osalta,  jos  tilaaja  tarvitsee  siitä  tiedon  oman  salassapitovelvollisuutensa 
määrittelemiseksi. Palvelutuottajan tulee myös pyrkiä siihen, ettei se määritä salassapidettävää aineistoa 
tarpeettoman laajaksi.

7 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

7.1 Sopijapuolet  ovat  sopineet  henkilötietojen  käsittelyä  koskevista  ehdoista  liitteenä  3  olevassa 
tietojenkäsittelysopimuksessa,  jota  sovelletaan  tämän  puitesopimuksen  ja  alasopimusten  alla 
suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn.

7.2 Sopijapuolet  yksilöivät  käsiteltävät  henkilötiedot  alasopimuksissa  kulloinkin  voimassaolevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8 VASTUUNRAJOITUS

8.1 Tässä kohdassa 8 sovittuja vastuunrajoituksia sovelletaan tähän puitesopimukseen sekä sen liitteisiin ja 
alasopimuksiin liitteineen. Tätä kohtaa 8 sovelletaan alasopimusten liitteinä olevien JYSE 2014 Palvelut 
kohdan 16 ja JIT 2015 Yleiset ehdot kohdan 11 vastuunrajoitusehtojen sijaan. 

8.2 Kummankin sopijapuolen tulee pyrkiä minimoimaan vahingon määrä. Palveluntuottajalla on oikeus ja 
velvollisuus korjata aiheuttamansa virhetilanne omalla kustannuksellaan ilman aiheetonta viivettä niin 
pian kuin olosuhteet sen sallivat.

8.3 Jos sopimus päättyy alla kohdassa a) tai b) mainitusta palveluntuottajasta johtuvasta syystä, on tilaajalla 
oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta välittömästä 
vahingosta. Tässä kohdassa tarkoitetut palveluntuottajasta johtuvat syyt ovat:

a) hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai 81 §:ssä tarkoitettu 
harkinnanvarainen poissulkemisperuste

b) tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisen selvityksen tai todistuksen toimittamatta jättäminen taikka 
selvityksen tai todistuksen mukaan palveluntuottaja ei ole huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista.

8.4 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle välillisestä vahingosta.

8.5 Sopijapuolen  kalenterivuosikohtainen  korvausvastuu  (ml.  sanktiot)  välittömistä  vahingoista  toista 
sopijapuolta  kohtaan  on  enintään  kaksikymmentäviisi  prosenttia  (25%)  tilaajan  palveluntuottajalle 
puitesopimuksen ja sen kaikkien alasopimusten mukaisesti kyseisenä kalenterivuonna maksamista tai 
maksettavista  palvelumaksuista.   Samasta  vahingosta  tai  vahinkotapahtumasta  aiheutuva 
korvausvelvoite (ml. sanktiot) ei ylitä kaksikymmentäviisi prosenttia (25%) yhden kalenterivuoden edellä 
tarkoitetuista palvelumaksuista, vaikka kyseinen vahinko tai vahinkotapahtuma tapahtuisi useampana 
kalenterivuotena sillä poikkeuksella, että  jos tapahtuma sijoittuu useammalle kalenterivuodelle ja on yli 
kuuden (6) kuukauden pituinen, lasketaan korvauksen maksimimäärä vahingon tapahtumavuosien 
palvelumaksuista. 
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8.6 Mikäli  sopijapuoli  on  maksanut  rekisteröidylle  korvauksen  tietosuoja-  tai  tietoturvalainsäädännön 
rikkomisen  johdosta  aiheutuneesta  vahingosta,  on  tällä  sopijapuolella  oikeus  periä  samaan 
tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta vastaava osuus 
rekisteröidylle maksetusta korvauksesta kuitenkin siten, että välittömien vahinkojen korvausvastuun 
määrä  (ml.  sanktiot)  on  enintään  neljäkymmentä  prosenttia  (40  %)  kohdassa  8.6.  määritellystä 
palvelumaksusta. Selvyyden vuoksi todetaan, että sopijapuolen yhteenlaskettu enimmäisvastuu (ml. 
sanktiot) ei ylitä viittäkymmentä prosenttia (50 %) kohdassa 8.6. määritellystä palvelumaksusta siinäkään 
tapauksessa,  että vahingonkorvausta  vaaditaan sekä kohdassa  8.6  että kohdassa  8.7  tarkoitetusta 
vahingosta. 

8.7 Sopijapuolen  on esitettävä kirjallinen ja  yksilöity  vahingonkorvausvaatimus  viimeistään  kolmen (3) 
kuukauden kuluessa vahingon havaitsemisesta tai siitä, kun sopijapuolen olisi tullut havaita vahinko 
uhalla,  että sopijapuoli  muuten menettää oikeutensa korvaukseen.  Mikäli  vahingon määrä  ei  ole 
täysimääräisesti tiedossa  vahingonkorvausvaatimusta  esitettäessä,  on  sopijapuolella  oikeus  edellä 
mainitun  aikarajan  estämättä  täydentää  tai  täsmentää  korvausvaatimustaan.  Korvausvaatimuksen 
täydentäminen tai täsmentäminen on tehtävä viipymättä siitä, kun sopijapuoli on saanut tietoonsa 
uuden, vahingon määrään vaikuttavan seikan.

8.8 Mikäli sopijapuolet ovat sopineet palvelutasoja koskevista sanktioista tai muista sanktioista, tilaajalla on 
oikeus saada vahingonkorvausta palveluntuottajasta johtuvan palvelutason alituksen tai muun syyn 
johdosta  aiheutuvasta  välittömästä  vahingosta  siinä  määrin,  kuin  vahinko  ylittää  sovitun 
palvelutasosanktion tai muun sanktion.

8.9 Sopijapuolen  vastuu  rekisteröidylle  aiheutuneesta  vahingosta  määräytyy  EU:n  yleisen  tietosuoja-
asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä olevan vastaavan määräyksen 
mukaan.  Selvyyden  vuoksi  todetaan,  että  rekisteröidyt  voivat  esittää  tietosuoja-  ja 
tietoturvarikkomustilanteissa korvausvaateen suoraan sopijapuolelle lainsäädännön perusteella.

8.10. Kohdan 8 mukaisia vastuunrajoituksia ei sovelleta,  jos toinen sopijapuoli  on aiheuttanut vahingon 
tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tai rikoksella. Tällöin vahinkoa kärsineellä sopijapuolella on oikeus 
korvaukseen myös välillisestä vahingosta. 

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

9.1 Tämä puitesopimus tulee voimaan ja sopijapuolia sitovaksi, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

9.2 Tämä  puitesopimus  on  voimassa  niin  kauan  kuin  jokin  sen  alasopimuksista  on  voimassa. 
Puitesopimuksen voimassaolo on edellytys alasopimusten voimassaololle.

9.3 Kunkin alasopimuksen voimassaolo määräytyy kyseisen alasopimuksen ehtojen mukaisesti. 

9.4 Alasopimuksissa sovittujen irtisanomisoikeuksien lisäksi kummallakin sopijapuolelle on oikeus irtisanoa 
tämä puitesopimus kirjallisesti, jolloin irtisanominen tulee voimaan irtisanomisilmoitusta seuraavan 
kalenterivuoden lopussa ja jolloin myös alasopimusten voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista.
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10 TARKASTUSOIKEUS

10.1 Tilaajalla on palvelusopimuksen osalta JYSE Palvelut 2014 -ehdoissa 5.4-5.6 sovittu tarkastusoikeus ja 
ohjelmistopalvelujen osalta JIT-yleisten ehtojen kohdassa 19 sovittu tarkastusoikeus palveluntoimittajan 
toimintaa koskien.

11 SIIRTOAVUSTUSVELVOLLISUUS

11.1 Tilaajalla on oikeus halutessaan siirtää palveluntuottajalla olevat tilaajalle kuuluvat tiedot, materiaalit, 
asiakirjat ja datat tilaajalle tai tilaajan osoittamalle kolmannelle taholle. Palveluntuottaja luovuttaa nämä 
tilaajalle sopijapuolten sopimassa tiedostomuodossa. Palveluntuottaja vastaa siirron toteuttamisesta 
yhteistyössä  tilaajan kanssa.  Tilaaja maksaa siirtotoimenpiteistä  sopijapuolten etukäteen kirjallisesti 
sopiman hinnan.

11.2 Palveluntuottaja  on velvollinen myötävaikuttamaan siihen,  että  puitesopimuksen  ja  alasopimusten 
tarkoittamat  palvelut  voidaan  siirtää  tilaajalle  tai  tilaajan  osoittamalle  uudelle  palveluntuottajalle. 
Sopijapuolet sopivat etukäteen näistä toimenpiteistä ja tilaaja maksaa niistä sopijapuolten etukäteen 
sopiman korvauksen.  

12 MUUT MÄÄRÄYKSET

12.1 Immateriaalioikeuksien osalta sovelletaan alasopimuksissa sovittua. 

12.2 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä puitesopimusta tai alasopimuksia tai niiden mukaisia oikeuksiaan 
tai velvollisuuksiaan ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus 
siirtää tämä puitesopimus alasopimuksineen sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä 
liiketoimintakaupan  tai  muun  yritysjärjestelyn  taikka  hallinnollisen  järjestelyn  yhteydessä.  Mikäli 
sopijapuoli siirtää tämän puitesopimuksen tai alasopimuksia edellisen virkkeen perusteella ilman toisen 
sopijapuolen  suostumusta,  toisella  sopijapuolella  on  oikeus  irtisanoa  tämä  puitesopimus 
alasopimuksineen päättymään kirjallisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

12.3 Jos jotain tämän puitesopimuksen tai alasopimuksen ehtoa pidetään pätemättömänä tai mitättömänä, 
tämä  ei  mitätöi  mitään  muita  sopimusehtoja.  Pätemätöntä  tai  mitätöntä  ehtoa  on  muutettava 
lainsäädännön sallimissa puitteissa siten, että se vastaa sopijapuolten tahtoa.

12.4 Sopijapuolet toteavat, että muutoshallinnasta on sovittu alasopimuksissa (ks. palvelusopimuksen kohta 
16 ja ohjelmistopalvelusopimusten kohta 6.3).

12.5 Tätä  puitesopimusta  tai  alasopimusta  voidaan  muuttaa  vain  sopijapuolten  yhteisellä  kirjallisella 
sopimuksella.

13 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN
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13.1 Puitesopimusta ja alasopimuksia koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

13.2 Jos  kiistakysymys  ei  ratkea  neuvotteluin,  erimielisyydet  jätetään  ratkaistavaksi  ensiasteena  tilaajan 
kotipaikan käräjäoikeus.

13.3 Puitesopimukseen ja alasopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Puitesopimukseen ja alasopimuksiin ei 
kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.

14 ALLEKIRJOITUKSET

Tätä puitesopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

[Paikka ja aika]

SARASTIA OY

Mika Kantola

KANTA-HÄMEEN  SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄ

Seppo Ranta
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1 SOPIJAPUOLET

Sarastia  Oy  (Y-tunnus:  2360731-5),  Palokunnankatu  26,  3.  krs,  13100  Hämeenlinna  (jäljempänä 
"palveluntuottaja"); ja

Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä,  (Y-tunnus:  0818235-5),  Ahvenistontie  20,  13530 
Hämeenlinna ("tilaaja");

jäljempänä yhteisesti “sopijapuolet” ja erikseen “sopijapuoli”.

2 TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Tässä  sopimuksessa  sopijapuolet  sopivat  kaikkiin  palveluntuottajan  tilaajalle  toimittamiin 
henkilöstöhallinnon palveluihin sovellettavista ehdoista ja periaatteista.   Palveluiden sisällöstä ja niitä 
koskevista  palvelutasoista  sovitaan  tarkemmin  liitteinä  olevissa  palvelukuvauksissa, 
vastuunjakotaulukoissa ja palvelutasoliitteissä.

2.2 Tähän  sopimukseen  sovelletaan  sopijapuolten  välillä  solmitun  Puitesopimuksen  ehtoja. 
Tulkintaerimielisyydessä puitesopimus on ensisijainen suhteessa tähän palvelusopimukseen. 

2.3 Sopijapuolet toteavat, että palvelun käyttöönotto, toimittaminen ja käyttäminen edellyttävät molempien 
sopijapuolten yhteistyötä ja myötävaikutusta.

2.4 Palveluntuottaja  sitoutuu  toimittamaan  ja  tilaaja  ostamaan  tässä  sopimuksessa  sovitut  palvelut 
sopimuksen voimassaoloaikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

3 MÄÄRITELMÄT

3.1 Ellei asiayhteys selvästi muuta vaadi, tässä sopimuksessa käytetyt määritelmät tarkoittavat kohdissa 1 ja 3 
olevia määritelmiä sekä liitteenä 7 olevien Julkisten palveluhankintojen yleisten sopimusehtojen (JYSE 
2014 Palvelut), jäljempänä "JYSE 2014 -ehdot", mukaisia määritelmiä.

3.2 "sopimus" tarkoittaa tätä palvelusopimusasiakirjaa kaikkine liitteineen, mukaan lukien sen alla tehtävät 
tilaukset, tilauksia koskevat tilausasiakirjat sekä kaikkia edellä mainittuja koskevat muutokset. Selvyyden 
vuoksi  todetaan,  että  JYSE  2014  -ehtojen  viittausten  hankintasopimukseen  katsotaan  tarkoittavan 
viittauksia tähän sopimukseen. 

3.3 "puitesopimus" tarkoittaa [x.x.20xx] sopijapuolten välillä allekirjoitettua puitesopimusta liitteineen.

4 SOPIMUSASIAKIRJAT

4.1 Tähän sopimukseen kuuluvat olennaisina ja erottamattomina osina tämä sopimusasiakirja ja sen liitteinä 
olevat alla yksilöidyt asiakirjat sekä puitesopimus, jotka täydentävät toisiaan.
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4.2 Mikäli  tämän  sopimusasiakirjan  ja liitteiden  välillä  on  ristiriitaa,  sovelletaan  ensisijaisesti tätä 
sopimusasiakirjaa. Mikäli  tämän sopimuksen ja  puitesopimuksen  välillä  on  ristiriitaa, 
sovelletaan ensisijaisesti puitesopimusta. Mikäli muutoin tämän sopimusasiakirjan ja/tai sen liitteiden 
välillä  on  ristiriitaa,  sovelletaan  alla  olevaa  liitteiden  etusijajärjestystä,  ellei  sopimuksessa  ole 
nimenomaan erikseen toisin sovittu. 

Alaliite 2.3

Liite 2 

Toimitettavien henkilöstöpalvelujen 
yksilöinti

Henkilöstöpalveluiden palvelukuvaus 

Liite 5 Hinnat 

Liite 6 

Liite 7 

Käsiteltävät henkilötiedot 

Julkisten palveluhankintojen yleiset 
sopimusehdot (JYSE 2014 PALVELUT), 
huhtikuun 2017 päivitysversio 
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5 TARKOITUKSELLA JÄTETTY TYHJÄKSI

6 PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JA PALVELUTASOT

6.1 Palveluntuottaja  toimittaa  palveluja  tämän  sopimuksen  voimassaolon  päättymiseen  saakka. 
Siirtoavustusvelvollisuudesta on sovittu puitesopimuksen kohdassa 11.

6.2 Palveluntuottajan  toimittamia  palveluja  ja  niiden  sisältöä  on  tarkemmin  kuvattu  liitteinä  olevissa 
palvelukuvauksissa  ja  vastuunjakotaulukoissa.  Sopijapuolet  toteavat,  että  palvelukuvaukset  ovat 
palveluntuottajan  vakiodokumentteja.  Vastuunjakotaulukot  perustuvat  palveluntuottajan 
dokumenttipohjaan, joka täytetään asiakaskohtaisesti. Mikäli vastuunjakotaulukon ja palvelukuvauksen 
välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti vastuunjakotaulukkoa. Tämän sopimuksen alla toimitettavat 
palvelut eivät välttämättä sisällä kaikkia palvelukuvauksissa ja vastuunjakotaulukoissa kuvattuja palveluja, 
vaan  palveluntuottaja  toimittaa  tilaajalle  ainoastaan  palvelukuvausten  alaliitteissä  "Toimitettavien 
palveluiden yksilöinti" toimitettaviksi sovitut palvelut. Kuhunkin palveluun sovellettavasta palvelutasosta 
on sovittu palvelukuvauksen alaliitteenä olevassa palvelutasoliitteessä. Tilaajalla ei ole velvollisuutta ostaa 
palveluntuottajalta  muita  palveluja  kuin,  mitä alaliitteissä "Toimitettavien palveluiden yksilöinti" on 
yksilöity, vaan mahdollisten uusien palvelujen ostamisesta neuvotellaan ja sovitaan erikseen kirjallisesti.

6.3 Tilaaja  sitoutuu  ostamaan  alaliitteissä  "Toimitettavien  palveluiden  yksilöinti"  ostettaviksi  yksilöidyt 
palvelut palveluntuottajalta tämän sopimuksen voimassaolon ajan. Palveluntuottajan hinnat perustuvat 
tilaajan tämän sopimuksen yhteydessä palveluntuottajalle antamiin palveluiden ostomääriä koskeviin 
arvioihin. Mikäli tilaajan ostamien palveluiden määrä muuttuu merkittävästi (yli 5%), palveluntuottajalla 
on oikeus muuttaa palveluiden hinnoittelua kohdan 7 mukaisesti. 
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7 HINNAT JA MAKSUEHDOT

7.1 JYSE 2014 -ehtojen kohtia 9 ja 10 ei sovelleta vaan hintoihin, maksuehtoihin ja niiden muuttamiseen 
sovelletaan tässä kohdassa 7 sovittua. Lisäksi palveluiden hinnoitteluun sovelletaan tämän sopimuksen 
liitteessä 5 (Hinnat) sovittua. 

7.2 Palveluiden hintoihin sisältyvät ainoastaan ne palveluihin liittyvät tehtävät, toimenpiteet ja aineistot, 
joiden on sovittu kuuluvan kiinteisiin  yksikköhintoihin.  Elleivät  sopijapuolet  muuta kirjallisesti sovi, 
palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tilaajalta tämän tilaamista muista kuin kiinteisiin yksikköhintoihin 
kuuluviksi  sovituista  tehtävistä,  toimenpiteistä  ja  aineistoista  toteutuneen  mukaan 
henkilötyöperusteisesti liitteenä 5 (Hinnat) olevan hinnaston mukaisesti.

7.3 Sopijapuolet toteavat, että palveluntuottaja on asiakkaidensa omistama ja hankintaoikeudellisesti ns. in-
house-toimittaja, jonka toimintamalli on kohdella hinnoittelussa asiakkaitaan tasapuolisesti ja vahvistaa 
asiakkailleen sovellettavat hinnat kalenterivuosittain. Hinnat ovat kiinteät kalenterivuoden kerrallaan. 
Sopijapuoli voi ehdottaa kaikkien sopimuksen mukaisten hintojen muuttamista kerran kalenterivuodessa 
ilmoittamalla  tästä  toiselle  sopijapuolelle  kirjallisesti viimeistään elokuussa  eli  viimeistään neljä  (4) 
kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnanmuutosehdotuksen tulee olla perusteltu. 
Sopijapuolet  neuvottelevat  tarvittaessa  hinnanmuutoksista.  Mikäli  hinnanmuutoksista  ei  päästä 
yhteisymmärrykseen  neljän  (4)  kuukauden  kuluessa  hinnanmuutosehdotuksesta,  kummallakin 
sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaikana 
noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja.

7.4 Sopimuksen  mukaiset  hinnat  eivät  pidä  sisällään  arvonlisäveroa,  joka  lisätään  hintoihin.  Lisäksi 
palveluntuottajalla on oikeus huomioida viranomaisten määräämistä veroista tai muista uusista tai 
muutetuista  julkisista  maksuista  tai  olemassa  olevien  maksujen muutoksista  aiheutuneet  tilaajalle 
tuotettaviin  palveluihin  vaikuttavat  kustannusmuutokset  hinnassaan.  Jos  kustannusmuutokset  ovat 
alenevia, on palvelutuottajalla velvollisuus laskea hintaa vastaavasti. Tällöin palvelun hinta muuttuu edellä 
mainittujen muutosten voimaantuloajankohdasta lukien.

7.5 Jos sopijapuolet sopivat kohdan 16 mukaisessa muutoshallintamenettelyssä palveluiden muutoksista, 
uusista palveluista tai yksittäisten palveluiden lopettamisesta, sopijapuolet sopivat samassa yhteydessä 
kirjallisesti myös tällaisten muutosten vaikutuksista palveluiden hinnoitteluun. 

7.6 Elleivät  sopijapuolet  muuta  kirjallisesti  sovi  henkilötyötä  aiheuttavien  muutosten  osalta, 
palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tilaajalta tämän tilaamista muutoksista käytetyn henkilötyöajan 
mukaan  liitteessä  5  olevan  hinnastonsa  mukaisesti.  Ellei  liitteessä  5  ole  sovittu  hinnastoa, 
palveluntuottaja noudattaa kulloinkin voimassa olevaa hinnastoaan. Toimeksiannosta on etukäteen 
sovittava tilaajan kanssa.

7.7 Palveluntuottaja  veloittaa  yksikköhintojen  piirissä  olleista  palveluista  kuukausittain  etukäteen 
arviolaskutuksena. Palveluntuottaja toimittaa kerran kalenterivuodessa viimeistään seuraavan vuoden 
tammikuun loppuun mennessä tasauslaskun, jolla arviolaskutus muutetaan vastaamaan toteutumia. 
Mahdolliset  henkilötyöaikaveloitteisesti  suoritetut  palvelut  palveluntuottaja  veloittaa  kerran 
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kuukaudessa jälkikäteen. Sopijapuolet voivat muuttaa laskutuskäytäntöä kirjallisesti. Palveluntuottaja on 
velvollinen  toimittamaan  tilaajalle  laskun  yhteydessä  riittävät  selvityksen  laskun  oikeellisuuden 
varmistamiseksi.

7.8 Palveluntuottajan  verkkolaskut  erääntyvät  21  päivän  kuluttua  hyväksyttävissä  olevan  verkkolaskun 
toimittamisesta. Jos tilaaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, palveluntuottajalla on oikeus periä 
viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut lukuun ottamatta tilaajalle 
toimitettuja virheellisiä tai puutteellisia laskuja liitteineen. 

8 VAKUUDET

JYSE 2014 -ehtojen kohtaa 11 (vakuudet) ei sovelleta tähän sopimukseen, eikä palveluntuottajalla ole 
velvoitetta antaa vakuuksia.

9 SOPIJAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET

9.1 Molemmat sopijapuolet vastaavat osaltaan siitä, että ne tekevät sopimuksen toteuttamiseksi tarvittavat 
päätöksensä viivytyksettä. Sopijapuolet vastaavat lisäksi osaltaan siitä, että ne noudattavat kyseistä 
sopijapuolta koskevia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä täyttäessään 
tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

9.2 Molemmat sopijapuolet  huolehtivat  omilta  osiltaan sidosyksikkösääntelyn  (ns.  in-house-toimittajan 
asema)  edellytysten  täyttämisestä.  Mikäli  palveluntuottaja  havaitsee  sidosyksikköaseman 
vaarantumisen, palveluntuottajan tulee tuoda tällainen asia tilaajan tietoisuuteen. 

10 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOLLISUUDET

10.1 Palveluntuottaja vastaa siitä, että sillä on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on kokemusta 
tämän sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisesta myös loma- tai muiden poissaolojen aikana 
kuten JYSE 2014 -ehtojen  kohdassa  7.1  on  sovittu.  JYSE 2014 -ehtojen  kohdassa  7.3  on  sovittu 
palveluntuottajan velvollisuudesta vaihtaa henkilöstöä tilaajan vaatimuksesta. 

10.2 Palveluntuottaja  noudattaa  omia  toimintatapojaan,  lakia,  menetelmiään  ja  muita  käytäntöjään 
palveluiden  tuottamisessa.   Palveluntuottaja  ei  saa  tehdä  toimintatapoihinsa,  menetelmiinsä  tai 
käytäntöihinsä muutoksia, jotka ovat tilaajalle haitallisia tai aiheuttavat muutoksia tuotettuun palveluun 
tai  sisältöön tai  jotka aiheuttavat tilaajalle  kustannuksia tai  lisäävät tilaajan resurssien käyttämistä. 
Muutosten tekemisestä tuotettujen palveluiden sisältöön ja määrään on sovittu tämän sopimuksen 
kohdissa 11 ja 16.

10.3 Palveluntuottaja  pyytää  tilaajalta  sovitun  aikataulun  mukaisesti  palveluntuottajan  palvelujen 
tuottamiseksi tarvittavat tiedot ja aineistot. 

10.4 Palveluntuottajan  tulee  informoida  tilaajaa  mahdollisista  sopimuksen  allekirjoittamisen  jälkeen 
palveluihin liittyvissä olosuhteissa tapahtuneista muutoksista sekä muista palveluiden toimittamisen 
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kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivästystä. Palvelujen muutoksista tulee sopia kohtien 
11 ja 16 mukaisesti.

10.5 Sopijapuolen tulee ilmoittaa toiselle  sopijapuolelle  havaitsemistaan virheistä.  Palveluntuottajalla  on 
oikeus ja velvollisuus korjata viivytyksettä palveluissa havaitut virheet kustannuksellaan, mikäli virhe 
johtuu palveluntuottajasta tai sen alihankkijasta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelussa olevasta virheestä 
siltä osin kuin virhe johtuu tilaajasta tai tilaajan vastuulla olevasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä.

10.6 Palvelutuottajan velvoitteet  on kuvattu puitesopimuksessa,  muissa  tähän sopimukseen soveltuvilla 
sopimusasiakirjoissa sekä tässä sopimuksessa ja sen liitteissä, mukaan lukien erityisesti palvelukuvaukset 
ja palvelutasoliitteet. Palveluiden ominaisuuksiin ja palveluntuottajan yleisiin velvollisuuksiin sovelletaan 
myös JYSE 2014 -ehtojen kohtia 4, 5, 6 ja 7, pois lukien kuitenkin JYSE 2014 -ehtojen kohta 7.2.

11 TILAAJAN VELVOLLISUUDET

11.1 Tilaajalla  on velvollisuus  myötävaikuttaa tämän sopimuksen mukaisten palveluiden toimittamiseen 
muun muassa toimittamalla oikeat ja riittävät tiedot palveluntuottajalle sovitun aikataulun mukaisesti 
sekä  muutenkin  kohtuudella  myötävaikuttamalla  palvelujen  tuottamiseen.  Sopijapuolet  sopivat 
puitesopimuksessa mainitussa ohjausryhmässä palvelujen avainhenkilöistä. Palveluntuottajalla ei ole 
oikeutta vaihtaa tällaista avainhenkilöä ilman, että palveluntuottaja neuvottelee asiasta tilaajan kanssa.

11.2 Tilaajan  tulee  informoida  palveluntuottajaa  mahdollisista  sopimuksen  allekirjoittamisen  jälkeen 
palveluihin liittyvissä olosuhteissa tapahtuneista muutoksista sekä muista palveluiden toimittamisen 
kannalta olennaisista seikoista ilman aiheetonta viivästystä.

11.3 Tilaaja vastaa kustannuksellaan palveluiden tuottamisessa tarvittavan tilaajan aineiston hankkimisesta ja 
toimittamisesta palveluntuottajan käyttöön palveluiden edellyttämässä aikataulussa ja muodossa, ellei 
toisin ole liitteinä olevissa palvelukuvauksissa sovittu. Tilaaja vastaa siitä, että palveluntuottajalla on 
oikeus käyttää tilaajan aineistoja palveluiden tuottamisessa, ml. tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. 

11.4 Palveluntuottajalla ei ole oikeutta tehdä ilman tilaajan suostumusta työkaluihin, ohjelmistoihin ja/tai 
aineistoihin sellaisia muutoksia, jotka i) aiheuttavat tilaajalle lisäkustannuksia tai lisätyötä, ii) heikentävät 
palvelujen laatua, tai iii) muutoin vaikuttavat tilaajan toimintaan (kuten merkittävä tietojärjestelmää 
koskeva muutos tai  alihankkijan vaihdos).  Tällaisten muutosten aikataulu sovitaan yhdessä tilaajan 
kanssa. 

11.5 Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tilaajan kanssa etukäteen kirjallisesti sovittujen tietoteknisistä 
muutoksista  aiheutuvat  kustannukset.  Palveluntuottaja  ei  ole  kuitenkaan  oikeutettu  veloittamaan 
muutoksista, ellei tästä ole sovittu etukäteen kirjallisesti Asiakkaan kanssa. Palveluntuottajan tulee tehdä 
veloitusta  koskeva  ehdotus  hyvissä  ajoin.  Tällaiset  kustannukset  voivat  liittyä  mm.  palveluiden 
tuotannossa  käytettävien  ohjelmistojen  versionvaihtoihin,  päivityksiin  tai  muihin  merkittäviin 
tietoteknisiin muutoksiin palveluntuotannossa sekä asiakaskohtaiset muutokset. Palveluntuottaja tulee 
osoittaa sille aiheutuneet lisäkustannukset sekä asianmukaisesti perustella ja annettava riittävä selvitys 
lisäkustannuksista. 
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11.6 Palveluntuottaja  vastaa  palvelun  tuottamisesta  sopimuksen  mukaisesti  sekä  ottaen  huomioon 
lainsäädännön  vaatimukset  ja  palveluntuottajaa  ja  tilaajaa  velvoittavat  valtakunnalliset  ohjeet. 
Palveluntuottajan vastuu omasta työstään määräytyy tämän palvelusopimuksen mukaisesti.  Tilaaja 
vastaa kuitenkin itse suhteessa viranomaisiin ja kolmansiin osapuoliin siitä, että tilinpäätökset, kirjanpito 
ja  kaikki  muut  palveluiden  lopputulokset  täyttävät  kulloinkin  voimassa  olevien  lainsäädännön, 
viranomaismääräysten ja muiden säännösten ja standardien mukaiset vaatimukset. 

11.7 Mikäli tilaaja tai sen vastuulla oleva kolmas osapuoli laiminlyö tässä sopimuksessa sovittuja velvoitteitaan, 
palveluntuottajan toimitusvelvoitteen aikataulua muutetaan ja  palveluntuottaja ilmoittaa viipymättä 
uuden toimitusaikataulun.

12 OHJELMISTOPALVELUJEN TOIMITTAMINEN

12.1 Tätä  kohtaa  12  sovelletaan  seuraaviin  palvelukuvauksissa  yksilöityihin  ohjelmistopalveluihin:  HRM. 
Analytics, Webtallennus. Selvyyden vuoksi tätä sopimusta ei sovelleta sopijapuolten välillä voimassa 
olevien erillisten ohjelmistopalvelusopimusten alaisiin ohjelmistopalveluihin. 

