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Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon hyväksyminen

Valtuusto 26.10.2022 § 35

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

Kunnan asukasluku viimeksi toimi- Jäsenten
tetun henkikirjoituksen mukaan lukumäärä

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

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

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

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

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten lukumäärä ja 
valtuutettujen äänimäärät perustuvat kuntien asukaslukuun 
vuodenvaihteessa 2021 – 2022.

Liite (1) Valtuuston jäsenluettelo
Valtuuston ääniluettelo

Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien valtuutettujen toteamiseksi ja 
hyväksytään kokoukselle ääniluettelo.

Päätös: 

35. §
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuusto alkavalla toimikaudella  2021

Kunta Jäsen Varajäsen

Forssa Anttila Sirkka-Liisa Wiisak Johanna

Lintonen Emmi Aho Ritva

Tuomisto Tiina Mäkelä Arja

Hattula Siukola Lauri Rantsi Markus

Hämäläinen Matti Viitanen Ville

Salonen Vesa Niemi Pasi

Hausjärvi Arovuori Kyösti Ruottu Marko

Mäkinen Jari Linden Tommi

Jämsen Sanna Koskela Marja-Liisa

Humppila Kankare Janne Hirvioja Vesa-Pekka

Seuranen Markus Niininen Markku

Hämeenlinna Isosuo Reija Ruuska Tuula

Myllykangas Sari Uschanov Johanna

Halonen Toni Mettala Pirjo

Lehtonen Irmeli Juntunen Seija
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Kunta Jäsen Varajäsen

Janakkala Ojanen Marko Salminen Juha

Salmela Eeva Valanta Elisa

Kilpeläinen Pirjo Jaakonsaari Katriina

Jokioinen Kettunen Ari Kivinen Jaana

Raiskio Sakari Marttila Pauli

Loppi Hervala Tiia Vilkas Laura

Knuuti Anne Ukkola Marja

Riihimäki Julen Kari Bitter Riku

Nurmi Silja Simonen Anna-Maria

Lindgren Anne Lukkaroinen Sari

Lahtinen Petri Ruponen Pertti

Tammela Leino Kati Helander Maria

Jasu Olli-Pekka Lahtinen Susanna

Ypäjä Ilvesmäki Mervi Salmi Eija

Niemi Eetu Herd Pirkko
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KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

Kuntayhtymän valtuuston ääniluettelo vuonna 2022

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

Forssa 16 573 3 17 17,00 5,67

Hattula 9 405 3 10 10,00 3,33

Hausjärvi 8 143 3 9 9,00 3,00

Humppila 2 166 2 3 3,00 1,50

Hämeenlinna 67 971 4 68 35,20 8,80

Janakkala 16 340 3 17 17,00 5,67

Jokioinen 5 046 2 6 6,00 3,00

Loppi 7 799 2 8 8,00 4,00

Riihimäki 28 521 4 29 29,00 7,25

Tammela 5 967 2 6 6,00 3,00

Ypäjä 2 282 2 3 3,00 1,50

YHTEENSÄ 170 213 30 176 143,20

*Tilastokeskus 31.3.2022
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valtuusto 26.10.2022 § 36

Sairaanhoitopiirin  kuntayhtymän  perussopimuksen  8  §:n  mukaan 
valtuuston  kokouskutsu  on  lähetettävä  vähintään  14  päivää  ennen 
kokousta  valtuuston  ja  hallituksen  jäsenille  sekä  jäsenkuntien 
kunnanhallituksille. Kokouskutsun yhteydessä on toimitettava esityslista. 
Tämän  kokouksen  kokouskutsu  ja  esityslista  on  tullut  postittaa 
viimeistään 12.10.2022; aineisto on postitettu 11.10.2022.

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

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

Valtuusto  toteaa  kokouksen  laillisesti  kokoon  kutsutuksi  ja 
päätösvaltaiseksi.

Päätös: 

36. §
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuusto 26.10.2022 § 37

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

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

Päätös:
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Asioiden käsittelyjärjestys

Valtuusto 26.10.2022 § 38

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

Päätös:

38. §

Valtuusto Kokouspäivä

26.10.2022

Esityslista

Sivu
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Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tammi-kesäkuun 2022 
puolivuosikatsaus

Hallitus 30.8.2022 § 128

Valmistelijat: vt. johtajaylilääkäri Juhani Grönlund, puh. 040 827 4339 ja 
talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki, puh. 040 485 9098

Toiminta 

Erikoissairaanhoidon  palvelujen  kysyntää  kuvaava  lähetteiden  määrä 
kunnilta  ja  yksityisiltä  toimijoilta  on  lisääntynyt  vuoden  2022 
ensimmäisen  kahdeksan  kuukauden  aikana  2,9  %  edellisen  vuoden 
vastaavaan  aikaan  verrattuna.  Terveyskeskuslähetteiden  määrä  on 
lisääntynyt  4,9  % ja  työterveyshuollon  13,2  %.  Sen sijaan  yksityisen 
terveydenhuollon lähetteet ovat vähentyneet 2,3 %. Merkittävin selittävä 
tekijä  muutoksille  on  Covid-19  –epidemian  tasoittuminen  ja 
yhteiskunnan avautuminen. 

Palvelutuotanto  ei  ole  pystynyt  seuraamaan  lisääntynyttä  kysyntää. 
Avohoitokäyntien  määrä on vähentynyt  2,5 % ja hoitojaksojen määrä 
1,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Merkittävimmin 
tähän  on  vaikuttanut  vuoden  2022  aikana  jatkuvasti  paheneva 
hoitajapula. 

Hoitoa odottaneiden kokonaismäärä kiireettömän tai kiireellisen hoidon 
jonoissa  oli  30.6.2022  tilanteen  mukaan  6  533  asiakasta.  Yli  kuusi 
kuukautta  hoitoa  odottaneiden  osuus  kaikista  odottavista  on  6,2  % 
(n=408).  Odotusajan  mediaani  on  46  vrk.  Ennen  Covid-epidemiaa 
joulukuussa  2019  odotusajan  mediaani  oli  37  vrk.  Hoitajapulasta 
johtuen odotusajan mediaani kasvaa edelleen. 

Talous 

Toimintatuotot

Talousarvion kuntalaskutus perustuu 5 %:n kokonaiskasvuun edelliseen 
vuoteen  verrattuna.  Asiakasmaksutuottojen  kertymäksi  on 
talousarviossa arvioitu  9,1  milj.  euroa.  Tammi-kesäkuun 
perusteella  asiakasmaksutuottojen  arvioidaan  jäävän  budjetoidusta 
määrästä noin 1,1 milj. euroa. Osaltaan  asiakasmaksutulojen 
kertymään vaikuttaa edelleen myös co-vid-19-epidemia ja sen vaikutus 
sairaalan toimintaan ja palveluiden käyttöön. 

Myyntituottojen määrä, joihin kuuluvat mm. laboratoriopalvelut, koulutus
korvaukset  ja  kotikuntakorvaukset  näyttäisi  alkuvuoden  perusteella 
ylittävän talousarviossa arvioiden määrän noin 1,0 milj. euroa. Muiden 
tuloerien osalta tulokertymä vastaa alkuvuoden ennusteen perusteella 
budjetoitua määrää.

39. §
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Toimintamenot

Talousarvio  sisältää  useita  lähinnä  toimintamenoihin  liittyviä  riskejä, 
jotka todettiin  jo  talousarviota  hyväksyttäessä.  Merkittäviksi 
riskeiksi arvioitiin ulkopuolisten  sairaaloiden  käyttö  ja  sen 
kasvu,  potilasvakuutuksen  kustannukset,  tulevan  virka-  ja 
työehtosopimuksen vaikutukset palkkoihin sekä  palveluiden 
ostoihin  sekä  aineisiin  ja  tarvikkeisiin  varattujen  määrä
rahojen  riittävyys.  Lisäksi  riskiksi  arvioitiin  myös  Assi  sairaala-
hankkeeseen nostettavaien lainojen korkotason nousu. 

Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on talousarviossa varattu 49,5 milj. 
euroa. Vuonna 2021 ulkopuolisten sairaaloiden käytön toteuma oli 49,9 
milj.  euroa.  Ulkopuolisten  sairaaloiden  käytön  vähentämiseksi  tai 
ainakin käytön  pitämiseksi  nykytasolla  on  laadittu 
toimenpideohjelma, jota seurataan kuukausittain. Alkuvuoden toteuman 
perusteella  ulkopuolisten  sairaaloiden  käyttö  näyttäsi  toteutuvan  liki 
talousarvion mukaisena. 

Talousarvion tasapainottamiseksi tehtiin merkittäviä säästöarvioita myös 
palveluiden ostoista  sekä  aine-  ja  tarvikeostoista.  Näiden 
säästötavoitteiden todettiin jo talousarvion hyväksymisvaiheessa olevan 
riski. Tällä hetkellä suurin ylityspaine noin 3,0 milj. euroa, 
kohdistuukin  juuri  palveluiden  ostoihin  ja  aihe-  ja  tarvikehankintoihin. 
Yksi  merkittävä  aine-  ja  tarvikehankintojen  kustannusten  kasvuun 
vaikuttava tekijä on energian hinnan (kaasu, höyry) huomattava nousu.

Uusien  kunnallisten  virka-  ja  työehtosopimusten  korotuksista  ei 
talousarvion laadinta vaiheessa ollut tietoa, joten henkilöstökulujen 
osalta talous arviossa  käytettiin  palkkojen  1,7  %:n  korotusarviota. 
Korotusarvio näyt- täisi tässä vaiheessa olevan liian pieni uuden 
kunnallisen virka ja työehtosopimuksen tasoon verrattuna. Kunnallisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.6.2022 lukien 
2 %. Tehyn ja Superin jäsenistön  osalta  neuvottelut  palkoista 
jatkunevat syksyllä.  

Talousarvioon  sisällytettiin  henkilöstökulujen  osalta  arvioita 
vähennyksistä  mm.  kannustevapaan  ja  lomarahanvaihdon  käytön 
osalta, jotta valmisteluraami saavutettiin. Näiden  tekijöiden 
säästövaikusta pystytään arvioimaan  vasta  loppuvuodesta. 
Alkuvuoden toteuma ja sovitut palkan- korotukset  huomioiden 
henkilöstökulut  näyttäisivät  tässä  vaiheessa  ylittyvän  noin  2,7  milj. 
euroa. 

Maksuvalmius

Toistaiseksi  sairaanhoitopiirin  maksuvalmis  on  ollut  hyvä. 
Maksuvalmiutta  on  vahvistettu  ottamalla  käyttöön 

Valtuusto Kokouspäivä
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kuntatodistusohjelmien  kautta  saatavaa  lyhytaikaista  rahoitusta. 
Lyhytaikaista rahoitusta ei tällä hetkellä ole käytössä.  

Poistot 

Ahveniston rakennuksista (sairaalarakennus ja päiväkirurgian rakennus) 
tehtävä  lisäpoisto  2,33  milj.  euroa,  on  valtuuston  3.5.2022  (19  §) 
hyväksymän  poistosuunnitelman  muutoksen  mukaisesti  otettu 
huomioon toteumaennusteessa.

Tulosarvio

Sairaanhoitopiirin  tulos  näyttäisi  muodostuvan  noin  6,3  milj.  euroa 
alijäämäiseksi.  Tästä  noin  2,3  milj.  euroa  voidaan  kattaa  taseen 
ylijäämäerillä,  joten  kattamattoman  alijäämän  määräksi  arvioidaan 
jäävän  noin 4  milj.  euroa.  Tilannetta  voi  merkittävästi  muuttaa 
ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvu loppuvuonna. 

Liite (1) Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1) merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin puolivuosikatsauksen tammi-kesä-
kuulta 2022,

2) edellyttää, että sairaanhoitopiiri  pyrkii kaikin tavoin loppuvuoden ai-
kana talousarvion mukaiseen toimintaan sekä 

3)  esittää  puolivuosikatsauksen  valtuustolle  ja  hyvinvointialueen 
aluehallitukselle tiedoksi. 

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 26.10.2022 § 39

Liite (2) Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä sairaanhoitopiirin 
puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 tiedoksi.

Päätös:

Valtuusto Kokouspäivä
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1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHDON KATSAUS  

  
Leimaa antavaa vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle on ollut vuodenvaih-
teessa 2022–23 varsinaisen toimintansa aloittavan hyvinvointialueen valmis-
telu. Koko valmistelukauden kattavan projektisuunnitelman puutteellisuus ja 
epävarmuuden kokemus valmistelun tavoitteista ja erityisesti johto- ja hallinto-
henkilöstön omasta tulevaisuudesta söi runsaasti henkisiä voimavaroja. Sai-
raanhoitopiirin henkilöstö on kuitenkin varsin laajasti osallistunut valmistelun 
työryhmiin. Sairaanhoitopiirin henkilöstöä on siirtynyt lisääntyvästi hyvinvointi-
alueen valmistelutoimiston valmistelutehtäviin. Tämä osaltaan aiheuttanut tar-
peen priorisoida tehtäviä sairaanhoitopiirissä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on 
tämän aiemman kvartaaliraportoinnin tiivistyminen puolivuotisraporteiksi.  
 
Suuri hallinnollinen muutos näkyy myös monien kehityshankkeiden epäjatku-
vuutena, joka johtuu päätöksenteon epävarmuudesta, henkilöresurssien siirty-
misestä hyvinvointialueen valmisteluun tai kokonaan pois Kanta-Hämeen orga-
nisaatioista. Lisäksi tilannetta vaikeuttaa samaan aikaan edelleen jatkuva co-
vid-19-pandemia ja vaikeutuva hoitohenkilöstön saatavuus ja työmarkkinati-
lanne.   
 
Heijastumia edellä kuvatuista tekijöistä on esimerkiksi vapaan hoitopaikan va-
linnan kustannustason melko voimakkaaseen kasvuun, kun omaa leikkaustoi-
mintaa on jouduttu supistamaan.   

 
Koronapandemian jatkuminen on koko alkuvuoden 2022 näkynyt jatkuvana 
sairaanhoitopiirin hoitoyksiköiden kuormittumisena ja aiheuttanut myös run-
saasti henkilöstön sairauspoissaoloja.  

 
Kunnallinen työmarkkinatilanne aiheutti paljon epävarmuutta alkuvuoden 2022 
aikana. Erityisesti hoitajajärjestöjen ajoittaiset työtaistelutoimenpiteet aiheutti-
vat tiivistetyn resurssien johtamistarpeen.  

 
Samaan aikaan terveydenhuollon henkilöstön saatavuus on tasaisesti heiken-
tynyt ja erityisesti alkuvuoden aikana arvioitiin kesän 2022 tilanteen muodostu-
van jo varsin kriittiseksi. Sairaanhoitopiirissä tilanteeseen reagoitiin lisäämällä 
runsaasti vakituisen varahenkilöstön määrää. Lisäksi hälytys- ja vuoronvaihto-
korvauksia korotettiin määräaikaisesti.  

 
Edellä kuvatuista syistä sairaanhoitopiiri päätti myös neuvotella suoraan hoita-
jajärjestöjen kanssa työrauhasta ennen valtakunnallisen sopimuksen synty-
mistä. Neuvottelut herättivät runsaasti valtakunnallistakin huomiota, mutta ka-
riutuivat muiden työntekijäjärjestöjen työtaistelu-uhkiin ja siten niistä luovuttiin.  

 
Assi-hanke on edennyt likimain aikataulussaan. Hankkeen haasteeksi on nous-
sut ensin koronapandemian ja helmikuussa 2022 alkaneen Venäjän Ukrainaan 
kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttama voimakas kustannusinflaatio. Assin 
rakennustarvikkeiden ja alihankintapalveluiden hankinnat osuvat korkealla 
nousseiden kustannusten kauteen. Hankkeessa ja sairaanhoitopiirin hallituk-
sessa arvioitiin myös hankkeen keskeyttämistä siinä toivossa, että kustannus-
taso myöhemmin kääntyisi laskuun. Epävarmuus kustannuskehityksestä ja toi-
saalta sairaalan nykyisiin rakennuksiin liittyvät tekniset riskit kuitenkin painoivat 
arvioinnissa niin, että hanketta jatkettiin huolimatta kohonneista kustannuk-
sista.  
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Assi-hankkeessa on arvioitu hankkeen tavoitekustannuksen (toteutusta koske-
vassa sopimuksessa 308,2 milj. euroa) kasvaneen 13-28 milj. euroa.  Kohon-
neen kustannustason takia sairaanhoitopiirin riskivarauksia hankkeessa koro-
tettiin sairaanhoitopiirin valtuustossa kesäkuussa 2022 12,1 milj. eurolla. Li-
säksi hankkeen talousarviota kasvatettiin samassa valtuuston päätöksessä 
muiden hankkeen käynnistämisen jälkeen havaittujen tekijöiden ja inflaatiokehi-
tyksen takia 4 milj. eurolla.  

 
Assi-hankkeessa on sisäisesti käyty keskustelua siitä, tulisiko allianssin palve-
lutuottajaosapuolille korvata pandemian ja sodan aiheuttamaa poikkeuksellista 
kustannusnousua. Päätöksiä tästä ei kuitenkaan ole tehty ja linjauksiin palatta-
neen myöhemmin.  

 
Assin peruskiven muuraus tapahtui 19.5.2022. Ensimmäisenä muuraajana toi-
minut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén totesi juhlapuheessaan Assin 
olevan merkittävä terveydenhuollon tuottavuusinvestointi Kanta-Hämeessä. 
 

2 ASIAKASNÄKÖKULMA  

 
Asiakkuuden vuoden 2022 tavoitteet määriteltiin kahden laajan painopistealu-
een osalta. Nämä osa-alueet ovat:   
    

• Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy   
• Näyttöön perustuva hoito – laadukas, vaikuttava ja turvallinen   

    
   
Hoitoon pääsy ja tieto hoidon etenemisestä  
   
Vuoden 2022 aikana tavoitellaan nopeampaa hoitoon pääsyä. Kevätkaudella 
tämä ei vielä toteutunut. Ensikäyntiä, hoitoon pääsyä tai leikkaustoimenpidettä 
odottavien odotusaika oli edellisestä vuodesta hieman pidentynyt. Vuoden ai-
kana halutaan vähentää kantahämäläisten vapaan hoitopaikan valinnan perus-
teella tapahtuvaa ulosvirtausta muihin sairaaloihin.   
   
Hoidettavien potilaiden haltuunottoa sairaalassa halutaan parantaa tiedon li-
säämisellä. Tätä on tavoiteltu valmistelemalla joka käyntityyppien jälkeisiä yh-
teenvetoja, joiden kautta asiakas saisi käytettäväkseen heti selkeän tiedon toi-
mintaohjeista, jatkohoidosta jne.  
  
Palvelupolkukuvauksista saatiin valmiiksi lapsen unitaitojen tukipolku, eteisvä-
rinäpotilaan ja tyypin 2 diabetespotilaan palvelupolut sekä kahdeksi poluksi 
erotetut selkäleikkauspotilaan ja selkäoireisen palvelupolut. Polkutyön vahvis-
tamiseksi ja Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa kuvattavien polkujen yhte-
näistämiseksi käynnistettiin määräaikaisen palvelusuunnittelijan rekrytointi. 
Hän aloitti työnsä palvelupolkujen parissa kesäkuussa.  
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Digipalvelut   
   
Asiointialusta Oma Raittiin on vuoden 2022 aikana lisätty asiakkaan mahdolli-
suus siirtyä Omahoitoon ja tarkastella sieltä potilastietojärjestelmään kirjattuja 
terveystietojaan, esimerkiksi diagnooseja ja lääkitystä. Omahoidon kautta on 
mahdollista myös ammattilaisen ja asiakkaan välinen viestin välitys ja sen pi-
lotti on käynnistymässä piakkoin sisätautien poliklinikalla. Lisäksi Oma Raittiin 
on saatu näkyviin laboratoriolähetteet. Sitä kautta asiakkaan tietoisuus tulevista 
tutkimuksista ja niihin valmistautumisesta on lisääntynyt.  
  
Oma Raitin osalta on myös käynnistetty kehitystyö asiakkaan mobiilisovelluk-
sesta, joka koskisi koko hyvinvointialueen palveluita.  Oma Raitti toimii tällä 
hetkellä vain verkkoselaimen kautta, mutta tulevaisuudessa käyttö helpottuu 
huomattavasti myös mobiililaitteilla eli älypuhelimilla ja tableteilla. Asiakkaille 
on tarkoitus saada nopea, paikasta riippumaton yhteydenoton mahdollisuus 
sekä yksi paikka, josta löytää kaikki hyvinvointialueen terveyspalvelut. Mobii-
lisovelluksen kehitystyötä toteutetaan Digian kanssa palvelumuotoilun ja yh-
teiskehittämisen projektina. Asiakkaat ovat koko kehityksen sekä toteutuksen 
ajan tärkeässä roolissa arvioiden käyttäjätestauksissa kutakin sovelluksen toi-
mintoa ja sisältöä. Lisäksi mukana kehitystyössä on laaja joukko ammattilaisia 
koko maakunnan alueelta.    
  
Hyvinvointialueella on käynnistetty Digiohjelman laatiminen tekemällä kartoitus 
alueellamme asukkaiden sekä asiakkaiden käytössä olevista sähköisistä palve-
luista.  
   
Asiakasosallisuus  
 
Asiakasosallisuuden perusmuotona on palautteen antamisen mahdollistami-
nen. Kyselyllä kartoitetaan myös asiakkaan kokemusta hoidon laadusta. Vuo-
den alusta kesäkuun loppuun mennessä tekstiviestitse säännölliseen asiakas-
kyselyymme oli vastannut 12 437 asiakasta. Heistä naisia oli hieman enem-
män, 61,5 %. Vastaajien ikäjakauma on kuvan 1 mukainen.    
  

