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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.   
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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) 

  

https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Turvallisuus/SitePages/Sis%C3%A4ilma.aspx
https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Turvallisuus/SitePages/Sis%C3%A4ilma.aspx
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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. 
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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:  
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- 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) 
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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 
 

http://www.khshp.fi-palautteet/
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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 %
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 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 %
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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
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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. 
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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.): 
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Vanha 

suositus Käytetty

Käytetään 

2013 alkaen Käytetty

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 3-5 vuotta 2-5 vuotta

Aineettomat oikeudet 5 vuotta 5-20 vuotta

Liikearvo 2-5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

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

Muut 3-5 vuotta 2-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoa ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset 30-50 vuotta 30-40 vuotta 20-50 vuotta 20 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset 25 vuotta 20-30 vuotta

Talousrakennukset 15-20 vuotta 20 vuotta 10-20 vuotta 10 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset 20-30 vuotta 20 vuotta 20-30 vuotta 20 vuotta

Asuinrakennukset 30-50 vuotta 30-50 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 vuotta

Sillat, laiturit ja uimalat 10-30 vuotta

Muut maa- ja vesirakenteet 10-30 vuotta 15-30 vuotta

Vedenjakeluverkosto 30-40 vuotta 30-40 vuotta

Viemäriverkko 30-40 vuotta 30-40 vuotta

Kaukolämpöverkko 20-30 vuotta 20-30 vuotta

Sähköjohdot, muuntoasemat,

ulkovalaistuslaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta

Puhelinverkko, keskusasema ja

alakeskukset 10-12 vuotta 10-12 vuotta

Maakaasuverkko 20-25 vuotta

Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 vuotta 15-20 vuotta

Sähkö-, vesi- yms. laitosten

laitoskoneet ja laitteet 10-20 vuotta 10-20 vuotta

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15-20 vuotta 15-20 vuotta

Liikenteen ohjauslaitteet 10-15 vuotta

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10-15 vuotta 10-15 vuotta

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset 15-20 vuotta

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15 vuotta

Muut kuljetusvälineet 5-10 vuotta 4-7 vuotta

Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta

Muut raskaat koneet 10-15 vuotta 10-15 vuotta

Muut kevyet koneet 5-10 vuotta 5-10 vuotta

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 3-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta 5-15 vuotta

Atk-laitteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet 3-5 vuotta 3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käytön muk. käytön muk.

Arvo- ja taideesineet ei poistoa ei poistoa

Ennakjkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat ei poistoa ei poistoa

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa

Ennen vuotta 2013 valmistuneisiin hyödykkeisiin käytetään vanhaa poistosuunnitelmaa.

Soveltamisesta yksittäistapauksissa päättää talousjohtaja
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5.1 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 
 

 Toimintatuottojen erittely 
 

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 5 _päivänä. /iMkvfeL2022

l
Sari Rautio Kari Kaistinen

Kirsti Suoranta Rauno Kurki

Vesa Mäkinen Kirsi Mäkilaine

Kati Kaihovirta Seppo Ranta

Kanta-Hameen sairaanhoitopiirin ky. • www.khshp.fi

http://www.khshp.fi
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8 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen 

Hämeenlinnassa Päivänä ^______2022

CÄ'

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 
Minna Ainasvuori JHT, HT

Kanta-Hameen sairaanhoitopiirin ky. e www.khshp.fi

http://www.khshp.fi
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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 
 
 
 

     
 
 
 
 



137 
 

 



 
 

 

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
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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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