12.2 Palveluntuottajan tilaajan käyttöön antama ohjelmistopalvelu toimitetaan tilaajan käyttöön sellaisena 
kuin  se  on.  Palveluntuottajan  tulee  kuitenkin  virhetilanteessa  toimia  kohdan  13.1  mukaisesti. 
Palveluntuottajalla  on  velvollisuus  varmuuskopiointiin,  jos  tästä  on  erikseen  sovittu.  Mikäli 
varmuuskopioinnista ei   sovita, palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta varmuuskopioida taikka varmistaa 
tilaajan aineistoa, eikä vastuuta tietojen katoamisesta tai muuttumisesta. 

12.3 Sopijapuolet  toteavat,  että  ohjelmistopalvelu  on  usealle  asiakkaalle  toimitettava  palvelu  ja  että 
palveluntuottajalla on aina oikeus muuttaa ja kehittää ohjelmistopalvelua sopimuksen voimassaolon 
aikana harkintansa mukaisesti edellyttäen, että toimitettava ohjelmistopalvelu muutoksen jälkeenkin 
olennaisilta osin mahdollistaa tämän sopimuksen alla toimitetun palvelun käyttämisen. Mikäli muutos on 
tilaajan näkökulmasta olennainen, palveluntuottajan tulee ilmoittaa ohjelmistopalvelun muutoksesta 
viimeistään kaksi (2) kuukautta päivää ennen muutoksen voimaantuloa. 

13 ALIHANKKIJAT

13.1 Alihankintaan  sovelletaan  JYSE  2014  -ehtojen  kohtaa  3.  Palveluntuottaja  vastaa  käyttämistään 
alihankkijoista kuin omasta työstään. 

14 RAPORTOINTI

14.1 Palvelutuottajan  palvelukuvauksessa  sovitut  vakioraportit  kuuluvat  sovittuihin  palvelumaksuihin. 
Sopijapuolet voivat sopia palveluihin liittyvistä mahdollisista lisäraporteista ja niitä koskevista veloituksista 
kirjallisesti. Palveluntuottajan velvollisuutena on sen vastuulle yksilöityjen raporttien tuottaminen ja 
toimittaminen tilaajalle sovitussa ajassa.

15 ILMOITUKSET
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15.1 Tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset  ja  tiedonannot (mukaan lukien reklamaatiot,  vaatimukset, 
irtisanomis- ja purkuilmoitukset, hinnanmuutokset ja muut sopimusasiat) katsotaan riittävällä tavalla 
tehdyiksi, jos ne on tehty kirjallisesti ja toimitettu kirjattuna kirjeenä, kuriirin välityksellä tai sähköpostitse 
puitesopimuksen mukaisille yhteyshenkilöille ja varahenkilöille.

16 MUUTOSHALLINTA

Kummallakin sopijapuolella on oikeus ehdottaa muutoksia palveluihin ja uusia palveluja. Sopijapuolet 
sopivat kirjallisesti muutoksista, uusista palveluista, yksittäisten palveluiden lopettamisesta sekä niiden 
aiheuttamista hintamuutoksista ja muista kustannuksista.   Kumpikin sopijapuoli päättää muutoksista 
oman päätöksentekoprosessinsa mukaisesti.

17 IMMATERIAALIOIKEUDET

17.1 Muiden  aineistojen  kuin  ohjelmistojen  ja  niihin  liittyvien  aineistojen  osalta  immateriaalioikeuksiin 
sovelletaan JYSE 2014 -ehtojen kohtaa 20. Lisäksi sopijapuolet sopivat, että molemmilla sopijapuolilla on 
oikeus käyttää palvelujen yhteydessä kertynyttä tietotaitoa. 

17.2 Mikäli palveluntuottaja toimittaa palveluiden yhteydessä myös ohjelmistopalveluita tai muuten antaa 
ohjelmistoja tilaajan käyttöön, ohjelmistoja ja niihin liittyviä aineistoja koskien sovelletaan seuraavia 
ehtoja:

(a) Kaikki omistus- ja hallintaoikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet sopijapuolen 
olemassa oleviin ohjelmistoihin ja aineistoihin ja (mukaan lukien tilaajan aineistot ja 
palveluntuottajan aineistot), jotka on luotu ennen sopimuksen voimaantulopäivää tai sen 
ulkopuolella pysyvät yksinomaisesti kyseisellä sopijapuolella.

(b) Kaikki omistus- ja hallintaoikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, 
ohjelmistopalveluun tallennettuun tilaajan aineistoon säilyvät tilaajan omistuksessa. 

(c) Kaikki omistus- ja hallintaoikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, 
ohjelmistopalveluun ja valmisohjelmistoihin sekä palveluntuottajan aineistoon kuuluvat 
yksinomaan palveluntuottajalle (tai sen sopijakumppanina olevalle kolmannelle osapuolelle). 

(d) Palveluntuottaja myöntää tilaajalle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää 
ohjelmistopalvelua verkon välityksellä sopimuksen ja palveluntuottajan antamien ohjeiden 
mukaisesti edellyttäen, että tilaaja suorittaa kaikki sopimuksen mukaiset maksut. Käyttöoikeus 
on voimassa sopimuksen voimassaolon ajan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 17.2 koskee ohjelmistopalvelun ja ohjelmiston oikeuksia. 
Ohjelmistopalvelua hyödyntäen luotuja aineistoja (kuten esimerkiksi kirjanpito- ja HR-aineistoja) koskevat 
oikeudet määräytyvät kohdan 17.1 ja siinä viitatun JYSE 2014 -ehtojen kohdan 20 mukaisesti.

18 SALASSAPITO JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
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Salassapitoon ja henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan JYSE 2014 -ehtojen kohtaa 21. Kohtaa 21.3 ei 
kuitenkaan sovelleta tähän sopimukseen, vaan sopijapuolet ovat sopineet henkilötietojen käsittelyä 
koskevista  ehdoista  puitesopimuksen  liitteenä  olevassa  tietojenkäsittelysopimuksessa.  Käsiteltävät 
henkilötiedot on yksilöity tämän sopimuksen liitteessä 6. 

19 VASTUUNRAJOITUS JA KORVAUSVELVOLLISUUS

19.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Puitesopimuksen kohdassa 8. sovittuja vastuunrajoituksia.

20 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

20.1 Tämä sopimus  tulee  voimaan ja  sopijapuolia  sitovaksi,  kun  sopijapuolet  ovat  sen  toimivaltaisesti 
hyväksyneet  ja  allekirjoittaneet.  Kumpikin  sopijapuoli  vastaa  omalta  osaltaan,  että  toimivaltainen 
hyväksyntä on hankittu ennen allekirjoitusta.

20.2 Tämä sopimus on määräaikaisena voimassa 31.12.2022 asti. 

20.3 Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus muualla tässä sopimuksessa sovitulla perusteella tai 
JYSE 2014 -ehdoissa sovitun mukaisesti.

20.4 Sopimuksen voimassa olon edellytyksenä on, että puitesopimus on voimassa.

21 VELVOLLISUUDET SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN YHTEYDESSÄ

21.1 Palveluntuottajalla on avustamisvelvollisuus tilaajaa kohtaan palveluntuottajan vaihtuessa JYSE 2014 -
ehtojen kohdan 23 mukaisesti.

21.2 Sopimuksen voimassaolon päättyessä sopijapuolet ovat velvollisia pyynnöstä palauttamaan hallussaan 
olevan  toisen  sopijapuolen  asiakirjat,  aineiston,  datan  ja  muun  omaisuuden  sekä  sopijapuolen 
pyynnöstä, tuhoamaan tietojärjestelmästään toisen sopijapuolen luottamukselliset tiedot ja hävittämään 
hallussaan  olevan  toisen  sopijapuolen  luovuttaman  asiakirjamateriaalin,  ellei  velvoittavasta 
lainsäädännöstä muuta johdu. Mikäli  edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuu palveluntuottajalle 
ylimääräistä työtä,  palveluntuottajalle on oikeus veloittaa tästä sekä kolmansien osapuolten työstä 
aiheutuvat kustannukset. Sopijapuolet sopivat toimenpiteiden hinnoittelusta ennen niiden aloittamista.

21.3 Sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta sellaiset tämän sopimuksen kohdat, joiden on 
katsottava tarkoitetun jäävän voimaan päättymisen jälkeen (mukaan lukien kohdat 15, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24.2, 24.3 ja 25), soveltuvat ja sitovat sopijapuolia päättymisestä huolimatta. 

22 YLIVOIMAINEN ESTE
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Ylivoimaiseen esteeseen ja sen seuraamuksiin sovelletaan JYSE 2014 -ehtojen kohtaa 14. 

23 POIKKEAMAT JYSE 2014 -EHDOISTA

23.1 Tähän sopimukseen ja palveluun sovelletaan liitteenä 7 olevia JYSE 2014 -ehtoja, sikäli kuin ko. ehdot 
eivät ole ristiriidassa muiden sopimusasiakirjojen kanssa, pois lukien kuitenkin ehdot, joiden on todettu 
tässä kohdassa 23 tai muualla sopimuksessa olevan ehtoja, joita ei sovelleta.

23.2 Seuraavia JYSE 2014 -ehtojen kohtia ei sovelleta tähän sopimukseen: kohdat 5.4-5.6, 7.2, 9, 10, 11, 12.1-
12.5, 12.7-12.8, 16, 17 ja 21.3. 

24 MUUT MÄÄRÄYKSET

24.1 Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai sen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan 
ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus siirtää tämä sopimus 
sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn 
taikka  hallinnollisen  järjestelyn  yhteydessä.  Mikäli  sopijapuoli  siirtää  tämän  sopimuksen  edellisen 
virkkeen perusteella ilman toisen sopijapuolen suostumusta, toisella sopijapuolella on oikeus irtisanoa 
tämä sopimus päättymään kirjallisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

24.2 Tämä  sopimus muodostaa sopijapuolten välisen yhteisymmärryksen tämän  sopimuksen kohteesta 
kokonaisuudessaan.

24.3 Jos jotain tämän sopimuksen ehtoa pidetään pätemättömänä tai mitättömänä, tämä ei mitätöi mitään 
muita sopimuksen ehtoja. Pätemätöntä tai mitätöntä ehtoa on muutettava lainsäädännön sallimissa 
puitteissa siten, että se vastaa sopijapuolten tahtoa.

24.4 Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain sopijapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella.

24.5                  Mikäli Palveluntuottajan palvelu ei Palveluntuottajan vastuulla olevasta syystä sisällöltään, laadultaan, 
määrältään  tai  käytettävyydeltään  vastaa  sitä  mitä  on  sovittu,  tai  palvelua  ei  suoriteta  sovitussa 
aikataulussa, on Palveluntuottaja velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa. Sopimussakko on 
0,2  % palvelusopimuksen  mukaisesta  Palveluntuottajalle  maksettavasta  kuukausipalkkiosta  kultakin 
täydeltä  työpäivältä,  minkä  sopimuksen  mukaisen  palvelun  tuottaminen  myöhästyy  sovitusta 
valmistumisajasta tai palvelussa on muu Palveluntuottajasta johtuva virhe. Viivästyssakkoa peritään 
kuitenkin enintään viideltäkymmeneltä työpäivältä.  

Tilaajan esittää Palveluntuottajalle vaatimuksen sopimussakon perimisestä kirjallisesti viimeistään 
kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun viivästys on päättynyt tai muu Palveluntuottajan palvelussa oleva 
virhe havaittu. Tilaajalla on oikeus kuitata sopimussakon määrä seuraavasta erääntyvistä 
palveluntuottajalle maksettavista palkkioista.  

Mikäli tilaajalle aiheutunut välitön vahinko on suurempi kuin edellä mainittu sopimussakko, on tilaaja 
oikeutettu vaatimaan myös vahingonkorvausta sopimussakon ylittävältä osalta.  
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25 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

25.1 Tätä sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

25.2 Jos  kiistakysymys  ei  ratkea  neuvotteluin,  erimielisyydet  jätetään  ratkaistavaksi  tilaajan  kotipaikan 
käräjäoikeuteen.

25.3 Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa 
koskevia säännöksiä.
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26 ALLEKIRJOITUKSET

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

[Paikka ja aika]

SARASTIA OY

Mika Kantola

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAYHTYMÄ

Seppo Ranta
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1. Dokumentin tarkoitus ja soveltaminen

Tämä palvelukuvausdokumentti kuvaa palveluntuottajan tilaajalle tuottamien palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluiden 
(kukin erikseen ”palvelu” ja yhdessä ”palvelut”) asiasisällön sekä toimintaperiaatteet, joita palvelun tuottamisessa 
sovelletaan. Palveluntuottaja vastaa kokonaispalveluna tässä palvelukuvauksessa esitettyjen palkka- ja 
henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisesta. Alaliitteessä 2.3 on määritelty tämän dokumentin palvelut, jotka tilaaja 
hankkii palveluntuottajalta.

Palvelut tuotetaan tilaajan hallintaan jäävällä palkanlaskentajärjestelmällä sekä tilaajalta palveluntuottajalle sopimuksella 
siirrettävillä HRM-järjestelmillä. Lainsäädännöstä, viranomaisvaatimuksista tai työehtosopimusmuutoksista johtuvista 
järjestelmien kehittämistarpeista ja niistä aiheutuvista kustannuksista sovitaan tilaajan kanssa etukäteen. 

Ellei tässä dokumentissa erikseen tapauskohtaisesti sen eri kohdissa kirjallisesti todeta, tätä liitettä sovelletaan 
sopimuksellisesti siinä pätemisjärjestyksessä, kun palveluntuottajan ja tilaajan välisessä Sopimuksessa, joka liitteeksi nämä 
ehdot on otettu, on määritelty.

2. Termit, määritelmät ja käsitteet

”Laatupoikkeama” tarkoittaa Palveluntuottajan virhettä, joka aiheuttaa poikkeaman sopimuksen mukaisessa palvelussa.

”Prosessipoikkeama” tarkoittaa Tilaajan virhettä, joka aiheuttaa poikkeaman palkanlaskentaprosessiin (esim. aineisto 
toimitetaan myöhässä tai se on virheellinen).

”Sopimus” tarkoittaa Tilaajan ja Palveluntuottajan välistä Toimitussopimusta (joko Projektitoimitussopimusta tai 
Palvelusopimusta), jonka liitteeksi tämä Palvelukuvaus ja muita asiakirjoja on otettu.

”Palkanlaskenta” tarkoittaa toimenpidettä, jossa Tilaajan tuottamaa tai toimittamaa tietoa hyödyntäen lasketaan ja 
maksetaan palkan- tai palkkionsaajan nettoansio, tehdään lakisääteiset vähennykset ja tilitetään ne viranomaiselle. 
Palkanlaskenta sisältää myös lakisääteisten viranomaisilmoitusten laatimisen ja lähettämisen.

”Palveluntuottaja” tarkoittaa Sarastia Oy:tä.

”Sähköinen asiointi” tarkoittaa Palveluntuottajan tarjoamaa sähköisen asioinnin kanavaa tai esijärjestelmää, jonka kautta 
Tilaaja tuottaa tai toimittaa palkanlaskennassa tarvittavia tietoja Palveluntuottajalle.

”Tilaaja” tarkoittaa puitesopimuksessa yksilöityä Tilaajaa.

”Toimittajayhteistyö” tarkoittaa Palveluntuottajan ohjelmistotoimittajien kanssa tekemää yhteistyötä 
palkkajärjestelmien, prosessien ja niiden esijärjestelmien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

”Toimitusaikataulu” tarkoittaa Palveluntuottajan ennakkoon määrittelemää aikataulua Tilaajan palkanlaskenta-
aineistojen toimittamiselle palkan maksua tai siihen liittyvien toimien suorittamista varten.
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3. Palvelun tavoitteet

Palveluntuottaja tuottaa tilaajan ulkoistamat henkilöstöhallinnon palvelut Palvelusopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. 
Palveluiden tuottamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, tilaajan noudattamia työ- ja 
virkaehtosopimuksia sekä tilaajan paikallisia sopimuksia niin kuin tilaaja on niistä palveluntuottajaa ohjeistanut. Prosessit 
on harmonisoitu ja dokumentoitu ja niitä kontrolloidaan toimialan yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti.

Palveluntuottajan tehtävänä on varmistaa oikea-aikainen palkan, palkkioiden ja muiden erien laskenta ja maksaminen 
oikeamääräisenä ja oikea-aikaisena tilaajan sähköisesti toimittamien ja hyväksymien päätösten mukaisesti sekä 
sidosryhmille pidätyksistä tehtävien tilitysten ja viranomaisilmoitusten tekeminen oikeamääräisinä ja oikea-aikaisina.  

Tilaaja vastaa, että palkanlaskennassa tarvittavat tiedot ovat palveluntuottajan käytettävissä sovitun aikataulun mukaisesti 
ja sisällöltään oikein. Palveluntuottaja vastaa myös omalta osaltaan sisällön virheiden korjaamisesta. Palveluntuottajan 
tehtävänä on ylläpitää toimittamiaan järjestelmiä ja asiakasrajanpinnan ylittävältä osalta tukea tilaajaa tietojärjestelmien 
käytössä. 

Peruskuvaus palveluntuottajan ja tilaajan välisestä vastuunjaosta eri prosesseissa:
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4. Palvelun sisältö

4.1 Palkanlaskentapalvelu

Palkanlaskentapalvelussa palveluntuottaja tuottaa tilaajalle palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Palvelun 
tuottamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palveluntuottaja tuottaa palvelua kuvattuja 
prosesseja ja dokumentoituja kontrollipisteitä ja työohjeita noudattaen. Sujuvien ja tehokkaiden kokonaisprosessien 
varmistamiseksi tavoitellaan kokonaisvaltaista sähköistä asiointia. Palvelu tuotetaan SaaS-palveluna.

Palveluntuottaja tuottaa tilaajalle palkanlaskentapalvelut ns. as is-mallilla 31.12.2022 saakka. Tässä yhteydessä as is-
mallilla tarkoitetaan palvelun sisältöä samanlaisena kuin liikkeenluovutuksella palveluntuottajalle siirtyvä henkilöstö on 
palveluita tuottanut tilaajan omana toimintana. Palvelun tuottamisessa noudatetaan näin ollen sekä palvelun sisällön, 
vastuunjaon sekä toimintamallien osalta samaa toimintamallia kuin on noudatettu ennen palvelujen siirtoa 
palveluntuottajalle. Palveluntuottaja ja tilaaja ovat käyneet läpi toimintamallit, siirtyvien henkilöiden toimenkuvat ja 
vastuunjaon työpajoissa maaliskuussa 2022 ja palvelun tuottamisessa noudatetaan työpajoissa sekä tilaajan 
toimittamissa toimenkuvissa dokumentoituja vastuita ja toimintamalleja. 

4.1.1 Palkanlaskennan hintaan sisältyvät palvelut

Palkanlaskennan hintaan sisältyvät seuraavat, peruspalveluna tuotettavat kokonaisuudet:

 Palkanlaskentatyö sopimuksen vastaanottamisesta lopputilin maksamiseen 
 Vuosilomakäsittely 
 Luontoisetujen ja palkasta pidätettävien käsittely
 Ay-jäsenmaksuperinnät
 Keskeytysten, poissaolojen ja niihin liittyvien korvausten käsittely 
 Tuntien ja työaikakorvausten käsittely
 Palkkioiden, työ- ja käyttökorvausten käsittely
 Viranomaisasiointi 
 Tilitykset ja täsmäytykset
 Luottamustoimipalkkioiden maksatus 
 Palkka- ja palvelusuhdetodistukset sekä ansionmenetystodistukset
 Palkka-aineiston siirto kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen
 Tietojen toimitus Tulorekisteriin ja OmaVeroon (vaatii tilaajan valtuutuksen)
 Työkokemuslisien laskenta ja työkokemuksen tallennus
 Palkanlaskennan raportointi
 Järjestelmien pääkäyttäjätyöt (Prima)
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Näiden palvelukokonaisuuksien lisäksi hintaan sisältyy myös muut palkkasihteerien tehtäväkokonaisuudet, 
jotka on kuvattu palkkasihteerien toimenkuvissa ja  joita palkkasihteerit  ovat tuottaneet tilaajalle ennen 
siirtymistään palveluntuottajan palvelukseen. 

Palkanlaskennan  kiinteä  hinta  sisältää  palkanlaskennan  työn  sekä  palveluntuottajalle  siirtyvien  järjestelmien 
kustannukset. Palvelu on hinnoiteltu tilaajalta saatujen kustannustietojen perusteella ja palveluntuottajalla on oikeus 
tarkistaa  hinnoittelua,  jos  palvelun  siirron  jälkeen  havaitaan,  että  kaikkia  kustannuksia  ei  ole  osattu  huomioida 
hinnoittelun yhteydessä. Hinnoittelun mahdollisesta tarkistamisesta sovitaan erikseen yhdessä tilaajan kanssa.

4.1.2 Palkanlaskennan peruspalveluun liittyvät lisäpalvelut

Palveluntuottaja voi tuottaa tilaajalle tämän erillisestä tilauksesta lisäpalveluita.

Palkanlaskennan peruspalveluun liittyviä erillisveloitettavia lisäpalveluita tuotetaan tilaajan kirjallisen tilauksen perusteella. 
Tilaus voi olla sähköposti tai Palveluntuottajan sähköiseen asiointikanavaan tehty palvelupyyntö. Tällaisia tilauksen 
perusteella tuotettavia palveluja ovat esimerkiksi palkan maksu erillisenä kassamaksuna tai ylimääräisen 
palkanmaksuerän käsittely. Muiden tilaajakohtaisten lisäpalveluiden tuottamisen mahdollisuus selvitetään erikseen ja 
niistä annetaan erillinen tarjous.

Tilaaja voi tarpeensa mukaan tilata erikseen sovittavana ja veloitettavana lisätyönä myös esimerkiksi palvelussuhde- tai 
palkkatodistusten antamisen yt-menettelyyn tai organisaatiomuutokseen liittyen. Lisäpalveluina tilataan myös esimerkiksi 
yhteistyössä määritellyt merkittävät järjestelmämuutokset, jotka liittyvät esimerkiksi tilaajan organisaatiomuutoksiin, 
uusien liikelaitosten, tytäryhtiöiden ym. perustamiseen ja yritysten fuusioimiseen / lakkauttamiseen (esimerkiksi uuden 
organisaation luonti, kannan perustaminen ja käyttöönotto, organisaation lopettamiseen liittyvät toimenpiteet)  tai 
paikallisten sopimusten toteuttamiseen sekä uusien tilaajakohtaisten integraatioiden ja järjestelmämuutosten 
toteuttamiseen. Järjestelmä- ja prosessikoulutukset ja vakanssirekisterin perustaminen ovat myös palkanlaskennan 
lisäpalveluja ja toteutetaan tilaajan pyynnöstä erikseen sovittavana lisätyönä. 

4.2 Ohjelmistopalvelut  

Osana palveluaan palveluntuottaja toimittaa tilaajan käyttöön alla luetellut ohjelmistot verkon välityksellä. 

HRM
Analytics
Webtallennus

Tilaaja saa käyttää em. ohjelmistoja ainoastaan sopimuksen ehtojen mukaisesti ja noudattaen palveluntuottajan sekä 
ohjelmistojen valmistajan antamia käyttöohjeita ja -rajoituksia.
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4.3 Palvelun tekniset varmistukset

Palveluntuottaja  vastaa  ohjelmistojen  datan  varmuuskopioinnista.  Varmuuskopioinnin  onnistuminen  tarkistetaan 
varmistustyön lokitiedostosta.

Varmistuskäytäntö:
• Kaikkien tiedostojen varmistus (ns. full-varmistus) joka viikonloppu – säilytys 4 viikkoa
• Muuttuneiden tiedostojen varmistus (ns. incremental-varmistus) arkisin – säilytys 4 viikkoa
• Kuukauden ensimmäinen Full-varmistus viedään arkistonauhaksi – säilytys 365 pv
• Avoimia tiedostoja ei varmisteta, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu ns. open files-agentin käytöstä  

(maksullinen lisäoptio)
• Tietokantojen varmuuskopiointi suoritetaan seuraavasti:
• Aina kun se on mahdollista online-tilassa ko. tietokannan omalla varmistusohjelmalla tai
• Asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa käyttäen varmistusohjelmiston ns. online-tietokanta-agenttia (maksullinen 

lisäoptio) 
tai
• Varmistus suoritetaan offline-tilassa, jolloin sovellus ei ole Asiakkaan käytettävissä

Mikäli sovellus käyttää optisia WORM-levyjä tai vastaavaa levyteknologiaa, suoritetaan niiden varmistus pääsääntöisesti 
kerran viikossa palvelimen hallinnan palveluaikana, ellei erikseen toisin sovita.

5. Palvelun tuottaminen

Palveluntuottaja tuottaa tilaajalle palkkahallinnon palvelut kokonaispalveluna. Palveluntuottaja noudattaa henkilötietojen 
käsittelyssä tietosuoja-asetuksen mukaisia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä asiaan liittyviä salassapitosäännöksiä 
ja vastaa henkilötietojen käsittelystä sopimusvastuuna.  

Palveluntuottaja tuottaa palvelun Palveluntuottajan järjestelmillä SAAS-palveluna. Palveluntuottaja kehittää 
järjestelmiään ja prosessejaan. Palveluntuottaja edistää järjestelmätoimittajien tuotekehitystä tuottavuuden 
kasvattamiseksi ja digitalisaation hyödyntämiseksi. Palveluntuottaja vastaa palvelutuotantoon käyttämänsä järjestelmän 
kilpailutuksesta, sopimuksesta ja ylläpidosta.

Tilaaja vastaa esimerkiksi käyttöoikeuksien tietojen ylläpitämisestä itsepalveluna Sarastia asioinnin kautta. 
Palveluntuottajan käsittelemien tietojen tulee olla aina tilaajan valtuuttaman henkilön virallisesti hyväksymää ja 
palveluntuottajan käyttöön toimitettuna sovitun aikataulun mukaisesti.

Mikäli Palveluntuottaja tuottaa palvelun tilaajan järjestelmällä, järjestelmän kilpailuttamisesta, sopimuksesta sekä kaikista 
ylläpito- ja kehityskuluista vastaa Tilaaja. Palveluntuottajan palvelu kattaa Palveluntuottajan palvelimien kautta kulkevien 
järjestelmien välisten integraatioiden valvonnan ja ylläpitomaksut sekä järjestelmän pääkäyttäjäpalvelun muiden kuin 
tilaajakohtaisten muutosten tai vuosipäivitysten osalta, joilta osin testaus- ja muut työt veloitetaan erikseen.  
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6. Palveluajat

Palveluntuottajan valtakunnallinen asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 8-16. 

Tilaaja toimittaa palvelupyynnöt ja aineistot palveluntuottajalle ensisijaisesti sähköisesti. 

Palveluntuottaja ilmoittaa Tilaajan HR-yhteyshenkilöille nimeämänsä liiketoimintapäälliköiden yhteystiedot kiireellisten ja 
muiden kuin peruspalveluun liittyvien asioiden hoitamiseksi.

7. Poikkeamien käsittely

Mikäli Palveluntuottajan toimittama järjestelmä tai jokin sen osa ei ole käytössä, tilaajan ilmoittamille yhteyshenkilöille 
tiedotetaan häiriöstä viivytyksettä häiriötiedotteella, josta ilmenee häiriön laajuus ja arvioitu kesto.

Mikäli Tilaaja havaitsee järjestelmässä häiriön, josta Palveluntuottaja ei ole toimittanut häiriötiedotetta, Tilaajan tulee olla 
välittömästi yhteydessä Palveluntuottajaan.

Mikäli Palveluntuottaja tai Tilaaja huomaa prosessissa operatiivisen poikkeama, jossa Palveluntuottaja ei ole toiminut 
Tilaajalta saatujen ohjeiden, palvelupyyntöjen tai yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti, tulee Palveluntuottajan 
korjata asia välittömästi ja kirjata tästä laatupoikkeama palvelupyyntöjärjestelmään. Palveluntuottaja tekee 
järjestelmällisesti työtä minimoidakseen virheiden määrää, löytääkseen virheitä järjestelmästä ja korjatakseen niitä 
etupainoteisesti. Mikäli poikkeamasta on mahdollista aiheutua loppuasiakkaan tai muun sidosryhmän yhteydenottoja 
Tilaajalle (esimerkiksi virheellisesti maksettu palkka) tai sillä on vaikutusta Tilaajan toimintaan muutoin, Tilaajaa 
tiedotetaan poikkeamasta välittömästi joko sähköpostilla tai puhelimitse.  Kirjatut laatupoikkeamat käsitellään 
säännöllisesti. Palveluntuottajalla on suunnitelmallinen poikkeamien hallintaprosessi.

Mikäli tilaaja on toiminut sovittujen aikataulujen tai yhteisesti määritellyn tehtävänjaon vastaisesti, tästä kirjataan 
palvelupyyntöjärjestelmään prosessipoikkeama. Myös nämä poikkeamat käsitellään ja kerättyä tietoa hyödynnetään 
kokonaisprosessin kehittämisessä. 
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Palkanlaskennan vastuunjakotaulukko

LUOTTAMUKSELLINEN Palveluita toimitetaan seuraaville yhteisöille:

8.5.2022

Tarkennus

SUORITE-
HINTAAN 
SISÄLTYVÄ

TILAAJAKOHTAISEEN 
VUOSIVELOITUKSEEN 
SISÄLTYVÄ

INFRAN 
VELOITUKSEEN 
SISÄLTYVÄ

LISÄ-
PALVELU

Palveluntuotta
jan vastuulla

Asiakkaan 
vastuulla Kommentit

1. Perustiedot  

Mahdollisuus siirtää tietoa myös ulkoisesta HR-
järjestelmästäkäydään läpi asiakas ja 
järjestelmäkohtaisesti.

1.1. Palvelussuhdetiedot

1.1.1.

Työsopimuksen/virka-
määräyksen laadinta, 
allekirjoittaminen ja 
arkistointi 

Tilaaja tekee palkansaajan kanssa 
työsopimuksen/virkamääräyksen 
sähköisen asioinnin kautta, tulostaa ja 
allekirjoittaa 
työsopimuksen/virkamääräyksen sekä 
arkistoi sen. 

x  

1.1.2.
Tapaturmavakuutus-koodien 
selvittäminen  
palkansaajakohtaisesti

Tilaaja vastaa palkansaajakohtaisesti 
oikean tapaturmavakuutuskoodin 
selvittämisestä siinä tapauksessa, että 
päättelyä ei pystytä tekemään 
palkkajärjestelmässä.

x x x

Tieto tulee sopimuksella 
automaattisesti heille, joille 
palvelussuhde ilmoitetaan 
sähköisesti. Palkkionsaajien osalta 
palkkasihteerit täyttävät tiedon, jos 
tehdään palkoissa.