  
Kuva 1: Tekstiviestikyselyn vastanneiden ikäjakauma 1–6/2022  
  
Suositteluindeksi (NPS) koko sairaalassa oli 75,36. Se ylittää indeksin tavoi-
tearvon 70. Kyselyn reaaliaikaiset raportointisivustot ja avoimen kysymyksen 
vastauksiin liittyvät raportointioikeudet saatiin valmiiksi kesäkuussa. Näiden si-
vustojen kautta yksiköiden esimiehet pystyvät tarkastelemaan sekä numeraali-
sia että avoimia vastauksia asiakaslähtöisen toimintansa kehittämisen tukena. 
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Kyselyn numeraaliset vastaukset on viety myös tiedolla johtamisen Logex Re-
gion-järjestelmään. Salattuun perussuoritteen tunnukseen yhdistettyjä vastauk-
sia pystytään siellä tarkastelemaan myös polkukohtaisina kuvaajina (kuva 2) 
erikoissairaanhoidon tietojen osalta.  
  

Kuva 2: Polkukohtainen kuvaaja NPS-arvojen vaihtelusta, mallina rintasyöpä  
  
Suosittelukysymyksen (NPS) vastausten tarkastelu onnistuu myös kuvattujen 
palvelupolkujen mukaisessa järjestyksessä (kuva 3).   
  

  
Kuva 3: NPS-arvon vaihtelu palvelupolun kontaktipisteissä, mallina rintasyöpä  
  
Asiakasraadin toiminta on jatkunut etäkokouksina ja työpajoina. Pandemiati-
lanne esti vierailukäyntien aloittamisen vielä ensimmäisen kolmanneksen ai-
kana. Kevätkaudella on ollut kaksi kokousta ja kolme eri aiheisiin keskittynyttä 
työpajaa. Asiakasraati oli arvioimassa hyvinvointialueen asiakaskokemuksen 
tavoitetilaa, ruoan valinnanvapauuspilotissa kehitettyä tilaussivustoa sekä Assi-
sairaalan sähköisen opastamisen suunnitelmia.  
  
Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa on jatkunut tiiviinä. Kevään aikana pääaulan 
OLKA-piste on ollut helmikuun ajan suljettuna koordinaattorivaihdoksen vuoksi, 
mutta jatkanut toimintaansa 14.3.2022. Pandemiatilanteen vuoksi siirtyneet 
OLKA-avajaiset päästiin pitämään 29.4.2022. OLKA-pisteellä on koko kevät-
kauden aikana käynyt yhteensä 648 henkilöä.   
  
OLKA-pisteellä on ollut 13 teemapäivää. Niitä ovat toteuttaneet seuraavat jär-
jestöt tai hankkeet:  
 

• Hämeen allergia- ja astmayhdistys ry  
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• Työkykyä yhdessä –hanke  
• Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry  
• Hämeenlinnan seudun psoriasisyhdistys ry  
• Hämeen Seudun Diabetesyhdistys  
• Hämeenlinnan Seudun Invalidit ry  
• Hämeenlinnan seudun sydänyhdistys ry  
• Kanta-Hämeen Luustoyhdistys ry  
• Kanta-Hämeen muistiyhdistys ry/Musiikki ja muisti –hanke  
• Kanta-Hämeen munuais- ja maksayhdistys ry  
• Kanta-Hämeen neuroyhdistys ry  
• Kanta-Hämeen näkövammaiset ry  
• Suomen Ultraharvinaiset ry  

 
Ensimmäinen sairaalavapaaehtoisten ILONA-valmennus pidettiin 11.4.2022. 
Valmennukseen osallistui yhteensä 9 vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunutta, 
joista 8 on aloittanut sairaalavapaaehtoisten tehtävissä mm. aula-avustajana ja 
sairaalaseuralaisena. Vapaaehtoiset ovat kohdanneet sairaalan tiloissa 176 
henkilöä.  
 
Potilasturvallisuus  
  
Toimintasuunnitelman mukaiset auditoinnit on aloitettu. Auditointi-kohteina ovat 
HaiPro prosessi ja hoitajien sekä lääkärien raportointikäytännöt. Potilasturvalli-
suuskulttuurikyselyn tulokset ovat valmistuneet ja ne esitellään touko-kesäkuun 
aikana sairaalan johdolle.  
  
Hyvinvointialueen valmistelussa on perustettu asiakas- ja potilas-turvallisuus-
työryhmä, joka on aloittanut alueellisen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitel-
man laatimisen.  
  
Lääkitysturvallisuuden osalta lääkehoidon käytänteiden auditointeja on jatkettu 
koronatauon jälkeen. Lääkinnällisten laitteiden sähköinen osaamisen hallinta-
järjestelmän hankinta on käynnistynyt kesällä 2022 yhdessä hyvinvointialueen 
kanssa.  
   
Viestintä ja verkostoyhteistyö  
  
Viestintäyksikön resurssia kuormitti vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ko-
ronavirusepidemian ja erityisesti omikronvariantin aiheuttamat tarpeet sekä 
myöhemmin keväällä työtaistelutoimenpiteisiin liittyvä sisäinen ja ulkoinen vies-
tintätarve. Kanta-Hämeen keskussairaalan veto- ja pitovoiman lisäämisen tu-
eksi toteutettiin keväällä viidestä videosta koostunut kampanja, jossa tuotiin 
esiin potilastarinoita sekä keskussairaalan ammattilaisten näkemyksiä sekä 
Pride and Joy -kehittämishanketta. KHKS:n ammattilaisia on nostettu esiin 
Kuukauden kasvo -artikkeleiden kautta ja palveluja esitelty webinaareissa, 
joissa erityisesti synnytys- ja naistentautien yksikkö on ollut aktiivinen. Hyvin-
vointialueen viestinnän valmisteluun on osallistuttu osana maakunnan viestin-
täverkoston toimintaa sekä verkkosivu- ja intrahankkeen työryhmissä.  
   
Assi-hankkeen osalta merkittävä ponnistus oli peruskiven muuraus -tapahtu-
man järjestelyt, joka järjestettiin 19.5.2022 Assin työmaan läheisyydessä. Ta-
pahtumassa oli noin 120 henkilöä ja kutsuttujen listalla oli allianssin kaikkien 
osapuolten edustus, poliittiset päättäjät, yhteistyökumppanit ja media. Perhe- ja 
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peruspalveluministeri Aki Lindén toimi juhlapuhujana. Tapahtumassa ja järjes-
telyissä painotettiin palveluissa paikallisiin ja oman talon toimijoihin haluten 
osoittaa näiden arvostustamme. Tapahtuma dokumentoitiin valo- ja droneku-
vauksella.   
  
Hämeenlinnan kaupungin kanssa on yhteistyössä viestitty kaupungin tienra-
kennustöiden ja Assin rakennustyömaan vaikutuksista liikennejärjestelyihin vä-
littömässä läheisyydessä. Assin ympärillä tapahtuu –viikkotiedotetta on jaettu 
edelleen työmaan naapureille, sairaalan henkilöstölle ja lähikouluille sekä lähi-
alueen kauppojen ilmoitustauluille. Viikkotiedotteessa kerrotaan, mitä työmaalla 
tapahtuu nyt ja mitä seuraavaksi on tapahtumassa.  
   
Alkuvuonna saatiin päätökseen kutsukirjeen uudistamisprojekti. Kaikkiin sairaa-
lan yksiköihin on otettu käyttöön yhdenmukainen ajanvarausilmoitus ja Terve-
tuloa hoitoon -liite. Lisäksi jokainen yksikkö on saanut ohjeistuksen käydä läpi 
muita kutsukirjeen liitteitä, jotta asiakkaalle menevä informaatio kutsuissa on 
selkeä. Lisäksi englanninkieliset versiot sekä ajanvarausilmoituksesta että Ter-
vetuloa hoitoon -liitteestä on otettu käyttöön.   
   
Hyvinvointialueen asiakaskokemuksen tavoitetilan ja johtamisen rakennetta on 
työstetty alkuvuoden aikana eteenpäin pienempiin kokonaisuuksiin keskitty-
vissä ryhmissä. Tarkoituksena on päästä konkreettisempiin ehdotuksiin esimer-
kiksi asiakasraatien toiminnassa, kokemusasiantuntijoiden koulutuksissa, joh-
tamisen vuosikellon rakenteissa ja kansallisen palautemallin käyttöönottoon liit-
tyen.    

3 TOIMINTA  

3.1 Palvelujen kysyntä  

  
Palvelujen kokonaiskysyntää kuvaa sairaanhoitopiiriin saapuneiden uusien lä-
hetteiden määrä, johon kuuluvat ulkoiset lähetteet, lähinnä terveyskeskuksista, 
yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta tulleet lähetteet. Lisäksi kokonaisky-
syntään kuuluvat sairaanhoitopiirin sisäiset lähetteet, mikä tarkoittaa yksiköstä 
toiseen menevien lähetteiden määrää.   
   
Uusien lähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2022 ensimmäisen kuuden kuu-
kauden aikana 2,9 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan mennessä. Terveys-
keskuslähetteiden määrä on lisääntynyt 4,9 % ja työterveyshuollon lähete-
määrä on kasvanut 13,2 %. Sen sijaan yksityisen terveydenhuollon lähetemää-
rät ovat laskeneet -2,3 %.   
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Kuvio 1. Palvelujen kokonaiskysyntä (lähetteet) ajalla 1.1.2022-30.6.2022 ja vertailuna 
vastaava vuoden 2021 ajankohta. (Lähde: Exreport - Organisaatiomittaristo)  

 
 
 
 
 
Seuraavassa taulukossa on nähtävissä kunnittain palvelujen kokonaiskysyntä 
1.1.-30.6.2022 sekä vertailuajankohtana vastaava ajankohta vuonna 2021.  
 
  

  
Taulukko 5. Palvelujen kokonaiskysyntä (Lähde: Exreport – Hoitotiedot - Lähetteet)  
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Seuraavassa taulukossa on erikoisaloittain palvelujen kokonaiskysyntä tammi-
kesäkuussa 2022 sekä vertailu vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021.  
  

  
Taulukko 6. Palvelujen kokonaiskysyntä erikoisaloittain (Lähde: Exreport Exreport – Hoitotiedot 
- Lähetteet)  
  
 
 
 
  
Synnytyksiä oli kesäkuun loppuun mennessä 535 kappaletta, jolloin laskua 
edelliseen vuoteen on -7,8%.  
  
  

  
Kuvio 2. Synnytykset 1-6/2021 – 1-6/2022 (Synnytysosaston tilastot)  
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3.2 Hoidon saatavuus  

  
Terveydenhuoltolain mukaisesti hoitoa odottavissa seurataan sekä polikliinista 
hoitoa ja leikkaushoitoa odottavia asiakkaita. Hoitoa odottaneiden kokonais-
määrä kiireettömän ja kiireellisen hoidon jonoissa kesäkuun 2022 lopussa oli 
yhteensä 6 615. Vuoden 2021 kesäkuun lopussa hoitoa odottavia oli 4 632.   
   
Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden osuus kaikista odottavista on 6,3 % 
(n=414) ja odotusajan mediaani on 46 vrk. Vastaavat luvut vuoden 2021 kesä-
kuussa olivat 2,5 % (n=118) ja mediaaniodotusaika 40 vrk.   
   
Kuviossa 3 on prosenttiosuus hoitotakuuseen kuuluvista lähetteistä, jotka ovat 
käsitelty 0–3 vuorokauden kuluessa. Kolmessa vuorokaudessa käsiteltyjen lä-
hetteiden määrä vastaavaan aikaan vuosi sitten oli 93 %.  
  
  

   
Kuvio 3. Lähetekäsittely 0-3 vrk ajanjaksolla 1.1.-30.6.2022. (Lähde: Exreport –  
Organisaatiomittaristo)  
  
  
Alla olevasta kuviosta 4 ilmenee hoitotakuuseen kuuluvien hoitoa odottavien 
asiakkaiden määrä. Hoitojonot etenkin yli 6 kk hoitoa odottaneiden osalta ovat 
korkeammalla viime vuoteen verrattuna ja tason kasvu lähestyy vuoden 2020 
kehitystä.    
  
  

  
Kuvio 4. Hoitoa odottaneet asiakkaat 1/2019 - 6/2022 (Lähde: Exreport – Hoidon saatavuus)  
  

Valtuusto 26.10.2022 § 39 Liite 2



12 
 

 

Valtakunnallisesti seurattavien leikkaustoimenpiteiden (THL) saatavuus on hei-
kentynyt (odotusaika 109 vrk) verrattuna vuosi sitten vastaavaan aikaan (odo-
tusaika 66 vrk).   

3.3 Avo-, vuodeosastohoidon ja leikkaushoidon palvelu  

  
Kuntalaskutettavien käyntien määrä on vähentynyt -2,5 % ja hoitojaksojen 
määrä -1,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Hoitojaksojen 
keskimääräinen pituus on 3,2 vrk.    
  
  

                  
Kuvio 5. Kuntalaskutettavat käynnit  Kuvio 6. Hoitojaksojen määrät  
  

              
Kuvio 7. Ensikäynnit / uusintakäynnit  Kuvio 8. Hoitojaksojen pituus    
  
Sekä kuntalaskutettavien että ei kuntalaskutettavien käyntien määrät ovat li-
sääntyneet 2,7 % konservatiivisella ja 0,3 % operatiivisella tulosalueella. Psyki-
atrian tulosalueen käynnit ovat sen sijaan vähentyneet -13,1 % vuoteen 2021 
verrattuna. Osastohoidossa hoitopäivät ovat lisääntyneet konservatiivisella tu-
losalueella 9,6 % ja vähentyneet operatiivisella tulosalueella -7,8 %. Psykiat-
rian tulosalueella hoitopäivien määrä on kasvanut 8,1 % edellisvuoteen verrat-
tuna. Hoitojaksojen määrät ovat vähentyneet -7,2 % operatiivisella ja -11,1 % 
psykiatrian tulosalueella. Sen sijaan konservatiivisella tulosalueella hoitojaksot 
ovat kasvaneet 6,3 %.  
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Taulukko 7. Tulosaluekohtaiset suoritteet 1.1.-30.6.2021 ja 1.1.-30.6.2022(Lähde: Exre-
port – Hoitotiedot)  
  
 
Leikkaustoiminta  
  
Leikkaustoiminta on vähentynyt -6,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrat-
tuna.  
  

  
Taulukko 8. Leikkaustoimenpiteiden lukumäärät kumulatiivinen 6/2021 ja 6/2022  
(Lähde: Exreport – Leikkaushoidon toimenpiteet)  
  

4 OSTOPALVELUT   

  
Ulkopuolisten palveluostojen euromääräinen taso on vaihdellut välillä 3–4 M€ 
kuukaudessa vuosien 2017–2020 aikana. Joulukuussa 2020 4 M€:n haamuraja 
rikkoutui ja vuoden 2021 kuukausikohtainen kulu oli yli 4 M€ joulukuuta lukuun 
ottamatta.   
  
Vuonna 2022 kuukausikohtainen kulu on tammikuuta lukuun ottamatta ollut yli 
4 M€. Vuoden 2022 kuluprofiili on tammikuusta toukokuulle ollut identtinen 
edellisen vuoden 2021 kanssa. Kesäkuussa 2022 kuukausikohtainen kulu saa-
vutti ennätyksensä 5,7 M€.   
  
Vuodelle 2022 ulkopuolisten sairaaloiden kuluennuste on 52,6 M€ ja tämä 
näyttää hyvinkin toteutuvan.   
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Ostopalveluiden kuukausittainen määrä €  
  

  
Kuvio 9. Ostopalveluiden kuukausittainen määrä euroina 1/2017 - 6/2022. (Lähde: Effector 
Ostopalvelut –raportti.)  
  
  
Ostopalveluiden kokonaisvolyymia ei ole saatu käännettyä laskuun. Tähän vai-
kuttavat monet tekijät. Valtakunnallinen toimintojen keskittäminen syksyllä 
2016 siirsi osan leikkauksista yliopistosairaalaan, mutta tuon jälkeen uusia 
merkittäviä toimintatapojen muutoksia ei ole tapahtunut, eikä keskittämiseen 
liittyvää toimintaa voida pitää kokonaiskasvun syynä. Osa ostopalveluiden käy-
töstä liittyy vahvasti valtakunnalliseen kilpailuun ja markkinointiin esim. teko-
nivelleikkausten osalta ja vapaan hoitopaikan valinnan merkitys ostopalvelui-
den osalta on kokonaisuudessaan merkittävä.  
  
Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palve-
luita ja osaamista on lähdetty suunnitelmallisesti jalkauttamaan perustason yk-
siköihin ja myös suoraan väestölle. Jalkautuva työ keskeytyi lähes kokonaan 
koronaepidemian vuoksi, mutta alueellisen yhteistyön ja osaamisesta viestin-
nän projektit jatkuvat nyt jälleen epidemiatilanteen mahdollistaessa tämän sekä 
henkilöiden työresurssin osalta, että jalkautumisen osalta. 2021 talousarviota 
tehdessä, sairaanhoitopiirin toiveena oli jakaa kuntien kanssa riskiä, joka osto-
palveluiden kasvuun liittyy ja siten sitouttaa perusterveydenhuollon yhteistyö-
kumppaneita oman sairaanhoitopiirin palveluiden suosittelijana. Tähän ei vali-
tettavasti päästy, mutta tiedotusta, koulutusta ja konsultaatiomahdollisuuksia 
lisäämällä sairaanhoitopiiri pyrkii vahvistamaan alueella tunnettavuuttaan ja ha-
luttavuuttaan laadukkaan erikoissairaanhoidon tuottajana. Lisäksi sairaanhoito-
piirissä on valmisteilla toimenpideohjelma, jossa ulosvirtauksen hallinnan, saa-
tavuuden kehittämisen ja toimintatapojen muutosten kautta ulkopuolisten sai-
raaloiden kasvuosuus voidaan pysäyttää ja kääntää laskuun. Neuvottelut mm. 
maksusitoumuskäytäntöjen palauttamisesta ERVA-alueella jo ensi vuoden 
alusta ollaan aloittamassa.   
  
Kalleimmat ulkopuolisten ostojen erikoisalat ovat kirurgia ja ortopedia (Coxa), 
kardiologia (Sydänsairaala), neurokirurgia ja onkologia.   
Suurimmat talousarvion ylittävät erikoisalat ovat 2022 alkuvuoden osalta las-
tentaudit ja nuorisopsykiatria. Hoitoon kuitenkin ollut hoidonporrastuksen mu-
kaista ja potilaat ovat olleet yliopistosairaalatasoisesti hoidettavia.   
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KHSHP:ssä on toiminut johtajaylilääkärin vetämänä ulkopuolisia ostoja koordi-
noiva ryhmä. Erityistä huomiota on kiinnitetty oman palvelutarjonnan lisäämi-
sen mahdollisuuteen operatiivisilla aloilla ja varsinkin ortopediassa. Sydänsai-
raalan on KHSHP:n strategien sopimuskumppani.   

  
  
Ulkopuolisten sairaaloiden ostot 1–6 / 2022  
  

  
Taulukko 9. Ulkopuolisten sairaaloiden ostot kunnittain 1-6/2022 (Lähde: Effector Ostopalve-
lut –raportti.)  
  
  

  
Kuvio 10. Palveluostot ilman kalliita hoitoja ja vapaata valintaa 1/2017 - 6/2022 (Lähde: 
Lähde: Effector Ostopalvelut –raportti.)  
  
Kysynnän kasvun seurauksena palveluostot ilman kalliita hoitoja (50 000 euroa 
kuukaudessa) ja vapaata valintaa ovat olleet edelleen nousussa. Maksu-
sitoumusten osalta käytäntöjen tarkistamista ja hoitojen kotouttamisen tehosta-
mista on vahvistettu ja asiasta on käyty neuvottelut PSHP:n kanssa ja laadittu 
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tarkennetut maksusitoumuskäytännöt. PSHP:n osuus on perinteisesti n. 2/3 ul-
kopuolisista ostoistamme.   

  
Kuvio 11. Vapaan hoitopaikan valinnan euromääräinen kehitys 1/2017- 6/2022 (Lähde: 
Lähde: Effector Ostopalvelut –raportti.)  

5 SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TUOTTAVUUDEN KEHIT-
TÄMINEN   

  
Sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämistä on jatkettu strategisten linjausten mu-
kaisesti alkuvuonna 2022.   
  
Yhtymähallinnossa aloitti alkuvuonna uudessa virassa kehittämisjohtaja, jolle 
kuuluu yhtymätason kehittämishankesalkun sekä strategisten ja suurten hank-
keiden omistajuus. Tehtäväkuvaan kuuluu johtaa kehittämisyksikköä ja mm. 
arvioida vastaavien organisaatioiden ja toimintojen kehittymistä Suomessa ja 
maailmalla, vastata toimintakyvyn ja vaikuttavuuden vertailtavuudesta tällaisiin 
muihin toimijoihin ja käynnistää uusia kehittämistoimenpiteitä saatavan tiedon 
pohjalta.    
   
Kehittämistiimiin kuuluu 21 työntekijää ja sen tehtävä on auttaa johtoa ja muita 
yksiköitä strategian toteuttamisessa edistämällä kehittämisprojektien toteutu-
mista sekä osallistumalla muihin kehittämiseen tähtäävien toimintoihin ja työ-
ryhmiin. Tiimissä on hallinnon tukipalveluiden ja muiden yksiköiden asiantunti-
joita, joiden tehtäväkuvassa kehittämistyö on merkittävässä roolissa. Kuluvana 
vuonna moni kehittämistiimin jäsen on tehnyt hyvinvointialueen valmistelua, ja 
osa heistä on myös siirtynyt hyvinvointialueen valmistelutoimiston työnteki-
jöiksi.    
   