1.1.3.
Palkan kohdentaminen 
kirjanpidon 
laskentatunnisteille

Tilaaja vastaa oikeellisten ja 
ajantasaisten palkan/korvausten 
laskentatunnistetietojen (tili, 
kustannuspaikka, projekti jne.) 
ilmoittamisesta sähköisen asioinnin 
kautta.
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
palvelupyynnöllä tiedot 
Palveluntuottajalle.

x x x

Tieto tulee sopimuksella 
automaattisesti heille, joille 
palvelussuhde ilmoitetaan 
sähköisesti. Palkkasihteerit 
tarkistavat ja korjaavat, jos 
huomaavat, että on virheitä. Jos 
tulkinnanvaraisia korjattavia, pitää 
kysyä tekijältä.

1.1.4.
Palvelussuhdetta koskevien 
tietojen vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa tehdyt 
työsopimukset/virkamääräykset.
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

Palkanlaskentapalvelu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
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1.1.5.
Palvelussuhdemuutosten 
ilmoittaminen

Tilaaja tekee ja hyväksyy muutokset 
palvelussuhteeseen sähköisen asioinnin 
kautta. Manuaaliprosessissa Tilaaja 
ilmoittaa palvelupyynnöllä muutettavat 
tiedot Palveluntuottajalle.

x  

1.1.6.
Palvelussuhdemuutosten 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee palvelussuhdemuutokset.
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x

1.1.7.
Palveluaikaan oikeuttavan 
ajan hyväksyminen 

Tilaaja päättää työtodistusten 
perusteella palveluaikaan hyväksyttävät 
työurat.

x x x

Palkkasihteeri tekee päätöksen 
selvien osalta, muut 
henkilöstöjohtajan kanssa yhdessä 
arviointi.

1.1.8.
Hyväksyttyjen työuratietojen 
tallentaminen

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
työuratietojen tallentamisesta 
järjestelmään.
Vaihtoehto 2: Sopimuksesta 
Palveluntuottaja tallentaa työuratiedot 
järjestelmään.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintamalli.

x

Kaikki palvelujaksot tallennetaan, 
Elina Suominen tallentaa 
(henkilöstösihteeri). Työtodistukset 
toimitetaan paikan päälle.

1.1.9.
Palveluajan laskeminen 
palveluaikalisää varten

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
palveluaikalisien laskennasta.
Vaihtoehto 2: Sopimuksesta 
Palveluntuottaja vastaa palveluaikalisien 
laskennasta asiakkaan hyväksymien 
työuratietojen perusteella.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintamalli, esim. kuka 
laskee ensimmäisen palveluaikalisän ja 
kuka seuraavat. Opettajien osalta 
palveluaikalaskentaprosessi ja -vastuut  
tulee kirjata erikseen ylös Kommentit -
kenttään.

x x

1.1.10. Palveluaikalisän myöntäminen

Tilaaja tekee laskemisen jälkeen 
tarvittaessa hyväksynnän/päätöksen 
oman toimintamallin mukaisesti. 
(HUOM! Kirjaa kommentti -kenttään 
asiakkaan toimintamalli.)

x
Palkkasihteerit valmistelee 
WebPalassa. Henkilöstöjohtajalle 
allekirjoitettavaksi.
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1.1.11.
Palveluaikalisän tiedot 
järjestelmään

Palveluntuottaja vie/vastaanottaa 
palveluaikalisään oikeuttavat tiedot 
palkkajärjestelmään ja tarkistaa 
vaikutuksen lomaoikeuksiin.

x x
Sarastiassa jatkoseuranta 
palveluvuosien täyttymisestä ja 
palkkavaikutuksesta.

1.1.12.
Palvelussuhteen 
päättymisestä ilmoittaminen

Tilaaja tekee toistaiseksi voimassa 
olevan palvelussuhteen 
päättymisilmoituksen sähköisen 
asioinnin kautta. Samassa yhteydessä 
tilaaja tarkastaa lomasaldot ja toimittaa 
Palveluntuottajalle palvelussuhteen 
päättymiseen vaikuttavat tiedot. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
palvelupyynnöllä toistaiseksi voimassa 
olevan palvelussuhteen päättymistä 
koskevat tiedot Palveluntuottajalle.

x

1.1.13. Lopputilin maksaminen

Palveluntuottaja käsittelee 
palvelussuhteen päättymisen ja maksaa 
lopputilin järjestelmässä olevien ja 
asiakkaan toimittamien tietojen 
perusteella työnantajan normaaleina 
palkanmaksupäivinä.

x x  

2. Vuosilomat ja keskeytykset
2.1. Vuosilomat

2.1.1.
Lomaoikeuksien 
laskettaminen

Palveluntuottaja laskettaa palkansaajien 
lomaoikeudet 
palkanlaskentajärjestelmässä asiakkaan 
kanssa sovitun prosessin mukaisesti. 
Koko henkilöstölle vuosilomaoikeuksien 
laskenta tehdään vähintään kerran 
vuodessa lomanmääräytymisvuoden 
päättyessä.
HUOM! Asiakkaan kanssa sovittu 
prosessi tarkennettava Kommentit -
kenttään.

x x  
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2.1.2. Lomaoikeuden tarkastaminen

Tilaaja tarkastaa palkansaajien 
lomaoikeuden oikeellisuuden sähköisen 
asioinnin kautta ja ilmoittaa 
Palveluntuottajalle mahdollisista 
korjaustarpeista. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
toimittaa lomaoikeuslistat asiakkaan 
sovitulle yhteyshenkilölle 
tarkastettavaksi.

x x x

2.1.3.
Loma-ajankohtien 
ilmoittaminen

Tilaaja vie ja hyväksyy lomajakson 
sähköisessä asioinnissa. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
tiedon palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.

x  

2.1.4.
Loma-ajankohtien 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa /  
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
hyväksytyt vuosilomat. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

2.1.5.
Säästövapaaksi siirrosta 
sopiminen

Tilaaja vie ja hyväksyy säästövapaaksi 
siirron sähköisessä asioinnissa. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
tiedon palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.

x  

2.1.6.
Säästövapaaksi siirron 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
hyväksytyt säästövapaasiirrot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

2.1.7.
Vuosilomapäivien siirtäminen 
seuraavalle palvelussuhteelle  

Tilaaja vie ja hyväksyy vuosilomien 
siirron seuraavalle palvelussuhteelle 
sähköisessä asioinnissa. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
tiedon palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.

x
Vuosilomapäivien siirron 
palvelussuhteelle tekee Sarastia
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2.1.8.
Siirrettävien lomien 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut siirrettävät lomat.
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x  x  

2.1.9.
Lomakorvausten maksaminen 
työ-/virkasuhteen kestäessä

Palveluntuottaja maksaa 
lomakorvaukset asiakkaan kanssa 
sovitun toimintamallin mukaisesti.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintamalli.

x x

2.1.10. Lomarahan maksaminen

Palveluntuottaja maksaa lomarahat 
asiakkaan kanssa sovitun toimintamallin 
mukaisesti.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintamalli.

x x

2.1.11.
Lomarahan vapaaksi 
vaihtaminen

Tilaaja vie ja hyväksyy lomarahan 
vapaaksi vaihtamisen sähköisessä 
asioinnissa. Manuaaliprosessissa Tilaaja 
ilmoittaa tiedon palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.

x

2.1.12.
Lomarahavapaiden tietojen 
vastaanottaminen / 
tallentaminen  

Palveluntuottaja huomioi lomarahan 
maksamisen yhteydessä vaihdettujen 
lomarahavapaiden määrän ja 
vastaanottaa / tallentaa vähennyksen 
palkkajärjestelmään.

x x  

2.1.13.
Lomarahavapaan ajankohdan 
ilmoittaminen 

Tilaaja vie ja hyväksyy lomarahavapaan 
ajankohdan sähköisessä asioinnissa. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
tiedon palvelupyynnöllä 
Palveluntarjoajalle.

x  

2.1.14.
Lomarahavapaan 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut lomarahavapaat. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 

edot palkkajärjestelmään. 

x x  
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2.1.15. Lomarahavapaiden seuranta

Tilaaja seuraa, että lomarahavapaat 
tulevat pidettyä sovittuun päivään 
mennessä. Jos lomarahavapaita jää 
pitämättä, tilaaja ilmoittaa 
palvelupyyntöjärjestelmällä 
Palveluntuottajalle, miten niiden kanssa 
toimitaan. 

x
Tällä hetkellä ei ole 
lomarahavapaita, ei tarvetta tälle.

2.2. Keskeytykset (sairauspoissaolot, tapaturmat, perhevapaat, määräaikainen kuntoutustuki, palkattomat poissaolot jne.)

2.2.1. Keskeytysten ilmoittaminen

Tilaaja vie ja hyväksyy keskeytyksen 
sähköisessä asioinnissa. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
tiedon palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.

x  

2.2.2.
Keskeytysten 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut keskeytykset. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 

edot palkkajärjestelmään. 

x x

2.2.3.
Lääkärintodistuksen 
lähettäminen

Tilaaja lähettää Kela-korvaukseen 
oikeuttavat lääkärintodistukset suoraan 
Kelaan ja työtapaturmiin liittyvät 
lääkärintodistukset suoraan 
vakuutusyhtiölle.
Tilaaja ilmoittaa haettavasta 
päivärahasta Palveluntuottajalle 
palvelupyyntöjärjestelmän kautta 
(GDPR)

x

Henkilösihteeri käsittelee 
lääkärintodistukset. Kelan 
päivärahat hakee henkilöstösihteeri, 
ei siirry Sarastiaan.

2.2.4.
Sairauspäivärahahakemuksen 
tekeminen

Palveluntuottaja tekee palvelupyynnön 
perusteella päivärahahakemuksen 
palkansaajakohtaisesti Kelaan 
määräajan kuluessa päivärahaoikeuden 
alkamisesta.

x
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2.2.5.
Työtapaturmailmoituksen 
täyttäminen

Tilaaja täyttää työtapaturmailmoituksen 
vakuutusyhtiön sähköisessä 
asiointipalvelussa.

x

Henkilö täyttää HaiProssa tai 
Helmessä ilmoituksen, 
palkkasihteeri täydentää 
palkkatiedot ja liittää 
lääkärintodistuksen ilmoitukselle. 
Henkilöstösihteeri lähettää salatulla 
postilla nämä lääkärintodistukset. 
Koskettaa myös korona-
ammattitauteja.

2.2.6.
Tapaturmailmoituksen 
palkkatiedot

Palveluntuottaja täydentää 
tapaturmailmoitukselle palkkatiedot 
vakuutusyhtiöstä saadun pyynnön 
perusteella.

x x  

2.2.7.
Kela- ja 
vakuutusyhtiöpäätökset sekä 
lisäselvityspyynnöt

Kela ja vakuutusyhtiöt toimittavat 
päätökset ja lisäselvityspyynnöt 
Tilaajalle, joka käsittelee ne oman 
toimintaohjeistuksen mukaisesti.

x x x

Kela: ei tule palkkoihin, menee 
henkilöstösihteerille.
Työtapaturmapäätökset paperisena 
palkkoihin, lisäselvityspyynnöt tulee 
sähköisesti IF-yrityskansioon.

2.2.8.
Äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahahakemuksen 
tekeminen

Tilaaja täyttää hakemuksen Kelan 
sähköisessä asiointipalvelussa.

x

2.2.9.
Äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahahakemuksen 
palkkatietopyyntö

Tilaaja pyytää tarvittaessa 
Palveluntarjoajaa toimittamaan Kelaan 
(6 kk) äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahahakemuksen 
palkkatiedot.

x

2.2.10.
Äitiys-, isyys- ja 
vanhempainrahahakemuksen 
palkkatiedot

Palveluntuottaja ilmoittaa tarvittaessa 
toteutuneet palkkatiedot (6 kk) Kelan 
sähköisessä asiointipalvelussa 
asiakkaalta saadun pyynnön perusteella.

x x Kela ottaa tiedot tulorekisteristä

2.2.11.

Vanhempainpäiväraha-ajan 
vuosilomakustannusten ja 
perhevapaakorvausten 
hakeminen

Palveluntuottaja hakee korvaukset Kelan 
sähköisessä asiointipalvelussa 
määräajan kuluessa.

x Henkilöstösihteeri hakee

3. Luontoisedut ja palkasta pidätettävät
3.1. Luontoisedut
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3.1.1.
Luontoisetupäätöksen 
toimittaminen

Tilaaja ilmoittaa luontoisedun ja sen 
arvon sähköisen asioinnin kautta. Auto- 
ja asuntoedun osalta Tilaaja ilmoittaa 
lisäksi laskemiseen tarvittavat tiedot. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
em. tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.. 

x  

3.1.2.
Luontoisetujen 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisesti toimitetut 
luontoisetutiedot.
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot.

x x  

3.1.3.
Muuttuneiden arvojen 
päivittäminen

Palveluntuottaja päivittää verohallinnon 
ilmoittamat luontoisetujen arvot 
palkkajärjestelmään kerran vuodessa 
verotuspäätöksen mukaisesti.

x x

3.1.4. Muutokset luontoisetuihin

Tilaaja ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
luontoisedun muutoksesta esim. 
ruokailumäärät ja -hinnat. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
em. tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle.

x  

3.1.5.
Muuttuneiden tietojen 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa ja 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut tiedot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

3.2. Palkasta pidätettävät
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3.2.1.
Verokorttien suorasiirto ja 
ennakonpidätyksen 
toimittaminen

Palveluntuottaja noutaa verottajalta 
hakuhetkellä voimassaolevien 
palvelussuhteiden osalta 
verokorttitiedot kerran vuodessa 
sähköisellä tiedonsiirrolla. 
Palveluntuottaja pidättää 
ennakonpidätyksen suorasiirtotietojen 
tai verokortin tietojen mukaisesti.

x x  

3.2.2. Verokortin toimittaminen

Palkansaaja tai tilaaja toimittaa 
verokortin sähköisessä asioinnissa 
(Online Asiakaspalvelu) 
Palveluntuottajalle, mikäli palvelussuhde 
ei ole ollut voimassa verokorttien 
suorasiirron poimintahetkellä tai 
palkansaaja haluaa käyttää 
muutosverokorttia.

x
Mahdollisuus toimittaa verokortti 
myös postitse mikäli sähköinen 
asiointi ei ole mahdollista.

3.2.3.
Ay-jäsenmaksu 
perintävaltakirjojen 
toimittaminen

Palkansaaja toimittaa valtakirjan 
Palveluntuottajalle työntekijän 
sähköisessä asioinnissa (Online 
Asiakaspalvelu).

x

3.2.4.
Ay-jäsenmaksun perintä 
(kunta-alan 
pääsopijajärjestöt)

Palveluntuottaja tallentaa valtakirjan 
perusteella tiedot palkkajärjestelmään ja 
suorittaa perinnän.

x x  

3.2.5.
Ay-jäsenmaksun perintä 
(muut kuin pääsopijajärjestöt)

Mikäli työnantaja hyväksyy muiden kuin 
pääsopijajärjestöjen liittojen 
jäsenmaksun perinnän, Palveluntuottaja 
tallentaa tiedot palkkajärjestelmään ja 
suorittaa perinnän. 
Jos työantaja ei hyväksy perintää, 
Palveluntuottaja tiedottaa palkansaajaa 
tai työnantajaa. 
HUOM!  Asiakkaan toimintamalli 
tarkennettava Kommentit -kenttään.

x x

Kaikki peritään, koodeja rajallinen 
määrä, jos tulee yksittäinen henkilö, 
ohjataan itse maksamaan 
jäsenmaksu

3.2.6. Ulosoton perintä

Ulosottoviranomaiset toimittavat 
maksukiellon Palveluntuottajalle, jossa 
Palveluntuottaja tallentaa tiedot 
palkkajärjestelmään ja suorittaa 
perinnän.

x x  
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3.2.7.
Ateriapidätysten 
ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
tai esijärjestelmän integraatiolla 
ateriapidätykset. Manuaaliprosessissa 
Tilaaja ilmoittaa tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x  

3.2.8.
Ateriamaksujen 
vastaanottaminen 
/tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut tai integraation kautta tulevat 

edot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

4. Tunnit ja työaikakorvaukset (lisä- ja ylityöt, varallaolokorvaukset, hälytysrahat, päivystyskorvaukset, vuorotyökorvaukset jne.)
4.1. Tuntipalkat (TuntiTES)

4.1.1.
Tuntipalkkaisten tuntien 
ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa tunnit sähköisessä 
asioinnissa. Manuaaliprosessissa Tilaaja 
ilmoittaa tunnit palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x  

4.1.2.
Tuntipalkkaisten tuntien 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut tunnit. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tunnit palkkajärjestelmään.

x x  

4.2. Lyhytaikaiset alle 13 pv määräaikaiset ja sivutoimiset opettajat

4.2.1.
Lyhytaikaisten 
määräaikaisuuksien tuntien 
ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa tunnit sähköisessä 
asioinnissa tai esijärjestelmän 
integraatiolla. Manuaaliprosessissa 
Tilaaja ilmoittaa tunnit palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x

4.2.2.

Lyhytaikaisten 
määräaikaisuuksien tuntien 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut tai esijärjestelmän 
integraa olla toimitetut tunnit.  
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tunnit palkkajärjestelmään.

x x  

4.3.  Työaikakorvaukset
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4.3.1. Työaikakirjanpito
Tilaaja vastaa työaikakirjanpidosta ja 
työvuorolistojen arkistoinnista.

x
käsittely ennen arkistointia on osa 
palveluprosessia

4.3.2. Työvuorosuunnittelu
Tilaaja vastaa työvuorosuunnittelusta ja 
toteutuneiden työaikojen kirjaamisesta. 

x  

4.3.3.

Työaikakorvaustiedoston 
muodostaminen 
työvuorosuunnittelujärjestelm
ässä

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
työaikakorvaustiedoston 
muodostamisesta.
Vaihtoehto 2: Sopimuksesta 
Palveluntuottaja vastaa 
työaikakorvaustiedoston 
muodostamisesta.
Vaihtoehto 3: Tilaaja on hankkinut 
työajanhallinnan pääkäyttäjäpalvelun 
erillisellä sopimuksella 
Palveluntuottajalta, jolloin 
Palveluntuottaja vastaa tiedoston 
muodostamisesta.
HUOM! Asiakkaan toimintamalli 
tarkennettava Kommentit -kenttään.

x x
Titanian massalaskenta tehdään 
palkoissa, siirtyy Sarastialle

4.3.4.

Työaikakorvaustietojen 
ilmoittaminen, jos käytössä ei 
ole 
työvuorosuunnittelujärjestelm
ää ja -liittymää

Tilaaja ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
maksettavat työaikakorvaukset. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x

4.3.5.
Maksettavien 
työaikakorvausten 
manuaalilaskenta

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
työaikakorvausten manuaalilaskennasta.
Vaihtoehto 2: Lisäpalveluna 
Palveluntuottaja vastaa 
työaikakorvausten manuaalilaskennasta.
HUOM! Asiakkaan toimintamalli 
tarkennettava Kommentit -kenttään.

x x
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4.3.6.
Työaikakorvausten 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut työaikakorvaustiedostot ja/tai 
sähköisessä asioinnissa ilmoitetut edot.  
Manuaaliprosessissa palvelupyynnöllä 
ilmoitettujen työaikakorvausten 
tallentaminen palkkajärjestelmään.

x x  

5. Palkkiot, työ- ja käyttökorvaukset
5.1. Palkkiot, työ- ja käyttökorvaukset

5.1.1.
Toimeksiantosuhteen 
solmiminen

Tilaaja vastaa palvelun tilauksen 
yhteydessä toimeksiantosuhteen 
solmimisen perusteista ja selvittää, 
kuuluuko toimeksisaaja 
ennakkoperintärekisteriin ja onko 
hänellä voimassaoleva YEL-vakuutus 
(tilaajavastuulaki) sekä pyytää 
tarvittaessa verokortin ja 
henkilötunnuksen toimeksisaajalta.

x

5.1.2.

Toimeksiantosuhteen sekä 
palkkioiden,  työ- ja 
käyttökorvauksen 
ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
toimeksiantosuhteen tiedot ja 
maksettavat korvaukset. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
em. tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x

5.1.3.
Perintä- ja maksuperusteiden 
selvittäminen

Tilaaja vastaa toimeksiantosuhteisten 
perintä- ja maksuperusteiden 
selvittämisestä ja tietojen 
toimittamisesta 
palvelupyyntöjärjestelmällä 
Palveluntuottajalle.

x x x
Taloustoimisto selvittää YEL:n, 
palkat selvittää muut asiat.

5.1.4.

Palkkiota ja korvausta 
koskevien tietojen 
vastaanottaminen / 
tallentaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut edot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

6. Luottamustoimi- ja kertapalkkiot
6.1. Luottamustoimi- ja kertapalkkiot
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6.1.1.
Toimielinten kokoonpanojen 
ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle. toimielinten 
kokoonpanot (jäsenten tiedot mm. nimi, 
osoite, pankkitili ja puolue) ja 
mahdolliset muutokset 
palkkiosäännöissä.

x

6.1.2.
Toimielinten kokoonpanojen 
tallentaminen

Palveluntuottaja perustaa asiakkaalta 
saatujen tietojen perusteella toimielimet 
ja toimielinten jäsenet ja tekee 
mahdolliset palkkiosäännön muutokset 
palkkajärjestelmään.

x x

6.1.3.
Toimielinten kokoonpanojen 
muutokset

Tilaaja ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
mahdolliset muutokset toimielinten 
kokoonpanossa.
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
muuttuneet tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x

6.1.4.
Toimielinten kokoonpanojen 
muutosten vastaanottaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut edot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x

6.1.5.
Kokous- ja 
kertapalkkiotietojen 
ilmoittaminen

Kun asiakkaalla on käytössä 
luottamustoimiosio tai vastaava, Tilaaja 
ilmoittaa aina sähköisessä asioinnissa 
kokousajat, läsnäolijat ja mahdolliset 
lisäkorvaukset.
Kun asiakkaalla ei ole käytössä 
luottamustoimiosiota tai vastaavaa, 
Tilaaja ilmoittaa em. tiedot 
palvelupyynnöllä Palveluntuottajalle..
HUOM! Asiakkaan toimintamalli 
tarkennettava Kommentit -kenttään.

x  
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6.1.6.
Kokous- ja 
kertapalkkiotietojen 
vastaanottaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut edot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

6.1.7.
Ansiomenetyskorvausten ja 
muiden palkkioiden 
ilmoittaminen

Tilaaja ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
ansionmenetyskorvaukset ja muut 
palkkiot. Manuaaliprosessissa Tilaaja 
ilmoittaa em. tiedot palvelupyynnöllä 
Palveluntuottajalle..

x  

6.1.8.
Ansiomenetyskorvausten ja 
muiden palkkioiden 
vastaanottaminen

Palveluntuottaja vastaanottaa / 
käsittelee sähköisessä asioinnissa 
ilmoitetut edot. 
Manuaaliprosessissa Palveluntuottaja 
tallentaa palvelupyynnöllä ilmoitetut 
tiedot palkkajärjestelmään.

x x  

7 Aineiston muodostaminen ja siirto
7.1. Aineiston muodostaminen ja siirto

7.1.1.
Palkka-aineiston 
muodostaminen ja 
siirtäminen maksuun 

Palveluntuottaja vastaa palkka-aineiston 
muodostamisesta ja siirtämisestä 
maksuliikenteelle sovitun aikataulun 
mukaisesti.

x x  

7.1.2.
Kirjanpitoaineiston 
muodostaminen ja 
siirtäminen kirjanpitoon

Palveluntuottaja vastaa 
kirjanpitoaineiston muodostamisesta ja 
siirtämisestä kirjanpitoon sovitun 
aikataulun mukaisesti.

x x

7.1.3.
Kirjanpitoaineiston virheiden 
selvittäminen

Tilaaja vastaa toimittamassaan 
aineistossa olleiden 
laskentatunnistevirheiden/-puutteiden 
selvittämisestä.

x x x

Palveluntarjoaja vastaa selvityksistä 
omalta osaltaan. Mahdollisista 
poikkeuksista nykykäytännössä 
sovitaan erikseen.

7.1.4.
Kirjanpitoaineiston virheiden 
korjaaminen

Palveluntuottaja vastaa 
laskentatunnistevirheiden/-puutteiden 
korjaamisesta kirjanpitoaineistoon 
asiakkaalta saadun tiedon perusteella.

x x
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7.1.5. Ansiolaskeman toimittaminen

Palveluntuottaja vastaa ansiolaskelmien 
toimittamisesta palkansaajille 
ensisijaisesti sähköisesti tai erillisestä 
ilmoituksesta paperisena. 

x x

7.1.6.
Lomapalkkavelka-aineiston 
muodostaminen

Palveluntuottaja vastaa lomapalkkavelka-
aineiston muodostamisesta ja 
siirtämisestä kirjanpitoon:
Vaihtoehto 1: Kerran kuukaudessa
Vaihtoehto 2: Neljännesvuosittain
Vaihtoehto 3: Kerran vuodessa 
tilinpäätöksen yhteydessä 
Vaihtoehto 4: kolmannesvuosittain
HUOM! Asiakkaan toimintamalli 
tarkennettava Kommentit -kenttään.

x x

Kerran vuodessa vuodenvaihteen 
tienoilla, taloustoimisto ilmoittaa 
milloin tehdään, ei siirretä suoraan 
kirjanpitoon, palkoissa tehdään 
tuloste, toimitetaan 
taloustoimistoon.

7.1.7.
Lomapalkkavelka-aineiston 
lähettäminen tarkistettavaksi

Palveluntuottaja lähettää 
lomapalkkavelasta yhteenvedon 
asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle 
tarkistettavaksi:
Vaihtoehto 1: Kerran vuodessa 
tilinpäätöksen yhteydessä
Vaihtoehto 2: Joka kerta 
lomapalkkavelka-aineiston 
muodostamisen yhteydessä.
HUOM! Asiakkaan toimintamalli 
tarkennettava Kommentit-kenttään.

x x  

7.1.8.
Lomapalkkavelan 
tarkistaminen

Tilaaja vastaa lomapalkkavelan 
oikeellisuuden tarkistamisesta 
henkilöiden, lomasaldojen ja 
laskentatunnisteiden osalta.

x
Palkoissa ei tarkisteta tulostetta. 
Asiakkaan puolella tilintarkastaja 
tekee pistokokeita.

7.1.9.
Lomapalkkavelan virheiden 
selvittäminen

Peruspalveluun kuuluu normaali 
poikkeamaselvitys. Tavanomaisesta 
toiminnasta poikkeavat virheet 
lomapalkkavelassa palveluntuottaja 
selvittää sovittavana lisäpalveluna  
(esimerkkinä: tilaajasta johtuvat 
konversioiden jälkeiset selvittelytyöt tai 
edeltäviin lomapalkkajaksotuksiin 
kohdistuvat korjaukset).

x
peruspalvelusta poikkeavista 
työveloituksista sovitaan erikseen
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7.1.10.
Lomapalkkavelkaan 
vaikuttavat korjaukset

Tilaaja vastaa lomapalkkavelkaan 
vaikuttavien lomasaldojen tai 
laskentatunnisteiden korjaamisesta 
sähköisessä asioinnissa. 
Manuaaliprosessissa Tilaaja ilmoittaa 
korjattavat tiedot Palveluntuottajalle 
palvelupyyntöjärjestelmällä.

x

7.1.11.
Lomapalkkavelka-aineiston 
muodostaminen uudelleen 
korjausten jälkeen

Palveluntuottaja muodostaa 
lomapalkkavelka-aineiston uudelleen 
asiakkaan erillisestä pyynnöstä.

x x

7.1.12.
Ylimääräinen palkka-
aineiston muodostaminen ja 
siirtäminen maksuun 

Palveluntuottaja käsittelee ylimääräisen 
palkanmaksuerän tai erillisen palkan 
kassamaksun erikseen tilattavana 
lisäpalveluna (pl. Palveluntuottajan 
toiminnasta aiheutuvat ylimääräiset 
maksuerät.) 

x x

7.1.13. Menojäämäajo

Sopimuksesta Palveluntuottaja tilaa 
järjestelmäPalveluntuottajalta 
menojäämäajon ja/tai suorittaa 
menojäämäajon.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään, 
tehdäänkö Tilaajalle menojäämäajoja.

x
Ei tehdä menojäämäajoja. 
Tammikuun palkkoihin sisältyy myös 
menojäämät, ei tehdä erillistä ajoa.

8. Tilitykset ja täsmäytykset
8.1. Valtuutukset

8.1.1.
Katso- ja Suomi.fi -
valtuutukset

Tilaaja vastaa valtuutuksien 
myöntämisestä Palveluntuottajalle.

x

Tunnukset suljetaan Tilaajan 
ilmoituksen perusteella kun niitä ei 
enää tarvita. Palveluntuottaja 
ilmoittaa jos tiedossa että tunnukset 
voi päättää.

8.2. Kuukausitilitykset / palkanmaksupäivittäin tehtävät tilitykset

8.2.1.
Ulosottoviranomaisten 
tilitykset

Palveluntuottaja vastaa 
ulosottotilityksistä 
ulosottoviranomaisille.

x x  

8.2.2. Puolueverotilitykset
Palveluntuottaja vastaa 
puolueverotilityksistä ja lähettää 
koontiluettelon perinnästä puolueille. 

x x  

8.2.3. Jäsenmaksutilitykset
Palveluntuottaja vastaa 
jäsenmaksutilityksistä ja lähettää 
koontiluettelon perinnästä liitoille.

x x  
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8.2.4. Kuel / Vael /Tyel -maksut

Eläkelaitokset lähettävät tulorekisteriin 
tehdyn ilmoituksen perusteella Tilaajalle 
laskun eläkemaksuista. Tilaaja vastaa 
laskun käsittelystä ostolaskuprosessissa 
aikataulujen mukaisesti.

x Ei palkoissa roolia laskun käsittelyssä

8.2.5. Tulorekisteri-ilmoitukset
Palveluntuottaja vastaa 
palkkajärjestelmästä tehtävistä 
tulorekisteri-ilmoituksista.

x x  

8.2.6.
Ylimääräisen 
palkanmaksuerän 
tulorekisteri-ilmoitukset

Palveluntuottaja vastaa ylimääräisen 
palkanmaksuerän tulorekisteri-
ilmoittamisesta lisäpalveluna.

x x

8.2.7.
Sairausvakuutusmaksun 
ilmoitus

Palveluntuottaja vastaa 
sairausvakuutusmaksun ilmoittamisesta 
kuukausittain tulorekisteriin.

x x

8.2.8.
Ennakonpidätykset ja 
sairausvakuutusmaksu 
tilitykset

Palveluntuottaja vastaa 
ennakonpidätysten ja 
sairausvakuutusmaksujen tilittämisestä 
Verohallinnolle.

x x

8.2.9. Palkkatukitilitykset

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
palkkatukitilitysten tekemisestä TE-
palveluihin.
Vaihtoehto 2: Sopimuksesta 
Palveluntuottaja vastaa 
palkkatukitilitysten tekemisestä TE-
palveluihin asiakkaan valtuuttamana.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintatapa.

x Henkilöstösihteeri tekee

8.2.10. Kuukausitäsmäytykset

Palveluntuottaja vastaa sovitun 
vastuunajon mukaisesti kuukausittain 
tehtävistä palkkojen tulos- ja tasetilien 
täsmäyttämisestä (jos Palveluntuottaja 
vastaa myös asiakkaan taloushallinnon 
palveluista.)

x x

8.2. Neljännesvuosittain tehtävät tilitykset

8.2.1.
Työvoimakustannusten 
neljännesvuositilasto 
Tilastokeskukseen

Palveluntuottaja täyttää 
Tilastokeskuksen sivuille tarvittavat 
palkkatiedot koko henkilöstöstä sekä 
opetushenkilöstöstä. Liitetiedot 
täytetään ammattiryhmittäin.

x Henkilöstösuunnittelija
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8.2.2. Kuel-palvelussuhdeilmoitus
Palvelussuhdetiedot siirtyvät Kevalle 
tulorekisteri-ilmoitusten perusteella.

x x

8.2.3.
Jäsenmaksuilmoitus 
(pääsopijajärjestöt)

Palveluntuottaja ilmoittaa liitoille 
palkansaajilta perityt jäsenmaksut 
pääsopijajärjestöjen osalta.

x x  

8.2.4.
Jäsenmaksuilmoitus (muut 
kuin pääsopijajärjestöt)

Palveluntuottaja ilmoittaa liitoille 
palkansaajilta perityt jäsenmaksut.
HUOM! Kirjaa kommentit -kenttään 
onko asiakkaalla muita kuin 
pääsopijajärjestöjä koskevia perintöjä.

x x  

8.3. Vuosittain tehtävät ilmoitukset

8.3.1. Verottajan vuosi-ilmoitus

Maksetut ansiot ja palkkajärjestelmän 
kautta maksetut matkakustannusten 
korvaukset siirtyvät tulorekisteri-
ilmoituksella maksupäivittäin. 
Palveluntuottaja vastaa stipendien ja 
apurahojen osalta vuosi-ilmoituksen 
tekemisestä Verohallintoon.

x x

8.3.2.
Kuntasektorin 
palkkatiedustelu (ns. 
lokakuun tilasto)

Palveluntuottaja ilmoittaa sähköisesti 
tilastokeskukselle lokakuussa maksetut 
palkat palkansaajittain 
palkkajärjestelmässä olevien tietojen 
perusteella. Tuntipalkkaisten tilasto 
tehdään erikseen.

x x Palkoissa tehdään

8.3.3.
Kuntasektorin 
toimipaikkatilasto

Palveluntuottaja ilmoittaa sähköisesti 
tulorekisteriin Tilastokeskuksen 
toimipaikkatunnuksen 
palkkajärjestelmässä olevan tiedon 
mukaisesti

x x Palkoissa tehdään

8.3.4.

Toimipaikkatunnuksen 
tilaaminen ja 
toimipaikkalistauksen 
ajantasaisuus

Tilaaja vastaa Tilastokeskuksen 
toimipaikkatunnusten tilaamisesta ja 
toimipaikkalistauksen ajantasaisuudesta. 
Tilaaja ilmoittaa uudet tai poistuneet 
toimipaikkatiedot Palveluntuottajalle 
sähköisen asioinnin kautta.

x Henkilöstösuunnittelijan tehtävä
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8.3.5.
Toimipaikkatunnustietojen 
päivittäminen 
palkkajärjestelmään

Palveluntuottaja päivittää 
toimipaikkatunnustiedot Asiakkaan 
ilmoituksen perusteella 
palkkajärjestelmään.

x x

8.3.6.
Tapaturmavakuutuksen 
palkkailmoitus

Vakuutusyhtiöiden tarvitsemat tiedot 
siirtyvät tulorekisteri-ilmoituksella 
maksupäivittäin vakuutusyhtiöön. 
Palveluntuottaja vastaa erityisryhmien, 
kuten omais- ja perhehoitajien, osalta 
vuosiansioiden ilmoittamisesta 
tapaturmaryhmittäin sähköisesti 
vakuutusyhtiöille.

x x

8.3.7.
Työllisyysrahaston 
palkkailmoitus

Palkkatiedot siirtyvät tulorekisteri-
ilmoituksella maksupäivittäin 
työllisyysrahastoon.

x x  

8.3.8. Koulutuskorvaushakemus

Tilaaja vastaa 
koulutuskorvaushakemuksen 
tekemisestä ja toimittamisesta 
työllisyysrahastoon.

x
Henkilöstön kehittämispäällikkö ja 
henkilöstösuunnittelija keräävät 
tiedot ja tekevät hakemuksen.

8.3.9.
Taloudellisen tuen 
palkkailmoitus

Henkilömäärät ja palkkasummat siirtyvät 
tulorekisteri-ilmoituksella 
maksupäivittäin.

x x

8.3.10.
Kuel, Vael ja Tyel-ilmoitus 
eläkelaitoksille

Eläkelaitosten tarvitsemat tiedot 
siirtyvät tulorekisteri-ilmoituksella 
maksupäivittäin.

x x

9. Työ- ja palkkatodistukset
9.1. Työ- ja palkkatodistukset

9.1.1. Työtodistuksen antaminen

Tilaaja antaa esimiehen allekirjoituksella 
varustetun työtodistuksen, joka voi 
sisältää arvioinnin sekä työn 
sisältökuvauksen.

x  

9.1.2.
Palvelussuhdetodistuksen 
tilaaminen

Palkansaaja pyytää tarvittaessa 
palvelussuhdetodistuksen palkansaajan 
sähköisen asioinnin kautta (Online 
asiakaspalvelu). Vaihtoehtoisesti esimies 
tekee palvelupyynnön 
Palveluntuottajalle 
palvelussuhdetodistuksen 
toimittamisesta palkansaajalle.

x
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9.1.3.
Palvelussuhdetodistuksen 
toimittaminen

Palveluntuottaja toimittaa 
palvelupyynnön mukaisen 
palvelussuhdetodistuksen 
palkkajärjestelmästä saatavan tiedon 
perusteella.

x x

9.1.4.
Palkkatodistuksen / 
ansiomenetystodistuksen 
tilaaminen

Palkansaaja tai tilaaja pyytää 
tarvittaessa 
palkkatodistuksen/ansionmenetystodistu
ksen palkansaajan sähköisen asioinnin 
kautta (Online asiakaspalvelu). 
Vaihtoehtoisesti esimies tekee 
palvelupyynnön Palveluntuottajalle 
palkkatodistuksen/ansionmenetystodistu
ksen toimittamisesta palkansaajalle.

x

9.1.5.
Palkkatodistuksen / 
ansiomenetystodistuksen 
toimittaminen

Palveluntuottaja toimittaa 
palvelupyynnön mukaisen 
palkkatodistuksen/ansionmenetystodistu
ksen palkkajärjestelmästä saatavan 
tiedon perusteella.

x x  

9.1.6.

Palvelussuhde- tai 
palkkatodistuksen 
toimittaminen 
poikkeustilanteissa

Tavanomaisesta toiminnasta poikkeavat 
palvelussuhde- tai 
palkkatodistuspyynnöt (esim. yt-
menettelyt tai organisaatiomuutokset), 
joiden toteuttaminen edellyttää 
palvelun lisäresursointia tai 
Palveluntuottajan työtä, 
Palveluntuottaja tekee erillisestä 
sopimuksesta lisäpalveluna.

x x

10. Arkistointi
10.1. Arkistointi

10.1.1.
Arkistonmuodostus-
suunnitelman laatiminen

Tilaaja vastaa 
arkistonmuodostussuunnitelman 
laatimisesta ja tiedottamisesta 
Palveluntuottajalle.

x

10.1.2.
Asiakkaalla luotujen 
materiaalien arkistointi

Tilaaja vastaa asiakkaalla luotujen 
materiaalien arkistoinnista oman 
arkistonmuodostussuunnitelmansa 
mukaisesti.

x
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10.1.3.
Palveluntuottajalla luotujen 
materiaalien arkistoaineiston 
muodostaminen

Lakisääteisten materiaalien arkistointi 
sähköisesti Palveluntuottajan 
arkistojärjestelmän tai luovutus 
Tilaajalle digitaalisesti.

x x

10.1.4.

Palveluntuottajalla luotujen 
materiaalien arkistoaineiston 
toimitus sähköisesti 
Asiakkaan omaan 
arkistojärjestelmään

Liittymän rakentaminen ja ylläpito 
palkkajärjestelmästä Asiakkaan 
arkistointijärjestelmään.

x x

10.1.5. Arkistomapit ja tallenteet

Palveluntuottajalla luotujen materiaalien 
arkistoaineiston toimitus Tilaajalle 
tulostusta varten.
Mikäli Asiakkaalla on käytössä 
manuaalinen arkistointi, Tilaaja hankkii 
arkistomapit ja tulostuksen omien 
hankintakäytäntöjensä mukaisesti.

x x

10.1.6. Arkiston säilytys tilikaudella

Palveluntuottaja vastaa 
Palveluntuottajalla luotujen 
arkistomateriaalien säilyttämisestä 
tilikauden ajan.

x x  

10.1.7. Arkistomateriaalin kuljetus

Tilaaja vastaa arkistomateriaalin 
noutamisesta sovittuna ajankohtana 
Palveluntuottajan nimetystä toimistosta.

x

10.1.8.
Dokumentti arkiston 
luovutuksesta

Palveluntuottaja tekee ja allekirjoituttaa 
asiakkaalla arkistomateriaalin 
luovutusdokumentin.

x x  

10.1.9.
Arkiston säilytys tilikauden 
jälkeen

Tilaaja vastaa arkistoinnista tilikauden 
jälkeen.

x
Huomioitava asiakkaan kanssa tehty 
erillinen arkistointisopimus.

11. Pääkäyttäjätoiminnot
11.1. Esijärjestelmien pääkäyttäjätoiminnot (esijärjestelmä=asiakkaan omistama järjestelmä, esim. Hellewi, ProConsona, Effica)

11.1.1.
Esijärjestelmän ohjaustiedot 
/ asetukset

Tilaaja vastaa esijärjestelmien 
ohjaustietojen / asetusten ylläpidosta.

 x  

11.1.2.
Yhteydenpito esijärjestelmän 
Palveluntuottajaan

Tilaaja vastaa esijärjestelmän osalta 
yhteydenpidosta Palveluntuottajaan ja 
mahdollisten virhetilanteiden 
selvittämisestä.

x

Sarastia tarjoaa rajapintaan liittyvää 
asiantuntijapalvelua, silloin kun 
vastaanottava järjestelmä on 
Sarastian ylläpidossa.
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11.1.3.
Esijärjestelmän liittymien 
hallinta

Tilaaja vastaa esijärjestelmästä / -
järjestelmään tehtävien 
ajojen/muutosten/liittymien hallinnasta.

 x  

11.1.4. Käyttäjähallinta
Tilaaja vastaa esijärjestelmän 
käyttäjähallinnasta.

 x  

11.1.5.
Uusista esijärjestelmistä ja 
liittymien käyttöönotosta 
tiedottaminen

Tilaaja vastaa uusien esijärjestelmien 
ja/tai liittymien käyttöönoton 
suunnittelun tiedottamisesta 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
Palveluntuottajalle.

x

11.2. Palveluntuottajan välittämien palkkajärjestelmien ja sähköisen asioinnin ratkaisujen pääkäyttäjätoiminnot

11.2.1.
Uuden organisaation 
perustaminen 

Palveluntuottaja perustaa asiakkaan 
ilmoittamien tietojen perusteella uudet 
yritykset, mm. työnantajatiedot, 
yritystiedot,  laskentatunnisteet ja 
koodistot.

x x
Prima ja HRM pääkäyttäjyys siirtyy 
Sarastialle

11.2.2.
Organisaatiomuutosten 
ilmoittaminen

Organisaatiomuutoksella tarkoitetaan 
organisaatiotasojen ja/tai -yksiköiden 
perustamista, muuttamista ja 
lakkauttamista sekä henkilöstön siirtoja 
yksiköiden välillä. Organisaation 
muuttuessa Tilaaja ilmoittaa tiedot 
Palveluntuottajalle.

x

11.2.3.
Organisaatiomuutosten 
toteuttaminen

Palveluntuottaja toteuttaa uusien 
tietojen perustamisen, muuttamisen ja 
lakkauttamisen sekä henkilöstön siirrot 
asiakkaalta saatujen tietojen perusteella.

x x

11.2.4. Ohjaustiedot / asetukset

Palveluntuottaja vastaa 
palkkajärjestelmien ja sähköisen 
asioinnin ratkaisujen ohjaustietojen ja 
asetusten ylläpidosta sekä huolehtii 
Palveluntuottajayhteistyöstä.

x x  

11.2.5.
Käyttöoikeustilaukset, 
tunnusten muutokset ja 
poistot

Tilaaja tilaa uudet käyttöoikeudet, 
käyttäjätunnusmuutokset sekä näiden 
poistamisen Palveluntuottajalta. Tilaaja 
vastaa siitä, että myönnetyt 
käyttöoikeudet vastaavat henkilön 
valtuuksia.

x
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11.2.6. Käyttäjähallinta

Palveluntuottaja vastaa 
palkkajärjestelmien ja sähköisen 
asioinnin ratkaisujen käyttäjähallinnasta 
kulloinkin voimassa olevan prosessin 
mukaisesti.

x x  

11.2.7.
Järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen kuuluvat 
versiopäivitykset

Palveluntuottaja vastaa 
järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen kuuluvista 
versiopäivityksistä.

x x

11.2.8.

Järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen 
kuulumattomat 
versiopäivitykset

Palveluntuottaja vastaa 
järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen kuulumattomien 
versiopäivitysten toteuttamisesta 
erillisen hinta-arvion perusteella. 
Kustannukset veloitetaan asiakkaalta 
toteutuneen mukaisesti.

x x

11.2.9.

Järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen 
kuuluvien lakisääteisten 
muutosten ja TES-muutosten 
päivittäminen, testaaminen 
sekä käyttöönotto

Palveluntuottaja vastaa 
järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen kuuluvien 
lakisääteisten muutosten päivittämisestä 
Palveluntuottajan välittämiin 
järjestelmiin. 

x x  

11.2.10.

Järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen 
kuulumattomien 
lakisääteisten muutosten ja 
TES-muutosten 
päivittäminen, testaaminen 
sekä käyttöönotto

Palveluntuottaja vastaa 
järjestelmätoimittajan 
ylläpitosopimukseen kuulumattomien 
lakisääteisten muutosten päivittämisestä 
Palveluntuottajan välittämiin 
järjestelmiin erillisen hinta-arvion 
perusteella. Kustannukset veloitetaan 
asiakkaalta toteutuneen mukaisesti.

x x
mahdollisesta lisäveloituksesta 
sovitaan erikseen
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11.2.11.
Palkanlaskentaan 
vaikuttavien paikallisten 
sopimusten toteutukset

Palveluntuottaja toteuttaa tilattavana 
lisäpalveluna yhteistyössä Asiakkaan 
kanssa paikallisten sopimusten 
aiheuttamien muutosten suunnittelun, 
toteutuksen, testauksen ja käyttöönoton 
Palveluntuottajan 
muutoshallintaprosessin mukaisesti. 
Tilaaja ottaa yhteyttä 
Palveluntuottajaan, kun he alkavat 
suunnitella paikallista sopimusta. Tilaaja 
toimittaa kirjallisena lopullisen 
paikallisen sopimuksen 
Palveluntuottajalle.

x x

suunnitteluvaiheessa käydään läpi 
sellaiset asiat jotka vaikuttavat 
järjestelmään ja palvelun 
tuottamiseen.

11.2.12.
Järjestelmän häiriötilanteiden 
selvittäminen ja 
tiedottaminen

Palveluntuottaja vastaa omien 
järjestelmiensä häiriötilanteiden 
selvittämisestä eri sidosryhmien kanssa 
sekä häiriötilanteista tiedottamisesta 
asiakkaan nimetylle yhteyshenkilölle.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
yhteyshenkilön nimi.

x x  

11.2.13.
Järjestelmän käytettävyys 
asiakkaan työasemilla

Tilaaja vastaa siitä, että heidän omilla 
työasemillaan asetukset, selaimen versio 
ja muut järjestelmän vaatimat 
toiminnallisuudet ovat ajan tasalla 
Palveluntuottajan toimittamien 
teknisten vaatimusten mukaisesti.

x

11.2.14.

Järjestelmämuutokset uusien 
liittymien / 
toiminnallisuuksien 
/asiakkaiden osalta

Palveluntuottaja vastaa lisäpalveluna 
yhteistyössä asiakkaan kanssa 
järjestelmämuutosten selvittelystä, 
tarjouksesta, suunnittelusta, 
toteutuksesta, testaamisesta ja 
käyttöönotosta Palveluntuottajan 
muutoshallintaprosessin mukaisesti. 
Tilaaja ottaa yhteyttä Palveluntuottajaan 
muutostarpeen ilmetessä. 

x x  
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11.2.15.Uudet raportit ja palkkalajit

Palveluntuottaja selvittää lisäpalveluna 
yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa 
uusien raporttien ja palkkalajien 
toteuttamismahdollisuuden sekä 
kustannukset ja aikataulun 
Palveluntuottajan 
muutoksenhallintaprosessin mukaisesti.  
Tämän jälkeen Palveluntuottaja 
toteuttaa tilatut raportit ja palkkalajit 
asiakkaan erillisestä tilauksesta.

x x
Jos Sarastian omaa työtä, ei 
veloiteta erikseen.

11.2.16.
Järjestelmän / prosessin 
koulutukset

Palveluntuottaja vastaa lisäpalveluna 
järjestelmä-/prosessikoulutusten 
suunnittelusta, koulutusmateriaalin 
tekemisestä sekä kouluttamisesta.

x x Näistä sovitaan erikseen tarvittaessa

12. Neuvonta ja ohjeistus
12.1. Neuvonta ja ohjeistus

12.1.1.
Palkanlaskentaan ja 
maksatukseen liittyvistä 
asioista tiedottaminen

Palveluntuottaja vastaa aineiston 
toimitusaikataulun,  vuodenvaihteeseen 
liittyvän aikataulun sekä 
palkanlaskentaan liittyvien tiedotteiden 
laatimisesta ja toimittamisesta 
asiakkaan yhteyshenkilölle.
HUOM! Kirjaa kommentit -kenttään 
asiakkaan yhteyshenkilö.

x x  

12.1.2.
Virka- ja työehtosopimuksista 
ja niiden muutoksista 
tiedottaminen

Tilaaja tiedottaa sopimusneuvotteluiden 
tuloksena syntyneiden virka- ja 
työehtosopimusmuutosten sisällöt 
omalle organisaatiolleen.

x

12.1.3.
Virka- ja työehtosopimuksen 
tulkinta ja soveltaminen (sis. 
lakitulkinnat)

Tilaaja vastaa virka- ja 
työehtosopimusten tulkinnasta ja 
soveltamisesta sekä tiedottamisesta 
työntekijälle/omalle 
organisaatiolle/Palveluntuottajalle.

x

12.1.4.
Virka- ja työehtosopimuksen 
neuvonta

Tilaaja vastaa ensisijaisesti virka- ja 
työehtosopimuksen neuvonnasta 
henkilöstölleen.

x

Jos asiakkaalla on käytössä HR 
asiakaspalvelu, sen sisällöstä 
sovitaan erikseen lisäpalvelut 
välilehdellä.
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12.1.5.
Virka- ja työehtosopimuksen 
neuvonta

Palveluntuottaja antaa asiakaspalvelussa 
yleistä virka- ja 
työehtosopimusneuvontaa tilanteissa, 
joissa neuvonta ei vaadi tulkintaa tai 
asiakaskohtaista soveltamista.

x x

12.1.6. Eläkeneuvonta

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
eläkeneuvonnasta.
Vaihtoehto 2: Sopimuksesta 
Palveluntuottaja vastaa 
eläkeneuvonnasta.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintamalli.

x

13. Aineisto-/toimitusaikataulut ja ohjeistus
13.1. Aineisto- / toimitusaikataulut ja ohjeistus

13.1.1. Aineiston toimittaminen

Tilaaja vastaa aineiston toimittamisesta 
toimitusaikataulun mukaan 
Palveluntuottajalle. Aineistoeräpäivän 
jälkeen toimitettu aineisto käsitellään 
seuraavassa maksupäivässä. HUOM! 
Tavanomaisesta toiminnasta 
poikkeavien massamuutosten (esim. 
palkka- tai palvelussuhdemuutokset) 
maksuaikataulusta, aineistoeräpäivästä 
sekä mahdollisista kustannuksista 
sovitaan erikseen.

x  

13.1.2.
Aineistoeräpäivän jälkeen 
toimitetun aineiston käsittely

Palveluntuottaja käsittelee 
aineistoeräpäivän jälkeen toimitetun 
aineiston ko. maksupäivässä erillisestä 
sopimuksesta mahdollisuuksien mukaan.

x x
On aikataulut tehty, mutta palkoissa 
otetaan vastaan aineistoa vielä 
aineistoeräpäivän jälkeenkin.

13.1.3.
Tietojen oikeellisuus ja 
hyväksyntävaltuudet

Tilaaja vastaa siitä, että palkanmaksuun 
vaikuttavat tiedot ovat toimitettu 
Palveluntuottajalle oikeellisena. Tilaaja 
vastaa siitä, että palkka-aineiston 
hyväksyntä on tehty valtuutetun 
henkilön toimesta.

x

13.1.4.
Aineisto-
/toimitusaikatauluista 
tiedottaminen

Tilaaja vastaa organisaationsa sisäisestä 
tiedottamisesta.

x  

14. Palkkojen korjaukset ja takaisinperintä
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14.1. Palkkojen korjaukset

14.1.1.
Havaitusta poikkeamasta 
ilmoittaminen

Tilaaja vastaa havaitsemiensa 
poikkeamien ilmoittamisesta 
Palveluntuottajalle.

x

Palveluntuottaja pyrkii 
ennaltaehkäisemään poikkeamia ja 
ilmoittaa myös omat havaitsemansa 
poikkeamat tilaajalle.

14.1.2.
Tietojen korjaaminen 
asiakkaan toimesta

Tilaaja vastaa puuttuvien tietojen 
ilmoittamisesta tai virheen 
korjaamisesta sähköisessä asioinnissa.

x

14.1.3.
Tietojen korjaaminen 
Palveluntuottajan toimesta

Palveluntuottaja tallentaa manuaalista 
käsittelyä vaativat puuttuvat tiedot tai 
korjaa virheet lisätyönä asiakkaan 
pyynnöstä. (pl. Palveluntuottajan 
toiminnasta johtuvat korjaukset.)

x x

14.1.4.
Tietojen korjaaminen 
tulorekisteriin

Palveluntuottaja tekee lisäpalveluna 
takautuvista korjauksista aihetuvat 
tulorekisteri-ilmoitukset.  (pl. 
Palveluntuottajan toiminnasta johtuvat 
korjaukset.)

x x

14.2. Palkkojen takaisinperintä

14.1.1.
Palkkarästin muodostumisen 
selvittely

Palveluntuottaja vastaa palkkarästin 
muodostumisen selvittelystä tilanteissa, 
joissa takaisinperintä johtuu 
työehtosopimusten säännöksistä tai 
Palveluntuottajan toiminnasta.

x x

14.1.2.
Palkkarästin muodostumisen 
selvittely

Palveluntuottaja vastaa palkkarästin 
muodostumisen selvittelystä tilanteissa, 
joissa takaisinperintä johtuu asiakkaan 
toiminnasta.

x x

14.1.3.
Päätös palkan 
takaisinperinnästä 
(viranhaltijat)

Tilaaja vastaa päätöksen tekemisestä 
palkan takaisinperinnästä, kun kyseessä 
on viranhaltijan palkka (viranhaltijalaki 
56§). 

x  
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14.1.4.
Päätös palkan 
takaisinperinnästä 
(työsopimussuhteiset)

Tilaaja vastaa päätöksen tekemisestä 
palkan takaisinperinnästä oman 
päätöksentekoprosessinsa mukaisesti 
työsopimussuhteisten osalta.
HUOM! Kirjaa asiakaan toimintamalli 
Kommentit -kenttään.

x

14.1.5. Maksuohjelman laatiminen 

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa tarvittaessa 
maksuohjelman laatimisesta 
palkansaajan kanssa ja antaa kirjallisen 
takaisinmaksusuunnitelman 
toimeksiantona Palveluntuottajalle.
Vaihtoehto 2: Palveluntuottaja vastaa 
sopimuksesta ja valtuutukseen 
perustuen takaisinmaksusuunnitelman 
laatimisesta yhdessä palkansaajan 
kanssa.

x
Asiakkaan puolella tehdään 
maksuohjelma

14.1.6.
Palkkasaamisen pidättäminen 
ja seuranta

Palveluntuottaja vastaa liikaa maksetun 
palkan takaisin perinnästä ja 
seurannasta tilanteissa, joissa 
takaisinperintä johtuu 
työehtosopimusten säännöksistä tai 
Palveluntuottajan toiminnasta. 

x x  

14.1.7.
Palkkasaamisen pidättäminen 
ja seuranta 

Palveluntuottaja vastaa liikaa maksetun 
palkan takaisin perinnästä ja 
seurannasta tilanteissa, joissa 
takaisinperintä johtuu asiakkaan 
toiminnasta.

x x

15. Selvitykset ja tietojen luovuttaminen
15.1. Selvitykset ja tietojen luovuttaminen

15.1.1.
Tiedot/selvitykset 
projekteja/hankkeita varten

Sopimuksesta Palveluntuottaja toimittaa 
Tilaajalle projekteja/hankkeita varten 
tarvittavia palkkatietoja tms. 
palkkajärjestelmästä saatavassa 
muodossa.

x x

15.1.2. Projekti-/hankehakemukset
Tilaaja vastaa projekti-
/hankehakemusten täyttämisestä.

x Ei tehdä henkilöstöhallinnossa
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15.1.3.
Palkka- ja 
palvelussuhdetietojen 
luovuttaminen viranomaisille

Palveluntuottaja luovuttaa palkka- ja 
palvelussuhdetiedot pyydettäessä 
suoraan viranomaisille, joilla on lakiin tai 
asetukseen perustuva oikeus tietoihin.

x x

15.1.4.

Palkka- ja 
palvelussuhdetietojen 
luovuttaminen 
luottamusmiehille

Tilaajan pyynnöstä Palveluntuottaja 
toimittaa kerran vuodessa Tilaajalle ko. 
TES:n/VES:n mukaiset tiedot 
luottamusmiesten käyttöön siltä osin 
kuin ne on saatavissa 
palkkajärjestelmästä raportilla. 
Palveluntuottaja toimittaa tiedot 
asiakkaan yhteyshenkilölle, joka 
toimittaa tiedot luottamusmiehille.

x x

15.1.5.
Palkka- ja 
palvelussuhdetietojen 
luovuttaminen muille tahoille

Tilaaja vastaa palkka- ja 
palvelussuhdetietojen luovuttamisesta 
muille tahoille.

x
Henkilöstöjohtajalle nämä 
yhteydenotot

15.1.6. Raportit

Palveluntuottaja vastaa 
palkkajärjestelmän valmiiden 
vakioraporttien ylläpidosta ja 
tuottamisesta siltä osin kuin asiakkaalla 
ei ole mahdollisuutta ajaa raportteja itse.

x x

16. Vakanssit
16.1. Vakanssit

16.1.1.
Vakanssirekisterin 
käyttöönoton suunnittelusta 
tiedottaminen

Tilaaja tiedottaa Palveluntuottajalle 
vakanssirekisterin käyttöönoton 
suunnittelusta, jos vakanssirekisteri 
perustetaan Palveluntuottajan 
hallinnoimaan järjestelmään.

x

16.1.2.
Vakanssirekisterin tekninen 
toteutus

Sopimuksesta Palveluntuottaja vastaa 
vakanssirekisterin teknisestä 
toteutuksesta yhdessä 
järjestelmätoimittajan ja asiakkaan 
kanssa.

x x
mahdollisista lisäveloituksista 
sovitaan erikseen

16.1.3. Vakanssirekisterin määrittely

Tilaaja vastaa vakanssirekisterin sisällön 
määrittelyistä (mm. tietosisällöt ja 
tehtävänimikkeet)

x
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16.1.4.
Vakanssirekisterin 
perustaminen

Vaihtoehto 1: Tilaaja vastaa 
vakanssirekisterin perustamisesta 
järjestelmään.
Vaihtoehto 2: Sopimuksesta 
Palveluntuottaja vastaa 
vakanssirekisterin perustamisesta 
järjestelmään.
HUOM! Kirjaa Kommentit -kenttään 
asiakkaan toimintamalli.

x x

16.1.5. Vakanssirekisterin ylläpito
Tilaaja vastaa vakanssirekisterin 

 ylläpidosta. 
x x

Hoidetaan palkoissa myös 
loppuvuosi, siirtyy Sarastiaan

Vain tässä vastuunjakotaulukossa tai palvelukuvauksessa nimenomaisesti Palveluntuottajalle asetetut tehtävät kuuluvat palveluun. Mikäli vastuunjakotaulukossa ei ole otettu kantaa jonkun palvelukuvauksessa mainitun tehtävän 
veloituksiin, kyseessä on lisäpalvelu, josta Palveluntuottaja veloittaa käytettyyn henkilötyöaikaan perustuen tuntihinnastonsa mukaan.
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1 TOIMITETTAVAT HENKILÖSTÖPALVELUT

Palveluntuottaja toimittaa alla olevassa taulukossa toimitettaviksi  sovitut  palvelut,  joiden osalta on 
rastitettu  "Kuuluu  toimitettavaan  palveluun".  Toimitettaviksi  valittujen  palveluiden  lisäksi 
palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta toimittaa mitään muita palveluja tai palvelujen osia. Selvyyden 
vuoksi eräiden toimitettaviin palveluihin kuulumattomien palveluiden tai palveluiden osien osalta on 
nimenomaisesti erikseen todettu, että ao. palvelu tai palvelun osa "Ei kuulu toimitettavaan palveluun".