Kehittämismääräraha ja ulkopuolelta saatu hankerahoitus ovat kuluvalle vuo-
delle yhteensä noin miljoona euroa. Kehittämismääräraha kuluvan vuoden ta-
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lousarviossa on noin 400 000 euroa, josta 100 000 euroa kohdistuu Tays Ke-
hittämisyhtiön kuluihin. Tämän lisäksi tälle vuodelle on saatu ulkopuolista han-
kerahoitusta, josta merkittävin on noin 650 000 euroa EU:n kestävän kasvun 
(RRF-ohjelma) ensimmäisen vaiheen rahoitus.   
   
RRF-ohjelman rahoituksesta noin 90 000 euroa käytetään Oma Raitin käyttö-
liittymän ja palvelujen kehittämiseen ja laajentamiseen mobiililaitteille sopiviksi. 
Kokonaisuudessaan Oma Raitin mobiilialustan kehittämiseen investoidaan 
vuoden aikana 427 500 euroa. Hankkeen toteuttaa Istekki Oy alihankkijanaan 
Digia Oy.    
   
RRF-ohjelman rahoitusta on käytetty myös Pride and Joy -hankkeeseen, jolla 
parannetaan vuodeosastojen asiakasvirtojen hallintaa sekä digitaalisuuden ko-
keilemiseen liittyviin pilottikokeiluihin, hyvinvointialueen digiohjelman laatimi-
seen, asiakkuudenhallinnan selvitysprojektiin, asiakas- ja potilastietojärjestel-
mästä riippumattoman tuotannonohjauksen kehittämisen jatkohankkeeseen 
sekä palvelupolkujen suunnitteluun ja kuvaamiseen hyvinvointialueen yhtei-
senä toimintana.   
   
Isoimmat ict-hankkeet on rahoitettu investoinneista ja joitakin ict-hankkeita on 
mennyt tietotekniikkapalveluiden käyttötalousmenoista.    
   
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.     
   
Hankkeiden etenemistä seurataan Keto-projektinhallintaohjelmiston avulla ja 
käymällä läpi niiden tilannetta kehittämistiimin kokouksissa. Eri vaiheissa olevia 
projekteja on salkussa suuri määrä ja osa niistä siirtyy hyvinvointialueelle vuo-
den vaihteessa.    
   
Sairaanhoitopiirin kehittämisen keskeiset teemat     
   
Assi-hanke – Käynnistettiin koordinaatioryhmän toiminta, jolla ohjataan sairaa-
lan toiminnallisen muutoksen valmistelua sekä Assin tarvitsemien ict-ratkaisu-
jen valmistelua ja hankintaa. Keväällä 2022 oli ajankohtaista toiminnanohjauk-
sen tietojärjestelmän kilpailuttaminen.    
   
Palvelupolut – Visuaalisesti selkeä informointi asiakkaille palveluketjuittain hoi-
don etenemisestä ja siihen liittyvistä lisätietomahdollisuuksista. Nämä on ku-
vattu tarkemmin Asiakkuus -otsikon alla.   
   
Asiakaslähtöinen toiminta – Asioinnin parantamiseksi on toteutettu useita eri 
projekteja. Nämä on kuvattu tarkemmin kohdassa 1.3. Asiakkuus.      
   
Tays Kehittämisyhtiö – Yhteistyötä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämi-
sessä, hankinnoissa sekä osaamisen kehittämisessä.     
   
Kumppanuudet – Lifecare-potilastietojärjestelmän osalta on toteutettu Kumppa-
nuussopimuksen mukaista yhteistä valmistelua muiden Lifecare-sairaaloiden 
sekä Tieto Finland Oy:n kanssa.    
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Tiedolla johtaminen – analyytikkopalveluja tiedon tuotantoon tarjottiin ja käyttä-
jiä koulutettiin.    
   
Ulkopuolisten sairaaloiden käytön vähentämiseen tähtäävät toimet – analyytik-
kopalveluja tiedon tuotantoon, asiantuntijoiden välisen konsultaatiopalvelun 
(chat-palvelun) testaaminen.    
   
Vaikuttavuus – Vaikuttavuuden seuranta on tällä hetkellä yksi keskeisiä tervey-
denhuollon tutkimus- ja kehittämisteemoja valtakunnallisesti. Hoidon vaikutta-
vuutta voidaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa seurata potilasryhmäkohtai-
sesti Region Value –ratkaisun avulla ja asiakkaiden kokemaa hoidon vaikutta-
vuutta PROM-kyselyillä Oma Raitin kautta.   
   
Pride and Joy – Asiakasvirtauksen hallinnan ratkaisumalli Pride and Joy on 
käytössä neljällä vuodeosastolla (4B, 5A, 5B ja 6A) sekä päivystyksen tarkkai-
luosastolla. Huhtikuussa 2022 järjestelmän käyttöä laajennettiin alueellisesti 
Riihimäen, Forssan ja Janakkalan sairaaloihin jo aiemmin mukana olleen Hä-
meenlinnan terveyskeskussairaalan lisäksi. Järjestelmän käyttö tehostaa vuo-
deosastojen toimintaa parantamalla asiakasvirtojen hallintaa ja lisäämällä hoi-
toketjujen läpinäkyvyyttä organisaatioiden välillä.   
  
Tuottavuusohjelma – Kehittämisyksikössä on valmisteltu tuottavuusohjelmaa, 
joka käsittäisi useita toiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Ohjelman 
sisältöä on valmisteltu kehittämistiimin työpajoissa. Periaatteena on, että kehit-
tämistyötä ja toiminnallisia muutoksia validoidaan myös taloudellisin mittarein 
ja prosessien systemaattinen läpikäynti johtaisi laatujärjestelmän käyttöön. Ko-
konaisuus pyritään liittämään osaksi RRF-ohjelman toisen vaiheen rahoi-
tusta.    
   
RRF-rahoitushaut – Tälle vuodelle Kanta-Hämeeseen saatiin sote-hankkeiden 
kehittämisrahaa 1,3 M€, josta puolet 650 000 € ohjattiin sairaanhoitopiirille. 
Vuosia 2023–2025 koskeva jatkorahoitushaku aukeaa kuluvan vuoden syksyllä 
ja on arvioitu, että kukin hyvinvointialue voi saada RRF-ohjelmasta suuruudel-
taan jopa 10-20 M€ valtionrahoituksen sote-palvelujen kehittämiseen. Tämän 
hankehaun valmistelussa kehittämisyksikkö on ollut aktiivinen.    

6 HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA  

  
Sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä 30.6.2022 oli 1 956, joka sisältää tois-
taiseksi voimassa olevat (1 506 hlöä) ja määräaikaiset työ- ja palvelussuhteet 
(450 hlöä). Vuotta aiemmin henkilöstöä oli yhteensä 1 978 henkilöä (1 494 va-
kituiset, 484 määräaikaiset).   
   
Strategisten tavoitteiden toteutuminen (Palkitseva työ)  
   
Vuoden 2022 strategian tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Tavoitteita 
edistävänä tekijänä voidaan nähdä arvojen mukainen yhdessä tekeminen. Ta-
voitteiden toteutumisen haasteina on ollut koronatilanne, kevään työehtosopi-
musneuvotteluihin liittyvä tilanne sekä valtakunnalliset haasteet henkilöstön riit-
tävyydessä. Myös hyvinvointialueelle siirtymisellä ja sen valmistelulla on vaiku-
tusta tavoitteiden saavuttamiseen. Kaiken kaikkiaan strategisten tavoitteiden 
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toteutuminen täysimääräisesti tulee olemaan haasteellista mutta ei mahdo-
tonta. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhteistyötä ja sitoutumista sekä 
myös priorisointia erityisesti johdolta ja esihenkilöiltä.    
   
Organisaatiokulttuurin muutos, matala hierarkia, tiimimäinen ja arvojen mukai-
nen työskentelykulttuuri ovat edistyneet yksilötasolla ja koko organisaatiossa. 
Näiden edistämiseen ja toteutumiseen on kuitenkin myös jatkossa kiinnitettävä 
paljon huomiota. Henkilöstökyselyn tulokset 30.6. mennessä näyttävät arvojen 
ja strategian tavoitteiden mukaista positiivista kehityssuuntaa.   
   
Täydennyskoulutuspäivien määrä on noussut hiukan viime vuoden vastaavasta 
ajanjaksosta. Perehdytykseen on panostettu tänä vuonna entistä enemmän. 
Sähköistä työkalua Introa on käytetty perehdytyksen tukena useimmissa toi-
mintayksiköissä. Lisäksi perehdytystä on tuettu mentorointimallin käyttöön-
otolla, koulutuksellisilla työpajoilla sekä hoitotyön kesätyöntekijöiden yhteisillä 
Kesäolohuone-tapaamisilla.  
   
Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 21 % verrattuna viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon. Korona on ollut suurimpia sairauspoissaoloihin vaikuttaneita teki-
jöitä. Mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin vä-
hentynyt. Strategian tavoite on siis toteutunut osittain.  
   
Työterveyslaitoksen hyvinvointitutkimuksen tulokset julkaistiin loppuvuodesta 
2021 ja koko henkilöstön tulokset käytiin tässä yhteydessä läpi. Strategian ta-
voitteena vuonna 2022 on, että yksiköissä käydään läpi tulokset, tehdään toi-
mintasuunnitelma ja lisäksi suunnitelmien toteutusta ja vaikutuksia seurataan 
yksiköissä, tulosalueiden johtoryhmissä, moniammatillisessa tukitiimissä ja työ-
terveyshuollossa. Tavoite on toteutunut osittain.    
   
Esihenkilöiden työtä on tuettu sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen tuottamilla 
koulutuksilla. Esihenkilöille on edelleen ollut tarjolla mahdollisuus varata aika 
konsultaatiokeskustelulle Terveystalon työterveyspsykologilta, jonka kanssa on 
voinut käydä keskustelua mistä tahansa esihenkilötyöhön liittyvästä asiasta. 
Henkilöstöjohtamiseen on sovittu varattavaksi kaikille esihenkilöille kokoukse-
ton aika keskiviikkoiltapäiviksi.  
   
Koko sairaanhoitopiirin henkilöstölle on tarjottu työhyvinvointia tukevia we-
binaareja sekä järjestetty työhyvinvointiviikko 2.-6.5.2022 monipuolisella oh-
jelma- ja koulutustarjonnalla. Pilotti-kokeiluna toteutettiin erääseen yksikköön 
työhyvinvoinnin tukemiseksi HR:n ja työsuojelun yhteistyönä Puhallus-paikka, 
jonka tarkoituksena oli tukea henkilöstön jaksamista ja tarjota mahdollisuus 
rentoutumiseen, pysähtymiseen ja puhumiseen.   
  
Alkuvuoden aikana on myös toteutettu esimerkiksi Koronapandemiasta johtuva 
pidennetty tilapäinen sairaan lapsen hoitovapaa, Tartuntatautilain 48a§ mukai-
sen soveltuvuuden ohjeistus ja kirjaaminen, kaikkien sairaanhoitopiirin terveys-
alan ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tarkistaminen ja kirjaaminen sekä 
päivitetty ohjeet epäasialliseen kohteluun puuttumiseen sekä varhaiseen välit-
tämiseen ja aktiiviseen tukemiseen.    
  
Rekrytointi ja työnantajamielikuva  
   
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri näyttäytyy arvojensa mukaisena rohkeana toi-
mijana, joka erottuu muista sote-alan toimijoista lämpimällä ja ihmisläheisellä 
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markkinoinnilla. Rekrytoinnin sisällöntuotantoon sekä markkinointiin panoste-
taan ja tässä hyödynnetään esimerkiksi Facebookia ja LinkedInia. Yhteistyö-
kumppaneiden kanssa on toteutettu artikkelikampanjoita ja tuotettu videot syn-
nytysosaston sekä varahenkilöstön yksiköistä rekrytointien tueksi. Kuntarekryn 
kanssa on tuotettu työnantajabrändiä tukeva mobiiliystävällinen urasivu ja li-
säksi on otettu käyttöön hakijaystävällisiä sekä rekrytointiprosessia nopeuttavia 
hakumenetelmiä. Rekrytointia on tuettu myös rekrytointipalkkioiden avulla tie-
tyissä ammattiryhmissä.  
   
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on tammi-kesäkuun välisenä aikana ollut 
avoinna 240 työpaikkaa, joista 14 paikkaa on ollut sisäisessä haussa. Yh-
teensä hakemuksia on avoinna oleviin paikkoihin jätetty 1 009 kappaletta. 
Avoinna olleista paikoista sairaanhoitajien paikkoja on ollut 100 kappaletta, joi-
hin on tullut yhteensä 349 hakemusta eli avoinna olevaa paikkaa kohden on 
ollut 3,49 hakijaa (4,4 hakijaa, 1–6/2021). Sairaanhoitajien hakijamäärät ja-
kaantuvat epätasaisesti, koska osastotoimintoihin hakijoita on vähemmän ja 
paikkoja joudutaan laittamaan uudelleen haettavaksi hakijoiden puuttuessa. 
Vastaavasti esimerkiksi yksiköissä, joissa on päivätyömahdollisuus, hakijamää-
rät ovat olleet suuriakin.   

 
Sairauspoissaolot   
   
Henkilöstön sairauspoissaolojen kehitystä seurataan henkilöstöpalveluissa yh-
teistyössä työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissa-
oloja raportoidaan kalenteripäivinä, niiden keston mukaan sekä ammatti- ja 
syyryhmittäin. Sairauspoissaoloja, sisältäen työtapaturmista johtuvat sairaus-
poissaolot, oli 16 737 kalenteripäivää tammi-kesäkuussa (13 873, 1–6/2021). 
Sairauspoissaolojen määrä nousi 21 % vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Laskennallisesti sairauslomapäiviä oli 8,6 kalenteripäivää työnteki-
jää kohti (7,0, 1–6/2021). Henkilöstöstä 48 % ei ole tammi-kesäkuun aikana ol-
lut sairaana pois työstä päivääkään, mikä on 16 % prosenttia vähemmän kuin 
vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla.  
   
Ajalla tammi-kesäkuu 2022 sairauspoissaolopäivistä 21 % kuului syyryhmään 
diagnoosikoodi erityistapauksille (1 %, 1–6/2021), johon kuuluvat uudet diag-
noosikoodit. Poissaoloista 21 % (10 %, 1–6/2021) perustui työntekijän omaan 
ilmoitukseen sairaudesta esihenkilön luvalla. Tuki- ja liikuntaelinsairauksia kos-
kevia sairauspoissaolopäiviä oli 14 % (26 %, 1–6/2021) ja mielenterveyden häi-
riöistä johtuvia poissaoloja oli 12 % (19 %, 1–6/2021). Tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksia koskevia poissaoloja on ollut 135 eri henkilöllä (176 eri henkilöllä 1–
6/2021) ja mielenterveyteen liittyviä poissaoloja on ollut 79 eri henkilöllä (93 eri 
henkilöllä 1–6/2021).  
   
Tammi-kesäkuussa 2022 työ- ja työmatkatapaturmia sattui 102 kappaletta. Sen 
lisäksi ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä on ollut yhteensä 28 kpl.   
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Kuvio 12. Sairauspoissaolot ammattiryhmittäin kalenteripäivinä tammi–kesäkuulta 
2019–2022 näkyy alla olevasta taulukosta.  
   
Työkykyjohtamisen tukena on edelleen käytetty Sirius-järjestelmää ja siitä on 
koettu hyötyä työkykyjohtamiseen sekä yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa. 
Esihenkilöitä on koulutettu ja tuettu Siriuksen käytössä.   
 
Koulutus  
   
Henkilöstölle kertyi HRM-järjestelmään tallennettuna tammi-kesäkuussa 1 927 
koulutuspäivää (htpv) ja yhteensä 3 591 koulutuskertaa, mikä päivinä hiukan 
enemmän kuin vuonna 2021. Keskimäärin koulutuspäiviä on alkuvuoden ai-
kana kertynyt 1 (htpv) / henkilö. Huomioitavaa on, että ainakin verkkokoulutuk-
sia, meetingejä sekä hyvinvointialueen järjestämiä koulutuksia on alkuvuodelta 
vielä kirjaamatta tilastoihin. Covid-19 pandemialla sekä henkilöstön haastavalla 
saatavuudella on vaikutusta koulutuspäivien määrään edelleen, sillä koulutuk-
siin on ollut vaikeampaa ehtiä osallistumaan. Lähikoulutuksia on pystytty järjes-
tämään, vaikkakin kouluttautuminen on tapahtunut paljolti etäkoulutuksina / we-
binaareina, itseopiskeltavina verkkokoulutuksina sekä koulutustallenteiden 
kautta. Tulevien koulutusten suunnittelun osalta on tehty jonkun verran yhteis-
työtä Taysin ja hyvinvointialueen kanssa. Tähtisairaala-yhteistyössä on suunni-
teltu hankinta- ja asiakaskokemus -koulutuskokonaisuuksia alueen kaikkien hy-
vinvointialueiden käyttöön.   
  
Strategian lähtökohtana on, että yksilöllinen osaamisen kehittäminen ja osaa-
misen lisääntyminen huomioidaan sekä kirjataan kehityskeskusteluissa. Tavoit-
teena on, että vuoden loppuun mennessä kehityskeskustelut on käyty katta-
vasti koko organisaatiossa. Kehityskeskusteluja on kesäkuun loppuun men-
nessä aloitettu ja hyväksytty 71 kappaletta. Koko vuonna 2021 kehityskeskus-
teluita käytiin 818 kappaletta eli 41 % koko sairaanhoitopiirissä.   
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Henkilöstökyselyn tulokset  
   
Vuodelle 2022 strategiaan on asetettu tavoitteeksi, että henkilöstökyselyn tu-
loksissa on positiivinen kehityssuunta ja tuloksia käydään johdossa sekä yksi-
köissä läpi kerran kuussa. Tulosten läpikäynnissä on vaihtelua ja tavoite ei to-
teudu vielä koko organisaation tasolla.   
   
Jatkuvaan henkilöstökyselyyn vastattiin 1.1.–30.6.2022 yhteensä 303 kertaa. 
Suositteluindeksi (eNPS) oli -14 (-9, 1–6/2021).  
   
Strategian tavoite kyselyn vastausten positiivisesta suunnasta on toteutunut 
hyvin verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon. Vastausten prosenttiluvut 
kuvaavat vastaajia, jotka ovat vastanneet kysymyksiin ”pitää osittain paik-
kansa”, ”pitää hyvin paikkansa” tai ”pitää erittäin hyvin paikkansa”.  
   

• Minuun luotetaan ja annetaan vastuuta 92 % (84 % v. 1–6/2021)  
• Pystyn työskentelemään tasavertaisena jäsenenä työyhteisössäni yli 

ammattirajojen 90 % (83 % v. 1–6/2021)  
• Toiveitani huomioidaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa 92 % 

(82 % v. 1–6/2021)  
• Minulla on riittävästi mahdollisuuksia oman osaamiseni kehittämiseen 

79 % (68 % v. 1–6/2021)  
• Mielipiteitäni arvostetaan yksikössä 84 % (82 % v. 1–6/2021)  
• Yksikköni ilmapiiri on hyvä 89 % (80 % v. 1–6/2021)  
• Edistän itse toiminnallani hyvää ilmapiiriä 99 % (94 % v. 1–6/2021)  
• Pystyn palautumaan tehtävistäni vapaa-ajallani 80 % (72 % v. 1–

6/2021)  
• Työntekijät perehdytetään tehtäviinsä hyvin 76 % (71 % v. 1–6/2021)  
• Saan esimieheltäni riittävästi palautetta tekemästäni työstä 67 % (62 % 

v. 1–6/2021 %)  
• Minulla on mahdollisuus urakehitykseen organisaatiossamme 49 % (49 

% v. 1–6/2021)  

7 TIETOSUOJAN JA –TURVAN TOTEUTUMINEN  

   
Tietojen kalasteluviestien ja huijauspuhelujen tilanne  
   

• Yksittäisiä viestejä on tullut, mutta näiden kanssa työntekijät osanneet 
toimia kalasteluansaohjeistuksen mukaisesti.  

• Puhelujen määrä on vähentynyt tai näistä ei ole informoitu tietoturva-
päällikköä/ ryhmää.  

• Alkuvuodesta khshp:n työntekijän salasana oli saatu selville ja hänen 
tililtään lähetettiin kalasteluviestejä. Tietomurrosta ilmoitettu Kybertur-
vallisuuskeskukseen.   

   
Henkilöstön salassapitosopimuksen sähköinen allekirjoitus   
   

• Piti tulla voimaan 2021 loppuun mennessä. HVA:n aikana käyttöön 
mahdollisesti.  

Valtuusto 26.10.2022 § 39 Liite 2



23 
 

 

• Käyttäjän kirjautuessa järjestelmään on hyväksyttävä salassapitosopi-
mus ennen kirjautumista. Näin pääsemme eroon paperillisista sopimuk-
sista ja sopimusten arkistoinnista.   

   
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen   
   

• HaiProita 84 kappaletta ajalla 1–7/2022 (HaiProita 1–8/2021 88kpl) 
Taustalla usein käyttäjän huolimattomuudesta johtuvia virheitä tai lait-
teiston/ohjelmiston häiriötilanne   

• Tietosuojavaltuutetulle tehty 14 ilmoitusta   
   

Taulukko 12. Tapahtumien vaikutus tiedon suojaamiseen.   
   
Tietosuoja ja tietoturvakoulutus 2022    
  

• Verkkokoulutuksen tulee jokaisen työntekijän suorittaa vuosittain   
• 15.8.2022 raportin mukaan verkkokoulutuksen on suorittanut 167 henki-

löä.   
• Viime kädessä esimiehet ovat vastuussa siitä, että heidän alaisensa 

ovat saaneet riittävän koulutuksen ja perehdytyksen henkilötietojen kä-
sittelyyn.   

• Keväällä on ollut yksittäisiä Teams -koulutuksia muutama.   
• Osastonhoitajia/ lähiesihenkilöitä muistutettu varaamaan Teams-koulu-

tus. Koulutuksista muistutettu Tietosuojan ja tietoturvan kuukausitiedot-
teessa.  

   
VRK- kortti kirjautuminen 2022  
  

• Käytössä sote-työntekijöillä ja osalla ammattihenkilöistä.  
   
Kyberriskien arviointi 2022  
  

• KHSHP Riskit: Osana kyberriskienarviointia: Riskien todennäköisyydet 
ja vaikutukset, kattaminen – tarkennukset riskikarttaan. Jari Maijala / 
Optimesys. Esitelty 1/2022.     

8  TALOUS  

Talouden toteuma  
  
Toimintatuotot   
  
Sairaanhoitopiirin kuntamaksut laskutetaan tällä hetkellä kuntien kanssa sovi-
tun mukaisesti. Talousarvion kuntalaskutus perustuu 5 %:n kokonaiskasvuun 
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edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasmaksutuottojen kertymäksi on talousar-
viossa arvioitu 9,1 milj. euroa. Tammi-kesäkuun perusteella asiakasmaksutuot-
tojen arvioidaan jäävän budjetoidusta määrästä noin 1,1 milj. euroa. Osaltaan 
asiakasmaksutulojen kertymään vaikuttaa edelleen myös covid-19-epidemia ja 
sen vaikutus sairaalan toimintaan ja palveluiden käyttöön.   
  
Myyntituottojen määrä, joihin kuuluvat mm. laboratoriopalvelut, koulutuskor-
vaukset ja kotikuntakorvaukset näyttäisi alkuvuoden perusteella ylittävän ta-
lousarviossa arvioiden määrän noin 1,0 milj. euroa. Muiden tuloerien osalta tu-
lokertymä vastaa alkuvuoden ennusteen perusteella budjetoitua määrää.  
  
Toimintamenot  
  
Talousarvion riskit  
  
Hallitus käsitteli vuoden 2022 talousarvion omalta osalta ja esitti sen valtuuston 
hyväksyttäväksi kokouksessaan 23.11.2021 (60 §). Hallituksen käsittelyssä to-
dettiin vuoden 2022 talousarvion sisältävän merkittäviä riskejä. Merkittäviksi 
riskeiksi arvioitiin ulkopuolisten sairaaloiden käyttö ja  sen kasvu, potilasvakuu-
tuksen kustannukset, tulevan virka- ja työehtosopimuksen vaikutukset palkkoi-
hin sekä palveluiden ostoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varattujen määrära-
hojen riittävyys. Lisäksi riskiksi arvioitiin myös Assi sairaalahankkeeseen nos-
tettavaien lainojen korkotason nousu.  
  
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö  
  
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttöön on talousarviossa varattu 49,5 milj. euroa. 
Vuonna 2021 ulkopuolisten sairaaloiden käytön toteuma oli 49,9 milj. euroa. 
Ulkopuolisten sairaaloiden käytön vähentämiseksi tai ainakin käytön pitä-
miseksi nykytasolla on laadittu toimenpideohjelma, jota seurataan kuukausit-
tain. Alkuvuoden toteuman perusteella ulkopuolisten  sairaaloiden  käyttö näyt-
täsi toteutuvan liki talousarvion mukaisena.  
  
Potilasvakuutus  
  
Potilasvakuutus on vuoden 2021 alusta alkaen hankittu yksityiseltä vakuutus-
yhtiöltä. Sairaanhoitopiiri vastaa kuitenkin potilasvakuutuskeskukselle ennen 
vuotta 2021 sattuneista vahingoista ja niiden kustannuksista. Nämä kustannuk-
set ja niiden muutokset potilasvakuutuskeskus arvioi vuosittain siten, että arvio 
kustannuksista saadaan vasta loppuvuonna ja lopullinen tieto seuraavan vuo-
den alussa. Tästä syystä tässä ennusteessa potilasvakuutuksen kulujen arvioi-
daan toteutuvan talousarvion mukaisena. Potilasvakuutuksen maksuihin on ta-
lousarviossa  varattu yhteensä 2,6 milj. euroa.  
  
Henkilöstökulut  
  
Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyi helmikuun 2022 
lopussa. Uusien sopimusten korotuksista ei talousarvion laadintavaiheessa ol-
lut tietoa, joten henkilöstökulujen osalta talousarviossa käytettiin palkkojen 1,7 
%:n korotusarviota. Korotusarvio näyttäisi tässä vaiheessa olevan liian pieni 
uuden kunnallisen virka ja työehtosopimuksen tasoon verrattuna. Kunnallisen 
virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotettiin 1.6.2022 lukien 2 %. 
Tehyn ja Superin jäsenistön osalta neuvottelut palkoista jatkunevat syksyllä.   
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Henkilöstökustannuksiin kohdistui jo talousarvion laadintavaiheessa säästöpai-
neita. Tästä syystä talousarvioon sisällytettiin henkilöstökulujen osalta arvioita 
vähennyksistä mm. kannustevapaan ja lomarahanvaihdon käytön osalta, jotta 
valmisteluraami saavutettiin. Näiden tekijöiden säästövaikusta pystytään arvioi-
maan vasta loppuvuodesta. Alkuvuoden toteuma ja sovitut palkankorotukset 
huomioiden henkilöstökulut näyttäisivät tässä vaiheessa ylittyvän noin 2,7 milj. 
euroa.  
  
Aineet ja tarvikkeet  
  
Talousarvion tasapainottamiseksi tehtiin merkittäviä säästöarvioita myös palve-
luiden ostoista sekä aine- ja tarvikeostoista. Näiden säästötavoitteiden todettiin 
jo talousarvion hyväksymisvaiheessa olevan riski. Tällä hetkellä suurin ylitys-
paine noin 3,0 milj. euroa, kohdistuukin juuri palveluiden ostoihin ja aihe- ja tar-
vikehankintoihin. Yksi merkittävä aine- ja tarvikehankintojen kustannusten kas-
vuun vaikuttava tekijä on energian hinnan (kaasu, höyry) huomattava nousu. 
Palveluiden ostoihin on varattu noin 45,6 milj. euroa ja aineisiin ja tarvikkeisiin 
29,8 milj. euroa. Varattu  määräraha on säästötavoitteista johtuen viime 
vuonna toteutunutta tasoa alempi. Palveluiden ostoissa sekä aineissa ja tarvik-
keissa toteuma-arvio on kesäkuun lopun tilanteen perusteella jonkin verran yli 
viime vuoden toteuman tason.  
  
Korkokulut  
  
Uuden sairaalan rakentamista varten otettava lainamäärä kasvaa kuluvana 
vuonna merkittävästi. Korkotason on talousarviossa oletettu edelleen pysyvän 
matalalla tasolla. Tällä hetkellä korkotaso on vielä matala, eikä korkotason 
merkittävää kasvua ole ennustettu vielä loppuvuodelle.  
  
Poistot  
  
Ahveniston rakennuksista (sairaalarakennus ja päiväkirurgian rakennus) teh-
tävä lisäpoisto 2,33 milj. euroa, on valtuuston 3.5.2022 (19 §) hyväksymän 
poistosuunnitelman muutoksen mukaisesti otettu huomioon toteumaennus-
teessa.   
  
Ahveniston rakennusten poistosuunnitelman mahdollista muutostarvetta sekä 
rakennusten jatkokäyttöä selvitetään parhaillaan yhteistyössä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa. Selvitys on kesken, joten sen mahdollista vaikutusta 
kuluvan vuoden poistosuunnitelmaan ei tässä vaiheessa osata arvioida.  
  
Maksuvalmius   
   
Toistaiseksi sairaanhoitopiirin maksuvalmis on ollut hyvä. Maksuvalmiutta on 
vahvistettu ottamalla käyttöön kuntatodistusohjelmien kautta saatavaa lyhytai-
kaista rahoitusta. Lyhytaikaista rahoitusta ei tällä hetkellä ole käytössä.   
  
Tulosennuste  
  
Sairaanhoitopiirin tulos näyttäisi muodostuvan noin 6,3 milj. euroa alijää-
mäiseksi. Tästä noin 2,3 milj. euroa voidaan kattaa taseen ylijäämäerillä, joten 
kattamattoman alijäämän määräksi arvioidaan jäävän noin 4 milj. euroa. Tilan-
netta voi merkittävästi muuttaa ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvu loppu-
vuonna.  
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Ensihoito  
  
Ensihoidon menot laskutetaan sairaanhoitopiiriltä, joka laskuttaa ne edelleen 
kunnilta. Ensihoidon osalta ennuste on tällä hetkellä talousarvion mukainen. 
Ensihoidon talouden toteuma tasataan tilinpäätösvaiheessa siten, että ali- tai 
ylijäämää ei synny.  
  
  

  
Taulukko 10. talousarvion toteuma tammi-kesäkuussa 2022, ilman ensihoitoa  
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Taulukko 11. Ensihoidon toteuma tammi-kesäkuussa 2022   

  

9 LOPPUVUODEN NÄKYMÄT  

Yleinen taloustilanne   
  
Valtiovarainministeriön 17.6.2022 tekemän talousennusteen mukaan Venäjän 
hyökkäyssodan jatkuminen, energian hinnan nousu ja niistä johtuva inflaation 
maailmanlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä.  Maail-
mantalouden kasvu hidastuu 3,1 prosenttiin vuonna. 2022 ja edelleen 3,0 pro-
senttiin vuonna. 2023.  
  
Hintojen nousu on ollut voimakkainta sitten vuosien 1989–1990. Raaka-ainei-
den hintojen vaihtelut ovat suuria ja heijastavat merkittävää epävarmuutta tule-
van kansainvälisen talouskehityksen suunnasta. Hintamuutosten arvioidaan hi-
dastavan edelleen kysyntää ja sitä kautta myös tuotantoa.  
  
Koronavirus ei ole vielä poistunut ja uusia tautitapauksia ilmenee yhä, mutta valtio-
varainministeriön ennusteessa oletetaan, että Covid-19-epidemian leviämisen es-
tämiseksi ei tehdä sellaisia rajoituksia, joilla olisi taloudellisia vaikutuksia.  
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Koronavirusepidemian aiheuttama mittava julkisen talouden epätasapaino pieneni 
viime vuonna ja julkinen talous vahvistui nopean verotulokehityksen johdosta. Ali-
jäämän pienenemistä edesauttaa myös koronaepidemian vuoksi tehtävien tukitoi-
mien määrän pieneneminen.   
  
Julkisen talouden vahvistuminen kuitenkin pysähtyy ensi vuoteen ja alijäämä alkaa 
sen jälkeen kasvaa talous- ja työllisyyskasvun hidastuessa  
   
Sairaanhoitopiirin tilanne   
   
Sairaanhoitopiirin tulosennusteeseen vaikuttaa oleellisesti ulkopuolisten sairaa-
loiden, aine- ja tarvikeostojen ja ostopalveluiden toteuma. Ulkopuolisten sairaa-
loiden käyttö näyttäisi alkuvuoden maltillisen toteuman jälkeen kasvavan loppu-
vuotta kohti. Tulosennusteessa toteuman on kuitenkin vielä arvioitu pysyvän 
talousarviossa. Aine- ja tarvikehankintoihin vaikuttaa yleinen maailmantilanne 
ja inflaatiokehitys, joka on nostanut hintoja kaikkien tarvikkeiden osalta. Erityi-
sen voimakas hintojen  nousu on ollut sairaalan tarvitseman kaasun, höyryn 
ja lämmitysenergian osalta.   
  
Talousarviossa palveluiden ostoihin kohdistui säästöodotuksia, joita ei kuiten-
kaan ole pystytty täysimääräisesti toteuttamaan, joten palveluiden ostot ovat 
koko vuoden tasolla ylittämässä talousarvion.  
  
Ensihoidon kuluihin on varattu yhteensä 8,4 milj. euroa vuodelle 2022. Ensihoi-
don osalta ennuste on talousarvion mukainen.  

  
  

10 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN APU-
VÄLINEKESKUSLIIKELAITOS   

10.1 Toiminta- ja talous tammi-kesäkuussa 2022  

  
Toimintatuotot  
   
Talousarviossa on suoritteiden myyntituottoja (myynnit muille kuin sairaanhoi-
topiirille) 1 746 000 euroa ja sisäisiä tuottoja (myynti sairaanhoitopiirille) 2 442 
000 euroa. Myyntituottoja on kesäkuun loppuun mennessä laskutettu 1 016 
484 euroa ja sisäisiä tuottoja 1 270 022 euroa. Kesäkuun tilanteen mukaan las-
kutus näyttäisi toteutuvan jonkin verran talousarviota parempana. Hinnaston 
mukaisia laskutushintoja voidaan tarvittaessa loppuvuonna tarkistaa, jotta ta-
lousarvion mukaiseen tulokseen päästään.  
  
Toimintamenot   
  
Palkka- ja henkilöstösivukuluja on talousarviossa yhteensä 412 200 euroa, 
tammi-kesäkuun toteutuma oli 160 360 euroa. Henkilöstökulujen jakoa apuväli-
nekeskuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen välillä on muutettu, jotta tehty työ 
kohdentuu oikein näiden yksiköiden välillä.  Jako ei näy vielä kesäkuun to-
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teumaraportissa, joten toteuma tulee apuvälinekeskuksen osalta olemaan lop-
puvuoden osalta suurempi. Tästä syystä henkilöstökulujen arvioidaan koko 
vuoden tasolla toteutuvan liki budjetoidusti.   
  
Ulkoisten palvelujen ostoihin on talousarviossa varattu 256 218 euroa. Palve-
luiden ostojen suurimmat menoerät ovat huolto- ja korjauspalvelujen sekä atk-
palvelujen ostot. Tammi-kesäkuulta on ostoja kirjattu 169 545 euroa. Palvelu-
jen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion määrärahan noin 80 000 euroa. 
Sisäisten palveluostojen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti.  
  
Aineisiin ja tarvikkeisiin on varattu 1 692 000 euroa. Näitä hankintoja on tammi-
kesäkuussa tehty 761 209 eurolla. Hankinnat koostuvat pääasiassa yksilölli-
seen käyttöön tarkoitetuista apuvälineistä sekä apuvälineiden lisävarusteista ja 
–tarvikkeista sekä varaosista. Hankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion 
mukaisesti.  
  
Näistä hankinnoista suurimpina ryhminä kustannusten osalta ovat olleet hengi-
tysapuvälineiden lisävarusteet kuten maskit ja letkut (143 186 €), tukisukat ja -
hihat (100 346 €), vartalon ja raajojen ortoosit (103 724 €), ylä- ja alaraajapro-
teesit (101 562 €), ortopediset jalkineet (78 203 €), peruukit (38 554 €), opas-
koirat (30 347 €) sekä pyörätuolien lisävarusteet (25 866 €) ja näkemisen apu-
välineet (24 574 €). Koko vuoden toteuma-arvio näyttäisi kesäkuun lopun tilan-
teen mukaan olevan talousarvion mukainen. Vuokriin varattu määräraha 14 
000 euroa, on riittävä koko vuoden vuokramenoihin.  
   
Rahoitus   
  
Talousarviossa varauduttu ottamaan uutta lainaa 700 000 euroa. Korkokuluihin 
on talousarviossa varattu 3 000 euroa. Korkotason noususta johtuen korkoku-
lujen on arvioitu jonkin verran ylittyvän.  
  
Investoinnit   
  
Investointimenoissa on irtaimistohankintoihin varattu 1 650 000 euroa. Inves-
tointeja on kesäkuun loppuun mennessä tehty noin 920 966 eurolla.  
  
Investointimenoihin kirjattuja kierrätettäviä apuvälineitä hankittiin tammi-kesä-
kuussa 3 304 kpl (tammi-kesä 2021/ 3 239 kpl).  
   
Näistä hankinnoista suurimpia ryhmiä olivat (vrt. tammi-kesä 2021):  

• hengitysapuvälineet 827 kpl (2021/ 798 kpl)   
• kävelytelineet 448 kpl (2021/ 437 kpl)   
• peseytymis- ja suihkuapuvälineet 268 kpl (2021/ 255 kpl)   
• wc-apuvälineet 266 kpl (2021/ 234 kpl)  
• kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet 212 kpl 

(2021/ 173 kpl)   
• käsikäyttöiset pyörätuolit 148 kpl (2021/ 209 kpl)   
• painehaavojen ehkäisyvälineet 125 kpl (2021/ 211 kpl)   
• sängyt ja niiden lisävarusteet 98 kpl (2021/ 73 kpl)   

   
Hankintahinnaltaan suurimpia ryhmiä olivat (vrt. tammi-kesä 2021):   

• hengitysapuvälineet 287 712 € (2021/ 265 800 €)   
• käsikäyttöiset pyörätuolit 113 914 € (2021/ 126 689 €)  
• kävelytelineet 77 772 € (2021/ 74 884 €)  
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• sähköpyörätuolit 73 466 € (2021/ 33 111 €)  
• kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet 62 631 

€ (2021/ 54 927 €)  
• painehaavojen ehkäisyvälineet 61 178 € (2021/ 66 803 €)  
• Hissit, nostotasot, porrashissi ja luiskat 48 623 (2021/ 7 984)  
• sängyt ja niiden lisävarusteet 37 443 € (2021/ 37 710 €)   
• peseytymis- ja suihkuapuvälineet 30 358 € (2021/ 51 824 €)  
• hälytys- ja merkinantovälineet 21 358 € (2021/ 25 115 €)  
• istuimet 6 487 € (2021/ 28 389 €)  
• henkilönnostolaitteet 5 257 € (2021/ 10 263 €).   

   
Investoinneissa pyritään vuositasolla talousarvion mukaiseen toteumaan. Ke-
säkuun tilanteen mukaan arvioituna investoinnit olisivat toteutumassa talousar-
vion mukaisesti.   
  
Apuvälineiden lainaukset   
  
Tammi-kesäkuussa apuvälinelainauksia tehtiin yhteensä 17 565 (2021/ 17 
712), joista noin 60 % oli yksilöityjen apuvälineiden lainauksia ja 40 % oli mas-
satavaralainoja. Erikoissairaanhoidon apuvälinelainaukset lisääntyivät viime 
vuoteen verrattuna 60 lainauksella ja perusterveydenhuollon tekemät apuväli-
nelainaukset vastaavasti vähenivät 207 lainauksella.   
  
Erikoissairaanhoidosta lainattiin määrältään eniten hengitysapuvälineitä ja nii-
den lisävarusteita (6 410 kpl), erilaisia ortooseja ja proteeseja (243 kpl), kyy-
närsauvoja (298 kpl), näkemisen apuvälineitä (130 kpl) sekä hälytys- ja merkin-
antovälineitä (91 kpl) ja painehaavojen ehkäisyvälineitä (61 kpl). Perustervey-
denhuollosta vastaavasti lainattiin eniten kyynärsauvoja (2 304 kpl), kävelyteli-
neitä (1 666 kpl), wc-apuvälineitä (1 187 kpl), suihku- ja peseytymisapuvälineitä 
(869 kpl) sekä käsikäyttöisiä pyörätuoleja (782 kpl).    
  
Tulosennuste   
  
Liikelaitoksen talousarvio on laadittu siten, että siitä ei kerry ali- tai   
ylijäämää. Tammi-kesäkuun toteuman perusteella tehty tulosennuste näyttäisi 
noin 0,25 milj. euroa ylijäämäiseltä. Hinnaston mukaisia laskutushintoja voi-
daan tarvittaessa tarkistaa, jotta talousarvion mukaiseen tulokseen päästään.  
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Taulukko 13. Apuvälinekeskusliikelaitoksen talousarvion toteutuminen tammi-kesä-
kuussa 2022  
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10.2 Apuvälinekeskusliikelaitoksen laskutus tammi-kesäkuussa 2022  

  

  
Taulukko 14. Apuvälinelaskutus, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito  

  

  
Taulukko 15.  Apuvälinelaskutus, sosiaalitoimi  

11 KUNTIEN KANSSA TEHTYJEN PALVELUSOPIMUSTEN TOTEU-
TUMISEN SEURANTA  

  
Konservatiivinen tulosalue  
  
Vuoden 2022 alkupuoliskolla erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä kasvoi 
3,8 % edellisvuodesta ollen 14 883. Kuntalaskutettavia poliklinikkakäyntejä oli 
87 117 ja kasvua edellisvuodesta oli 2,3 %. Näistä päivystyskäyntejä oli 22 
124. Hoitojaksoja oli 5 103 (kasvua 6,7 %), ja jaksoista päivystyksellisiä oli 76,2 
%.  
  
Tavoitteenamme vuodelle 2022 on saada toteutettua Covid-19 –epidemian ai-
kana vähintään 90 % normaaliajan poliklinikkakäynneistä. Alkuvuoden perus-
teella koko vuoden 2022 aikana Päivystysklinikassa toteutunee yli 44 000 
käyntiä ja erikoisalojen poliklinikoilla yli 130 000 poliklinikkakäyntiä, jotka ovat 
yleensä ajanvarauskäyntejä. Päivystyskäyntien määrä on riippuvainen mm. 
Covid-19 –epidemiasta, joten siltä osin ennusteen osuvuuteen liittyy vielä epä-
varmuutta. Kuluvan vuoden ennustettu poliklinikkakäyntien määrä on samalla 
tasolla (100 %) kuin ennen Covid-19 –epidemiaa. Lähetteet on käsitelty yli 90 
%:ssa kolmen vuorokauden sisällä, kuten on suunniteltu.  
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Hoitojaksojen määrä ylittänee koko vuoden aikana 10 000, mikä vastaa vuo-
delle 2022 suunniteltua määrää 10 030. Päivystysklinikka on edelleen vuonna 
2022 toiminut pandemian vuoksi jakautuneena siten, että kohorttipaikat vievät 
yhä tilaa tarkkailuosaston normaalilta käytöltä. Lisäksi epidemiaan ja hoitajava-
jeeseen liittyen vuodeosastojen käyttöä on jouduttu rajaamaan kulloisenkin 
ajankohtaisen tilanteen mukaan. Alkuvuoden (1 – 6/2022) hoitojaksojen mää-
rän perusteella koko vuoden hoitojaksojen määrä ylittänee kuluvana vuonna 10 
000. Päivystysklinikan tarkkailuosaston hoitojaksojen määrä on jo puolen vuo-
den kohdalla ylittänyt koko vuodelle asetetun tavoitteen.  
  