Palvelun nimi Kuuluu 
toimitettavaan 
palveluun

Ei kuulu 
toimitettavaan 
palveluun

Palkkapalvelut x
HR asiakaspalvelu x
Matkalaskut x
HR lisäosat (HRM, Webtallennus, Analytics) x
Arkistointi x
Wpro x
Titania (palkkasihteerien tekemät Titania-lisien korjaukset sekä muu 
erikseen sovittava työ)

x

Numeron x
Sähköinen allekirjoitus x
EazyBreak x

Sarastia Oy 
Toinen linja 14 www.sarastia.fi
00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5
Puhelin 020 6399 400
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Sarastia Oy Palveluhinnasto 2022 Liite 5: Hinnat

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRI 16.5.2022

 

KPL-arvio a-hinta Kustannus
 2022 2022 2022

 Yhteensä 69 750

   Palkkapalvelut 69 750

    8416011  Palkkapalvelun asiakaskohtainen veloitus 69 750
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1 LIITTEEN TARKOITUS

Tämä liite (“Liite”) on tehty osaksi Osapuolten  xx.xx.2022 allekirjoittamaa Henkilötietojen käsittelyä 
koskevaa sopimusta (”TKS”) ja on sen erottamaton ja tarpeen mukaan uudella versiolla päivitettävä osa. 
Tähän Liitteeseen sovelletaan Sopimuksen ehtoja  eikä  niitä  muuteta  tällä  Liitteellä,  jollei  erikseen 
jäljempänä ole erikseen todettu.

Henkilötietojen Käsittelijä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta Sopimuksen ja 
tämän Liitteen ehtojen mukaisesti.

Osapuolet sopivat seuraavaa:

Rekisterinpitäjä(t) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 

Y-tunnus: 0818235-5

Osoite: Ahvenistontie 20, 13530 

Hämeenlinna

Käsittelijä(t) Sarastia Oy 

Y-tunnus: 2360731-5

Osoite: Palokunnankatu 26, 3. krs, 

13100 Hämeenlinna 

Tarkoitukset Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa rajoissa seuraaviin tarkoituksiin: 
 Palvelujen  tuottaminen  tilaajalle  palvelusopimuksen  ja  sen  liitteiden 

mukaisesti

Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään siihen asti, kunnes palvelusopimuksen voimassaolo on 
päättynyt tai kunnes palvelusopimuksessa sovitut toimenpiteet on suoritettu. 

Hyväksytyt alikäsittelijät Seuraavat alikäsittelijät voivat käsitellä Henkilötietoja:

 Efecte Oy (Y-tunnus 2137580-5)
 Efecten alihankkijat; Equinix Finland Oy (0109023-9), Graniitti Services Oy 

(2824902-7), Grapica Oy (2295414-7), Hiq Finland Oy (0648086-9), Notkia 
IT Oy (2338260-3), Softico Oy (2642182-3), StarIT Oy (2410042-8), Verco Oy 
(2324014-6),  Skaron Information Technology (NIP 872-225-05-84,  Puola), 
Grundbulten 40194 AB (559306-4396, Ruotsi) 

 Avidly Oy (Y-tunnus 2018481-2)
 Avidlyn  alihankkijat:  Seravo  Oy  (Y-tunnus  2392019-2),  Hetzner  (Saksa), 

Blogvault (Saksa)

Sarastia Oy 
Toinen linja 14 www.sarastia.fi
00530 Helsinki Y-tunnus: 2360731-5
Puhelin 020 6399 400
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 CGI  Suomi  Oy  (Y-tunnus  0357502-9)  PL  38  (Karvaamokuja  2)  00381 
HELSINKI

 Telia  Finland  Oyj,  Pasilan  asema-aukio  1,  00520  Helsinki.  Kotipaikka: 
Helsinki, Y-tunnus 1475607-9

Henkilötietojen siirrot Henkilötietoja ei voida siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin

Henkilötietojen 
maantieteellinen sijainti

Henkilötietoja käsitellään (etäkäyttöisesti tai isännöitynä/hosted) seuraavissa maissa 
tai toimipaikoissa: 
Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) alueella

Rekisteröityjen 
kategoriat

Rekisteröidyt, joiden Henkilötietoja käsitellään, koostuvat seuraavista kategorioista:

 Työntekijät (mukaan lukien 
vapaaehtoiset, agentit, tilapäiset ja 
satunnaiset työntekijät, 
luottamushenkilöt ja toimielinten 
jäsenet)

  Asiakkaat

  Toimittajien ja muiden 
liikekumppanien edustajat

 Muu (täsmennä): Asiakkaiden 
toimittajat, toimittajaportaalin käyttö 
verkkolaskujen luonti

Henkilötietojen 
kategoriat

Käsiteltävät Henkilötiedot koostuvat seuraavista henkilötietokategorioista:

 Yksilöintitiedot:

 Nimi
 Syntymäaika
 Henkilötunnus
 Sukupuoli
 Muu (täsmennä):      

 Yhteystiedot:

 Kotiosoite 
 Toimiston/työpaikan osoite
 Palvelun/tuotteen toimitusosoite
 Laskutusosoite
 Puhelinnumero ja matkapuhelinnumero
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 Sähköpostiosoite
 Faksi
 Muu (täsmennä):       

 Työsuhteeseen liittyvät tiedot:

 Tehtävänimike
 Työntekijän tunnus/henkilönumero
 Pankkitili
 Palkka
 Verotiedot
 Tiedot rekisteröidyn työstä, mukaan lukien urahistoria, työhönotto- ja

irtisanomistiedot, työntekijöiden arvioinnit, koulutus- ja turvatiedot sekä tiedot
lomista ja poissaoloista, sairauspoissaoloista yms.

 Eläketiedot
 Muu (täsmennä):      

 Asiakastiedot:

 Asiakastunnus
 Sopimustiedot
 Käyttöpaikkatiedot
 Markkinointiluvat
 Muu (täsmennä):      

 Osto- tai hankintatapahtumatiedot:

 Tuotteen tai palvelun ostohistoria
 Asiakastunnus
 Maksuhistoriatiedot 
 Pankkitili
 Luotto-/pankkikorttitiedot
 Toimittajan ja asiakkaan välistä viestintää koskevat tiedot
 Muu (täsmennä):      

 Turvallisuustiedot: 

 Käyttäjätunnukset ja salasanat 
 Tilojen ja järjestelmien valvontaa koskevat tiedot 
 Tietoturvatapahtumia koskevat tiedot
 Muu (täsmennä):      

 IT -hallinnan tiedot: 
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 Yksityiskohtaiset tiedot tarjottuihin IT-palveluihin liittyvistä laitetiedoista,
mukaan lukien tekniset tunnisteet, sijainti, viestintätiedot ja metatiedot

 Tarjottuihin IT-palveluihin liittyvät tekniset tapahtumat, mukaan lukien
järjestelmä- ja sovelluslokit

 Muu (täsmennä):      

 Taloudelliset tiedot:

 Varat ja sijoitukset
 Lainat
 Edut
 Avustukset
 Pankkitili
 Vakuutustiedot
 Muu (täsmennä):      

 Suoramarkkinointiin liittyvät tiedot

 Muut henkilötiedot:

      

Erityisten 
henkilötietojen 
kategoriat

 Rotu tai etninen alkuperä
 Poliittiset mielipiteet
 Uskonnolliset tai filosofiset uskomukset
 Ammattiliiton jäsenyys
 Terveystiedot
 Rikosrekisteritiedot tai niihin liittyvät turvatoimenpiteet
 Geneettiset tiedot, biometriset tiedot luonnollisen henkilön

yksilöimiseksi
 Tietoja luonnollisen henkilön sukupuolielämästä tai seksuaalisesta 

suuntautumisesta
Voimassaolo Tämä Liite tulee voimaan Palvelusopimuksen allekirjoituksesta ja on voimassa 

toistaiseksi      
Ilmoitukset Ilmoitukset Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, Henkilötietojen käsittelyn

muutoksista (mukaan lukien muutokset Alikäsittelijöissä) ja muista tähän
Liitteeseen tai Henkilötietojen käsittelyyn kuuluvista asioista on tehtävä seuraavalle 
yhteyshenkilölle:

Jos Rekisterinpitäjälle:

tietosuojavastaava@khshp.fi

Jos Henkilötietojen Käsittelijälle: 

tietosuoja@sarastia.fi
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JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot

Liite 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista 
palveluista (JIT 2015 – Palvelut verkon kautta)

Versio: 2.2
Julkaistu: 19.9.2018
Voimassaoloaika: toistaiseksi

KÄYTTÖOHJE

Nämä erityisehdot on tarkoitettu käytettäväksi hankittaessa pilvipalveluna tuotettuja ohjelmistopalveluja, 
jotka on tarkoitettu tietyille organisaatioille tai käyttäjäryhmille (esimerkiksi valtionhallinto tai jokin kuntien 
toimiala; yhteisöpilvessä tuotettu ohjelmistopalvelu, Community Cloud - SaaS). Käyttäjäyhteisön tapa 
organisoitua voi vaihdella, mutta yhteisön jäsenillä on yleensä yhtäläiset turvallisuuteen, yksityisyyden 
suojaan ja käytettävyyteen liittyvät vaatimukset sekä lainsäädännöstä johtuvat tarpeet.

Yleistä pilvipalveluista1

Pilvipalveluilla tarkoitetaan palvelumallia, jossa helposti säädettäviä ja usean käyttäjän kesken jaettuja 
tietoteknisiä resursseja tarjotaan tietoverkkojen yli. Yhteydensaanti pilvipalveluun on tehty mutkattomaksi, 
palvelun toiminnallisuuksia voidaan kytkeä käyttöön, toisiin palveluihin ja pois käytöstä nopeasti ja helposti 
käyttäjän tarpeen mukaan. 

Pilvipalvelut voidaan määritellä palvelun keskeisten ominaisuuksien, palvelumallien ja käyttömallien kautta. 

Pilvipalveluiden keskeisiä ominaisuuksia ovat:

Käyttö itsepalveluna Asiakas voi halutessaan muuttaa itsenäisesti palvelun käyttötapaa ja 
ulkoasua palvelun sallimissa rajoissa. Käytössä olevia resursseja voidaan 
lisätä tai vähentää automaattisesti ilman palveluntarjoajan henkilöiden 
toimenpiteitä.

Laaja pääsy Internetistä Pilvipalveluun pääsy tapahtuu standardien internet-teknologioiden 
mukaisesti. Pääsy on mahdollista erilaisilla päätelaitteilla käyttäjän 
valitsemassa paikassa ja käyttäjän haluamaan aikaan.

Resurssien yhteiskäyttö Samoilla laitteistoilla ja alustoilla tuotettua palvelua tarjotaan eri 
asiakkaille. Asiakkaiden tiedot on eriytetty toisistaan ohjelmallisesti ja 
resursseja jaetaan asiakkaille heidän muuttuvien tarpeidensa mukaisesti. 
Palveluilla on ”sijaintiriippumaton” leima siten, että käyttäjällä ei yleensä 
ole tarkkaan tiedossa, missä palveluun käytetyt resurssit sijaitsevat. 
Käyttäjällä voi kuitenkin olla mahdollisuus määritellä sijainti jollakin 
korkeammalla abstraktiotasolla, esimerkiksi maanosan, valtion tai 
palvelukeskuksen tasolla.

Nopea joustavuus Resursseja voidaan ottaa käyttöön ja vapauttaa nopeasti ja joustavasti, 
joissakin tapauksissa myös automaattisesti palvelutarpeen mukaisesti. 
Käyttäjälle palvelun kapasiteetti voi usein näyttää rajattomalta.

Mitattu palvelu Pilvipalvelut mittaavat ja optimoivat automaattisesti resurssien käyttöä 
jollakin palveluun sopivalla mittarilla. Resurssien käyttöä voidaan seurata,
ohjata ja raportoida ja tuoda näin läpinäkyvyyttä palvelun käyttöön ja 
laskutukseen.

1 Teksti tukeutuu asiakirjaan The NIST Definition of Cloud Computing, Special Publication 800-145, National Institute 
of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, 2011.
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Pilvipalveluihin liitetään resurssien yhteiskäytön vuoksi helposti mielikuva siitä, että palvelut saattavat sijaita
missä vain. Pilvipalveluita tarjoavat tahot voivat kuitenkin tarjota asiakkaille monia erilaisia vaihtoehtoja 
palvelun sijainnin valintaan.

Perinteisiin ulkoistuspalveluihin verrattuna pilvipalveluiden tärkeimmät kustannustehokkuuden 
mahdollistavat ominaisuudet ovat itsepalvelukäyttö, resurssien automaattinen käyttöönotto ja siihen liittyvä 
nopea joustavuus. Tämä ominaisuus antaa organisaatioille mahdollisuuden toteuttaa toiminnallisia muutoksia
huomattavasti perinteisiä toimintatapoja nopeammin ja auttaa saavuttamaan toiminnallisia hyötyjä.

Pilvipalveluiden palvelumallit jaetaan yleensä kolmeen: infrastruktuuriresurssipalvelu (en. Cloud 
Infrastructure as a Service, IaaS), alustaresurssipalvelu (en. Cloud Platform as a Service, PaaS) ja 
ohjelmistoresurssipalvelu (en. Cloud Software as a Service, SaaS). 

Näissä erityisehdoissa käsiteltävä malli on Ohjelmistoresurssi-palvelumalli. Ohjelmistoresurssi-
palvelumallissa palvelun käyttäjällä on mahdollisuus käyttää palveluntarjoajan sovelluksia, joita ajetaan 
pilven perusrakenteita hyödyntäen. Sovelluksia voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla ja käyttöliittymillä kuten 
esimerkiksi selaimella. Käyttäjä ei hallinnoi tai kontrolloi pilvipalvelun perusrakenteita kuten 
tietoliikenneverkkoa, palvelimia, käyttöjärjestelmiä, tallennusjärjestelmiä eikä yksittäisiä sovelluksia tai 
niiden ominaisuuksia lukuun ottamatta mahdollisia käyttäjäkohtaisia sovellusten asetuksia.

Pilvipalveluiden käyttömallit jaetaan yleensä neljään: yksityinen pilvi (en. Private Cloud), yhteisöpilvi (en. 
Community Cloud), julkinen pilvi (en. Public Cloud) sekä hybridipilvi (en. Hybrid Cloud). 

Näissä erityisehdoissa käsiteltävä malli on Yhteisöpilvi (en. Community Cloud). Yhteisöpilvimallissa 
palvelua käyttävät useat organisaatiot ja palvelun on tarkoitus palvella yhteisöä, jolla on yhteisiä vaatimuksia
ja tarpeita. Palvelua voivat hallinnoida organisaatiot itse tai palvelua voi ylläpitää kolmas taho. Palvelu 
saatetaan tuottaa organisaatioiden omissa tiloissa tai niiden ulkopuolella.

Ohjelmistopalvelun soveltuvuuden arviointi palvelukuvauksen perusteella

Ohjelmistoresurssipalvelu hankitaan julkisena hankintana, mikä merkitsee sitä, että palvelukuvauksen ja 
tarjotun palvelun tulee täyttää tilaajan vaatimukset. Tilaajan on palvelukuvauksen perusteella arvioitava, 
toteuttaako ohjelmistopalvelu tarjouspyynnön kohteena olevassa käyttötarkoituksessa palvelun käytölle 
asetetut vaatimukset. Toimittaja ei siis vastaa siitä, että ohjelmistopalvelu soveltuu tilaajan 
käyttötarkoitukseen.

Ohjelmistopalvelun käyttöönottoa ja hankintaa suunnittelevan organisaation tulee tunnistaa ja ilmaista 
kulloiseenkin käyttötarkoitukseen liittyvät vaatimukset, jotka voivat liittyä muun muassa tietoturvatasoihin, 
tietosuojaan ja viranomaisen asiakirjojen hallintaan. 

Toimittajan tarjoaman yhteisöpilven suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on tietyn käyttäjäyhteisön 
yhteiset vaatimukset ja tarpeet. Pilvipalvelun toimittaja tuottaa ohjelmistoresurssi-palvelumalliin perustuvat 
pilvipalvelut pääsääntöisesti samanlaisina kaikille kyseisen palvelun käyttäjille.

Jotta tilaajan olisi mahdollista arvioida tarjotun palvelun soveltuvuus käyttötarkoitukseen, palvelukuvauksen 
tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- yksityiskohtainen erittely palvelun sisällöstä ja toteutuksesta
- toimittajan alihankkijat ja niiden käyttö
- ohjelmistopalvelussa olevan tilaajan aineiston varmistamisen menettelyt
- asennus-, muutos- ja huoltoikkunoiden ajankohdat
- ohjelmistopalvelun tuottamisen sijainti (Suomi tai jokin toinen maa – tavoitteena on, että 

palvelukuvaus sisältää riittävät tiedot palveluun ja sen tuottamiseen soveltuvan lainsäädännön 
tunnistamiseksi). (Palvelun tuottamisen sijainti kattaa konesalit ja hallintapalvelut sekä 
tallennettujen tietojen maantieteellisen sijainnin.)

- henkilötietojen käsittelyn periaatteet
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- palvelun käyttöoikeuksien ja käytön seurannan menetelmät 
- tilaajan käyttöympäristöä ja tarvittavaa tietoliikenneyhteyttä koskevat vaatimukset.

Palvelun toteutus ja käyttö

Toimittaja toimittaa palvelun siten, että se on saatavilla sopimuksen ja palvelukuvauksen mukaisesti 
yhteyspisteessä, joka on joko yleisen sähköisen viestintäverkon tai sopimuksessa jokin muu erikseen sovittu 
liityntäpiste. Tilaaja huolehtii palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja 
ohjelmistojen hankinnasta, toimintakunnosta ja suojauksista, mikäli ne eivät sopimuksen mukaan kuulu 
toimittajan vastuulle.

Selkeyden vuoksi ehtojen rakenne mukailee ohjelmistopalvelun käytön elinkaarta: käytöstä sopiminen, 
käytön edellytysten luominen, käyttöönotto, käyttö ja muutokset käytön aikana sekä menettelyt sopimuksen 
päättyessä.

Erityisehdoissa on useita sopijapuolia koskevia (myötävaikutus)velvollisuuksia, joiden tavoitteena on 
kitkaton ohjelmistopalvelun käyttöönotto, käyttö ja mahdollisimman selkeä menettely käytön mahdollisesti 
päättyessä.  

Ehdot asettavat eräiden asioiden perustason ja niitä noudatetaan, ellei sopimuksessa muuta sovita. Tällaisia 
kohtia ovat esimerkiksi

- tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä vastuunjako
- erityiset tietoturvan hallintaan liittyvät toimet
- muoto, jossa toimittaja palauttaa tilaajan aineiston tilaajalle sopimuksen päättyessä.

Erityisehtojen mukaan toimittaja voi käyttää alihankkijoita ohjelmistopalvelun tai sen osa toteuttamiseen ja 
muihin sopimuksen täyttämiseen liittyviin tehtäviin. Alihankkijoiden käytölle ei aseteta muita ehtoja kuin se, 
että alihankkijoiden käyttö on kuvattava ja mahdolliset henkilötietoja käsittelevät alihankkijat on nimettävä 
palvelukuvauksessa.

Sopijapuolet sopivat kirjallisesti siitä, siirtääkö tilaaja henkilötietoja toimittajalle. Jos toimittaja käsittelee 
henkilötietoja tilaajan lukuun, sopimukseen suositellaan liitettäväksi näiden ehtojen lisäksi JIT 2015 – 
Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä (JIT 2015 – Henkilötiedot).

Tämä käyttöohje ei ole osa sopimusta.
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1 Soveltaminen

(1) Näitä erityisehtoja noudatetaan julkisen hallinnon hankintayksikköjen ostaessa tietoverkon välityksellä 
toimitettavaa ohjelmistopalvelua, jos näihin erityisehtoihin on viitattu sopimuksessa eikä niistä ole joiltakin 
osin sovittu toisin kirjallisesti.

(2) Näitä erityisehtoja käytetään yhdessä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten sopimusehtojen kanssa. 
Ristiriitatilanteissa nämä erityisehdot pätevät vastaavilta kohdin ennen edellä mainittuja julkisen hallinnon 
IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja.

2 Määritelmät

Alla olevien erityisehtojen määritelmien lisäksi noudatetaan JIT 2015 Yleisten ehtojen määritelmiä.
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palvelukuvaus

yksityiskohtainen erittely palvelun sisällöstä 

Ohjelmistopalvelun palvelukuvauksen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta tilaaja voi sen perusteella 
ratkaista, soveltuuko palvelu tilaajan käyttötarkoitukseen.

ohjelmistopalvelu

palvelu, jossa sovellus tai palvelu tuotetaan keskitetyssä palvelinkeskuksessa tietoverkon välityksellä 
saataville yhteyspisteeseen ja jossa pääsy ohjelmistoon sekä sen käyttöoikeus tarjotaan toistuvaismaksua 
vastaan

Palvelu tuotetaan käyttäen palvelun tuottajan palveluympäristöön kuuluvia verkkoja, palvelimia sekä käyttö- 
ja tallennusjärjestelmiä, joiden hallintaan tai konfigurointiin palvelun käyttäjä ei osallistu lukuun ottamatta 
rajoitettuja, käyttäjään liittyviä asetuksia.

tilaajan aineisto

tilaajan ohjelmistopalveluun siirtämä tai muuten tilaajan lukuun ohjelmistopalvelua varten toimittajalle 
luovutettu tai käyttöön asetettu aineisto, tilaajan palvelun käytössä tuottama tai muu sopijapuolten tilaajan 
aineistoksi määrittelemä tietoaineisto

toimittajan aineisto

toimittajan ohjelmistopalvelun käyttöä varten tilaajalle luovutettu tai käyttöön asetettu aineisto sekä muu 
sopijapuolten toimittajan aineistoksi määrittelemä tieto tai aineisto

yhdistetty aineisto

tilaajan aineiston esittäminen ohjelmistopalvelulla tuotettuna siten, että tilaajan ja toimittajan aineistot 
yhdistyvät tuotoksessa 

yhteyspiste

kohta tai kohdat, joissa toimittaja liittää ohjelmistopalvelun yleiseen sähköiseen viestintäverkkoon tai 
muuhun sopimuksessa sovittuun liityntäpisteeseen

3 Sopimuksen kohde

(1) Ohjelmistopalvelun sisältö on kuvattu sopimuksessa ja palvelukuvauksessa.

(2) Toimittaja voi käyttää alihankkijoita ohjelmistopalvelun tai sen osan toteuttamiseen ja muihin 
sopimuksen täyttämiseen liittyviin tehtäviin palvelukuvauksen mukaisesti. Alihankkijat on nimettävä 
palvelukuvauksessa, jos ne käsittelevät henkilötietoja. Toimittaja vastaa alihankkijoiden suorittamasta työstä 
samalla tavoin kuin omasta työstään.
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4 Toimittajan yleiset velvollisuudet

(1) Toimittaja vastaa siitä, että ohjelmistopalvelu vastaa sopimusta ja palvelukuvausta.

(2) Toimittaja vastaa siitä, että toimittajan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, 
huolellisesti sekä tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla.

(3) Toimittaja toimittaa tilaajalle kirjallisesti ohjelmistopalvelun käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset.

(4) Ohjelmistopalveluihin liittyviä tilaajan yhteydenottoja varten toimittajan on ilmoitettava tilaajalle 
kirjallisesti yhteyshenkilönsä, muut yhteystietonsa sekä näiden muutokset.

5 Tilaajan yleiset velvollisuudet

(1) Tilaaja vastaa siitä, että tilaajan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti.

(2) Tilaaja vastaa ohjelmistopalvelun soveltuvuudesta tilaajan käyttötarkoitukseen.

(3) Tilaaja vastaa ohjelmistopalvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja 
ohjelmistojen hankinnasta, toimintakunnosta ja suojauksista, mikäli ne eivät sopimuksen mukaan kuulu 
toimittajan vastuulle. Tilaaja vastaa käyttöympäristönsä saattamisesta palvelukuvauksessa esitettyjen 
määrittelyjen mukaiseksi.

(4) Tilaajan tulee opastaa palveluksessaan olevat tai lukuunsa toimivat ohjelmistopalvelun käyttäjät 
noudattamaan toimittajan antamia ohjeita käyttäessään ohjelmistopalvelua. Opastuksessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota ohjelmistopalvelun käytön tietoturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

(5) Ohjelmistopalveluihin liittyviä toimittajan yhteydenottoja varten tilaajan on ilmoitettava toimittajalle 
kirjallisesti yhteyshenkilönsä, tarpeelliset yhteystietonsa sekä näiden muutokset.

6 Ohjelmistopalvelun sisältö ja palvelutaso 

(1) Sopijapuolet sopivat kirjallisesti palvelukuvauksen mukaisen ohjelmistopalvelun käyttämisestä sekä 
mahdollisista seuraamuksista, jotka aiheutuvat erittelystä poikkeamisesta. Siltä osin kuin ohjelmistopalvelun 
sisällöstä tai palvelutasosta ei ole lainkaan sovittu, noudatetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevia 
julkaistuja ehtoja.

(2) Toimittajan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää 
ohjelmistopalvelun sopimuksenmukaisen käyttämisen.

(3) Ohjelmistopalvelu sisältää tilaajan henkilöstön koulutukseen ja ohjelmistopalvelun käyttöönottoon 
liittyviä tehtäviä vain siltä osin kuin niistä on kirjallisesti sovittu.

7 Oikeudet ja tilaajan aineisto

(1) Ohjelmistopalvelun, toimittajan aineiston sekä niihin tehtyjen muutosten omistusoikeus ja 
immateriaalioikeudet kuuluvat toimittajalle tai kolmannelle osapuolelle.

(2) Tilaajan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle.
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(3) Toimittajalla on oikeus käsitellä tilaajan aineistoa vain sopimuksen täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen.

(4) Tilaaja vastaa tilaajan aineistosta ja siitä, ettei tilaajan aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia 
tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

(5) Tällä sopimuksella ei siirretä olemassa olevia immateriaalioikeuksia sopimuskumppanien kesken. 

(6) Tilaajalla ja tilaajan lukuun toimivalla kolmannella osapuolella on oikeus käyttää ja muokata toimittajan 
aineistoa ja yhdistettyä aineistoa sopimuksen voimassaoloajan tilaajan toimintaa varten. Tilaajalla ja tilaajan 
lukuun toimivalla kolmannella osapuolella sekä taholla, jolle tilaajan tehtävät mahdollisesti siirtyvät, on 
kuitenkin myös sopimuksen päättymisen jälkeen rajoittamaton oikeus käyttää ja muokata 
ohjelmistopalvelusta saatua yhdistettyä aineistoa mukaan lukien tilaajalle mahdollisesti luovutetut 
varmuuskopiot näistä aineistoista. 

8 Ohjelmistopalvelun käytön aloittaminen 

(1) Tilaajan on annettava toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot toimitusta varten ja muutoinkin parhaalla 
mahdollisella tavalla myötävaikutettava ohjelmistopalvelun toimittamiseen. Tilaaja vastaa toimittajalle 
antamistaan tiedoista sekä niiden päivittämisestä. 

(2) Toimittajan tulee antaa tilaajalle riittävät ohjeet ohjelmistopalvelun käytön aloittamiseksi 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Toimittajan tulee antaa tilaajalle ohjelmistopalvelun käyttöönottoon liittyvää 
muuta tukea ainoastaan, mikäli siitä on sovittu erikseen. 

(3) Toimittajan on käynnistettävä ohjelmistopalvelu yhteyspisteessä sovittuna toimituspäivänä tai sovitun 
ajan kuluessa. Jos toimitusaikaa tai -päivää ei ole sovittu, toimittaja käynnistää ohjelmistopalvelun 
yhteyspisteessä kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 
Ohjelmistopalvelu on käynnistetty kun sopimuksen mukainen ohjelmistopalvelu on käytettävissä 
yhteyspisteessä ja toimittaja on ilmoittanut siitä tilaajalle. 

(4) Jos ohjelmistopalvelu sisältää mahdollisuuden tallentaa tilaajan aineistoa, toimittajan vastuu aineiston 
tallessa pitämisestä alkaa siitä hetkestä, kun tiedot on onnistuneesti tallennettu osana ohjelmistopalvelun 
käytön aloittamista. 

(5) Jos ohjelmistopalvelun käytön aloittaminen viivästyy tilaajasta johtuvasta seikasta, toimitusaikaa 
jatketaan, kunnes käytön aloittamisen estävä seikka on korjattu tai poistunut. Toimittajan oikeus laskuttaa 
palvelusta alkaa siitä kun palvelu toimittajan puolelta olisi käytettävissä.

(6) Tilaajan on ilman aiheetonta viivästystä ohjelmistopalvelun käytön aloittamisen jälkeen tarkastettava 
ohjelmistopalvelun toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta 
virheestä ja puutteesta. Jos tilaaja ei ole ilmoittanut virheistä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa 
ohjelmistopalvelun toimittamisen aloittamisesta, katsotaan ohjelmistopalvelu hyväksytyksi. 
Ohjelmistopalvelu katsotaan myös hyväksytyksi heti, kun se on sopijapuolten yhteisessä käyttöönottotestissä
todettu toimivaksi. Sellaiset puutteellisuudet tai viat, jotka eivät olennaisesti haittaa ohjelmistopalvelun 
käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle, mutta toimittaja on velvollinen ilman aiheetonta 
viivytystä korjaamaan ne.

(7) Toimittaja ja tilaaja voivat sopia ohjelmistopalvelun koekäyttöajasta. Koekäyttöajalla toimittajalla ei ole 
mitään velvoitteita eikä vahingonkorvausvastuuta. Tilaaja ei ole velvollinen maksamaan palvelumaksua 
koekäyttöajalta, mutta tilaajan on muutoin noudatettava sopimusta ja näitä ehtoja.
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9 Tunnukset 

(1) Toimittaja luovuttaa yhteysosoitteita ja tunnuksia (esim. käyttäjätunnukset, tekniset osoitteet ja 
tunnukset) sopimuksen mukaisesti tilaajalle palvelun käyttämiseksi ja sovittua tarkoitusta varten sopimuksen 
voimassaoloajaksi. Toimittaja ilmoittaa niihin tulevat muutokset hyvissä ajoin etukäteen.

(2) Tilaaja vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät tunnukset ja salasanat huolellisesti ja eivätkä paljasta 
niitä kolmansille osapuolille. Tilaaja on vastuussa tunnuksillaan tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä. 
Tilaaja ei ole kuitenkaan käytöstä vastuussa, mikäli tilaajan tunnukset päätyvät oikeudettomasti kolmannelle 
osapuolelle tilaajasta tai tilaajan lukuun toimivasta tahosta riippumattomasta syystä, kuten esimerkiksi 
toimittajan järjestelmään tehdyn tietomurron vuoksi, tai jos toimittajan edustaja käyttää tilaajan tunnuksia 
sopimuksen vastaisesti.

(3) Tilaaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimittajalle tunnusten tai salasanojen joutumisesta kolmannen 
osapuolen tietoon tai epäilemästään tunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Tilaajan vastuu käyttäjiensä 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä lakkaa, kun toimittaja on 
vastaanottanut tilaajan ilmoituksen tai toimittaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön. Vastuun 
päättymisen edellytyksenä kuitenkin on, että tilaaja ei toiminnallaan estä toimittajaa muuttamasta 
väärinkäyttöön liittyviä tunnuksia tai poistamasta niitä käytöstä.