Suunnitteeseen verrattu ulkopuolisten sairaaloiden euromääräinen laskutus on 
ylittynyt konservatiivisen tulosalueen potilaiden osalta noin 6,0 miljoonalla eu-
rolla. Suurimmat lisäykset koskevat Sydänsairaalaa (1,8 M €), syöpäsairauksia 
(1,6 M €) ja lastentauteja (0,8 M €). Koska oma toimintamme on kyetty ylläpitä-
mään normaaliaikaa vastaavana, muutos selittynee osaltaan eri sairaaloissa 
tehdyissä hintojen korotuksista.  
  
Operatiivinen tulosalue 
  
Alkuvuoden aikana operatiivisen tulosalueen uusien lähetteiden määrä on kas-
vanut 2,5 % vuoteen 2021 verrattuna. Lähetemäärä on noussut erityisesti veri-
suonikirurgian (+11,2 %), yleiskirurgian (+10.4 %) ja silmätautien erikoisalalla 
(+6,5 %). Erikoissairaanhoidon kuntalaskutettujen käyntien määräksi vuodelle 
2022 suunniteltiin 102 670 käyntiä. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä kunta-
laskutettavia käyntejä oli kertynyt viime vuoteen verrattuna 0,9 % vähemmän. 
Eniten käyntimäärät olivat kasvaneet silmätaudeilla (+8,5 %) ja urologialla 
(+8,3 %).  
  
Operatiiviselle tulosalueelle suunniteltiin 13 695 hoitojaksoa vuodelle 2022. Tä-
hän suunnitteeseen ei päästy alkuvuoden aikana, vaan hoitojaksot vähentyivät 
7,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten hoitojaksoja vähentyi korva-, nenä- 
ja kurkkutaudeilta (-22 %) sekä naistentaudeilta (-14 %). Hoitohenkilöstövajeen 
vuoksi leikkaustoiminnassa on ollut n. 20% vajaus leikkaussalien määrässä. Yli 
hoitotakuun odottavien leikkauspotilaiden määrä on nopeasti kasvamassa, ke-
säkuun lopussa 271 potilasta, mutta ennusteiden mukaan alkusyksyn aikana 
määrä on merkittävästi enemmän. Hoitotakuuta on pyritty ylläpitämään vuok-
raamalla Mehiläisestä leikkaussalia, mutta se ei riitä korjaamaan hoitohenkilös-
töstä johtuvaa vajausta.  Hoitohenkilöstövaje on vaikuttanut myös kirurgian po-
tilaiden sairaansijamääriin (suunnitelma 76) alkuvuoden aikana. Kirurgian 
osastoilla (5A & 5B) on ollut käytössä vaihtelevasti 48–60 sairaansijaa. Tästä 
huolimatta hoitojaksojen määrät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet vain 0,5 
% viime vuoteen verrattuna.   
  
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on alkuvuoden aikana lisääntynyt tavoiteltua 
enemmän. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana laskutus oli 17 378 658,- 
(viime vuonna samaan ajankohtaan 13 490 216,-). Erityisesti ortopedian eri-
koisalalla potilaiden vapaa hoitopaikan valinta on kasvanut alkuvuoden aikana. 
Mikäli ulkopuolisten sairaaloiden käyttö jatkuu samanlaisena, on odotettavissa 
merkittävä ylitys.   
     
Psykiatrinen tulosalue  
  
Lähetteiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana yhteensä 3,3 % vuoteen 
2021 verrattuna. Eniten lähetemäärä on kasvanut nuorisopsykiatrialla (+16,9 
%) ja lastenpsykiatrialla (+12,5 %).  
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Psykiatrian tulosalueella kuntalaskutettavien käyntien suunnite vuodelle 2022 
on yhteensä 57 100 käyntiä. Kesäkuun 2022 loppuun mennessä kuntalaskutet-
tavien käyntien määrä tulosalueella oli yhteensä 24 032 käyntiä. Toteutuneiden 
käyntien määrä ovat alkuvuoden 2021 käyntimäärään verrattuna 13 % vähem-
män. Käyntimäärien vähentyminen selittyy henkilöstövajeella kaikissa ammatti-
ryhmissä, mutta myös lähetekäsittelyyn panostamisella ja konsultaatiovastaus-
ten määrän lisäämisellä. Suljettujen lähetteiden määrä on kasvanut 39 % viime 
vuoden alkuun verrattuna.  
  
Hoitojaksoja vuodelle 2022 psykiatrian tulosalueelle on suunniteltu yhteensä 
975. Hoitojaksojen määrä on alkuvuoden osalta 82 % suunnitteesta.  Hoitopäi-
vien määrä on tulosalueella 8 % enemmän verrattuna alkuvuoteen 2021.   
  
Hoitotakuun ylittyminen psykiatrisella tulosalueella on koko alkuvuoden pysynyt 
maltillisena ollen nyt noin 20 potilasta, joista noin puolet on neuropsykiatrisiin 
tutkimuksiin odottavia aikuisia.  
  
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö on vähentynyt alkuvuoden aikana verrattuna 
vuoteen 2021. Ensimmäisen kuuden kuukauden laskutus oli    
1 898 481,- (v. 2021 2 132 965,-).  
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Liite 1 Strategiakortit  
  
  
Asiakkaat – laadukasta hoitoa, sinua kuunnellen  
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Henkilöstö – palkitseva työ  
  
Omistaja: Petri Alaluusua  
Tavoiteltu lop-
putulema  

Hyvinvoiva työyhteisö, jossa toimitaan sairaanhoitopiirin arvojen mukaisesti   

Mahdollistajat  Henkilöstöä kohdellaan arvojen mukaisesti jolloin työnantajamaine hyvällä ta-
solla ja edistää henkilöstön saatavuutta ja pysyvyyttä  

Tavoitetaso  Henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä ei ongelmia, työntekijäkokemus ja 
asiakaskokemus hyvällä tasolla  

Keskeiset osa-alueet  Tavoitetaso 2022  Mittari  
1 Hyvinvoiva henkilöstö  -Jokainen edistää arvojen mu-

kaista kulttuuria ja ilmapii-
riä     

-Arvojen mukainen esihenkilötyö  
-Esihenkilöiden työaikaa vapaute-

taan aikaa vievistä rutiineista 
jolloin henkilöstöjohtamiseen 
vapautuu enemmän aikaa  

-Laadukas ja systemaattinen pe-
rehdytys jokaiselle uudelle 
työntekijälle. Jokainen on 
vastuussa perehdytyksestä 
ja uuden työntekijän hyvästä 
kohtelusta.   

-Sisäinen viestintä ja vuorovaiku-
tus avointa, säännöllistä ja 
ennakoivaa, sisältäen mm. 
hyvinvointialueen valmistelu-
tilanteen  

-Joustavat työaikajärjestelyt   
-Henkilöstölle myönnetään harkin-

nanvaraisia vapaita hake-
musten mukaisesti, kuitenkin 
työtilanne huomioiden  

-Henkilöstökokemukseen liittyvien 
kehitystoimien aktiivinen to-
teutus ja niiden vaikutusten 
seuranta  

-Henkilöstön lähtö- ja tulovaihtu-
vuus tasapainossa, poisläh-
tevien tilalle saadaan tarvit-
taessa rekrytoitua henkilös-
töä. Poislähteneet haastatel-
laan.   

-Sairauspoissaolot eivät lisäänny 
vuoteen 2021 verrattuna -> ei to-
teutunut  

-Mielenterveyssyistä johtuvat sai-
rauspoissaolot eivät lisäänny vuo-
teen 2021 verrattuna -> toteutu-
nut  

-Henkilöstön perehdytyksen sähköi-
nen työkalu otettu käyttöön asteit-
tain koko organisaatiossa.  90% 
yksiköihin on laadittu perehdytys-
suunnitelma -> toteutunut osin  

-Henkilöstökyselyn tulosten läpi-
käynti johdossa ja yksiköissä ker-
ran kuussa, tuloksissa positiivinen 
kehityssuunta -> läpikäynti kerran 
kuussa toteutunut osin, kyselyn 
positiivinen kehityssuunta toteutu-
nut  

-Työterveyslaitoksen hyvinvointitutki-
muksen tulosten perusteella laa-
dittujen toimenpidesuunnitelmien 
toteutus ja seuranta, vaikutuksia 
seurataan yksiköissä/tulosaluei-
den johtoryhmissä/moniammatilli-
sessa tukitiimissä/työterveyshuol-
lossa. Vaikutukset näkyvät positii-
visina kehityssuuntina henkilöstö-
kyselyssä sekä työterveyshuollon 
raporteissa. -> toteutunut osin  

-  
-  
-  

2 Yhteisöllinen ja yksi-
löllinen osaamisen ke-
hittyminen  

-Johtamisosaaminen kehittyy  
-Mahdollistetaan monimuotoinen 

osaamisen kehittyminen ja 
ylläpitäminen  

-Henkilöstökyselyn tulokset, positiivi-
nen kehityssuunta -> toteutunut  

-Henkilöstön koulutuspäivien määrä 
lisääntyy vuodesta 2021 -> toteu-
tunut  

-Yksilöllinen osaamisen kehittäminen 
ja osaamisen lisääntyminen huo-
mioidaan ja kirjataan kehityskes-
kustelussa -> toteutunut osin  
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Sijoitus terveyteen  
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Lausunnon antaminen tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksesta vuodelta 2021

Hallitus 12.9.2022 § 149

Valmistelijat: sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, puh. 044 278 
7320, talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki, puh. 040 485 9098 ja 
tulosalueiden johto

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan 
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin 
järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida 
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 
toteutuneet. Tarkastuslautakunta arvioi myös toiminnan, toimintatapojen 
ja palveluiden järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 
Lisäksi arvioidaan talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella 
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän 
taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta laatii 
arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta 
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointityötään hyväksymänsä 
arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelmassa lautakunnan 
työn painopistealueita olivat kuntayhtymän strategisten tavoitteiden 
toteutumisen arvioinnin lisäksi kuntayhtymän talouden 
tilanne, valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen sekä yhteistyö 
muiden sidosryhmien kanssa, Assi-sairaalahanke, palveluiden 
saatavuus ja hoitotakuu, henkilöstö, tuloalueiden arviointi sekä 
toimintaan ja talouteen liittyvät keskeiset riskit. 
Tarkastuslautakunta kuuli kokouksissaan sairaanhoitopiirin ja 
tulosalueiden johtoa, henkilöstöjohtajaa, Assi-sairaalahankkeen 
projektijohtajaa ja henkilöstön edustajia. 

Tarkastuslautakunta perehtyi kokouksissaan kuntayhtymän 
ajankohtaisiin asioihin, mm. kuntayhtymän strategian toimeenpanoon ja 
valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumistilanteeseen, keskeisiin 
uudistuksiin ja investointeihin, hoidon ja henkilöstön saatavuuteen sekä 
talouden tilaan. 

Arviointikertomus hyväksyttiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 
20.4.2022. Arviointikertomus lähetettiin myös kaikkien jäsenkuntien 
tarkastuslautakuntien käyttöön.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin 
arviointikertomus antaa aihetta. 

Liite (1) Arviointikertomus vuodelta 2021 
Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2021 
arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä

40. §

Valtuusto Kokouspäivä

26.10.2022

Esityslista

Sivu

 48



Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1) hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 
2021 arviointikertomuksesta ja 

2) toimittaa lausunnon tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 26.10.2022 § 40

Liite (3) Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2021 
arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä lausunnon tarkastuslautakunnan 
vuoden 2021 arviointikertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä 
tiedoksi.

Päätös: 

Valtuusto Kokouspäivä

26.10.2022

Esityslista

Sivu

 49
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Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen edellyttä-
mistä toimenpiteistä 

Tässä lausunnossa on käsitelty tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuk-
sen niitä kohtia, joihin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota tai edellyttänyt kor-
jaavia toimia. Näiden kohtien osalta on otsikon ”Lausunto” alla esitetty suunnitellut tai 
jo tehdyt toimenpiteet. 

 Arvio kuntayhtymän hallituksen laatiman toimintakertomuksen laa-
 dusta, luotettavuudesta ja kehittämistarpeesta 

  Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta esittää näkemyksenään, että 
  kuntayhtymän hallituksen 5.4.2022 käsittelemä tilinpäätös (sisältäen toi-
  mintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilin-
  päätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen tilinpäätöksen) antaa oikeat ja riittä-
  vät tiedot kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.  

  Toimintakertomuksessa on selvitetty sairaanhoitopiirin toiminnan ja ke-
  hittämisen keskeisiä asioita kattavasti.  

  Tarkastuslautakunta kiinnitti edelleen huomiota tulosalueiden tavoittei-
  den asetantaan ja tavoitteiden mitattavuuteen ja raportointiin.  
 

Lausunto 
 
Toimintakertomusten laatiminen siirtyy jatkossa hyvinvointialueelle ja 
aiemmat arvioinnit on syytä ottaa huomioon hyvinvointialueen raportoin-
nissa.  
 
Pohdittavaksi otetaan menettelytapa, jossa merkittävät päätökset ja nii-
hin kytketyt mittarit kerätään keskitetysti yhteen tietokantaan, jolloin myös 
näiden systemaattinen seuranta mahdollisesti paranisi.  
 
Sairaanhoitopiirin strategia 
 
Arviointikertomus: Vuosi 2021 oli sairaanhoitopiirin strategian 2019-
2021 viimeinen vuosi. Uusi strategia perustuu samoille peruspilareille, 
kuin vuosien  2019–2021 strategia. Uusi strategiakausi tulee olemaan 
sote-uudistuksesta johtuen ainoastaan vuodelle 2022. Niinpä uusi strate-
gia päätettiin laatia aiemman strategian pohjalta sitä tiivistäen siten, että 
lyhyen strategiakauden rajallinen toteutusaika otetaan huomioon. Strate-
gian suuntaan on edetty, mutta hitaammin.  

   
  Strategian toteutus on kärsinyt vuonna 2021 merkittävästi koronapande-
  miasta, joka on kuormittanut sekä henkilöstöä että sairaanhoitopiirin 
  johtoa. Strategian sisältöä on jouduttu priorisoimaan käytettävien re-
  surssien mukaan.  
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Tarkastuslautakunnan mielestä sairaanhoitopiirin henkilöstö ja johto ovat 
suoriutuneet koronaepidemian hoitamisesta olosuhteisiin nähden hyvin. 
 
Lausunto 
 
Sairaanhoitopiirin hallitus pohtii työseminaarissaan 11.9.2022 sairaan-
hoitopiirin strategian toteutumista, ennustetta toteutumisasteelle vuoden 
2022 lopussa ja sitä, miltä osin strategiaa ja sen tavoitteita pyritään esit-
tämään ‘perinnöksi’ hyvinvointialueelle.  
 
Kaikkiaan on todettava, kuten tarkastuslautakunnan kertomuksessakin, 
että sairaanhoitopiirissä on kahden vuoden ajan (2020-21) eletty ko-
ronapandemian aiheuttamaa poikkeustilaa. Vuonna 2022 hyvinvointialu-
een muodostaminen on sekin oleellisesti vaikuttanut hidastavasti sai-
raanhoitopiirin oman strategian toteuttamiseen. 
 
Koronapandemian hoito ja tiedottaminen 
 
Arviointikertomus: Koronapandemia haastoi toimintaa ja strategian 
edistämistä myös vuonna 2021. Korona-ajan jatkuessa sairaanhoitopiiri 
on edelleen huolehtinut riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottami-
sesta. Tarkastuslauta kunnan mielestä sairaanhoitopiirin henkilöstö ja 
johto ovat suoriutuneet koronaepidemian hoitamisesta olosuhteisiin näh-
den hyvin.  
 
Lausunto 
 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri viesti säännöllisesti kohdennetusti 
Kanta-Hämeen väestölle, medialle sekä sairaanhoitopiirin henkilöstölle 
verkossa live tapahtumin järjestettyinä tilaisuuksina. Tapahtumaa veti 
pääsääntöisesti johtajaylilääkäri yhdessä viestinnän henkilön kanssa ja 
tapahtumassa saattoi esittää kommentteja ja kysymyksiä.  
 
Pandemiajohtoryhmä kokoontui säännöllisesti ja ryhmän päätökset tie-
dotettiin kattavasti www-sivuilla, facebookissa sekä pidettiin tiivistä yh-
teistyötä Kanta-Hämeen koronaviestijöiden kanssa, joita olivat alueen 
kuntien ja koulujen viestintävastaavat.  
 
Viestinnän painopiste koronatartuntojen ilmaantuvuudesta siirtyi vahvasti 
koronarokotusten etenemiseen muun muassa viikoittain päivitettävän ha-
vainnollistavan infograafin avulla. Sairaanhoitopiirin sivuilla oma Ajan-
kohtaista koronaviruksesta -alasivua päivitettiin päivittäin ja tieto jaettiin 
myös somekanavissa. Alueen toimijoiden kanssa luotiin yhdessä oma si-
vusto koronarokotusten tiedottamista varten, joka rakennettiin shp:n si-
vujen alle ja sivuja päivitettiin alueella jokaisen kunnan toimesta. Sivusto 
toimi ajanvarausjärjestelmänä myös. 
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Johtaminen ja ylimmän johdon työnjako  
 
Arviointikertomus: Johtamiseen on panostettu erityisesti vuonna 2021 
ja lähiesimiestyö on saanut mm. henkilöstön edustajilta positiivista pa-
lautetta. Tarkastuslautakunta näkee, että johtamisessa on kokonaisuu-
tena onnistuttu hyvin. Tarkastuslautakunta painottaa, että hyvä johtami-
nen on erityisen tärkeää sekä pandemian koettelemana poikkeusai-
kana, että siirtymävaiheessa, jossa valmistellaan siirtymistä uusille hy-
vinvointialueille. 
 
Lausunto 
 
Sairaanhoitopiirissä on nähty johtaminen ja sen kehittäminen tärkeäksi. 
Johtaminen ja lähiesimiestyö on korostunut erityisesti Covid-19 epide-
mian aikana ja on tärkeää myös hyvinvointialueelle siirryttäessä. Johta-
misen kehittämisessä on onnistuttu hyvin mikä näkyy myös henkilöstöltä 
saadussa palautteessa. 
 
Digitalisaation kehittäminen  
 
Arviointikertomus: Syksyllä 2019 lanseeratun sähköisen asiointialusta 
Oma Raitin kehitystyö jatkui. Digitaalisten palveluiden käyttöönottoa jat-
kettiin myös esimerkiksi lisääntyvien etävastaanottojen muodossa edis-
täen näin asiakkaiden monimuotoisia palvelukanavia. Lisäksi takaisin-
soittopalvelua kehitettiin asiakkaiden toivomusten mukaan ja chat-palve-
lua testattiin äitiyspoliklinikan ajanvarauksessa. Päivystysapu- ja 
Omaolopalvelut otettiin käyttöön ja puhelinmäärät yllättivät moninkertai-
sesti ennusteet. Tarkastuslautakunta pitää digitalisaation ja sähköisten 
palvelukanavien kehittämistä hyvänä kehitysaskeleena, joka parantaa 
sairaanhoitopiirin saavutettavuutta. Etävastaanottomahdollisuuden jär-
jestäminen hoidon niin salliessa mahdollistaa potilaan näköisen hoitoko-
konaisuuden. 
 
Lausunto 
 
Digitaalisen asioinnin kehittämiseen panostetaan jatkossa myös hyvin-
vointialueella. Kansallisen tavoitteen mukaan 35 % aikuisista kuntalai-
sista on hoitanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiointinsa sähköisin väli-
nein v. 2025 loppuun mennessä. Kanta-Hämeessä tämä osuus on ollut 
edellisessä seurannassa 22,2% (FinSote 2020, THL).   
 
Palvelupolkujen rakentaminen 
 
Arviointikertomus: Strategian mukaista hoitopolkujen määritystyötä on 
kuitenkin pandemiasta huolimatta pystytty jatkamaan.  Vuoden aikana 
saatiin julkaistua kuusi palvelupolkua ja vuoden 2021 lopussa julkaistuna 
on yhteensä 11 palvelupolkua. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mu-
kaan palvelupolkujen rakentamisessa on onnistuttu hyvin pandemiasta 
huolimatta. Tarkastuslautakunta painottaa selkeiden palvelupolkujen tär-
keyttä potilaan tiedonsaannin kannalta. 
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Lausunto 
 
Palvelupolkujen kuvaamista jatketaan ja vuoden 2022 aikana niitä jul-
kaistaan kahdeksan lisää.  Hyvinvointialueella kuvauksia täydennetään 
monilla sosiaalipalvelujen palvelupoluilla, mikä voi edellyttää ensin toi-
minnan yhdenmukaistamista ja vakioimista maakunnassa. Palvelupolku-
jen laatiminen on siten osa strategiatyötä ja julkaisemisen myötä ne muo-
dostavat kuntalaisille palvelulupauksen: näin meillä toimitaan.   
 
Perehdytysohjelman käyttöönotto  
 
Arviointikertomus: Perehdytyksen parantamiseksi tarjottiin koulutuksia, 
työpajoja ja yksilöllistä ohjausta toimivan perehdytyksen merkityksestä   
sekä otettiin käyttöön uusi Intro-perehdytysjärjestelmä. Intron käyttö laa-
jeni hyvin, vaikka strategian mukaiseen tavoitteeseen ei täysin päästy. 
Sähköisen perehdytysohjelman hyödyntäminen perinteisen perehdyttä-
misen ohella mahdollistaa perehdytyksen kehittämisen sekä yhdenmu-
kaistamisen. Tarkastuslautakunta pitää tätä hyvänä kehitysaskeleena. 
 
Lausunto 
 
Perehdytyksen kehittämistä jatketaan vuoden 2022 aikana hyödyntäen 
jo aloitettuja toimintatapoja ja edelleen toimintaa kehittäen.   
 
Vuonna 2022 osana perehdytystä on tarjottu uutena toimintana esimer-
kiksi hoitotyön kesätyöntekijöille koulutuksellisia Taitopajoja sekä kesän 
ajan ns. KesäOlohuoneita, joissa kesätyöntekijät saavat keskustella, 
tuoda kokemuksiaan esiin ja esittää kehittämisideoita hoitotyön johdon ja 
HR:n toimijoille. KesäOlohuoneet on toteutettu hoitotyön ja HR:n yhteis-
työnä.   
 
Intro -perehdytysjärjestelmän käyttöönottoa jatketaan edelleen ja tukea, 
koulutusta ja viestintää asian tiimoilta jatketaan. Strategian tavoitteeseen 
pääseminen Intron käyttöönotossa edellyttää erityisesti jokaisen pereh-
dytyksestä vastaavan lähiesihenkilön aktivoitumista Intron käytössä.   
 
Sairaanhoitopiirin arvot 
 
Arviointikertomus: Sairaanhoitopiirin arvot määriteltiin ja hyväksyttiin 
helmikuussa 2020 ja ne julkaistiin syksyllä. 
 
Lausunto 
 
Arvoihin on oltu tyytyväisiä ja ne soveltuvat sairaanhoitopiirin toimintaan 
hyvin. Arvojen mukaan toimiminen kaikilla organisaation tasolla ja sitä 
kautta vaikutukset toimintaan vaativat vielä paljon töitä. Olosuhteisiin 
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nähden arvojen julkistaminen ja niistä viestiminen onnistui verrattain hy-
vin vaikka esim. julkistaminen ei tapahtunut alkuperäisen suunnitelman 
mukaisesti ns. isosti yhteisessä juhlassa. 

 
Hoitohenkilöstön kokonaiskoordinointi  
 
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sai-
raanhoitopiiri on onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin hoitohenkilöstön 
kokonaiskoordinoinnissa pandemiavuonna 2021. Kokonaiskoordinoinnin 
avulla resursseja on pyritty ohjaamaan sinne, missä on ollut suurin tarve.  
 
Johtamisen avulla on koronatilanteesta huolimatta kohtuullisesti pystytty 
ylläpitämään normaalia sairaalakapasiteettia ja koordinoimaan toimintaa 
esimerkiksi väliaikaisilla sisäisillä siirroilla sairaalan toiminnan turvaa-
miseksi. 
 
Lausunto 
 
Hoitohenkilöstön kokonaiskoordinoinnin on tärkeä jatkua myös HVA:lle 
siirryttäessä.   

 
Koivikko-Kotiin liittyvät järjestelyt  
  
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta pitää hyvänä ratkaisuna, että 
saattohoitokoti ja palliatiivinen erityisyksikkö Koivikko-Koti on nyt sairaan-
hoitopiirin koordinoimaa toimintaa. Tämä tasaa saattohoidon laatua ja ta-
kaa rahoituksen palveluntuottajalle. 
 
Lausunto 
 
Koivikkokodin toiminta on vuoden 2021 alusta ollut sairaanhoitopiirin 
koordinoimaa toimintaa. Toiminnan kustannukset sisältyvät osana sai-
raanhoitopiirin talousarvioon. 
 
Tarkastuslautakunta esittää alla eräitä huomioita kehitettävistä asi-
oista vuotta 2021 koskevan arvioinnin perusteella 
 
Ulkopuolisten sairaaloiden käyttö  
 
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta on aiemmin kiinnittänyt huo-
miota ulkopuolisten sairaaloiden käytön budjetointiin, koska on näyttänyt 
siltä, että budjetointivaiheessa niihin varatut määrärahat ovat olleet epä-
realistisen pienet. Tarkastuslautakunta näkee tämän suureksi haasteeksi 
edelleen ja näkee tärkeäksi, että tilanteen muuttamiseksi tehdään konk-
reettinen suunnitelma. Vuositasolla kustannukset kasvoivat n. 8 milj. eu-
roa ja laskutus ylitti selvästi budjetoidun tason. 
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Lausunto 
 
Haasteena on etenkin alati lisääntyvä vapaan valinnan käyttö. Asiakas 
hakee palvelun sieltä, mistä se suinkin on saatavilla. Tämän hetken suu-
rin haaste on kokonaishoitoketjua staassaava hoivapaikkojen riittämättö-
myys henkilökuntapulasta johtuen, mikä kokonaisuudessaan vähentää 
tarjontaamme.   
 
Johtamiseen käytettävän ajan riittävyys  
 
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota johtami-
seen käytettävän ajan riittävyyteen erityisesti lähiesimiesten ja osaston-
hoitajien osalta. Lähiesimiestyö on saanut positiivista palautetta, mutta 
esiin on myös nostettu huoli lähiesimiesten suuresta työmäärästä, jota 
lisää entisestään muun muassa henkilöstön rekrytointiin kuluva aika. 
Myös osastojen yhdistämiset ovat lisänneet hoitopuolen esimiesten työ-
määrää.   
 
Lausunto 
 

  Vuoden 2022 puolella on sovittu yhteinen kokoukseton aika keskiviikko ilta
  päiviksi, jolloin aikaa jäisi esihenkilöille henkilöstöasioihin ja henkilöstölle.   
  Työntekijöiden odotukset johtamiselta ja käytettävissä olevien johtajien 
  määrä eivät ole suhteessa.  

 
Assi-sairaalan kustannusten nousu ja taloudelliset riskit  
 
Arviointikertomus: Assi-sairaalan rakentaminen käynnistyi konkreetti-
sesti syksyllä 2021. Rakennuskustannukset kääntyivät kesällä 2021 poik-
keuksellisen voimakkaaseen nousuun, mikä on aiheuttanut vähintään 
noin 10 milj. euron kustannuspaineen hankkeelle. Lisäksi helmikuussa 
2022 alkanut Ukrainan sota tulee vaikuttamaan hankkeeseen hankinta-
ketjujen kautta. Toinen merkittävä riski liittyy korkotason nousuun ja sen 
vaikutukseen sairaanhoitopiirin sekä hyvinvointialueen talouteen ja mak-
sukykyyn.  
 
Tarkastuslautakunta näkee edelleen, että Assi-hankkeen toteutukseen 
liittyy monia riskejä, joihin tulee varautua ennakoivalla riskienhallinnalla. 
Tarkastuslautakunta haluaa myös korostaa, että hankkeen kustannuksia 
tulee seurata säännöllisesti ja riittävällä tarkkuustasolla.  
 
Vanhojen sairaalarakennusten poistamatta oleva hankintameno lisää 
sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen poistojen määrää, mikä on ollut tie-
dossa Assi -sairaalan investointiin lähdettäessä. 
 
Lausunto 
 
Sairaanhoitopiirin hallitus esitti 7.6.2022 kokoontuneelle valtuustolle 
Assi-hankkeen riskivarausten nostoa yhteensä 12,1 milj. euroa. Tämän 
lisäksi esitettiin lisäystä hankkeen talousarvioon yhteensä 4 milj. euroa. 
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. Lisäysten edellytyksenä oli, että 
myös hyvinvointialue antaa menettelylle suostumuksen. 
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Henkilöstön saatavuus  
 
Arviointikertomus: Henkilöstön saatavuus on valtakunnallinen on-
gelma, joka on vaikuttanut sairaanhoitopiirin hoidon saatavuuteen ja voi-
daan nähdä yhtenä tulevaisuuden merkittävimmistä riskeistä ja epävar-
muustekijöistä.  
 
Tarkastuslautakunta painottaa henkilöstön jaksamisen ja työhyvinvoinnin 
tärkeyttä, sillä henkilöstö on sairaanhoitopiirin toiminnan ydin ja sairaan-
hoitopiirin henkilöstön pito- ja vetovoiman heikentyminen voi vaikeuttaa 
entisestään henkilöstöpulaa.  
 
Tarkastuslautakunta näkee hyvänä, että henkilöstön saatavuuteen on py-
ritty kehittämään erilaisia konkreettisia keinoja, kuten sisäinen rekrytoin-
tipalkkio. 
 
Lausunto 
 
Työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikutetaan sekä organisaation että yk-
siköiden tasolla. Esimerkiksi toimivat työprosessit ja mielekäs työ ovat 
myös näihin vaikuttavia tekijöitä. Työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä on kom-
mentoitu Henkilöstö-osiossa.   
  
Joidenkin, esim. hoitohenkilöstön, saatavuuden ongelmat ovat valtakun-
nallisia. 2021 ja jatkuen 2022 on pyritty panostamaan rekrytointimarkki-
nointiin ja yleisesti työnantajamielikuvaan. KHSHP on pyritty tuomaan 
esiin arvojensa mukaisena, rohkeana toimijana, joka erottuu muista sote-
alan toimijoista lämpimällä ja ihmisläheisellä markkinoinnilla. Sisällöntuo-
tantoon panostetaan ja markkinointia on tehty mm Facebookissa ja Lin-
kedInissä, myös ostettuna markkinointina. Yhteistyökumppanien kanssa 
on tuotettu artikkelikampanjoita, videoita rekrytoinnin tueksi, luotu Kunta-
Rekryyn työnantajabrändiä tukeva mobiiliystävällinen urasivu ja otettu 
käyttöön hakijaystävällisiä ja rekrytointiprosessia nopeuttavia hakumene-
telmiä. Rekrytointipalkkio on ollut käytössä tiettyjen ammattiryhmien rek-
rytoinneissa.  
  
Tulee huomata, että kaikki sekä ulkoinen että sisäinen viestintä luovat 
osaltaan työnantajamielikuvaa.  
 
Raportointi muutosten vaikutuksista  
 
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta on jäänyt ajoittain kaipaamaan 
järjestelmällisempää tapaa raportoida päätösten taustoista ja vaikutuk-
sista, kuten muutosten kustannuksista (lisääkö tai vähentääkö muutos 
kustannuksia). Myös vaihtoehtoja olisi hyvä käsitellä ainakin isoimmissa 
päätöksissä tai muutoksissa, mikä tuo läpinäkyväksi perusteet tietyn toi-
mintamallin valinnalle. Tarkastuslautakunta painottaa tiedolla johtamisen 
ja päätöksenteon läpinäkyvyyden tärkeyttä.  
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Lausunto  
 
Tarkastuslautakunnan havainnot otetaan huomioon päätöksenteon val-
mistelussa jatkossa. Jo tällä hetkellä tiedolla johtamisen työkalujen käyttö 
on päätöksenteon valmistelussa keskeisessä roolissa ja sen merkitys tu-
lee edelleen kasvamaan seuraavina vuosina.   
 
Työnjako hoitohenkilöstön ja lääkärihenkilöstön välillä  
 
Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta näkee henkilöstön urakehityk-
sen (urapolkumalli) kehittämisen olennaisena tekijänä kilpailussa työnte-
kijöistä muiden toimijoiden kanssa. Urapolkujen kehittäminen lisäisi hoi-
tohenkilöstön työn houkuttelevuutta ja vastaisi lääkärien saatavuusongel-
maan. 
 
Lausunto 
 
Sairaalassa on käynnissä monialaisen työnjaon kehittämisprojekti, minkä 
tarkoituksena on kohdentaa ammattilaisten työtä koulutuksen mukaisiin 
tehtäviin.   
 
Urapolkumallia valmistellaan hoitohenkilöstön osalta Tays Kehitysyhtiön 
toimesta erva yhteistyössä. Työ on vielä kesken.   
 
Terveydenhuollon opiskelijoiden urapolkumahdollisuus on käsittelyssä 
syksyllä HAMK:in hyvinvointialan  ja hoitotyön johdon neuvotteluissa. 
 
Kehityskeskustelujen toteutuminen  
 
Arviointikertomus: Kehityskeskustelujen osalta tavoite vaihtelee eri tu-
losalueilla jonkin verran ja kehityskeskusteluja pidettiin vuonna 2021 vä-
hemmän kuin tavoiteltiin.  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitetason ja kehityskeskustelujen to-
teutuman pitäisi olla lähellä 100 %. 
 
Lausunto 
 
Tulosalueilla kiinnitetään jatkossa huomiota kehityskeskusteluiden pitä-
miseen kaikkien sen piiriin kuuluvien henkilöiden osalta. Henkilöstöpal-
veluista kiinnitetään jatkossa lisää huomioita esihenkilöiden ohjaamiseen 
kehityskeskusteluiden tärkeydestä ja muistutetaan keskustelujen pitämi-
sestä.  
  
Kaikki kehityskeskustelut eivät tallennu järjestelmään, koska osa keskus-
teluista on pidetty vapaamuotoisina. Tilanne on siis parempi kuin luvut 
osoittavat, mutta ei silti riittävä. Vapaamuotoisten keskustelujen tilastointi 
ei ole mahdollista, koska tieto siitä ei tule eteenpäin. Tällä hetkellä pa-
rasta olisi, jos keskustelusta tehtäisiin lyhytkin merkintä kehityskeskuste-
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lupohjaan, jolloin keskustelu kirjautuisi. HRM-järjestelmään tehdyt kes-
kustelut on hyvä muistaa merkitä myös valmiiksi, jotta ne näkyvät tilas-
toissa. Näistä asioista muistutetaan esihenkilöitä.   
 
Tulosaluekohtaiset tavoitteet – tarkastuslautakunnan huomioita 
 
Operatiivinen tulosalue 
 
Arviointikertomus: Koronapandemia vaikutti tulosalueen toimintaan tili-
kaudella merkittävästi, ja tulosalueen toimintaa jouduttiin arvioimaan vä-
lillä päivittäin, jotta potilaiden hoito 24/7-yksikössä saatiin turvattua. Myös 
pula hoitohenkilökunnasta hankaloitti tilannetta, jolloin kirurgian osastoilla 
5A ja 5B sekä leikkaustoiminnassa jouduttiin supistamaan toimintaa 20 
% keväästä 2021 alkaen. Toiminnan supistuksiin nähden on pystytty toi-
mimaan tuloksellisesti.  
 
Hoitopäivien määrä vähentyi tulosalueella hoitojaksojen lisääntymisestä 
huolimatta, mikä osoittaa toisaalta hoidon tehokkuutta, mutta toisaalta 
kertoo leikkaustoiminnan painottumisesta kevyempään kirurgiaan, kun 
vaativia leikkauksia on jouduttu resurssitarpeiden johdosta perumaan.  
 
Kokonaisuutena operatiivinen tulosalue jäi osittain sille asetetuista tavoit-
teista. Lähetteet käsiteltiin tulosaluetasolla asetetun tavoitteen mukai-
sesti, niin että 91,3 % lähetteistä käsiteltiin kolmen vuorokauden sisällä, 
kun tavoite oli 90 %.  
 
Odotusaika leikkaustoimenpiteeseen oli 67 vrk, kun tavoitteena oli alle 65 
vrk. Ensikäynnin odotusaika oli 33 vrk, kun tavoitteena oli 20 vrk, joten 
toteutuma jäi olennaisesti tavoitteesta.  
 
Covid-valmiuden ylläpitäminen normaalin toiminnan ohella toteutui tavoit-
teen mukaisesti. Turvallisen hoidon tavoitteessa onnistuttiin osittain, 
vaikka pandemian vuoksi potilaiden osallisuus turvallisuuden kehittämi-
sessä tuli potilaspalautteiden kautta.  
 
Pandemia rajoitti asiakaspalautteiden keräämistä vuonna 2021, mutta 
uusi tekstiviestipalaute otettiin käyttöön joulukuussa 2021. Digitaalisten 
palvelujen käyttöönoton laajentamisessa ei onnistuttu.  
 
Henkilöstöä koskevat tavoitteet toteutuivat osittain. Sähköinen perehdy-
tysohjelma otettiin käyttöön. Sairaspoissaolojen määrä kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 8,3 %, mikä johtuu pääosin muutamasta pitkästä (yli 
120 pv) sairaslomasta. Lyhyemmät 1-31 vrk sairaspoissaolot vähentyivät 
edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Toimintatuotot toteutuivat 0,5 milj. euroa yli muutetun talousarvion ja toi-
mintakulut alittuivat 160 tuhatta euroa. Henkilöstökulut ylittivät talousar-
vion 138 tuhannella eurolla. 
 
Lausunto 
 
Covid-pandemian varautumisvaikutukset kohdistuivat pitkälti leikkaustoi-
mintaan. Tämä yhdistettynä henkilöstöpulaan on johtanut leikkausjono-
jen kasvuun. Paras onnistuminen on tehty osastotoiminnoissa, joissa 
keskimääräinen hoitoaika on lyhentynyt 20% viiden vuoden aikana.   
 
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen ja tulosalueylihoitaja 
Mirja Ottman-Salminen 
 
Konservatiivinen tulosalue 
 
Arviointikertomus: Tulosalueen toimintaan tilikaudella vaikutti merkittä-
västi koronapandemia, kun tartuttavan potilaan hoitamista varten joudut-
tiin tekemään erityisjärjestelyjä. Asiakkaita koskevat tavoitteet toteutuivat 
pandemiasta huolimatta tilikaudella pääosin. Hoidon saatavuus toteutui 
epidemian puitteissa ja hoidon saatavuus pystyttiin turvaamaan pande-
miasta huolimatta.  
 
Ensikäynnin odotusajan tavoitteena oli 20 vuorokautta, mutta toteuma oli 
27 vuorokautta. Päivystyksellisen aivoinfarktin liuotushoidon aikatavoite 
eli hoidon aloitus 20 minuutissa toteutui. Lähetteiden käsittelyaikaa kos-
keva tavoite toteutui ja lähetteistä 92,2 % käsiteltiin kolmen vuorokauden 
kuluessa (92,5 % vuonna 2020).  
 
Toimintaprosessien kehittämistä jatkettiin ja vuoden 2021 aikana saatiin 
valmiiksi viiden hoitopolun kuvaukset, kun tavoitteena oli vähintään 
kolme. Myös tavoitteiden mukaiset digitaaliset palvelut otettiin käyttöön 
tilikauden aikana ja tavoitteiden mukaiset puhelumäärät ylittyivät merkit-
tävästi.  
 
Henkilöstöä koskevat tavoitteet toteutuivat osittain. Koulutuspäivien mää-
rässä ei päästy tavoitteeseen, mutta koulutuspäivien määrä 2,4/htv kas-
voi edelliseen vuoteen verraten. Hyväksyttyjä kehityskeskusteluja pidet-
tiin vain 50 %:lle vakituisesta henkilöstöstä, mikä alitti 80 %:n tavoitteen 
olennaisesti.  
 
Tulosalueen toimintatuotot alittivat talousarvion n. 59 tuhatta euroa ja toi-
mintakulut 479 tuhatta euroa. Henkilöstökulut ylittivät muutetun talousar-
vion 1,1 milj. eurolla, kun taas palvelujen ostot alittuivat 0,9 milj. eurolla. 
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Lausunto 
 
Ensikäynnin odotusajan tavoite ei toteutunut osittain koronapandemian 
aiheuttamien erityisjärjestelyiden vuoksi (henkilöstön sijoittaminen ko-
ronayksiköihin). Toinen merkittävä syy on ollut lähetemäärien kasvu ja 
se, että uniapneahoidon ryhmäohjauksia ei ole voitu toteuttaa turvallisesti 
koronan aikana (hoidettu yksilöohjauksina). Erityisesti tähystystoimin-
nassa on ollut haasteita lääkärien rekrytoinnissa.  
 
Koulutusten määrä ei yltänyt tavoitteeseen, mutta kasvoi edellisestä vuo-
desta. Koulutusten haasteena oli edelleen koronapandemia ja erityisesti 
hoitohenkilöstön saatavuus. Kehityskeskusteluiden kirjaamisessa on 
puutteita. Osa käydyistä keskusteluista jää kirjaamatta, mm. Lääkäreiden 
erikoistumiskoulutukseen liittyvät keskustelut ovat jääneet kirjaamatta.  
 
Toimintatuottojen alitus johtuu koronapandemialla ja elektiivisen toimin-
nan rajoittamisella. Henkilöstökulut ylityksessä oli mukana koronapande-
mian aiheuttamat ylimääräiset henkilöstökulut 1,546 M€.   
 
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Ari Palomäki ja tulosalueylihoitaja 
Marja Koljonen. 
 
Psykiatrinen tulosalue 
 
Arviointikertomus: Lähetteiden käsittelyaikaa koskeva tavoite toteutui 
ja lähetteistä 92 % käsiteltiin kolmen vuorokauden kuluessa (vuonna 
2020: 95 %). Sen sijaan hoitoon pääsyn osalta ei päästy tavoitteeseen 
”ensikäynnin odotusaika, mediaani alle 20 pv”. Hoitoon pääsyn odotus-
aika pysyi ennallaan lastenpsykiatrialla 24 päivässä, mutta piteni nuori-
sopsykiatrialla peräti 33 päivään (2020: 25 pv) ja psykiatrialla 35 päi-
vään (2020: 16 pv).  
 
Asiakaspalautteen perusteella suositteluprosentissa ei päästy täysin 80 
%:n tavoitteeseen suositteluprosentin ollessa 72 %. Myöskin läheisiltä 
kerätyn palautteen tasossa jäätiin hieman tavoitteesta. Osasto- ja poli-
klinikka-potilaiden kokemus saadusta hoidosta oli tavoitteen mukainen 
tai hieman alle tavoitteen.  
 