(4) Tilaaja on toimittajan kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan ohjelmistopalvelun käyttämiseksi 
vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen ohjelmistopalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

10 Tietojen varmistaminen

(1) Toimittaja vastaa ohjelmistopalvelussa olevan tilaajan aineiston varmistamisesta palvelukuvauksessa 
ilmoitetulla tavalla. Sopijapuolet sopivat varmistamisen ajankohdista kirjallisesti. Jos asiasta ei ole muuta 
sovittu, toimittajan velvollisuutena on varmistaa tilaajan aineisto vähintään kerran toimittajan työpäivän 
aikana tai toimittajan tilaajalle etukäteen ilmoittamin aikavälein ja säilyttää varmistusta tarkoitukseen 
soveltuvalla tavalla toimittajan tilaajalle etukäteen ilmoittaman käytännön mukaisesti. Muilta osin tilaajan 
aineiston varmistamisesta vastaa tilaaja.

(2) Jos tilaajan aineisto on tuhoutunut, kadonnut, muuttunut tai vahingoittunut tilaajan tai tilaajan vastuulla 
olevan tahon käytettyä tilaajan käyttäjätunnusta ja salasanaa taikka tilaaja tai sen vastuulla oleva taho on 
muuten toiminnallaan tuhonnut, kadottanut, muuttanut tai vahingoittanut tilaajan aineistoa, tällaisten tietojen 
palauttamisesta toimittajalla on oikeus veloittaa sovittujen tai hinnastonsa mukaisten veloitusperusteiden 
mukaisesti.

(3) Toimittajan tulee tilaajan niin pyytäessä toimittaa enintään kerran kalenterivuodessa kaikki palveluun 
tallennettu tilaajan aineisto tietoaineiston avoimuusvaatimuksen mukaisesti tilaajalle. Tilaajan aineiston 
toimituksen yhteydessä toimittajan tulee niin ikään toimittaa datakuvaus, joka täyttää tietoaineiston 
avoimuusvaatimuksen. Tilaajan aineiston tai datakuvauksen toimittamisesta tämän kappaleen mukaisesti ei 
toimittajalla ole oikeutta erillisveloitukseen, ellei toisin ole sovittu.  

11 Muutokset ohjelmistopalveluun 

(1) Toimittajalla on aina oikeus tehdä palveluun sellainen muutos, joka kohdistuu ohjelmistopalvelun 
tuotantoympäristöön eikä vaikuta palvelun sisältöön tai palvelutasoon, tai on tarpeen vakavan tietoturvauhan 
(ml. vakavan saatavuusuhan) torjumiseksi, tai johtuu tuotantoympäristöä koskevasta pakottavasta laista tai 
viranomaismääräyksestä. Jos muutoksella on vaikutusta palvelukuvaukseen, toimittaja ilmoittaa muutoksesta
tilaajalle hyvissä ajoin etukäteen, tai jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista esimerkiksi kiireellisen vakavan
tietoturvauhan torjumisen vuoksi, viipymättä sen jälkeen kun toimittaja on saanut asiasta tiedon.   
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(2) Muissa kuin edellä kohdassa 11(1) tarkoitetuissa tapauksissa toimittaja on velvollinen ilmoittamaan 
tilaajalle ohjelmistopalvelun muutostarpeesta hyvissä ajoin etukäteen. Muutoksen vaikutukset käsitellään 
ennen niiden tekemistä tilaajan ja toimittajan välillä. Jos aiottu muutos vaikuttaa olennaisesti palvelun 
sisältöön tai palvelutasoon, toimittajan on ilmoitettava muutoksesta tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme (3)
kuukautta ennen muutoksen voimaantulopäivää ja tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kohdan 16 mukaan. 
Olennaisena palvelun sisällön muutoksena pidetään muun muassa henkilötietojen käsittelyn siirtoa sellaiselle
alihankkijalle tai sijaintipaikkaan, jota tilaaja ei perustellusta syystä hyväksy.

(3) Toimittajan tulee toimittaa tilaajalle muuttunut palvelukuvaus sekä käyttöohjeet ja muu toimittajan 
aineisto. 

(4) Toimittajan on pyrittävä ottamaan huomioon tilaajan esittämä toivomus ohjelmistopalvelun muutoksen 
käyttöönottoajankohdasta. Toimittajan tulee antaa tilaajalle mahdollisuus tutustua muutoksiin ennen niiden 
käyttöönottoa, mikäli tämä on kohtuudella järjestettävissä.

(5) Tilaaja voi ehdottaa muutoksia ohjelmistopalveluun. Muutosten toteuttamisesta ja muutosten 
kustannusvaikutuksista sovitaan erikseen.

12 Ohjelmistopalvelun keskeyttäminen 

(1) Ellei ohjelmistopalvelun säännöllisistä asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteistä ole ilmoitettu 
palvelukuvauksessa, sovelletaan tämän kohdan 12 (1) mukaisia ehtoja. Toimittajalla on oikeus keskeyttää 
ohjelmistopalvelun tuottaminen kohtuulliseksi ajaksi maanantaista perjantaihin kello 18.00-8.00, lauantaina, 
sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, jos se on tarpeen ohjelmistopalvelun asennus-, muutos- tai 
huoltotoimenpiteiden vuoksi eikä asennusta, muutosta tai huoltoa voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa 
ilman ohjelmistopalvelun tuottamisen keskeyttämistä. Jos toimittaja keskeyttää ohjelmistopalvelun 
tuottamisen tässä kohdassa 12 (1) mainitusta syystä, toimittajan on (a) ilmoitettava ohjelmistopalvelun 
keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta tilaajalle hyvissä ajoin etukäteen; (b) pyrittävä siihen, että 
keskeytyksestä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi; ja (c) tilaajan kirjallisesta vaatimuksesta 
hyvitettävä keskeytyksestä tilaajalle aiheutunut palvelutason alitus sopimuksen mukaisesti.

(2) Toimittajalla on oikeus keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, 
muutos- tai huoltotoimenpiteiden taikka ohjelmistopalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi tai 
jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää tai ylivoimaisen esteen vuoksi. Jos toimittaja keskeyttää 
ohjelmistopalvelun tuottamisen tässä kohdassa 12 (2) mainitusta syystä, toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä 
ja keskeytyksen oletetusta kestosta tilaajalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella 
mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

(3) Toimittajalla on oikeus tilaajaa kuulematta estää tilaajan pääsy ohjelmistopalveluun, jos toimittaja 
perustellusti epäilee tilaajan sopimuksen vastaisesti kuormittavan tai käyttävän ohjelmistopalvelua tavalla, 
joka vaarantaa ohjelmistopalvelun tuottamisen muille käyttäjille. Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä 
ilmoitettava tilaajalle pääsyn estämisen syistä. Jos tilaaja osoittaa käyttäneensä ohjelmistopalvelua 
sopimuksen mukaisesti, toimittajalla on velvollisuus hyvittää pääsyn estämisestä tilaajalle aiheutunut 
palvelutason alitus sopimuksen mukaisesti tai tilaajalla on oikeus saada keskeytysajalta hinnanalennusta.

13 Tietoturvallisuus ja tietosuoja 

(1) Sopijapuolet sitoutuvat kumpikin omalta osaltaan huolehtimaan ja vastaamaan tietoturvallisuudesta sekä 
yksityisyyden suojasta Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sopijapuolten välisestä 
tietoturvaan ja -suojaan liittyvästä vastuunjaosta sovitaan tarvittaessa täsmällisemmin.
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(2) Kumpikin sopijapuoli vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvallisuudesta. Kumpikaan sopijapuoli ei 
vastaa julkisen internetverkon tietoturvallisuudesta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista 
omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista ohjelmistopalvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai
niistä aiheutuvista vahingoista.

(3) Sopijapuolella on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvallisuuteen 
kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Sopijapuolen tulee mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön 
vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta. 

(4) Sopijapuolet sopivat kirjallisesti siitä, siirtääkö tilaaja henkilötietoja toimittajalle. Tilaaja on 
rekisterinpitäjänä vastuussa näistä henkilötiedoista. Tilaaja vastaa siitä, että sillä on oikeus siirtää kyseiset 
henkilötiedot toimittajalle sopimuksen mukaiseen käsittelyyn. Toimittaja noudattaa henkilötietoja 
käsitellessään tietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja käsittelee henkilötietoja vain 
sopimuksen ja tilaajan antamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Toimittaja toteuttaa tekniset ja 
organisatoriset toimet, joista on sovittu. 

14 Tietoturvaloukkausten käsittely 

(1) Sopijapuolella on velvollisuus ilmoittaa toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä 
havaitsemistaan ohjelmistopalvelua tai sen käyttöä vaarantavista merkittävistä tietoturvatilanteen 
muutoksista tai lisääntyneistä tietoturvariskeistä, tietosuojariskeistä, tietoturvallisuuden tai tietosuojan 
loukkauksista tai niiden epäilyistä. 

(2) Sopijapuolen tulee osaltaan ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin edellä mainitun loukkauksen vaikutuksen 
poistamiseksi tai pienentämiseksi. Erityisistä tietoturvariskien hallinnan edellyttämistä toimista sovitaan 
erikseen.

(3) Sopijapuolella on velvollisuus myötävaikuttaa tietoturva- ja tietosuojaloukkausten tutkintaan.

15 Ohjelmistopalvelun tuottamisen sijainti 

(1) Toimittaja voi tarjota koko ohjelmistopalvelun tai osan siitä joko Suomesta tai jostain toisesta maasta 
edellyttäen, että toimittaja täyttää muuten sopimuksen ehdot. Jos toimittaja tarjoaa palvelua Euroopan 
talousalueen ulkopuolelta, toimittaja vastaa siitä, että mahdollinen henkilötietojen siirto toteutetaan 
lainsäädännön mukaisesti. 

(2) Palvelun tuottamiseen käytettävien konesalien ja hallintapalvelujen sekä tallennettujen tietojen 
maantieteellinen sijainti on ilmoitettava palvelukuvauksessa. Toimittaja on velvollinen ilmoittamaan 
sijainnin mahdollisista muutoksista.

16 Voimassaolo ja irtisanominen 

(1) Määräajaksi sovittu ohjelmistopalvelua koskeva sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua 
umpeen. Tilaaja voi kuitenkin irtisanoa määräaikaisen sopimuksen kohdassa 11 (2) tarkoitetussa tilanteessa 
ilmoittamalla tästä kirjallisesti toimittajalle, jolloin sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden kuluttua 
ilmoituksesta. 

(2) Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa 
päättymään tilaajan puolelta kolmen (3) kuukauden ja toimittajan puolelta kuuden (6) kuukauden kuluttua 
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irtisanomisesta. Lisäksi irtisanominen on mahdollinen kohdan 11 (2) mukaisesti. Irtisanomisaika lasketaan 
sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

(3) Jos tilaaja on maksanut tiettyä ajanjaksoa koskevan palvelumaksun etukäteen ja sopimus päättyy 
ennenaikaisesti muusta kuin tilaajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus saada palautuksena toteutumatta 
jäävää ajanjaksoa vastaava hyvitys etukäteen suorittamastaan palvelumaksusta.

17 Avustamisvelvollisuus sopimuksen päättyessä 

(1) Toimittaja sitoutuu avustamaan tilaajaa ohjelmistopalvelun tai sen osan päättyessä päättyvän palvelun 
siirtämisessä kolmannen osapuolen tai tilaajan itsensä hoidettavaksi. Osana avustamisvelvollisuutta 
toimittaja on velvollinen tilaajan pyynnöstä seuraaviin toimiin:

i. Toimittajan on jatkettava palvelujen toimittamista tilaajalle sopimuksen ehtojen mukaisesti 
tilaajan pyytämässä laajuudessa sopimuksen päättymiseen saakka.

ii. Toimittajan on avustettava tilaajan pyytämässä laajuudessa siirron edellyttämien tehtävien 
suorittamisessa ja osallistuttava siihen toimittamalla tietoa, aineistoa, tukea, koulutusta ja 
konsultointia ja toimimalla yhteistyössä tilaajan ja tilaajan muiden palveluntuottajien kanssa.
Tämä on tehtävä toimittajan sopimuksen mukaisilla hinnoilla tai, ellei hinnoista ole sovittu, 
toimittajan yleisen hinnaston mukaisilla hinnoilla.  

(2) Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen sopimuksen päättymistä, kun sopimus on irtisanottu tai purettu 
päättyväksi tai kun tilaaja ilmoittaa käynnistävänsä hankinnan, joka koskee sopimuksen alaisia palveluja. 
Velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun kolme (3) kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. 

(3) Toimittajan velvollisuus säilyttää tilaajan aineistoa päättyy kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua 
sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen toimittajalla on velvollisuus kustannuksellaan tuhota tilaajan 
aineisto, ellei tilaaja ole tätä ennen pyytänyt aineiston palauttamista kohdan 17 (4) mukaisesti. Mikäli tilaaja 
pyytää aineistoa palautettavaksi, toimittaja palauttaa tilaajalle tilaajan luovuttaman, ajan tasalla olevan 
aineiston tai muutoin tilaajan palvelua koskevan aineiston. Toimittajalla on kuitenkin oikeus tuhota tai 
säilyttää tilaajan aineistoa siltä osin, kuin toimittaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen 
perusteella.

(4) Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toimittaja palauttaa tilaajan aineiston tilaajalle kolmenkymmenen (30) 
päivän kuluessa tilaajan kirjallisesta pyynnöstä tietoaineiston avoimuusvaatimuksen mukaisesti tai sovitussa 
muodossa. Tilaajan aineiston toimituksen yhteydessä toimittajan tulee niin ikään toimittaa datakuvaus, joka 
täyttää tietoaineiston avoimuusvaatimuksen. Tilaajan aineiston tai datakuvauksen toimittamisesta tämän 
kappaleen mukaisesti ei toimittajalla ole oikeutta erillisveloitukseen, ellei toisin ole sovittu.  

(5) Toimittajalla ei ole kohdassa 17(1) tarkoitettua avustamisvelvollisuutta, jos sopimus päättyy tilaajan 
olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Jos toimittaja on purkanut sopimuksen siitä syystä, että tilaaja on 
jättänyt maksamatta ohjelmistopalvelun käyttöön liittyviä maksuja, toimittajalla on kuitenkin kohdassa 17(1)
tarkoitettu myötävaikutusvelvollisuus, mikäli tilaaja suorittaa erääntyneet maksunsa toimittajalle ja asettaa 
hyväksyttävän vakuuden tulevien maksujen suorittamisesta.
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JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 – Yleiset ehdot)

Versio: 2.4 
Julkaistu: 15.5.2018
Voimassaoloaika: toistaiseksi
 

KÄYTTÖOHJE

Julkisen hallinnon hankintayksiköille suositellaan näiden sopimusehtojen käyttämistä sopimuksen liitteenä, 
kun tehdään IT-hankintoja.

Näillä yleisillä sopimusehdoilla täydennetään hankintaa koskevaa sopimusta, jossa kuvataan mm. 
sopimuksen osapuolet, kohde, toimituksen tai palvelun sisältö, sopimuksen kohteelle asetetut vaatimukset, 
osapuolten yksityiskohtaisemmat velvollisuudet ja vastuut, aikataulut, hinnat ja maksuehdot sekä muut 
mahdolliset näistä sopimusehdoista poikkeavat tai niitä täydentävät ehdot. 

Sopimusrakenne on aina suunniteltava huolellisesti ja tarvittaessa varmistettava mm. tilaajan toiminnan 
jatkuminen sopimuksen päättyessä. Sopimuksen liitteiden soveltamisjärjestyksessä on otettava huomioon, 
että sopimukseen otettavat JIT 2015 – Erityisehdot ovat ensisijaisia näihin yleisiin ehtoihin nähden.

Sopimuksesta tulee selkeästi ilmetä, mistä ehdoista on sovittu yleisistä sopimusehdoista ja erityisehdoista 
poikkeavasti ja mikä on muutoksen sisältö. Kaikki muutokset on tehtävä joko varsinaiseen sopimustekstiin 
tai erilliseen sopimuksen liitteeseen. Ei ole suositeltavaa kirjoittaa varmuuden vuoksi hankintasopimukseen 
ehtoa asiasta, joka on jo käsitelty yleisissä ehdoissa, ellei tällaisesta ehdosta haluta nimenomaan sopia toisin. 
Sopimusehtojen yhtenäisyyden vuoksi muutoksia ei saa tehdä JIT 2015 – Yleiset ehdot -dokumenttiin eikä 
erityisehtodokumentteihin.

Yleisissä sopimusehdoissa ei ole säännelty sitä, mitä sopimuksen purkamisesta seuraa. Purulla on kuitenkin 
yleensä oikeudellisesti merkittäviä seurauksia sopimussuhteelle ja sopijapuolten oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin. Tällaisia voivat olla tilanteesta riippuen esim. velvollisuus palauttaa toimituksen kohde, 
palauttaa kauppahinta tai vahingonkorvausvelvollisuus. Purun koskiessa jatkuvan palvelun sopimusta on 
myös syytä huomioida, että jo suoritettujen palvelujen maksujen palautus ei yleensä tule kyseeseen. 
Sopimusehtojen käyttäjiä kehotetaan olemaan yhteydessä juridiseen asiantuntijaan jo sopimuksen purkamista
harkittaessa, jotta kunkin tapauksen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja arvioida purun seuraamuksia 
sopijapuolille.

Kohdassa 7 mainituilla julkisilla maksuilla tarkoitetaan hankinnan kohteena olevaa tavaraa tai palvelua 
välittömästi koskevaa veroa tai maksua (esim. sähkövero tai tullimaksu), ei välillisiin kustannuksiin liittyviä 
maksuja.

Sopijapuolet sopivat tarvittaessa erillisellä sopimuksella turvallisuusehdoista ja niihin liittyvistä sanktioista. 
Turvallisuussopimuksen malli on annettu valtion ICT-hankintojen tietoturvaohjeessa (VAHTI-ohje 3/2011), 
joka on saatavilla osoitteesta www.vahtiohje.fi.

Sopimuksen siirtämismahdollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon hankintalainsäädännöstä aiheutuvat 
rajoitukset. Sopimuksen muuttamista koskevista rajoitteista on säädetty laissa julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, 136 §).

Nämä sopimusehdot on tarkoitettu käytettäväksi aina siten, että julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisten 
sopimusehtojen (JIT 2015 – Yleiset ehdot) lisäksi käytetään soveltuvia erityisehtoja. Erityisehtoja ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi ilman yleisiä sopimusehtoja eikä myöskään voi käyttää yleisiä ehtoja ilman 
hankintaan soveltuvia erityisehtoja. 
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Erityisehdoista on valittava ne, jotka soveltuvat hankintaan. Mikäli hankintaan sovelletaan useita 
erityisehtoja, tulee niiden soveltamisjärjestystä harkita erityisen huolellisesti ja järjestyksestä tulee sopia 
varsinaisessa sopimuksessa. Erityisehtojen käyttäminen tulee harkita erittäin tarkkaan, eikä ehtoja tule lisätä 
sopimukseen varmuuden vuoksi.

Sovellettavat sopimusehdot on suositeltavaa liittää sopimusasiakirjoina allekirjoitettavaan sopimukseen eikä 
vain viitata niihin. Näin vältetään erimielisyydet sovellettavista sopimusehdoista ja niiden sitovuudesta. 
Tilaajan tulee kiinnittää huomiota ”Ellei toisin ole sovittu,” -alkaviin kohtiin tarjouspyynnön valmistelussa ja
ottaa niihin selkeästi kantaa tarjouspyynnössä, mikäli tilaaja haluaa poiketa kyseisen ehtokohdan 
pääsäännöstä.

Yleiset sopimusehdot sekä erityisehdot on laadittu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annettu laki 1397/2016 huomioon ottaen. Muussa hankintalainsäädännössä, kuten julkisia puolustus- ja 
turvallisuushankintoja koskevassa laissa (1531/2011), on siitä poikkeavia määräyksiä (esim. luku 4 
Alihankinnat), jotka tulee ottaa huomioon hankintasopimusta laadittaessa.

Tämä käyttöohje ei ole osa sopimusta.
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JIT 2015 Yleiset sopimusehdot 

Sopimuksen päiväys ja nro:___________________________________ Liite nro:______
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22Erimielisyyksien ratkaiseminen..................................................................................................................11

23Sovellettava laki..........................................................................................................................................11

1 Soveltaminen

(1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan julkisen hallinnon 
hankintayksiköiden tekemissä IT- tuotteiden ja -palvelujen hankinnoissa, jos niihin on viitattu sopimuksessa 
eikä niistä ole joiltakin osin sovittu toisin kirjallisesti. 

(2) Hankinnan luonteen ja laajuuden mukaan näitä sopimusehtoja täydentävinä ehtoina noudatetaan 
sopimuksessa sovitulla tavalla lisäksi yhtä tai useampaa seuraavista erityisehdoista:

i. Erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 – Tilaajan 
sovellukset avoin lähdekoodi)

ii. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla ehdoin (JIT 
2015 – Tilaajan sovellukset ei-avoin)
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iii. Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista (JIT 2015 – Ketterät 
menetelmät)

iv. Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 – Palvelut)
v. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 – Konsultointi)
vi. Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2015 – Laitteet)
vii. Erityisehtoja tietoverkon kautta käytettävistä palveluista (JIT 2015 – Palvelut verkon kautta)
viii. Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä (JIT 2015 – Henkilötiedot)
ix. Tukimateriaalia: JHS 166 Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa.

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa erityisehdot pätevät vastaavilta kohdin ennen näitä julkisen hallinnon IT-
hankintojen yleisiä sopimusehtoja.

2 Määritelmiä

avoimen lähdekoodin ohjelma (open source software)
ohjelma, jonka lähdekoodi on lisenssin saajan vapaasti saatavilla tai annettu lisenssin saajalle, ja jota 
lisenssin ehtojen mukaan saa, sekä lähdekoodina että ajettavassa muodossa,
1. kopioida ja levittää ilman rojalteja tai muita maksuja ja ilman rajoituksia ohjelman levittämiselle muiden 
ohjelmien kanssa,
2. muokata ja jonka muokkauksia ja muokattuja versioita saa kopioida ja levittää samoin ehdoin kuin 
muokkaamatonta versiota ja 
3. vapaasti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen

Ohjelman lisenssi ei rajoita sitä, kuka saa hyödyntää siinä myönnettyjä oikeuksia.

datakuvaus
tilaajan tietoaineiston sisällön, muotoilun, rakenteen ja metatiedon kuvaus

Datakuvaus on läpikotainen, eli kattaa kaiken tallennetun tilaajan tietoaineiston, ja joka voidaan toimittajan 
immateriaalioikeuden rajoittamatta asettaa julkisesti saataville ilman mitään kuvauksen julkaisijalle tai sen 
käyttäjälle aiheutuvia maksuja oikeudenhaltijalle.

kirjallinen
kirjainten, numeroiden tai kuvioiden välityksellä tapahtuva viestintä

Ilmaisu kattaa myös sähköisessä muodossa lähetetyt ja tallennetut tiedot.

käyttöönotto
kaikki ne tehtävät ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen toimituksen kohteen ottamiseksi käyttöön

palvelu
sopimuksen kohteena oleva, sopimuksessa yksilöity toimittajan palvelu ja sitä koskeva dokumentaatio

sopimus
sopijapuolten välillä solmittu tuotetta tai palvelua koskeva sopimus liitteineen mukaan lukien ne julkisen 
hallinnon IT-hankintojen yleiset ja erityiset sopimusehdot, jotka on otettu osaksi sopimusta

Sopimuksen osapuolista käytetään nimityksiä toimittaja ja tilaaja sekä sopijapuolet.
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tietoaineiston avoimuusvaatimus
vaatimus siitä, että tilaajan tietoaineisto on saatavissa yleisesti käytetyssä muodossa ja käsiteltävissä muilla 
kuin toimituksen kohteena olevilla tietojärjestelmillä ilman rojalteja ja lisenssimaksuja tai muita käsittelyä 
rajoittavia ehtoja.

Avoimuusvaatimus säilyy samana riippumatta siitä, kuka tietoja käsittelee.

tilaajan aineisto
tuotteen toimituksen tai palvelun yhteydessä käytettävät tai niihin sisältyvät tilaajan asiakirjat, kirjalliset 
tiedot, tietokannat ja ohjelmistot, sekä muu aineisto, jonka tilaaja on luovuttanut toimittajalle tuotteen tai 
palvelun tuottamista varten, sekä lisäksi palvelua tai tuotetta käytettäessä syntynyt tilaajan tietoaineisto, 
tämän muotoilu, rakenne ja metatieto.

Tietoaineiston rakenteella ei tarkoiteta tietosisällön tallennusteknistä rakennetta, vaan sen käsitteellistä 
muotoilua ja jäsennystä tilaajan tarkoitusta varten. Tietoaineisto voi olla tallennusteknisesti tiedostoissa, 
tietokannoissa tai muissa tallennusmuodoissa. Tässä määritelmässä tietosisällöllä ja tiedolla tarkoitetaan sekä
raakatietoa että jalostettua tietoa.

toimituksen kohde
sopimuksen kohteena olevat tuotteet ja palvelut

toimituksen osa
toimituksen osa tarkoittaa toimituksen kohteen osaa, jolle on sovittu erillinen toimitusaikataulu ja joka 
toimitetaan tilaajalle erikseen hyväksyttäväksi

toimituksen muutos
sovittu lisäys, täsmennys tai poisto toimituksen kohteen sovittuun toimituslaajuuteen tai -sisältöön

tuote
sopimuksen kohteena oleva laite, väline, ohjelmisto tai muu vastaava sopimuksen kohteena oleva tuote

Tuotteeseen sisältyy sitä koskeva dokumentaatio.

vaatimus
sopimuksessa tuotteelle tai palvelulle asetetut toiminnalliset ja tekniset sekä suorituskyky-, käyttötarkoitus-, 
tietoturvallisuus- ja muut vaatimukset

3 Yhteyshenkilöt 

(1) Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen 
toteutumista ja antaa sopijapuolille tietoja sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Yhteyshenkilöllä ei 
ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön 
vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

4 Alihankinnat

(1) Sopijapuoli voi teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Sopijapuoli vastaa käyttämänsä 
alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta 
osaltaan sopijapuolelle asetettuja velvoitteita.

(2) Toimittaja voi käyttää sopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamiseen vain tilaajan hyväksymiä 
alihankkijoita. Tilaaja ei voi kieltäytyä antamasta hyväksyntäänsä ilman perusteltua syytä.
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(3) Toimittajalla ei ole oikeutta vaihtaa hankintasopimuksessa nimettyä alihankkijaa tai olennaisten 
sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuvaa alihankkijaa ilman tilaajan suostumusta.

(4) Jos palvelun tuottaminen tapahtuu tilaajan välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa ja toimittaja käyttää 
siihen alihankkijoita, toimittajan tulee ilmoittaa tilaajalle ennen palvelun tuottamisen aloittamista näiden 
alihankkijoiden nimet, yhteystiedot ja lailliset edustajat, jos kyseisiä tietoja ei ole mainittu 
hankintasopimuksessa. Toimittajan tulee lisäksi ilmoittaa tilaajalle kaikista tässä kohdassa tarkoitettuihin 
alihankkijoihin kohdistuvista muutoksista ja lisäyksistä.

(5) Toimittajalla on tilaajan vaatimuksesta velvollisuus vaihtaa alihankkija, jos siihen kohdistuu julkisia 
hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai harkinnanvarainen 
poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

5 Sopimuksen kohde

(1) Tuotteen ja palvelun on oltava sopimuksen mukainen, sovelluttava sovittuun käyttötarkoitukseen ja 
toimittava sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa siitä, että tuote ja palvelu täyttävät sopimuksessa yksilöidyt 
vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset. Mikäli määritys on ristiriidassa vaatimuksen 
kanssa, sovelletaan ensisijaisesti määritystä.

(2) Mikäli sopijapuoli huomaa, että määritykset poikkeavat vaatimuksista, tulee sopijapuolen ilmoittaa 
poikkeamasta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miltä osin vaatimukset eivät 
toteudu. Muutokset vaatimuksiin käsitellään kohdan 9 mukaisesti.  

(3) Tuotteen ja palvelun on toimitushetkellä oltava sellaisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten 
mukainen, joka on voimassa sopimuksen tekohetkellä tai joka on silloin julkaistu ja säädetty tulemaan 
voimaan sopimuskauden aikana. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus kertoa toimittajalle 
erityislainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, jotka koskevat tilaajaa ja liittyvät tuotteeseen tai 
palveluun. Tilaaja vastaa siitä, että määritykset vastaavat edellä tarkoitetun erityislainsäädännön ja 
viranomaismääräysten vaatimuksia.

(4) Tuotteeseen ja palveluun sisältyvät sovitut lopputulokset sekä dokumentaatio, todistukset, luvat ja muut 
asiakirjat, joita tarvitaan tuotteen välittömään käyttöön tai palvelun hyödyntämiseen sopimuksen mukaisesti.

(5) Palvelun, tuotteeseen tai palveluun liittyvän koulutuksen ja niiden välittömään käyttöön tai 
hyödyntämiseen liittyvän käyttäjäohjeistuksen on oltava suomenkielistä, ellei toisin kirjallisesti sovita. 
Tekninen dokumentaatio voi olla suomen- tai englanninkielistä.

6 Immateriaalioikeuksien loukkaukset

(1) Toimittaja vastaa siitä, ettei toimituksen kohde sopimuksen mukaisesti käytettynä loukkaa Suomessa 
voimassa olevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

(2) Toimittaja on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan tilaajaa, jos tilaajaa vastaan esitetään väite siitä,
että toimituksen kohde loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, edellyttäen, että 
tilaaja viipymättä ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa toimittajan käyttää vastaajan
puhevaltaa sekä antaa toimittajalle toimittajan pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat 
tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen 
korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos tilaaja on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti. 
Tilaaja on oikeutettu ryhtymään kaikkiin vaatimukseen vastaamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin siihen 
saakka, kun toimittaja nimeää tilaajaa tyydyttävän tahon hoitamaan asiaa. Tilaaja ei voi kieltäytyä 
hyväksymästä toimittajan nimeämää tahoa ilman perusteltua syytä.
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(3) Jos toimittaja perustellusti katsoo tai oikeudenkäynnissä on todettu, että toimituksen kohde loukkaa 
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa, toimittajalla on oikeus ja velvollisuus 
kustannuksellaan ja valintansa mukaan joko (a) hankkia tilaajalle oikeus jatkaa toimituksen kohteen 
käyttämistä, (b) vaihtaa toimituksen kohde sitä vastaavaan sopimuksen mukaiseen tuotteeseen tai palveluun 
tai (c) muuttaa toimituksen kohdetta siten, että oikeudenloukkaus lakkaa ja muutettu toimituksen kohde on 
edelleen sopimuksen mukainen. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista 
sopijapuolelle kohtuullisin ehdoin, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus loukkaavilta osin. Sopimuksen 
saa purkaa kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jää loukkauksen johdosta olennaisesti saavuttamatta.