Kanteluiden ja muistutusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden, 
mutta pysyi vuosien 2018–2019 tasolla. Kuitenkin hoidon saatavuuteen 
liittyvät muistutukset lisääntyivät.  
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sairaspoissaolojen merkittä-
vään kasvuun edelliseen vuoteen nähden. Sairaspoissaolot kasvoivat 
kokonaisuudessaan 24 % vuoteen 2020 nähden.  
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Henkilöstön saatavuudessa on tulosalueella isoja haasteita ja henkilös-
töpulaa on jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla ja työvoiman vuokrauk-
sella, joka on kallista.  
 
Vapaan valinnan käyttö kasvoi 31 % vuoden 2020 tasosta, mikä on 
huolestuttava kehitys. Suurinta kasvu oli nuorisopsykiatrialla. Kuntalas-
kutettavien käyntien lukumäärä laski 7 % ja lähetteiden määrä laski 
edellisestä vuodesta 0,6 % pandemiatilanteesta johtuen. Lastenpsykiat-
rian uusien lähetteiden määrä laski 8,5 %  
 
Toimintatuotot ylittivät talousarvion 316 tuhannella eurolla, kun taas toi-
mintakulut alittivat talousarvion 338 tuhannella eurolla. Toimintakate to-
teutui siten n. 0,7 milj. euroa ennakoitua parempana. Toimintakuluista 
henkilöstökulut alittivat talousarvion 655 tuhatta euroa. Palvelujen ostot 
ylittyivät 351 tuhannella eurolla. 

 
Lausunto 
 
Tulosalueella on selvitetty sairauspoissaolojen syitä. Vuoden 2021 sai-
rauspoissaoloissa korostuvat pitkät poissaolot, joihin työnantaja ei ole 
juurikaan voinut vaikuttaa. Henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat val-
takunnalliset, etenkin psykiatrien osalta tilanne tulee heikkenemään enti-
sestään tulevien vuosien aikana. Henkilöstön saatavuuden haasteet nä-
kyvät myös hoitoon pääsyn odotusajoissa. Henkilöstön rekrytointiin on 
kuitenkin pyritty panostamaan, esimerkiksi tulosalueelle on v. 2021 on 
saatu palkattua kaksi ylilääkäriä. Vapaan valinnan osalta v.2022 trendi 
näyttää laskevalta verrattuna v. 2021.   
 
Vastuuhenkilöt: tulosalueylilääkäri Kati Kallio ja tuloalueylihoitaja Jaana 
Metsälä. 
 
Tukipalvelujen tulosalue 
 
Arviointikertomus:  Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden seurantaa 
on toimintavuoden aikana parannettu mm. ottamalla käyttöön Teams-
alusta, jossa voidaan seurata talouden, toimintasuoritteiden sekä ulko-
puolisten sairaaloiden käyttöä kuukausittain.  
 
Hankintatoimen resursointia vahvistettiin rekrytoimalla sairaanhoitopiirille 
hankintapäällikkö.  
 
Tulosalueen henkilöstöstä osa oli toimintavuoden aikana mukana osa-
aikaisesti Assi-sairaalan rakennushankkeessa ja osa henkilöstöresurs-
sista kohdistettiin tulevan hyvinvointialueen toiminnan valmisteluun.  
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Kehityskeskustelujen toteuma oli 57 %, kun tavoitteena oli 100 % (2020: 
65 %). Tukipalvelujen henkilöstön koulutuspäivien määrä kasvoi merkit-
tävästi edellisestä vuodesta.  
 
Tukipalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin tilikaudella vaikutti olen-
naisesti sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus, joka kirjattiin tulojen vähen-
nyksenä tukipalveluiden tulosalueelle. Tämä vaikutti keskeisesti siihen, 
ettei tulosalueen toimintakate toteutunut talousarvion mukaisena (-3,3 
milj. euroa).  
 
Toimintamenojen osalta suurimmat ylitykset johtuivat ict-palveluhankin-
noista ja kylmän talven aiheuttamasta lämmityskulujen kasvusta. Lisäksi 
tukipalveluiden tulokseen vaikutti tilinpäätökseen sisällytettävä Ahvenis-
ton rakennuksista tehtävä ylimääräinen poisto (2,3 milj. euroa), jota ei oltu 
huomioitui talousarviossa. 
 
Lausunto 
 
Tukipalveluiden tulosalueella otettiin käyttöön Teams-järjestelmän kautta 
katsottavissa seurantajärjestelmä, josta voidaan katsoa sairaanhoitopiirin 
suoritekertymät ja talousarviototeumat sekä ulkopuolisten sairaaloiden 
käyttötilastot. Seurantajärjestelmä parantaa sairaanhoitopiirin toiminnan 
ja talouden reaaliaikaista seurantaa.  
 
Tukipalveluiden taloudellinen tulos oli alijäämäinen, koska jäsenkunnille 
tehty kuntamaksujen palautus 2,78 milj. euroa kirjattiin kokonaan tukipal-
veluiden tulosalueelle. Tukipalveluiden tulokseen vaikutti oleellisesti 
myös Ahveniston rakennuksista tehty ylimääräinen poisto (2,33 milj. eu-
roa), joka ei sisältynyt talousarvioon.  
 
Henkilöstön kanssa käytyjen kehityskeskusteluiden määrä oli laskenut 
edellisestä vuodesta. Kehityskeskusteiden käymiseen kiinnitetään tulos-
alueella kuluvana vuonna erityistä huomiota, jotta tavoitteeseen pääs-
tään.  
 
Hankintatoimen resurssia vahvistettiin palkkaamalla sairaanhoitopiirille 
hankintapäällikkö. Samalla yhteistyötä Tuomi Logistiikka Oy:n kehitettiin. 
Tays Kehitysyhtiö Oy:n kanssa valmisteltiin erva-alueen kattava hankin-
tastrategia.  
 
Tulosalueelle kuuluvat teknisten palveluiden edustajat osallistuivat tiiviisti 
Assi-sairaalahankkeen eri osa-alueiden valmisteluun. Tukipalveluiden 
henkilöstöä osallistui toimintavuonna osa-aikaisesti myös hyvinvointialu-
een valmisteluun. 

   
Vastuuhenkilö: talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki 
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Talous 
 
Arviointikertomus: Lisätalousarvioilla katettiin pääosin ulkopuolisten 
sairaaloiden käytön kasvusta aiheutuvia merkittäviä lisäkustannuksia. Ti-
likausi toteutui muutettua talousarviota positiivisempana johtuen mm. po-
tilasvahinkomaksun toteumasta. Sairaanhoitopiiri palautti jäsenkunnille 
tilikaudella syntyneestä ylijäämästä 2,78 milj. euroa, jonka jälkeen tilikau-
den tulos jäi 245 tuhatta euroa ylijäämäiseksi.  
 
Tilikauden ylijäämällä ja taseen poistoerolla voidaan kattaa vuodelle 
2022 kohdistuva 2,3 milj. euron lisäpoisto Ahveniston sairaalarakennuk-
sesta.  
 
Liikelaitokset mukaan luettuna toimintatulot toteutuivat lähes talousarvion 
mukaisesti (+130 tuhatta euroa), kun taas toimintamenot alittuivat noin 
3,5 milj. euroa. Toimintakulujen talousarvion alitukseen vaikutti erityisesti 
potilasvakuutusmaksun toteutuminen syksyllä saadun arvion (6 milj. eu-
roa) sijasta 0,5 milj. euron suuruisena hyvityksenä.  
 
Alkuperäiseen talousarvioon nähden sairaanhoitopiirin talousarvion suu-
rin poikkeama syntyi ulkopuolisten sairaaloiden käytön kasvusta, mikä 
kasvoi alkuperäiseen talousarvioon nähden yli 8 milj. euroa. Varsinainen 
toteuma (49,9 milj. euroa) alitti hieman muutetun talousarvion (50,3 milj. 
euroa). Vuoteen 2020 verrattuna kuntalaskutus (pl. ensihoito) kasvoi 3,2 
%.  
 
Taseessa on kattamattomia alijäämiä tilikauden lopussa noin 0,6 M€. 
Poistoero huomioiden alijäämä tulee katetuksi ja kertynyt ylijäämä on 2,6 
M€. Kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat noin 6,7 % vuodesta 2020 (ed. 
vuonna kasvu oli 1,1 %). Henkilöstökulut ovat sairaanhoitopiirin suurin 
menoerä. Henkilöstökulut kasvoivat 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Lausunto 
 
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi sairaanhoitopiirille kaksi lisätalous-
arviota vuodelle 2021. Ensimmäinen lisätalousarviosta päätettiin 
21.9.2021, jolloin valtuusto hyväksyi kuntalaskutuksen palauttamisen al-
kuperäiselle hallituksen ja valtuuston hyväksymälle 3 %:n kasvutasolle 
alkuvuoden ajan käytetyn 2 %:n kasvutason sijaan. Tämän lisäksi kun-
nilta laskutettavaksi hyväksyttiin noin 2,5 milj. euron suuruinen lisätalous-
arvio. Toinen noin 5,0 milj. euron suuruinen lisätalousarvio hyväksyttiin 
14.12.2021 Kummallakin lisätalousarviolla suunniteltiin katettavan pää-
osin ulkopuolisten sairaaloiden käytön merkittävästä kasvusta johtuvia 
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kustannuksia. Toisella lisätalousarviolla katettiin myös potilasvakuutus-
keskukselta saadun ennakkotiedon mukaista potilasvakuutusmaksun 
kasvua.  
 
Potilasvakuutuskeskus ilmoitti marraskuussa 2021, että sairaanhoitopii-
rin potilasvakuutusmaksun kuluiksi kirjattava määrä kuluvalle vuodelle 
olisi noin 6 milj. euroa. Summa otettiin huomioon joulukuussa hyväksy-
tyssä lisätalousarviossa. Tammikuun alussa potilasvakuutuskeskus kui-
tenkin ilmoitti, että lisämaksua ei tule, vaan sairaanhoitopiirille on tulossa 
noin 0,5 milj. euron hyvitys. Lisätalousarviossa potilasvakuutukseen va-
rattua määrärahaa ei siten tarvinnut käyttää potilasvakuutusmaksuun.  
 
Sairaanhoitopiirille oli jäämässä ylijäämää, koska koko jälkimmäisen lisä-
talousarvion summaa ei tarvinnut käyttää potilasvakuutuksen maksuihin. 
Poistoista ja vuodelta 2021 syntyvästä ylijäämästä jäsenkuntien johdon 
kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella sairaanhoitopiiri teki Ahvenis-
ton rakennuksista ylimääräisen 2,33 milj. euron lisäpoiston ja palautti tili-
kaudelta syntyneestä ylijäämästä kunnille 2,78 milj. euroa. Tämän jäl-
keen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäksi jäi 245 347 euroa. Jäljelle 
jäävällä ylijäämällä ja taseen ylijäämäksi katsottavalla erällä (poistoero) 
arvioitiin voitavan kattaa vuodelle 2022 kohdistuva ylimääräinen 2,3 milj. 
euron lisäpoisto.   
 
Palveluiden kysyntä ja hoidon saatavuus 
 
Arviointikertomus: Hoidon saatavuus on keskeinen tekijä kilpailussa 
potilaista muiden sairaaloiden ja yksityissektorin kanssa.  Pandemia hi-
dasti hoitoon pääsyä, vaikka hoitoon pääsyyn kiinnitettiin toimintavuonna 
erityistä huomiota ja hoitovelkaa purettiin pandemiatilanteen salliessa.  
 
Vuonna 2021 sairaanhoitopiirissä kävi hoidossa 66 889 henkilöä (+3 %). 
Palveluiden kokonaiskysyntä kasvoi vuonna 2021. Palvelujen kokonais-
kysyntä lähetteillä mitattuna kasvoi 6,3 % verrattuna edelliseen vuoteen.  
Hoidon saatavuus hoitotakuun piiriin kuuluvien lähetteiden osalta toteutui 
pääsääntöisesti lain edellyttämissä määräajoissa, ja lähetteistä 91,7 % 
käsiteltiin alle kolmessa vuorokaudessa.  
 
Hoitoon odottavia oli jonoissa vuoden lopussa 5751 potilasta (edellisenä 
vuonna 5627 potilasta), joista yli 6 kuukautta odottaneita oli 3,4 % kaikista 
odottaneista (4,3 % vuonna 2020). Odotusajan mediaani vuonna 2021 oli 
45 vuorokautta (vuonna 2020 39 vrk).  
 
Hoitojonoissa ei siis tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen 
verrattuna ja pitkään hoitoa odottaneiden määrä jopa laski hieman toi-
mintavuonna. Kuitenkin keskimääräinen potilaan odotusaika pidentyi 
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eikä tavoiteltuihin ensikäynnin odotusaikoihin päästy missään tulosalu-
eella ilmeisesti johtuen pandemian aiheuttamasta kuormituksesta.  
 
Vapaista hakeutujista syntyi kuluja lähes 11,7 milj. euroa (vuonna 2020: 
11,3 milj. euroa). KHSHP:ssa vapaiden hakeutujien laskutus muilta sai-
raaloilta pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli noin 1,3 milj. euroa. Edelleen 
epäsuhta muualle hakeutuvien ja omaan sairaalaan tulevien vapaan va-
linnan potilaiden välillä on suuri, eikä vuonna 2021 kehitystä onnistuttu 
muuttamaan.  
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hoidon saatavuus pyritään tur-
vaamaan sekä varmistamalla riittävä resursointi, että kehittämällä mene-
telmiä, jotka parantavat hoidon tehokkuutta ja toiminnan tuloksellisuutta. 
Hoidon saatavuus on keskeinen tekijä kilpailussa potilaista muiden sai-
raaloiden ja yksityissektorin kanssa. Hoidon saatavuus toteutui pääsään-
töisesti lain edellyttämissä määräajoissa ja parantui tasaisesti kaikilla tu-
losalueilla. Terveydenhuoltolain mukainen potilaan vapaa hoitopaikan 
valinta on edelleen lisännyt potilaiden hakeutumista sairaanhoitopiirin ul-
kopuolisiin sairaaloihin. 
 
Lausunto 
 
Haasteena on etenkin suuri valtakunnallisen tason hoitajapula, johon pai-
kallisen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat vähäiset, mikäli ei lähdetä 
merkittävien palkankorotusten tielle. Tällä hetkellä hoitajan työ ei ole se, 
joka työntekijöitä houkuttelee. Tämä on myös yksittäisin suurin syy hoito-
ketjujen hitaaseen virtaukseen, koska joka tasolla (erikoissairaanhoito, 
perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi, hoivapalvelut) hoitajien määrä on 
liian pieni.   

 
Henkilöstö 
 
Arviointikertomus: Strategian yhdeksi peruspilareista on nostettu hen-
kilöstö ja strategiseksi tavoitteeksi palkitseva työ.  
 
Henkilöstöstrategian mukaisten tavoitteiden toteutus on merkittävästi 
kärsinyt koronapandemian aiheuttamasta työkuormasta, mutta toteutu-
misastetta voidaan pitää olosuhteisiin nähden kohtuullisena.  
 
Pandemia on vaikuttanut kaikkien henkilöstöstrategian tavoitteiden toteu-
tumiseen. Kehityskeskusteluja ei edelleenkään käydä säännönmukai-
sesti koko henkilöstön kanssa.  
 
Strategian toteutumisen mittarina ovat mm. jatkuvan henkilöstökyselyn 
tulokset, joissa päästiin monelta osin lähelle tavoitetasoa tai tavoittee-
seen.  
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Suositteluindeksissä jäätiin merkittävästi koko organisaatiotasolla tavoit-
teesta. Yksikkötasojen välillä vaihtelu oli suurta. Tarkastuslautakunta 
suosittelee kiinnittämään huomiota niihin yksiköihin, joissa suositteluin-
deksi jäi olennaisesti tavoitteesta.  
 
Sote-alalla vallitseva työntekijäpula näkyi myös Kanta-Hämeessä ja mo-
nien ammattiryhmien rekrytoinnissa oli haasteita.  
 
Tarkastuslautakunta pitää soteammattilaisten saatavuutta kriittisenä teki-
jänä sairaanhoitopiirin strategian ja toiminnan tuloksellisuuden kannalta. 
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että organisaation sisältä tuleva viesti 
on myös keskeinen osa sairaanhoitopiirin työnantajamielikuvan muodos-
tumista.  
 
Nykyisen henkilöstön työssä viihtymiseen ja sairaanhoitopiirin pito- ja ve-
tovoimaan tulee kiinnittää huomiota.  
 
Resursointiongelmiin tulisi tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan 
kiinnittää erityistä huomiota, ja rekrytoinnin lisäksi muihin resursointia ja 
toiminnan jatkuvuutta turvaaviin toimenpiteisiin tulee panostaa.  
 
Henkilöstön edustajat ovat nostaneet huolenaan, että työaika-pankkijär-
jestelmä ei toimi henkilöstön näkökulmasta tyydyttävällä tavalla.  
 
Sairaspoissaolojen määrä kokonaisuutena kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna ja oli 17,3 pv/htv (2020: 15,9).  
 
Hyvinvointialueelle siirtyminen tulee vaikuttamaan merkittävästi henkilös-
töön. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että siirtymävaiheessa panos-
tetaan muutosviestintään sekä tiedottamiseen henkilöstölle, jotta toimin-
nan siirto toteutuisi mahdollisimman kivuttomasti myös henkilöstön näkö-
kulmasta.  
 
Henkilöstökustannukset (palkat ja sivukulut) olivat vuonna 2021 n. 105,7 
milj. euroa, kun vuonna 2020 vastaava luku oli n. 102,7 milj. euroa. 
 
Lausunto 
 
Pitkittynyt koronapandemia ja valtakunnalliset haasteet erityisesti hoito-
henkilöstön saatavuudessa ovat tosiaan vaikuttaneet kaikkien henkilös-
töstrategian tavoitteiden toteutumiseen.   
  
Kehityskeskustelujen käymisestä on viestitty ja jatkossa kiinnitetään te-
hokkaammin huomioita esihenkilöiden ohjaamiseen kehityskeskustelui-
den tärkeydestä ja muistutetaan keskustelujen pitämisestä. Keskustelu-
jen valmiiksi kuittaamisessa hrm-järjestelmään on ollut puutteita ekä kaik-
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kia keskusteluja ole viety lainkaan järjestelmään, jolloin ne eivät näy käy-
tyinä keskusteluina. Muistutetaan myös keskustelujen valmiiksi merkitse-
misestä järjestelmään, jotta ne näkyvät järjestelmässä käytyinä.   
 
On kiinnitetty ja kiinnitetään huomioita yksiköihin, joissa suositteluindeksi 
tai muut henkilöstökyselyn tulokset ovat matalia suhteessa koko organi-
saatioon (yleisesti hyvänä eNPS-tasona pidetään tulosta 0-20).  Tarvitta-
essa kontaktoidaan yksiköiden esihenkilöitä ja tarjotaan HR:n tai esimer-
kiksi Moniammatillisen työyhteisöjen tukitiimin tukea tilanteen edistä-
miseksi yksikössä yhteistyössä alueen johdon ja esihenkilöiden kanssa. 
Esihenkilöille on tarjottu työnohjausta ja valmennusta tarvittaessa, jos yk-
siköiden tilanne on ollut haastava. Huomiona, että suositteluindeksin luo-
tettavuuteen vaikuttaa myös vastaajamäärä, joka tulisi saada riittäväksi 
useammassa yksikössä. Kannustettu ja kannustetaan vastaamiseen ja 
esihenkilöitä käymään tulokset säännöllisesti henkilöstön kanssa läpi, 
jotta vastauksilla nähdään ja koetaan olevan vaikutusta. Jatkossa läpi-
käyntiin ja niistä seuranneisiin kehittämistoimiin kiinnitetään enemmän 
huomiota myös tulosalue- ja organisaatiotasolla ja vastauksista nousseet 
toimet tuodaan näkyväksi henkilöstölle. Vastaajamäärää pyritään saa-
maan korkeammaksi, jotta yksikkötason tulokset saadaan näkyviin 
(yli5/kk) ja ovat konkreettisemmin hyödynnettävissä yksiköiden arjessa. 
Korona-aikana työkuorma on saattanut esihenkilöilläkin nousta niin kor-
keaksi, että osalla muistuttaminen vastaamisesta ja tulosten hyödyntämi-
nen on jäänyt valitettavan vähäiseksi.  
  
Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Nou-
sua oli erityisesti hoito- ja lääkärihenkilöstöllä. Korona on ollut suurimpia 
sairauspoissaoloihin vaikuttaneita tekijöitä. Mielenterveyssyistä johtuvien 
sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt koronan aiheuttamista pai-
neista huolimatta ainakin toistaiseksi.   
  
Nykyisen henkilöstön työssä viihtymiseen ja sairaanhoitopiirin pito- ja ve-
tovoimaan kiinnitetään huomioita edelleen. Työn ja vapaa-ajan yhteen-
sovittamisen mahdollistamiseen on kiinnitetty huomiota yksikkötasolla ja 
vuonna 2022 otettiin esimerkiksi käyttöön koronapandemiasta johtuva pi-
dennetty palkallinen hoitovapaa sekä paikallisiin sopimuksiin tehtiin koro-
tuksia palkkioihin esim. vuoronvaihdosta.   
  
Henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamista on tuettu mm. järjestämällä 
2021 koko organisaation tyhy-tapahtuma, tarjoamalla sparrauksia sekä 
työhyvinvointia tukevia Teams-koulutuksia, suuntaamalla työterveys-
huollon toimenpiteitä jaksamisen tukemiseen, tarjoamalla esihenkilöille 
työterveyspsykologin konsultaatioita, hankittu rajattu määrä lyhytpsyko-
terapioita työterveyshuollosta, tarjoamalla maksuttomat teet/kahvit ja tar-
joamalla kohorttiosastoille välipalatarjoilu. Lisäksi Moniammatillinen tuki-
tiimi on tukenut yksiköitä tarvittaessa. Samat toimet jatkuvat sparrauksia 
lukuun ottamatta 2022, jolloin on järjestetty myös työhyvinvointiviikko, 
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koulutuksia, hierontatuoli yhteiseen käyttöön, varattu joka yksikölle tyhy-
raha yksikön yhteiseen toimintaan sekä tarjottu kesällä kaikille henkilö-
kunnan taukohuoneisiin vichy-tarjoilu. 2022 hankittu työterveyshuollosta 
myös mahdollisuus MielenChat ja MielenSparri matalan kynnyksen pal-
veluiden käyttöön.   
  