(4) Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka:

(a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta tilaajaan tai johon tilaajalla on 
määräysvalta; 
(b) johtuu tilaajan toimituksen kohteeseen tekemästä muutoksesta tai tilaajan kirjallisesti 
antamien ohjeiden noudattamisesta;
(c) johtuu siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä toimitukseen kuulumattoman tuotteen tai 
palvelun kanssa eikä tällaisesta käytöstä ole sovittu sopijapuolten kesken tai
(d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua ja toimittajan tilaajan käyttöön ilman erillistä 
veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua.

(5) Toimittaja vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista vain siinä laajuudessa kuin kohdissa 6(1) ja 6(2) 
on sovittu.

(6) Kohdassa 11(1) tarkoitetut vahingonkorvausta koskevat vastuunrajoitukset eivät koske edellä kohdissa 
6(1) ja 6(2) tarkoitettuja mahdollisia immateriaalioikeuksien loukkauksista johtuvia vastuita.

(7) Avoimen lähdekoodin ohjelmiston immateriaalioikeuksien loukkaukseen sovelletaan ensisijaisesti näiden 
yleisten sopimusehtojen ja mahdollisten erityisehtojen sijasta kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja.

(8) Valmisohjelmiston immateriaalioikeuksien loukkaukseen sovelletaan ensisijaisesti näiden yleisten 
sopimusehtojen ja mahdollisten erityisehtojen sijasta kyseisen valmisohjelmiston ehtoja. Sovellettavat 
valmisohjelmistojen ehdot tulee liittää sopimukseen. Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kuitenkin, jos 
valmisohjelmiston oikeudenomistaja on toimittaja tai sellainen taho, jolla on määräysvalta toimittajaan tai 
johon toimittajalla on määräysvalta.

7 Hinta ja hinnoitteluperiaatteet

(1) Sopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät sen voimaantulopäivänä voimassa olevat julkiset maksut 
lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään laskutettaviin hintoihin kulloinkin voimassa olevien 
säännösten mukaisesti. Mikäli julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu, sopimuksessa mainitut 
hinnat muuttuvat vastaavasti.

(2) Jos tilaaja on sopimuksen perusteella oikeutettu hankintavolyymeihin perustuviin alennuksiin, nämä 
alennukset koskevat myös tuotteen ja palvelun uusia versioita ja laajennuksia. 

(3) Sopimuskauden aikana toimittaja voi kalenterivuosittain muuttaa hintoja sopimuksen kohteen todellista 
kustannuskehitystä vastaavasti. Näin voi tehdä kuitenkin vain siltä osin kuin hintoja ei ole sovittu kiinteiksi 
ja vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

 Hinnanmuutos perustuu toimituksen kohteen yleiseen kustannuskehitykseen;
 Hinnanmuutoksen peruste on syntynyt sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen;
 Hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa välittömästi sopimuksen mukaisen tuotteen tai palvelun 

hintaan; ja
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 Hinnanmuutoksen peruste ei johdu toimittajan omasta toiminnasta (pois lukien yleiseen 
palkkakehitykseen perustuvat muutokset).

Toimittajan on ilmoitettava tilaajalle hintojen muuttamisesta kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen
sen laskutuskauden alkamista, jona muutos tulee voimaan.  Hinnanmuutoksen yhteydessä toimittajan on 
esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys hinnanmuutoksen perusteena olevasta kustannuskehityksestä.  

(4) Mikäli hintojen muutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus kyseisen 
tuotteen tai palvelun osalta päättymään valitsemanaan ajankohtana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti 
ennen uusien hintojen voimaantuloa. Tilaajalla on myös oikeus päättää sopimus niiden muiden tuotteiden ja 
palveluiden osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää 
sovittuun tarkoitukseen. Jos tilaaja irtisanoo sopimuksen, toimittaja on velvollinen soveltamaan 
muuttamattomia hintoja kuuden kuukauden ajan irtisanomisilmoituksen tekemisestä. 

(5) Tuotteen tai palvelun hinta sisältää matka- ja majoituskustannukset, päivärahat ja ylityökorvaukset eikä 
niitä veloiteta erikseen. Toimittaja ei myöskään ole oikeutettu veloittamaan korvausta matka-ajasta. Mikäli 
toimittaja on sopimuksen mukaan oikeutettu veloittamaan matka- ja majoituskustannuksia ja sopijapuolet 
ovat sopineet matkoista etukäteen, tilaaja korvaa toimittajalle kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset 
valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimittaja ei kuitenkaan veloita matkakuluja matkoista, jotka ovat 
enintään 30 kilometriä toimittajan toimipisteestä. Toimittaja ei veloita alle 30 km pituisen matkan matka-
aikaa ja yli 30 kilometrin pituisen matkan matka-ajasta toimittaja veloittaa puolet.

8 Maksuehdot

(1) Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenyhden (21) päivän
kuluttua sopimuksen mukaisen laskun lähettämisestä.

(2) Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt laskun 
kohteena olevan toimituksen tai sen osan. Toistuvaismaksut toimittaja kuitenkin laskuttaa sovituin 
laskutuskausin. Laskussa on oltava riittävä erittely laskutuksen perusteista. 

(3) Jos tilaajan on sopimuksen mukaan maksettava ennakkoa, toimittajan on tilaajan vaatimuksesta ennen 
ennakon suorittamista jätettävä tilaajalle tämän hyväksymä vakuus, joka on vähintään 15 prosenttia suurempi
kuin suoritettava ennakko. Vakuuden on oltava voimassa vähintään kuukauden sen jälkeen kun sopimuksen 
mukainen toimitusaika on päättynyt. Toimittajan on toimituksen viivästyessä jatkettava vakuuden 
voimassaoloaikaa. Toimittaja vastaa kaikista vakuuskustannuksista.

(4) Jos tilaaja ei maksa oikein laskutettua maksua viimeistään eräpäivänä, toimittajalla on oikeus periä 
viivästyskorkoa korkolain perusteella. Korkoa peritään korkolain mukaisesti ilmoitetun, viivästysaikana 
voimassa olevan korkotason mukaisesti. 

(5) Jos selvä ja riidaton maksu viivästyy perusteettomasti yli 30 päivää, toimittajalla on oikeus keskeyttää 
sopimuksen velvoitteiden täyttäminen. Toimittajan on ilmoitettava keskeytyksestä kirjallisesti tilaajalle 
vähintään 15 päivää ennen keskeytystä.

9 Toimituksen muutokset

(1) Kaikki toimituksen muutokset ja niiden vaikutukset toimitusaikatauluun tai hintaan on sovittava 
kirjallisesti yhteisesti sovittua menettelyä käyttäen.

(2) Tilaaja korvaa toimituksen muutokset, jos niistä aiheutuu toimittajalle lisätyötä ja lisäkustannuksia. Tämä
edellyttää, että toimituksen muutosten veloittamisesta on sovittu etukäteen kirjallisesti.
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10 Ylivoimainen este

(1) Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen
syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä
ottaa huomioon sopimusta tehdessään, joka on sopijapuolista riippumaton ja jonka seuraamuksia ei voida 
estää ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, 
kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen 
liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan 
yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. 

(2) Jos sopimusvelvoitteen viivästyminen johtuu tällaisesta ylivoimaisesta esteestä, sopimusvelvoitteen 
täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on 
pidettävä kohtuullisena. 

(3) Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle 
samoin kuin esteen lakkaamisesta.

(4) Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este, mikäli 
alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. 

(5) Sopijapuoli saa irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, jos sopimuksen täyttäminen todetun 
ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy yli 4 kuukautta.

11 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

(1) Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta 
aiheutuneesta välittömästä vahingosta.

(2) Jos sopijapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai 
hyvitystä, on sopijapuolella velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta siltä osin kuin vahingon määrä 
ylittää viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset.

(3) Sopimukseen perustuva sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on mahdolliset 
viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset mukaan lukien yhteensä enintään toimituksen 
kohteen kokonaishinta. Jos toimituksen kohteena on toistuvaismaksuna laskutettava tuote tai palvelu, 
vahingonkorvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset 
mukaan lukien yhteensä enintään toimituksen kohteen laskennallinen 12 kuukauden hinta.

(4) Sopijapuoli ei vastaa toisen sopijapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai 
muuttumisesta ja tästä aiheutuneista kuluista, kuten tietojen ja tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista 
kustannuksista. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos sopijapuolen velvollisuutena on sopimuksen mukaan
toisen sopijapuolen tietojen ja tiedostojen käytettävyydestä ja saatavuudesta huolehtiminen, ja sopijapuoli on 
rikkonut tätä velvollisuuttaan.

(5) Sopijapuoli ei vastaa välillisestä vahingosta.

(6) Näiden ehtojen mukaiset vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa 
sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, rikkonut 
salassapitositoumuksen, tai loukannut immateriaalioikeuksia, kopioinut tai käyttänyt tuotetta lain tai 
sopimuksen vastaisesti tai rikkonut vienti- ja luovutusrajoituksia. 

(7) Jos sopijapuoli on maksanut rekisteröidylle korvauksen tietosuojalainsäädännön rikkomisen johdosta 
aiheutuneesta vahingosta, on tällä sopijapuolella oikeus sovittujen vastuunrajoitusten rajoittamatta periä 
samaan tietojenkäsittelyyn osallistuneelta toiselta sopijapuolelta tämän vahingonkorvausvastuuta vastaava 
osuus rekisteröidylle maksetusta korvauksesta. Sopijapuolen vastuu rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta 
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määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 82 artiklan 4 kohdan tai muussa tietosuojalainsäädännössä 
olevan vastaavan määräyksen mukaan.

12 Sopimuksen purku ja hinnanalennus

(1) Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain seuraavissa tapauksissa:

i. Kohdan 6(3) mukaiset purun edellytykset täyttyvät.
ii. Toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Mikäli sopimusrikkomus 

on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, mikäli sopimusrikkomukseen 
syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, 
kun sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta ja aikomuksestaan purkaa 
sopimus. 

(2) Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään aina seuraavia seikkoja: 

i. Toimituksen kohde on siinä ilmenneiden virheiden tai niiden korjaamista koskevien odotus- 
tai korjausaikojen perusteella osoittautunut niin huonolaatuiseksi tai virheelliseksi, että sitä 
ei takuuaikana voida kokonaisuudessaan tai olennaisilta osiltaan käyttää sovitussa käytössä 
yhteensä vähintään 30 päivän aikana. 

ii. Toimittaja ei täytä sopimusta sovitussa määräajassa ja sopimuksen täyttämättä jättäminen 
johtuu toimittajan vastuulla olevasta syystä edellyttäen, että viivästystä on kestänyt 
enemmän kuin 1/3 sovitusta toimitusajasta, kuitenkin vähintään 14 päivää, tai jos 
toimitusaika on yli vuoden, enemmän kuin 4 kuukautta. Tilaaja saa aina purkaa sopimuksen 
näistä määräajoista riippumatta, mikäli oikea-aikaisella suorituksella on tilaajalle oleellinen 
merkitys ja toimittaja on ollut tästä tietoinen.

iii. Selvä ja riidaton, määrältään merkittävä maksu viivästyy toimittajasta tai ylivoimaisesta 
esteestä riippumattomista syistä yli 45 päivää ja toimittaja on vähintään 15 päivää ennen 
purkamista kirjallisesti huomauttanut tilaajalle viivästyksestä ja purku-uhasta. 

(3) Purkaminen on tehtävä kirjallisesti.

(4) Jos tilaajalla on oikeus purkaa sopimus tai sen osa, tilaaja voi purkamisen sijasta vaatia toimittajalta 
kohtuullista hinnanalennusta. Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole siltä osin, kuin palvelussa on 
virhe, jonka johdosta toimittaja on velvollinen maksamaan tilaajalle sopimussakkoa sovitun palvelutason 
alittumisen takia.

13 Sopimuksen irtisanominen hankintalainsäädännössä tarkoitetuissa 
erityistilanteissa

(1) Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt 
sopimusta toimittajan kanssa, jos tilaaja olisi ollut hankintapäätöstä tai sopimusta tehdessään tietoinen 
toimittajaa koskevista todellisista olosuhteista. Näillä olosuhteilla tarkoitetaan hankintalainsäädännössä 
lueteltuja pakollisia ja harkinnanvaraisia poissulkemisperusteita. 

(2) Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kokonaan tai osittain, jos sopimukseen on 
tehty olennainen muutos, joka olisi hankintalainsäädännön nojalla edellyttänyt uutta hankintamenettelyä. 

(3) Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos tilaaja osoittaa, että sopimusta ei olisi 
pitänyt tehdä toimittajan kanssa, koska Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisessa menettelyssä todennut sen rikkoneen vakavasti perussopimusten
ja hankintadirektiivien mukaisia velvoitteita. 
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(4) Tilaajan irtisanoessa sopimuksen tämän kohdan 13 mukaisesti, Toimittajalla on oikeus saada 
täysimääräinen maksu sopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista tai toimitetuista 
tuotteista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen sopimuksen päättymisen johdosta.

14 Ilmoitusvelvollisuus

(1) Kumpikin sopijapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle asioista, joilla on 
sopimuksen täyttämisen kannalta oleellista merkitystä.

15 Sopimuksen siirto

(1) Tilaajalla on oikeus siirtää sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle, jolle tilaajan
hoitamat tehtävät kokonaan tai osittain siirtyvät tai siirretään, ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 16.1 
valmisohjelmiston siirrosta todetaan. Siirrosta on ilmoitettava toimittajalle etukäteen kirjallisesti.

(2) Muunlainen sopimuksen siirto on sallittu vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla 
siirtosopimuksella. Sopijapuoli ei saa kieltää siirtoa ilman perusteltua syytä.

16 Valmisohjelman siirto

(1) Valmisohjelmistojen siirto-oikeus määräytyy kunkin valmisohjelmiston sopimusehtojen mukaisesti. 
Toimittajalla on velvollisuus kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttaa siihen, että oikeudet 
on mahdollista siirtää.

17 Salassapito

(1) Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä
muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. 

(2) Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi merkityn tai muuten luottamukselliseksi tai 
liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muihin kuin sopimuksen mukaisiin 
tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa kohdan 17(1) mukaisia velvoitteitaan. 
Sopijapuolet vastaavat, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä 
määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. 

(3) Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka sopijapuoli on 
saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta sopijapuolelta. 

(4) Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset ja 
viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon.

(5) Kun sopimus tai toimeksianto päättyy tai purkautuu, sopijapuoli palauttaa tai toisen sopijapuolen 
suostumuksella hävittää toisen sopijapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki
tai viranomaisten määräykset vaativat säilyttämistä.

(6) Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

(7) Toimittajalla ei ole oikeutta käyttää sopimusta referenssinä ilman tilaajan kirjallista lupaa.
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18 Tietoturvallisuus ja tietosuoja

(1) Toimittaja noudattaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettua 
hyvää tiedonhallintatapaa sekä sopijapuolten mahdollisesti sopimia muita tietoturvajärjestelyjä 
tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta huolehtimiseksi. Valtionhallinnon tilaajien osalta toimittajan on 
noudatettava myös valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) olevia 
salassa pidettävien tietojen luokittelua ja käsittelyä koskevia säännöksiä tilaajan sopimuksessa esittämien 
vaatimusten mukaisesti.

(2) Toimittaja huolehtii siitä, että sen palveluissa käyttämät laitteet sekä palvelutuotannon tilat on 
asianmukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä 
menettelyjä noudatetaan. Tilaajan on huolehdittava vastaavin tavoin omista tiloistaan. 

(3) Toimittaja noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämää hyvää tietojen käsittelytapaa 
ja tietojen suojaamista koskevia säännöksiä. Toimittaja vastaa siitä, että sen vastuulla oleva henkilötietojen 
käsittely on kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja sopimuksen vaatimusten mukaista. 

(4) Toimittaja huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta suojaamisesta laittoman tai tapaturmaisen 
häviämisen tai hävittämisen varalta. 

(5) Tilaajan toimintaympäristön ja toiminnan tarpeita vastaavasta ICT-varautumisen ja tietoturvallisuuden 
tasosta sovitaan sopimuksessa. Toimittaja seuraa sopimuskaudella aktiivisesti tietoturvallisuuteen liittyvää 
kehitystä ja tekee tilaajalle ehdotuksia tietoturvallisuutta ja ICT-varautumista parantavista toimenpiteistä. 
Tilaaja päättää ehdotusten toteuttamisesta muutoshallintamenettelyllä.

(6) Tilaaja voi kustannuksellaan hakea palvelua tuottavasta henkilöstöstä turvallisuusselvitystä laissa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä tai vastaavaa selvitystä henkilön koti- tai pääasiallisesta oleskelumaasta. 
Toimittaja sitoutuu myötävaikuttamaan suostumusten saamiseen.

19 Tarkastusoikeus

(1) Tilaajalla on oikeus tehdä tai teettää kolmannella riippumattomalla taholla tarkastus, jonka kohteena 
voivat olla toimituksen kohde ja sen vaatimuksenmukaisuus, laskutuksen oikeellisuus, valvonta- ja 
hallintajärjestelmien toimivuus, tilaajan henkilötietojen käsittely ja suojaaminen, tietoturvallisuus sekä 
raportoinnin oikeellisuus. Tarkastus voi kohdistua korkeintaan tarkastusta edeltävään 12 kuukauden jaksoon.

(2) Tarkastuksen välittömistä kustannuksista vastaa tilaaja. Jos tarkastuksessa löydetään olennainen virhe, 
toimittaja vastaa virheen löytämiseksi tarvitun tarkastuksen välittömistä kustannuksista. Välillisiä 
kustannuksia ei korvata. Tarkastuksia voidaan toteuttaa korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. 

(3) Tilaajan tulee ilmoittaa kirjallisesti toimittajalle aikomuksesta tehdä tai teettää tarkastus kaksi viikkoa 
etukäteen. Tilaaja ilmoittaa samalla mahdollisesta kolmannen osapuolen käytöstä tarkastukseen. Toimittajalla
on oikeus olla hyväksymättä ko. kolmatta osapuolta, mikäli tämä on toimittajan kilpailija tarkastuksen 
kohteena olevien toimintojen osalta. Tarkastusta suorittava kolmas osapuoli voi käyttää toimittajaa koskevia 
tietoja vain tarkastustarkoitukseen ko. toimeksiannon osalta. Tämän lisäksi ko. kolmatta osapuolta koskevat 
samat salassapitovelvoitteet kuin sopijapuoliakin.

(4) Tarkastuksen tekijän on ennen sen käynnistämistä toimittajan niin vaatiessa annettava toimittajalle 
kirjallinen salassapitositoumus, joka sisällöltään vastaa sopijapuolten välistä salassapitovelvollisuutta.  
Luonnolliselta henkilöltä vaadittu salassapitositoumus ei kuitenkaan voi sisältää tuottamuksesta 
riippumattomia taloudellisia sanktioita eikä sopimussakkoa. Toimittajalla ei ole velvollisuutta luovuttaa tai 
ilmaista tarkastajalle sellaisia tietoja, joiden paljastaminen voisi vaarantaa toimittajan muiden asiakkaiden 
tietoturvallisuuden tai joiden luovuttamiseen toimittajalla ei ole oikeutta. Tilaajalla tulee kuitenkin aina olla 
mahdollisuus tarkastaa toimituksen kohde asianmukaisessa laajuudessa.
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20 Maastavienti

(1) Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tuotteita ja palveluja koskevia vientirajoituksia.

21 Sopimuksen muuttaminen

(1) Sopimuksen muuttaminen on mahdollista vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla 
muutossopimuksella.

22 Erimielisyyksien ratkaiseminen

(1) Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

(2) Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi vastaajan kotipaikan 
yleiseen tuomioistuimeen.

(3) Mikäli sopijapuolet niin sopivat, asia voidaan jättää myös välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

23 Sovellettava laki

(1) Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä.
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1 OSAPUOLET 

(1) Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä,  (Y-tunnus:  0818235-5),  Ahvenistontie  20,  13530 
Hämeenlinna ("Rekisterinpitäjä"); ja 

(2) Sarastia Oy (Y-tunnus: 2360731-5), Toinen Linja 14, 00100 Helsinki, ("Käsittelijä").  

Rekisterinpitäjä ja Käsittelijä jäljempänä yhdessä myös "Osapuolet" tai kumpikin erikseen "Osapuoli". 

2 TAUSTA JA TARKOITUS  

2.1 Tässä tietojenkäsittelysopimuksessa ("TKS") Osapuolet sopivat ehdoista, joiden perusteella Käsittelijä 
käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun tuottaessaan palveluita Rekisterinpitäjälle. Tämä TKS 
liittyy osapuolten xx.xx.202x tekemään Puitesopimukseen, mukaan lukien sen liitteet ja alasopimukset 
liitteineen sekä näitä koskevat lisäykset ja muutokset ("Sopimus"), jonka mukaisesti Rekisterinpitäjä 
hankkii  tilaajan  ominaisuudessa  palveluita  ja/tai  ohjelmistopalveluita  palveluntuottajana  toimivalta 
Käsittelijältä. 

2.2. Rekisterinpitäjä  määrittelee  henkilötietojen  käsittelyn  tarkoitukset  ja  keinot  ja  henkilötietoja  on 
käsiteltävä tässä TKS:ssa sovitulla tavalla.

2.2. Käsiteltävät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyä koskevat käsittelyn kohde ja kesto, käsittelyn luonne 
ja tarkoitus, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät ja rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet 
on Sopimuksen liitteinä olevien palvelu- ja ohjelmistopalvelusopimusten "Käsiteltävät henkilötiedot" -
nimisissä liitteissä. 

2.3. Sopimusasiakirjojen mukaisten palveluiden tuottamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset sekä muut 
henkilötietojen käsittelyn turvallisuusvaatimuksiin liittyvät asiat ovat sovittu tämän TKS:n liitteenä 1 
olevassa tietoturvaohjeessa.

3 MÄÄRITELMÄT 

3.1 Ellei muuta ole sovittu tai ellei asiayhteys muuta vaadi, tässä TKS:ssa käytetään 27. päivänä huhtikuuta 
2016 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja  direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/679 ("Yleinen tietosuoja-asetus") määritelmiä.  

3.2 "Tietosuojasäännökset" tarkoittaa Yleistä tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa Euroopan unionin tai 
kansallista tietosuojalainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomaisten oikeudellisesti pakottavat määräykset. 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

4.1 Tällä TKS:lla Osapuolet sopivat seuraavasti: 
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(a) Käsittelijä sitoutuu: 

(i) käsittelemään henkilötietoja ainoastaan Rekisterinpitäjän lukuun tuottaessaan palveluita 
Rekisterinpitäjälle,  eikä  niitä  saa  käsitellä  muussa  tarkoituksessa  kuin  palveluiden 
tuottamiseksi Rekisterinpitäjälle. Käsittelijä sitoutuu noudattamaan Tietosuojasäännöksiä 
tuottaessaan Sopimuksen mukaisia palveluita Rekisterinpitäjälle; 

(ii) toteuttamaan  mahdolliset  henkilötietojen  siirrot  kolmannelle  osapuolelle  vain 
Tietosuojasäännösten ja tämän TKS:n mukaisesti ja siirto Euroopan Unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuoliseen valtioon edellyttää aina Rekisterinpitäjän etukäteen antamaa 
kirjallista lupaa; 

(iii) käsittelemään  henkilötietoja  ainoastaan  Rekisterinpitäjän  antamien  dokumentoitujen 
ohjeiden  mukaisesti  ,  paitsi  jos  ja  siinä  määrin  kuin  Käsittelijään  sovellettavassa 
pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä toisin vaaditaan, missä 
tapauksessa  Käsittelijä  tiedottaa  Rekisterinpitäjälle  tästä  oikeudellisesta  vaatimuksesta 
ennen käsittelyä, paitsi jos ja siinä määrin kuin tällainen tiedottaminen kielletään kyseisessä 
laissa yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi. Osapuolet toteavat, että tämä TKS ja 
Sopimus sisältävät Rekisterinpitäjän antamat ohjeet ja mahdollisista muutoksista ohjeisiin 
sovitaan Osapuolten välillä kirjallisesti; 

(iv) varmistamaan,  että  henkilöt,  jotka  käsittelevät  henkilötietoja,  ovat  i)  sitoutuneet 
noudattamaan salassapitovelvollisuutta,  tai  heitä  koskee  asianmukainen  lakisääteinen 
salassapitovelvollisuus ja ii) omaavat riittävät tiedot ja osaamisen tietosuojaperiaatteista; 

(v) toteuttamaan kaikki Tietosuojasäännöksissä, mukaan lukien Yleisen tietosuoja-asetuksen 
32 artiklassa, vaaditut Käsittelijää koskevat tietoturvatoimenpiteet;

(vi) auttamaan Rekisterinpitäjää  asianmukaisilla  teknisillä  ja  organisatorisilla  toimenpiteillä 
täyttämään  Rekisterinpitäjän  velvollisuuden  vastata  pyyntöihin,  jotka  koskevat 
Tietosuojasäännöksissä,  mukaan  lukien  Yleisen  tietosuoja-asetuksen  III  luvussa, 
säädettyjen  rekisteröityjen  oikeuksien  käyttämistä  ja  jotka  toimenpiteet  tehdään 
Rekisterinpitäjän kustannuksella palvelusopimuksen liitteenä olevan henkilötyöhinnaston 
mukaisesti,  ellei  kyseessä  ole  Käsittelijän  virheestä  aiheutuva  toimenpide.  Käsittelijä 
avustaa Rekisterinpitäjää rekisteröityjen Yleisen tietosuoja-asetuksen III lukuun perustuvien 
velvoittavien  pyyntöjen  toteuttamisessa.   Avustamisvelvollisuus  koskee  rekisteröidyn 
pääsyoikeuden  toteuttamista,  henkilötietojen  oikaisemista  tai  poistamista,  käsittelyn 
rajoittamisen  toteuttamista  tai  rekisteröidyn  omien  henkilötietojen  siirtämistä 
järjestelmästä  toiseen.  Rekisterinpitäjä  ja  Käsittelijä  sopivat  etukäteen  kirjallisesti 
avustamisesta aiheutuvien veloitusten maksamisesta (perustuu em. hinnastoon) ja kulujen 
korvaamisesta  Käsittelijälle,  eikä  Käsittelijä  ole  velvollinen  suorittamaan  mitään 
toimenpiteitä, ennen kuin etukäteen veloitusten määrästä ja kuiluista on sovittu. Käsittelijä 
ei vastaa viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että veloituksista ja kuluista on sovittava ennen 
toimenpiteiden suorittamista;
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(vii)  ilmoittamaan Rekisterinpitäjälle  kaikista Käsittelijälle  tulleista rekisteröityjen pyynnöistä, 
jotka  koskevat  rekisteröidyn  oikeuksien  käyttämistä.  Käsittelijä  ei  itse  vastaa  näihin 
pyyntöihin, vaan ohjaa tarvittaessa rekisteröidyn osoittamaan pyynnön Rekisterinpitäjälle;

(viii) auttamaan Rekisterinpitäjää Rekisterinpitäjän pyynnöstä ja kustannuksella varmistamaan, 
että Tietosuojasäännöksissä, mukaan lukien Yleisten tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa, 
säädettyjä  Rekisterinpitäjän  velvollisuuksia  noudatetaan  ottaen  huomioon  käsittelyn 
luonteen ja Käsittelijän saatavilla olevat tiedot;

(ix) Rekisterinpitäjän  valinnan  mukaan  ja  Rekisterinpitäjän  kustannuksella  poistamaan, 
siirtämään tai palauttamaan käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki 
henkilötiedot Rekisterinpitäjälle ja poistamaan olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos ja 
siinä  määrin  kuin  Käsittelijään  sovellettavassa  pakottavassa  Euroopan  unionin  tai 
kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot; ja

(x) saattamaan Rekisterinpitäjän saataville  kaikki  tiedot,  jotka ovat tarpeen tässä TKS:ssa 
sovittujen  ja  Tietosuojasäännöksissä  säädettyjen  velvollisuuksien  noudattamisen 
osoittamista varten, sekä sallimaan Rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat 
tarkastukset ja osallistumaan niihin siten, että tarkastukset voidaan aloittaa 30 työpäivän 
kuluessa  Rekisterinpitäjän  kirjallisesta  pyynnöstä.  Rekisterinpitäjä  korvaa  Käsittelijälle 
aiheutuneet ulkoiset kustannukset.

(b) Käsittelijän on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Rekisterinpitäjälle:

(i) saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta (jolloin ilmoitus on tehtävä ilman 
aiheetonta  viivytystä  ja  mahdollisuuksien  mukaan  72  tunnin  sisällä)  sekä  muistakin 
palveluiden häiriö- ja ongelmatilanteista, joilla on vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja 
oikeuksiin; tai 

(ii) jos se katsoo, että kohdassa 4(a)(iii) tarkoitetut ohjeet ovat Tietosuojasäännösten vastaisia. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että Rekisterinpitäjän vastuulla on varmistaa, että ohjeet ovat 
Tietosuojasäännösten  mukaisia.  Käsittelijän  tulee  ilmoittaa  Rekisterinpitäjälle,  jos  se 
havaitsee tämän antaman ohjeistuksen olevan puutteellinen tai lainvastainen, mutta edellä 
todettu  ei  poista  Rekisterinpitäjän  vastuuta  ohjeittensa  oikeellisuudesta  ja  lain 
mukaisuudesta. 

(c) Käsittelijä saa käyttää sopimusvelvoitteita suorittaessaan muiden henkilötietojen käsittelijöiden 
palveluksia, kuitenkin siten että henkilötietoja saa siirtää tässä tarkoituksessa ainoastaan 
Rekisterinpitäjän ennakkoluvalla Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuoliseen 
valtioon Tietosuojasäännösten mukaisesti. Käsittelijän on tiedotettava Rekisterinpitäjälle 
suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai 
vaihtamista. Jos Käsittelijä käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia: 

(i) se saa käyttää ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät ja 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimet sen varmistamiseksi, että käsittely 
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täyttää Tietosuojasäännösten vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien 
suojelu; ja

(ii) sen tulee soveltaa kyseisen toisen henkilötietojen käsittelijän kanssa tehtävässä 

sopimuksessa vähintään samoja tai vastaavia tietosuojavelvoitteita kuin ne, jotka on vahvistettu 
tässä TKS:ssa.

(d) Käsittelijä  on  vastuussa  käyttämänsä  toisen  henkilötietojen  käsittelijän  velvoitteiden 
suorittamisesta  suhteessa  Rekisterinpitäjään.  Käsittelijän  on  ilmoitettava  Rekisterinpitäjälle 
kirjallisesti  kaikista  suunnitelluista  muutoksista,  jotka  koskevat  muiden  henkilötietojen 
käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja Rekisterinpitäjällä on oikeus perustellusti vastustaa 
tällaisia muutoksia.

4.2 Käsittelijän on lähtökohtaisesti huolehdittava siitä, että sen käsittelemät henkilötiedot ovat sellaisessa 
yleisesti käytetyssä  ja  koneellisesti luettavassa  muodossa,  että  ne  voidaan  irrottaa  järjestelmästä 
siirrettäväksi toiseen järjestelmään. Jos Rekisterinpitäjä pyytää henkilötietojen siirtoa järjestelmästä ja/tai 
siirtoa sellaisessa formaatissa, jota ko. järjestelmä ei tue tai joka edellyttää muunnosta, Käsittelijällä on 
oikeus laskuttaa Rekisterinpitäjää tehtävästä työstä.

4.3 Jollei Sopimuksessa ole toisin sovittu, Käsittelijällä on oikeus veloittaa tämän TKS:n mukaisiin velvoitteisiin 
liittyvistä  toimenpiteistään  tuntiperusteisesti  kulloinkin  voimassa  olevan  hinnastonsa  mukaisesti 
kuitenkin siten, että Käsittelijän pitää ilmoittaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä veloituksesta ja sopia 
tästä Rekisterinpitäjän kanssa. 

5 REKISTERINPITÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

5.1 Rekisterinpitäjän  tulee  käsitellä  henkilötietoja  noudattaen  Tietosuojasäännöksiä  sekä  hyvää 
tietojenkäsittelytapaa ja Rekisterinpitäjä on velvollinen antamaan kustannuksellaan Käsittelijälle tätä 
sitovat kirjalliset ohjeet ja tarvittavat tiedot henkilötietojen käsittelystä, jotka ohjeet ovat tämä TKS:n 
liitteessä  1.  Rekisterinpitäjä  vastaa  kaikista  Tietosuojasäännöksiin  perustuvista  rekisterinpitäjän 
velvoitteista suhteessa rekisteröityihin ja Käsittelijään. Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä todettu ei 
poista Käsittelijän velvollisuutta noudattaa Tietosuojasäännöksiä, kuten yllä kohdassa 1(a)(i) on sovittu. 

5.2 Rekisterinpitäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa Käsittelijälle kaikki Rekisterinpitäjälle 
Sopimuksen  ja  tämän  TKS:n  alla  antamansa  henkilötiedot.  Rekisterinpitäjä  valtuuttaa  Käsittelijän 
käsittelemään luovuttamiaan henkilötietoja Sopimuksen ja tämän TKS:n mukaisesti.  

6 KÄSITELTÄVIEN TIETOJEN YKSILÖINTI

Rekisterinpitäjän puolesta suoritettavan käsittelyn kohde ja kesto sekä henkilötietojen käsittelyn luonne 
ja tarkoitus sekä rekisterinpitäjän puolesta käsiteltävien henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät 
käyvät ilmi puitesopimuksen liitteinä olevista alasopimuksista sekä niiden liitteistä (ml. erityisesti niiden 
käsiteltäviä henkilötietoja koskevat liitteet).
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7 ILMOITUKSET

Ilmoitukset liittyen tähän TKS:een tai TKS:n rikkomuksesta, päättymisestä tai voimassaolosta johtuvista tai 
edellä  mainittuihin  liittyvistä  riitaisuuksista,  vaatimuksista  tai  kiistoista  katsotaan  riittävällä  tavalla 
tehdyiksi, kun ne on tehty kirjallisesti ja toimitettu toiselle Osapuolelle puitesopimuksen kohdan 5 
mukaisesti. 

Käsittelijän  tietosuojavastaavan  yhteystiedot  on  mainittu  Sopimuksen  alaisten  palvelusopimusten 
"Käsiteltävät henkilötiedot" -nimisissä liitteissä. 

Kohdassa 4 b) i) tarkoitetussa tietoturvaloukkausta koskevassa ilmoituksessa on oltava vähintään: 

1. tapahtunut henkilötietojen tietoturvaloukkaus, mukaan lukien mahdollisuuksien mukaan 
asianomaisten rekisteröityjen ryhmät ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja 
arvioidut lukumäärät;
2. ilmoitettava tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot tai muu yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa;
3. henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset; sekä
4. toimenpiteet, jotka Käsittelijä on toteuttanut tai ehdottaa toteutettaviksi henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen johdosta, mukaan lukien tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten 
haittavaikutusten lieventämiseksi.

Edellä mainitut asiat on oltava ilmoituksessa siinä määrin kuin ne ovat Käsittelijän tiedossa ja ilmoituksen 
antaminen ilman aiheetonta viivästystä mahdollistaa edellä mainittujen seikkojen selostamisen. Mikäli 
kaikkia tietoja ei voida antaa ilmoituksessa, Käsittelijän tulee täydentää antamaansa ilmoitusta 
myöhemmin viipymättä.

8 VASTUUNRAJOITUKSET

Tähän TKS:een sovelletaan Puitesopimuksen kohdassa 8. sovittuja vastuunrajoituksia.

9 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Tämä TKS tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, kunnes Sopimuksen 
voimassaolo on päättynyt ja Käsittelijä on suorittanut loppuun kaikki Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. 

10 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

TKS:n sovelletaan puitesopimuksen kohtaa 13 lainvalinnan ja erimielisyyksien ratkaisemisen osalta. 

11 ALLEKIRJOITUKSET
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Tätä TKS:sta on tehty kaksi kappale kummallekin osapuolelle.

[Paikka ja aika]
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Luottamuksellinen 

1. Sopijapuolet 

 

Tilaaja  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (Y-tunnus 0818235-5) 

Ahvenistontie 20 

13530 HÄMEENLINNA 

 

Siirronsaaja 

Sarastia Oy (Y-tunnus 2360731-5) 

Toinen linja 14 

00530 HELSINKI 

 

Toimittaja 

CGI Suomi Oy (Y-tunnus 0357502-9) 

PL 38 (Karvaamokuja 2) 

00381 HELSINKI 

 

Jäljempänä kaikki yhdessä ”Sopijapuolet”. 

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

Toimittaja on toimittanut tämän sopimuksen (”Siirtosopimus”) kohteena olevat CGI HR ja HC Analytics 

ohjelmistot ja niitä koskevat tuki-, ylläpito- ja muut palvelut  Tilaajalle ohjelmistoja ja palveluita koskevien 

erillisten sopimusten mukaisesti. 

Tilaajan HR-palveluiden tuottamisvastuu siirtyy Tilaajalta Siirronsaajalle liikkeenluovutusperiaatteella.  

Tämän Siirtosopimuksen tarkoituksena on sopia myöhemmin tässä Siirtosopimuksessa lueteltujen 

Toimittajan ja Tilaajan välisten sopimusten siirrosta Tilaajalta Siirronsaajalle. Tällä Siirtosopimuksella 

sovitaan lisäksi Tilaajalle toimitettujen ratkaisujen sisältämien valmisohjelmisto ja/tai -tuotteiden ja/tai - 

palveluiden siirtoa koskevista ehdoista.  

Toimittajan valmisohjelmistoihin ja -palveluihin sovelletaan aina niitä koskevia vakioehtoja (Liite 1.1). 

Kolmannen osapuolen valmisohjelmistoihin, -palveluihin ja muihin tuotteisiin sovelletaan aina niitä 

koskevia vakioehtoja sekä mahdollisia niihin kirjallisesti sovittuja muutoksia.  
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Luottamuksellinen 

3. Siirrettävät sopimuskokonaisuudet 

 
3.1 Sopimukset, joissa yksinomaan CGI Suomi Oy:n valmisohjelmistoja ja/tai –tuotteita 

 ja/tai –palveluita  

Sopijapuolet hyväksyvät seuraavien alla lueteltujen (1.1 – 1.3) ratkaisuihin sisältyvien sopimusten ja/tai 

lisenssien siirron IPR-oikeuksiltaan ja käyttöoikeuksien laajuudeltaan muuttumattomina Tilaajalta 

Siirronsaajalle. Siirronsaaja saa ratkaisuihin sisältyvien sopimuksien mukaiset käyttöoikeudet 

tuottaessaan palvelua Tilaajalle. 

 

Ratkaisu Siirrettävät sopimukset 

1 CGI HR 1.1 Puitesopimus, sopimusnumero 24150  

1.2 HRM valmisohjelmiston ylläpitopalvelu, sopimusnumero 24278  

1.3 Sopimuksen 24278 muutossopimus, sopimusnumero 10187352 

3.2 Sopimukset, joissa ratkaisujen sopimuksen mukainen käyttö edellyttää kolmansien 

osapuolten valmisohjelmistojen ja/tai –tuotteiden ja/tai –palveluiden käyttöä 

Sopijapuolet hyväksyvät seuraavien alla lueteltujen (2.1. – 2.2) ratkaisuihin sisältyvien sopimusten 

siirron IPR-oikeuksiltaan ja käyttöoikeuksien laajuudeltaan muuttumattomina Tilaajalta Siirronsaajalle 

niiltä osin kun sopimukset sisältävät vain CGI Suomi Oy:n valmisohjelmistojen ja/tai tuotteita ja/tai 

palveluita. 

Siinä määrin, kun siirrettävä ratkaisu sisältää kolmannen osapuolen valmisohjelmistoja ja/tai –tuotteita 

ja/tai Palveluita, sovelletaan siirtoon kyseisen ratkaisun osalta ensisijaisesti kyseessä olevan 

oikeudenomistajan määrittelemiä erityisehtoja sopimusten siirtoon (liitteet 1.2 ja 1.2.2). 

 

Ratkaisu Siirrettävät sopimukset 

2 Analytics 2.1 HC Analytics palveluna perussopimus, sopimusnumero 285806 

2.2 HC Analytics palveluna palvelusopimus, sopimusnumero 285808 

 

4. Ratkaisuihin liittyvät kolmannet osapuolet 

Ratkaisu Kolmannen osapuolen valmisohjelmistot ja/tai/ -tuotteet 

ja/tai –palvelut 

 

Analytics 

 

People Analytics perustuu Microsoftin Azure-pilvipalveluun.  
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Luottamuksellinen 

Microsoftin sopimuksentekohetkellä voimassaolevat vakioehdot ovat tämän 

sopimuksen liitteinä 1.2 ja Microsoft Online Services voimassaolevat vakioehdot 

löytyvät seuraavan linkin takaa: 

HTTPS://WWW.MICROSOFT.COM/LICENSING/TERMS/PRODUCT/FORONLINES

ERVICES/ALL. Mikäli edellä kuvattu linkki ei toimi tai asiakasepäilee linkin olevan 

virheellinen, on asiakkaan viivytyksettä pyydettävä toimittajalta uusi linkki. Microsoftin 

suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksinomaan Microsoftin kulloinkin 

voimassaolevia tietosuoja- ja tietoturvaehtoja.  Sopimuksentekohetkellä 

voimassaolevat tietosuojaehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä 1.2.1.  

 

5. Sopimusten siirtoon liittyviä yleisiä ehtoja 

Sopimukset 1.1 – 2.2 siirtyvät tämän Siirtosopimuksen ja sen liitteiden mukaisin ehdoin Tilaajalta 

Siirronsaajalle 1.9.2022. 

Siirrettävien sopimusten 1.1 – 2.2 mukainen laskutus siirtyy Tilaajalta Siirronsaajalle 1.9.2022. 

Kaikki sopimusten 1.1 – 2.2 mukaiset sopimusvelvoitteet siirtyvät Tilaajalta Siirronsaajalle 1.9.2022.  

Sopimusvelvoitteiden siirtyminen koskee myös niitä velvoitteita, jotka Tilaajalla oli ennen sopimusten 

siirron voimaantuloa.  

6. Sopimuksen voimaantulo 

Tämä Siirtosopimus tulee voimaan valitse pvm alkaen, kun Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.  

7. Liitteet 

Seuraavat liitteet ovat olennainen osa tätä Siirtosopimusta:  

1. Liite 1  Valmisohjelmistojen tai -palveluiden lisenssiehdot: 

2. Liite 1.1  CGI Suomi Oy:n valmisohjelmistojen lisenssiehdot 

3. Liite 1.2 Microsoft SharedServicesTerms_290921 

4. Liite 1.2.1 Microsoft ProductandServicesDPASept2021 

5. Liite 2 Henkilötietojen käsittelysopimus 

6. Liite 2.1  Henkilötietojen käsittelyn kuvaus CGI HR 

7. Liite 2.2  Henkilötietojen käsittelyn kuvaus People Analytics 

 

Tämä Siirtosopimus ja sen numeroidut liitteet muodostavat Sopijapuolten välisen koko sopimuksen 

tässä Siirtosopimuksessa kuvattuihin asioihin liittyen.  
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Luottamuksellinen 

8. Allekirjoitukset 

Tätä Siirtosopimusta on allekirjoitettu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin 

Sopijapuolelle. 

 

 

Hämeenlinna ___.__5_.2022 Helsinki ___.__5_.2022 

 

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri  Sarastia Oy 

 

 

 

______________________   _______________________ 
Ari-Pekka Paananen Mika Kantola 
tietohallintojohtaja                     toimitusjohtaja 

 

 

 

 

 

Helsinki ___.___.20___ 

 

 

CGI Suomi Oy 

 

 

_______________________ 
[Nimi] 
 

 

 

_______________________ 
[Nimi] 
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Palkkahallinnon prosessit (0.22)
https://fi1.architect.arter.fi/graphs/5fa401fa9932aa6aec4e633c 

 

Heinonen, Harri

Palkkahallinnon prosessit

12.02.2021

1

Valtuusto 07.06.2022 § 31 

https://fi1.architect.arter.fi/graphs/5fa401fa9932aa6aec4e633c


Palkkahallinnon prosessit
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Yhteydet
 
Lääkärien tuntikirjaukset, roolit

Palkkahallinnon prosessit

12.02.2021

3
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Linkit
 
Lääkärien tuntikirjaukset, roolit https://fi1.architect.arter.fi/graphs/5ed731bd99324a35e79df9a0

Palkkahallinnon prosessit

12.02.2021

4
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27.4.2017, päivitetty 22.4.2021

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ja sovellusten yhteydet 

HR Analytics (raportointi) 

DNA-informaatio (puhelinvaihde) 

WebTallennus 
TYVI-palvelu, SiiriNet, eSara (tiedonsiirrot ulkopuolisiin palveluihin) 

Prima Rondo (arkisto) 

Timecon 
Kuntax (taloushallinto) 

Exreport (raportointi) 

Titania, sähköinen asiointi Titania lääkäripäivystys 

 PPM (käyttöoikeushallinta) Intra 
HELMI 

Populus 

Kuntarekry www.khshp.fi 
ePassi 

HRM 

Prima ja HRM ovat master-järjestelmiä (CGI:n järjestelmät ja palvelimet). Tieto voi siirtyä nuolen kohteesta myös takaisin päin eli tiedonsiirto voi olla kaksisuuntaista. 
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Ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksyminen vuodelle 
2023

Hallitus 17.5.2022 § 103

Valmistelijat: ensihoitopäällikkö Lasse Hakala puh. 0400 480 935 ja 
johtajaylilääkäri Sally Leskinen puh. 040 578 4471

Terveydenhuoltolain 39 §:ssä todetaan, että sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen (PTP). 
Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, 
palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, 
erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelevat tavoitteet ajasta, 
jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun 
järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on 
määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan 
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon 
ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit.

Ensihoidon palvelutasopäätöksen sisällöstä määritetään tarkemmin 
sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta antamassa 
asetuksessa (585/2017). Asetuksen 4 §:n mukaan 
palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat 
erityisvastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. 
Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, 
palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvilta edellytetty koulutus, 
väestön tavoittamista kuvaavat tavoiteajat erityisvastuualueittain 
yhdenvertaisesti valmisteltuna, ja muut alueen ensihoitopalvelun 
järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksen on 
perustuttava ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain 
valmisteltavaan riskianalyysiin.

Vuodelle 2023 ensihoidon palvelutasopäätös on valmisteltu aiempien 
vuosien tapaan yhdessä erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen 
kanssa. PTP 2023 tavoitetaso pidetään ennallaan. Tavoitetaso on Tays 
ERVAn kanssa yhteinen.

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy 2023 alusta Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueelle, ensihoitopalvelun tuotanto sijoittuu pelastustoimen 
toimialalle, omaksi tulosalueeksi. Esitykseen palvelutasopäätöksestä on 
tehty tekstiin liittyvät korjaukset koskien järjestämisvastuussa olevaa 
hyvinvointialuetta. 

Tavoitteet

32. §
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A-B tehtävät

Alueluokka Mediaani 90 % 

Ydinkeskusta 6 min 10 min 

Muu taajama 8 min 16 min 

Asuttu maaseutu 15 min 30 min 

 

C-D tehtävät

Riskiluokka (koko maakunta) 90 % 

C 30 min 

D 120 min 

 

Nykytila ja vertailu edelliseen kokonaiseen vuoteen

2021 saavutettavuustavoitteista on edellisvuoden tapaan jääty 
kiireellisissä tehtävissä joitain kymmeniä sekunteja per taajamaluokka, 
niin 50 % kuin 90 % tavoitettavuuden osalta. Edelleen,vuoden 2022 
puolelle jatkunut Covid-19 epidemia on aiheuttanut varautumisen ja 
valmiuden osalta erityistarpeita sekä vaikuttanut kuormitukseen ja 
yksiköiden käytettävyyteen. Lisäksi palvelutasopäätöksen toteumaan 
vaikuttaa tehtävämäärän kasvu 2021 kesästä alkaen, samaan aikaan 
kun tehtäväsidonnaisuus on muutenkin kasvanut koronaviruksen 
aiheuttamien toimien myöstä ja henkilöstön lyhytaikaiset poissaolot ovat 
aiheuttaneet tilapäisiä vajeita yksiköiden valmiuksiin.

Tehtävämäärä oletettavasti pysyy korkealla tasolla ainakin kesäkauden 
2022 loppuun, eikä mitään viitteitä ole määrän kääntymisestä laskuun 
hyvinvointialueelle siirryttäessäkään. Tähän peilaten 2023 
palvelutasopäätöksen tavoitetasoja voidaan edelleen pitää em. seikat 
huomioiden tiukkoina. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että 
hätätilannepotilaat, kuten elottomat, sydän- ja aivoinfarktipotilaat, 
tavoitetaan kriittisten ensiminuuttien aikana.

Esitys palvelutasopäätökseksi

Vuoden 2023 palvelutasopäätökseen ei esitetä teknisiä muutoksia. 
Tilannekeskuksen toiminta pidetään ennallaan niin, että vallitsevan 
tilanteen niin vaatiessa tilannekeskuksen toimintaa voidaan laajentaa 
ympärivuorokautiseksi, varsinkin jos koetun koronaepidemian tai muun 
syyn vuoksi ensihoidon kuormitus lisääntyy. Tällä turvataan 
palvelutasopäätöksen toteutuminen. Tehtävämäärän kasvuun 
varaudutaan mahdollisuudella ottaa hätäkeskuksen välittämiä, 
kiireettömiä tehtäviä puhelinarvioinnin piiriin ja edistämällä yhteistyötä 
maakunnan kotiinvietävien palveluiden kanssa.
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Palvelutasopäätös asettaa merkittävät reunaehdot ja sitovat 
vaatimukset ensihoidon toiminnalle. Koska toimintaa ei voida erottaa 
taloudesta, palvelutasopäätös on jatkossakin tarkoitus tuoda 
päätettäväksi kesäkuussa, jotta ensihoidon talousarvio voidaan 
valmistella hyväksytyn palvelutasopäätöksen perusteella. Hyväksytty 
palvelutasopäätös toimitetaan tiedoksi hyvinvointialueelle.

Liite (8) Ensihoidon palvelutasopäätös 2023

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ensihoidon palvelutasopäätöksen 
vuodelle 2023.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen. Asia toimitetaan tiedoksi Kanta-
Hämeen hyvinvointialueelle valtuustokäsittelyn jälkeen.

Valtuusto 7.6.2022 § 32

Liite (6) Ensihoidon palvelutasopäätös 2023

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ensihoidon 
palvelutasopäätöksen vuodelle 2023. 

Asia toimitetaan tiedoksi Kanta-Hämeen Hyvinvointialueelle 
valtuustokäsittelyn jälkeen.

Päätös:
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON 
PALVELUTASOPÄÄTÖS KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLE AJALLE 1.1.2023-
31.12.2023

Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa:

Hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa:

1. Toimintaympäristö

Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tapahtuvaa ja 
hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaa ensihoitoa. Tavoiteasettelu on laadittu 
yhdenmukaiseksi ja hyväksytty TAYS erityisvastuualueen ensihoidon yhteistyöryhmässä 
terveydenhuoltolain 39 § mukaisesti.

Taulukko 1. Alueen perustiedot (Tilastokeskus)

Sairaanhoitopiirin nimi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky
Väkiluku (31.12.2021) 170 234
0 – 14 24 842 (14,6 %)
15 – 64 100 532 (59,1 %)
65 - 44 860 (26,4 %) 
Sairastavuusindeksi 100,5 (KELA, 2018)
Alueen kokonaispinta-ala (km2) 5 707,63 km2

Josta vesi- tai merialueita (km2) 508,48 km2

Liite 1. Riskialuejako kuntayhtymän alueella

2. Ensihoitopalvelun tuottaminen

Ensihoidon tuottaminen hyvinvointialueella tapahtuu pelastustoimen toimialalla, omana 
tulosalueenaan.

3. Ensihoitopalvelun sisältö

Ensihoitopalveluun kuuluu terveydenhuoltolain 40 § ja STM Asetus Ensihoitopalvelusta 
585/2017 2§ mukaiset tehtävät.
Ensihoitopalveluun sisältyy ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon 
kenttäjohtaminen. Hyvinvointialueella on ensihoidosta vastaava lääkäri ja ensihoitopäällikkö. 
Yhteistyöalueen ensihoitokeskus järjestää ympärivuorokautisen ensihoitolääkäripäivystyksen. 
Kanta-Hämeen hyvinvointialue tuottaa osa-aikaista ensihoitolääkäripalvelua. 

4. Ensihoidon valmius ja tehtävämäärät, alueen riskikohteet

Hyvinvointialueella on 16 ensihoitoyksikköä, joista kolme (3) on perustasoisia ja 13 
hoitotasoisia. Hoitotasoisista yksiköistä 10 on ympärivuorokautisia. 

Arvioitu tehtävämäärä vuodessa on n. 30 000 tehtävää. 

Riskikohteiden arvioinnissa tukeudutaan yhteistyössä pelastustoimen kanssa arvioimiin 
erityisriskeihin.
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5. Ensihoitohenkilöstön koulutusvaatimukset

5.1. Ensivasteyksikkö

Ensivasteyksikön henkilöstöstä vähintään kahdella henkilöllä tulee olla 
ensivastetoimintaan soveltuva koulutus ja kelpoisuus. Ensivasteyksikkötoiminnan tuottaa 
pelastuslaitos. Satunnaisissa yleisötapahtumissa ensivasteyksikkötoimintaa voi tuottaa 
myös muut palveluntuottajat. Tällöin toiminnasta sovitaan erikseen ensihoitopäällikön 
kanssa.

5.2. Perustason ensihoidon yksikkö

Perustason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään STM:n Asetus 
ensihoitopalvelusta (585/2017) mukaista kelpoisuutta. Kuitenkin yksikön toisen henkilön 
on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Molemmilla 
yksikön henkilöillä tulee olla voimassa oleva kuntayhtymän alueella sovittu kelpoisuus.

5.3. Hoitotason ensihoidon yksikkö

Hoitotason ensihoidon yksikön henkilöstöltä edellytetään STM:n Asetus 
ensihoitopalvelusta (585/2017) mukaista kelpoisuutta siirtymäsäännökset huomioiden. 
Molemmilla yksikön henkilöillä tulee olla voimassa oleva kuntayhtymän alueella sovittu 
kelpoisuus. Hoitotason pätevyyden omaava ensihoitaja voi tarvittaessa muodostaa yhden 
hengen hoitotason yksikön joka voi hoitaa ensihoitotehtäviä pois lukien potilaan kuljetus. 

5.4. Ensihoidon kenttäjohtaja
Ensihoidon kenttäjohtajan tulee täyttää edellä kuvatun hoitotason ensihoitajan 
pätevyysvaatimus. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä ensihoidon hallinnollinen ja 
operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus sekä ensihoitotyön johtamisen 
lisäkoulutus.

5.5. Henkilöstön koulutusvaatimuksista poikkeaminen
Ensihoidon ruuhka- ja erityistilanteissa voidaan ensivasteyksiköiden, perustason 
ensihoidon yksiköiden sekä hoitotason ensihoitoyksiköiden henkilöstön 
koulutusvaatimuksista tilapäisesti poiketa. 

6. Tavoitteet potilaan tavoittamisajasta

Taulukko 3. Palvelun saatavuus riskiluokittain päivittäistehtävissä. Tavoittamisviiveet 
lasketaan tehtävän vastuun siirtymisestä ensihoitopalvelulle kohteeseen saapumiseen. 
Tavoitteet on asetettu TAYS erityisvastuualueen ensihoidon yhteistyöryhmässä 
yhdenmukaisesti koko yhteistyöalueelle. 

A-B Tehtävät

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

 C-D Tehtävät

Riskiluokka (koko maakunta) 90 %
C 30 min
D 120 min
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Ensihoitopalvelun toiminnasta raportoidaan 4 kertaa vuodessa ensihoidon ohjausryhmälle. 

7. Ensihoitopalveluun kuuluvat siirrot

Ensihoitopalveluun kuuluvat terveydenhuoltolain 40 § mukaan äkillisesti sairastuneen tai 
vammautuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot, silloin kun potilas tarvitsee siirron 
aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa. 

8. Ensihoitopalveluun kuulumattomat siirrot

Ensihoitopalveluun kuulumattomat ambulanssilla toteutettavat siirrot toteutetaan 
pääsääntöisesti hyvinvointialueen omana toimintana. 

9. Muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat

Hyvinvointialueiden rajat ylittävissä tehtävissä ja ensihoitopalvelun ruuhka -ja 
poikkeustilanteissa ensihoidon kenttäjohtajat sopivat tilannekohtaisista menettelytavoista.

Ensihoidon ja pelastuksen tilannekeskus toimii joka päivä klo 08-20 pitäen yllä tilannekuvaa 
sekä tukien ensihoidon ja pelastustoimen johtamista. Tilanteen vaatiessa 
tilannekeskustoimintaa lisätään ympärivuorokautiseksi.

Ensihoitopalvelussa noudatetaan kansallisia (Duodecim: Ensihoito-opas) ja kuntayhtymän 
hyväksymiä ensihoidon ohjeita.  

Allekirjoitukset

Valtuusto 07.06.2022 § 32 Liite 6



Liite 1 Riskialuejako kuntayhtymän alueella
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Sidonnaisuusrekisterin muutokset

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 32

Kuntalain 84 §:n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilön ja
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kuntayhtymän
hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, sekä kuntayhtymän johtajaa.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on
valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
kuntayhtymän valtuuston tiedoksi.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta

- hyväksyy sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset
- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitusten muutokset 

valtuustolle tiedoksi
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset 

kuntayhtymän kotisivuilla

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset 
ja päätti saattaa ne valtuustolle tiedoksi ja julkaista ne kuntayhtymän 
kotisivuilla.

Hallitus 3.5.2022 § 84

Liite (4) Sidonnaisuusluettelo 22.2.2022
Sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi 
sidonnaisuusilmoitukset ja toimittaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 7.6.2022 § 33

33. §

Valtuusto Kokouspäivä
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Liite (7) Sidonnaisuusluettelo 22.2.2022
Sidonnaisuusilmoituksiin tulleet muutokset

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä
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Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu 
syyskaudella 2022

Hallitus 3.5.2022 § 85

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Anu Junikka puh. 040 538 6859

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu kuukausittain ja valtuusto 
pääsääntöisesti kaksi kertaa kevätkaudella ja kaksi kertaa syyskaudella. 
Kokousaikataulut syyskaudelle 2022 on suunniteltu seuraavasti: 

Hallituksen kokoukset:
- tiistai 30.8. klo 16.00
- tiistai 13.9. klo 16.00
- tiistai 4.10. klo 16.00
- tiistai 1.11. klo 16.00
- tiistai 22.11. klo 16.00
- keskiviikko 14.12. klo 16.00

Valtuuston kokoukset: 
- keskiviikko 26.10. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
- keskiviikko 14.12. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus 

1) hyväksyy syyskauden 2022 hallituksen kokousaikataulun esitetyn 
mukaisena sekä

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

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 7.6.2022 § 34

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä syyskauden 2022 valtuuston 
kokousaikataulun esitetyn mukaisena.

Päätös: 

34. §

Valtuusto Kokouspäivä

07.06.2022

Esityslista

Sivu

 392


	Valtuusto esityslista 07.06.2022 15:00
	22. § Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen
	- Liite 1: Valtuuston jäsenluettelo
	- Liite 1: Valtuuston ääniluettelo
	23. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
	24. § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
	25. § Asioiden käsittelyjärjestys
	26. § Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
	- Liite 2: Tilinpäätös 2021
	- Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2021
	27. § Arviointikertomus vuodelta 2021
	- Liite 3: Arviointikertomus 2021
	28. § Tays-erityisvastuualueen arviointiraportti 2021
	- Liite 4: Arviointiraportti
	29. § Tilintarkastusyhteisön valinta vuodelle 2022
	30. § Assi-hankkeen riskivarauksen muutos ja varautuminen kokonaiskustannusten kasvuun
	31. § Palkanlaskennan sekä HR-järjestelmien ylläpito- ja pääkäyttäjäpalvelujen liikkeenluovutus ja palveluhankinta Sarastia Oy:ltä
	- Liite 5: Liikkeenluovutussopimus
	- Liikkeenluovutussopimuksen liite 2
	- Liikkeenluovutussopimuksen liite 3
	- Puitesopimus
	- Palvelusopimus
	- Palvelusopimuksen liite 2
	- Palvelusopimuksen alaliite 2.1
	- Palvelusopimuksen alaliite 2.3
	- Palvelusopimuksen liite 5
	- Palvelusopimuksen liite 6
	- Palvelusopimuksen liite 7
	- Palvelusopimuksen liite 8
	- Tietojenkäsittelysopimus ja tietoturvaohje
	- Sopimusasiakirjat
	- Tietojärjestelmien siirtosopimus
	- Palkkahallinnon prosessikuvaukset
	- Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ja sovellusten välisten yhteyksien kuvaukset
	32. § Ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksyminen vuodelle 2023
	- Liite 6: Ensihoidon palvelutasopäätös 2023
	33. § Sidonnaisuusrekisterin muutokset
	- Liite 7: Sidonnaisuusluettelo 22.2.2022
	- Liite 7: Sidonnaisuusilmoituksiin tulleet ilmoitukset
	34. § Kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella 2022