Muutosviestintään ja tiedottamiseen tullaan kiinnittämään huomiota. 
Muutokseen valmistauduttaessa esihenkilöille järjestettiin keväällä 2022 
shp:ssä useita johtamis/esihenkilötyön koulutuksia sekä hva:n toimesta 
4 muutosvalmennusta ja henkilöstölle 1 valmennus. Hva:n asioista tie-
dottamiseen kiinnitetään huomioita entistä enemmän myös shp:ssä.   
  
Lopullista ratkaisua työaikapankkijärjestelmään ei ole tehty. Järjestelmä 
toimii suurelta osin tarkoituksenmukaisesti.  Hoitohenkilöstön osalta on 
edelleen useampia yksiköitä, joissa pankkivapaiden pitäminen ei ole ollut 
mahdollista työtilanteen takia.   
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Ahveniston sairaala -hankkeen riskivarauksen riittävyys 
haasteellisessa taloustilanteessa ja toimintaympäristön 
muutoksessa

Hallitus 12.9.2022 § 153

Valmistelijat: sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, puh. 044 278 
7320, talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki, puh. 040 485 9098, 
projektijohtaja Jari Tirkkonen, puh. 050 522 2531 ja Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueen projektijohtaja Petrus Kukkonen, puh. 050 461 7820

Riskivarausten nykytilanne ja tehdyt päätökset

Venäjän  ja  Ukrainan  välinen  sota  on  aiheuttanut  merkittävän 
rakennuskustannusten  nousun.  Sota  on  vaikuttanut  kielteisesti  myös 
materiaalien  saatavuuteen  sekä  tätä  kautta  hankintojen  vaatiman 
työmäärän kasvuun sekä ajalliseen kestoon.

Kanta-Hämeen  sairaanhoitopiiri  (tilaaja)  on  allianssin 
sopimusneuvotteluiden yhteydessä syksyllä  2020 määrittänyt  silloisen 
tiedon  ja  ennusteiden  pohjalta  sairaanhoitopiirille  tilaajana  kuuluvan 
riskivarauksen  määrän  Ahveniston  sairaalahankkeelle. 
Sairaanhoitopiirille  kuuluvan  riskivarauksen  määrä  oli  tuolloin  9  milj. 
euroa.  Riskivarauksen  oli  suunnittelussa  arvioitu  kattavan  seuraavia 
mahdollisia  lisäkustannuksia:  lääketieteen ja  teknologian kehittyminen 
rakennusaikana,  tilaajan  hankintoihin  liittyvät  mahdolliset  muutokset, 
rakentamisen  tavoitekustannuksen  ylittyminen  ja  työmaan 
keskeyttämisriski esim. pandemiatilanteessa.

Keväällä  tehtyyn  tilannearvioon  perustuen  Kanta-Hämeen 
sairaanhoitopiirin  valtuusto  hyväksyi  7.6.2022  tilaajan  riskivarauksen 
korottamisen  12,1  milj.  eurolla  9  milj.  eurosta  21,1  milj.  euroon. 
Lisärahoitustarve  perustui  Ahveniston  sairaala-allianssin 
kustannusseurannassaan  käyttämän  kustannusennusteen  pahimpaan 
skenaarioon. Arvio lisäkustannuksista kohdistui samoihin kohteisiin kuin 
alkuperäisessä suunnitelmassakin.

Riskivarausten määrään vaikuttavat tekijät
 
Allianssi on laajasti tarkastellut keinoja kustannusten alentamiseksi ja 
tavoitekustannustason säilyttämiseksi. Näitä menettelyitä on myös 
ryhdytty toteuttamaan siinä määrin kuin on mahdollista. 

Valtuuston kesäkuisen päätöksen jälkeen kustannukset ovat kuitenkin 
edelleen  jatkaneet  kasvuaan.  Tästä  syystä  rakennuskustannuksia  on 
tarkasteltu  myös  rakennuskustannusindeksin  muutoksen  perusteella. 
Muutoksen  arvioinnissa  on  käytetty  rakennushankkeissa  yleisesti 
käytettyä  Haahtela  -indeksiä  ja  Ahveniston  sairaala-allianssin 
kustannustyöpajoissa  kehitettyä  indeksiin  perustuvaa 
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kustannuskehityksen ennustemallia, jossa on määritelty indeksinousun 
vaihteluväli. 

Haahtela -indeksin pisteluku oli joulukuussa 2020 hanketta aloitettaessa 
96. Toukokuussa 2022 pisteluku oli  110. Rakennuskustannusindeksin 
nousu  on  joulukuusta  2020  toukokuuhun  2022  ollut  noin  14,6  %. 
Euromääräisesti  tämä tarkoittaa  pahimman arvion  mukaan  noin  23,3 
milj.  euron  suuruista  riskivarauksen  nostoa  valtuuston  kesäkuussa 
tekemän päätöksen lisäksi.

Riskivarausten tilanne lisäysesityksen jälkeen olisi seuraava:

- alkuperäinen riskivaraus                        9 milj. euroa
- valtuuston 7.6.2022 hyväksymä lisäys 12,1 milj. euroa
- uusi esitettävä lisäys                             23,3 milj. euroa

Yhteensä                                              44,4 milj. euroa

Kesäkuussa  tehty  päätös  riskivarauksen  korottamisesta  voi  osittain 
kattaa  myös  nyt  rakennuskustannusindeksin  perusteella  laskettua 
kustannusten  kasvuarviota.  Riskivarausten  osalta  on  kuitenkin  kyse 
kunkin  hetken  tilanteen  perusteella  tehdyistä  arvioista.  Tästä  syystä 
rakennushankkeen  häiriöttömän  jatkumisen  kannalta  on  perusteltua 
varautua kaikkiin tiedossa oleviin riskeihin.

Allianssi  -hankintamallissa  kustannusten  nousu  vaikuttaa  suoraan 
tilaajan maksuvelvollisuuteen, koska tilaaja maksaa kaikki hankkeeseen 
kuuluvat sopimuksenmukaiset korvattavat kustannukset.

Vaikutukset investoinnin poikkeuslupaan

Hanke kuuluu kuntien ja kuntayhtymien eräiden investointien rajoituslain 
piiriin  ja  sille  on haettu STM:ltä investoinnin poikkeuslupa (15.2.2018 
STM  3987/2017).  Poikkeusluvan  ehtojen  mukaisesti  hankkeen 
etenemisestä  on  tiedotettu  sosiaali-  ja  terveysministeriötä  ja 
valtiovarainministeriötä.  Viimeisin  neuvottelu  käytiin  30.3.2022,  jolloin 
ministeriöitä  informoitiin  rakentamiskustannusten  voimakkaasta 
kasvusta.

Ministeriöiden virkamiehet totesivat, että investointien poikkeuslupiin on 
yleisesti sovellettu Haahtela -tarjoushintaindeksointia ja sitä sovelletaan 
myös Assi-sairaalan investointilupaan. Poikkeusluvasta ei siten seuraa 
rajoitteita hankkeen rahoitukselle. Investointia käsitellään ministeriöiden 
kanssa  seuraavan  kerran  hyvinvointialueen  toimintaa  ja  taloutta 
koskevissa ohjausneuvotteluissa syksyllä 2022.

Vaikutukset hyvinvointialueen lainaottovaltuuteen

Valtioneuvosto  on  päättänyt  Kanta-Hämeen  hyvinvointialueen 
lainanottovaltuuden 16.6.2022. Valtuus on 68,8M€. Lainanottovaltuus ei 
kata  Kanta-Hämeen  hyvinvointialueen  suunnittelukauden  2023–2026 
sidottuja  ja  välttämättömiä  investointeja.  Tämän  johdosta 
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hyvinvointialueen  aluehallitus  29.6.2022  päätti  tehdä  hakemuksen 
lainanottovaltuuden  muuttamiseksi.  Hakemuksen  perustella 
kuntaministeri  Sirpa  Paatero  nimesi  valmisteluryhmän  arvioimaan 
lainanottovaltuuden muuttamisen perusteita. Työryhmän tehtävät:

 Hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisen edellytysten 
arviointi

 Tarvittavan lainanottovaltuuden tason määrittäminen
 Arvioida  hyvinvointialueen  lainanhoitokyky  (hyvinvointialueen 

taloudellinen asema) ja hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja.

Valmisteluryhmän  tausta-aineistona  on  hyvinvointialueen 
investointisuunnitelma,  rahoituslaskelma  ja  tuloslaskelma. 
Suunnitelmassa  on  kuvattava  kaikki  kustannuserät,  jotka  menossa 
olevista  hankkeista  arvioidaan  syntyvän  suunnittelukaudella  2023–
2026. Sairaanhoitopiiri on arvioinut, että 7.6.2022 nostettu riskivaraus ei 
ole nykyisessä suhdetilanteessa riittävä kattamaan vuoden 2023 aikana 
mahdollisesti kasvavaa riskiä. 

Kanta-Hämeen  hyvinvointialueen  lainanottovaltuus  tulee  uudelleen 
valtioneuvoston  käsittelyyn  syyskuussa  2022.  Tästä  syystä  on 
perusteltua,  että  Assi-sairaalan  riskivaraus  tarkistetaan  ja 
valtioneuvostolle  esitetään  hankkeen  päivitetty  kustannustaso  osana 
lainanottovaltuutta,  jotta  lainanottovaltuudesta  ei  muodostu  rajoitetta 
Assi-sairaalan rakentamiselle. 

Riskivaruksella varaudutaan kustannustason nousuun. Varauksia 
puretaan vain toteutuneisiin ja hyväksyttyihin korvattaviin kustannuksiin 
perustuen. Mikäli kustannustaso kääntyy tulevaisuudessa laskuun, 
paine varausten purkamiseen luonnollisesti vähenee.

Talousarvioon sisältyvän riskivarauksen purkamiseen tarkoitettujen 
kustannusten rahoitus kilpailutetaan hyvinvointialueella tarpeen mukaan 
erikseen.

Lausuntopyyntö

Sairaanhoitopiirin  valtuustolle  tehtävä esitys riskivarausten nostolle  ja 
varautumiselle kokonaiskustannusten kasvuun on ehdollinen siten, että 
hyvinvointialueen on annettava toimenpiteelle suostumuksensa. Mikäli 
suostumista hyvinvointialueelta ei saada, asia palautuu valmisteltavaksi 
sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää 

1. pyytää  30.9.2022  mennessä  hyvinvointialueen  suostumuksen 
esittelyosassa esitetylle riskivarauksen 23,3 milj. euron nostolle

2. esittää valtuustolle hankkeen riskivarausten 23,3 milj. euron nostoa 
edellyttäen, että hyvinvointialue antaa menettelylle suostumuksen.
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Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 26.10.2022 § 41

Hyvinvointialue on 3.10.2022 antanut menettelylle suostumuksen.

Liite (4) Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lausunto

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä hankkeen riskivarausten 23,3 milj. 
euron noston. 

Päätös: 
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Kokousaika 3.10.2022 klo 9:01 - 11:16
 
Kokouspaikka Teams-kokous
 
Osallistujat Jäsen

Lepola Kaisa puheenjohtaja
Isosuo Juha 1. varapuheenjohtaja
Häggman Johanna 2. varapuheenjohtaja
Filatov Tarja
Hellstén Tapani
Jormanainen Lauri
Lehkonen Helena
Heinonen Timo, poistui
klo 9.57
Aittola Eija
Kuparinen Seppo, poistui
klo 10.25
Mäkinen Vesa
Lehto Juhani
Soinikoski Mirka

 
Muut osallistujat Grahn-Laasonen Sanni,

poistui klo 9.42
valtuuston puheenjohtaja

Alijärvi Pirjo, poistui klo
10.52

valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Lartama Mika valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Naukkarinen Olli hyvinvointialuejohtaja
Savola Jussi projektijohtaja

 
Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti

Kaisa Lepola Jussi Savola
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

 
Pöytäkirjan tarkastajatPöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti

Johanna Häggman Lauri Jormanainen
Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

 
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa
https://omahame.fi 7.10.2022 alkaen.

 

  Pöytäkirjanote
  Aluehallitus 14/2022
    3.10.2022

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
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§ 184 Lausuntopyyntö riskivarauksen kasvattamisesta
 
Aluehallitus 3.10.2022 § 184
 
Asianumero HVA/197/02.02.01/2022
 
Valmistelija(t) projektijohtaja Petrus Kukkonen puh. 050 461 7820
 
Selostus Taustaa

Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä
hyvinvointialueen tilikausikohtaisen pitkäaikaisen lainan nostamisvaltuuden
(lainanottovaltuus). Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen
määrän investointisuunnitelman mukaisten investointien rahoittamiseksi. Jos
julkisen talouden, valtiontalouden tai hyvinvointialueen rahoitusasema
heikentyy merkittävästi ja poikkeuksellisesti, hyvinvointialueen
lainanottovaltuutta voidaan pienentää.

Valtioneuvosto on päättänyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen
lainanottovaltuuden 16.6.2022, valtuus on 68,8M€. Valtuus ei kata Kanta-
Hämeen hyvinvointialueen jo sidottuja ja välttämättömiä investointeja. Tämän
johdosta aluehallitus 29.6.2022 päätti tehdä valtiovarainministeriölle
hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamiseksi. Hakemuksen perustella
kuntaministeri Sirpa Paatero nimesi valmisteluryhmän arvioimaan
lainanottovaltuuden muuttamisen perusteita. Työryhmän tehtävät:
- Hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisen edellytysten arviointi
- Tarvittavan lainanottovaltuuden tason määrittäminen
- Arvioida hyvinvointialueen lainanhoitokyky (hyvinvointialueen taloudellinen
asema) ja hyvinvointialueelle asetettavia ehtoja.

Osana lainanottovaltuuden muutoskäsittelyä on hyvinvointialueen arvioitava
investointisuunnitelman välttämättömyyttä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen
ensimmäisen investointisuunnitelman lähtökohtana on toiminnan häiriötön
siirtyminen hyvinvointialueelle ja vain välttämättömien investointien
toteuttaminen siirtymävaiheessa, joilla turvataan alueen asukkaiden sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut.

Lainanottovaltuuden osalta hyvinvointialueen on arvioitava sidottujen
investointien ja tilikauden 2023 investointeja. Ahveniston sairaalan osalta
päätökset on tehty sairaanhoitopiirin toimielimissä vuosina 2018 - 2020. Hanke
on ns. sidottu investointi, jonka osalta on arvioitava hankkeen
kokonaiskustannukset sekä huomioitava riskit ja toimintaympäristön

  Pöytäkirjanote
  Aluehallitus 14/2022
    3.10.2022
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muutokset.

Sairaanhoitopiiri on keväällä 2022 nostanut Assi-sairaalan riskivarausta
21,1m€. Riskivarauksen nostaminen on perustunut todennäköiseen
skenaarioon rakennuskustannusten noususta ja allianssisopimuksen mukaisten
tilaajavastuiden kattamiseen. Hyvinvointialueen ja sairaanhoitopiirin
yhteisessä valmistelussa on todettu, että riskivarausta tulee päivittää
vastaamaan todennäköisesti toteutuvaa kustannustasoa.

Lausuntopyyntö

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus (12.9.2022 § 153, liitteenä) on
pyytänyt hyvinvointialueelta lausuntoa aiheesta Ahveniston sairaalahankkeen
riskivarauksen riittävyys haasteellisessa taloustilanteessa ja
toimintaympäristön muutoksessa hyvinvointialueelta.

Lausunto

Rakentamisen liiketoiminta-alueen kustannusten nousu on jatkunut nopeana
Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Tilanne vaikuttaa myös kielteisesti
materiaalien saatavuuteen sekä tätä kautta hankintojen vaatiman työmäärän
kasvuun sekä hankintaprosessien ajalliseen kestoon Ahveniston
sairaalahankkeessa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on allianssin sopimusneuvotteluiden
yhteydessä syksyllä 2020 määrittänyt silloisen tiedon, sopimusehtojen ja
ennusteiden pohjalta sairaanhoitopiirille tilaajana kuuluvan riskivarauksen
tason Ahveniston sairaalahankkeelle.

Keväällä tehtyyn tilannearvioon perustuen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
valtuusto hyväksyi 7.6.2022 tilaajan riskivarauksen korottamisen 12,1 milj.
eurolla 9 milj. eurosta 21,1 milj. euroon. Kesäkuussa hyväksytyn riskivarauksen
nostamisen ajanhetkellä ei ollut tiedossa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen
lainanottovaltuuden taso ja siihen liittyvät vaatimukset.

Sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen jälkeen kustannukset ovat edelleen
jatkaneet nousua. Sairaanhoitopiirin hallitus on esittänyt, että riskivarausta
tulisi nostaa, jotta varaus kattaa kaikki todennäköiset kustannukset hankkeen
osalta. Riskivarausten tilanne lisäysesityksen jälkeen olisi seuraava:
• alkuperäinen riskivaraus 9 milj. euroa
• valtuuston 7.6.2022 hyväksymä lisäys 12,1 milj. euroa
• riskivarauksen nosto 23,3 milj. euroa

  Pöytäkirjanote
  Aluehallitus 14/2022
    3.10.2022

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Sivu 3

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI 
Joutsi Anu, Projektiassistentti  11.10.2022

Valtuusto 26.10.2022 § 41 Liite 4



• yhteensä 44,4 milj. euroa.

Aluehallitus katsoo, että Ahveniston sairaalahankkeen riskivarauksen
nostaminen on perusteltua, jotta hyvinvointialueen lainanottovaltuuden
laskennassa huomioidaan kaikki hankkeen arvioidut kustannukset sidotun
investoinnin osalta. Aluehallitus edellyttää, että allianssi tekee tarvittavat
toimenpiteet allianssisopimuksen viitekehyksessä kustannusten nousun
rajaamiseksi mahdollisimman alhaiseksi. Hankkeen kokonaiskustannuksella ja
siitä johtuvalla lainakannalla on vaikutuksia myös hyvinvointialueen
käyttötalouteen ja investointikyvykkyyteen. Hankkeen riskivarausta on tämän
johdosta käsiteltävä varauksena, joka puretaan vain riskien toteutuessa
aluehallituksen päätöksellä.

Aluehallitus toteaa, että sairaanhoitopiirin määrittämää riskivarausta ei voi
käyttää ilman erillistä päätöstä muuhun kuin tilaajan vastuulla oleviin riskeihin
tai kustannuseriin. Lisäksi on varmistettava, että hanke pysyy STM:n
määrittämän poikkeusluvan (15.2.2018 STM 3987/2017) ehtojen mukaisella
tasolla. Poikkeusluvan ehtojen mukaisesti hankkeen etenemisestä ja
kustannuskehityksestä on tiedotettava säännöllisesti ministeriöiden lisäksi
myös aluehallitusta.
(PK)

 
Hyvinvointi-
aluejohtajan esitys

Aluehallitus päättää antaa asiasta yllä olevan lausunnon.

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.
 
Täytäntöönpano päätösote / KHSHP, HVA jory
 
Muutoksenhaku Ei muutoksenhakuoikeutta
 
 

  Pöytäkirjanote
  Aluehallitus 14/2022
    3.10.2022
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
 
Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen

 

 
Pöytäkirja nähtävänä Hyvinvointialueen verkkosivuilla www.omahame.fi 7.10.2022
 
Tiedoksianto
  Asianosaiset: KHSHP, HVA
 
    Annettu tiedoksi sähköisesti
  Päivämäärä: 7.10.2022
  Vastaanottajat:KHSHP kirjaamo, HVA jory
 

  Pöytäkirjanote
  Aluehallitus 14/2022
    3.10.2022
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Hoitojonojen purkuun liittyvä leikkaussalipalveluiden 
hankinta Mehiläinen Oy:ltä

Hallitus 4.10.2022 § 164

Valmistelija: tulosalueylilääkäri Kati Kortelainen, puh. 03 629 3522 ja 
asiantuntijaylilääkäri Arja Tomminen, puh. 03 629 2479

Esityksen tausta

Operatiivisella tulosalueella on hoidonsaatavuudessa vakavia ongelmia. 
Yli 180vrk hoitoa odottaneita potilaita oli 22.9.22 yhteensä 517, näistä 
vain 37,7 %:lle on aika annettuna toimenpiteeseen. Eniten hoitotakuun 
ylittäneitä potilaita on ortopedialla, plastiikkakirurgialla, 
vatsaelinkirurgialla ja silmätaudeilla.

Poliklinikka-aikaa yli 91vrk odottaneita on 426, joista 53,3 %:lle on aika 
annettuna. Haastavin tilanne on ortopedialla ja silmätaudeilla. 
Ortopedialla huomattavan ongelma aiheuttaa huono MRI-kuvien 
saatavuus. Muutaman potilaan kohdalla on jo tapahtunut hoitovirhe 
viivästyksen vuoksi. 

Sairaalan leikkaustoiminnassa on tällä hetkellä käytössä maksimissaan 
80 % kapasiteetista ja vuodeosastolla 70 %. Näköpiirissä ei ole lyhyellä 
aikavälillä tähän muutoksia. Omaa toimintaa on koko ajan pyritty 
kehittämään, esim. keskimääräisen hoitojakson pituus on lyhentynyt 
viidessä vuodessa 20 %. Tällä hetkellä suurimpana syynä tilanteeseen 
on hoitohenkilökuntapula. Tämän tilanteen jatkuessa hoitovelka 
lisääntyy n. 120 potilasta / kuukaudessa, kunhan kesän supistuskauden 
vaikutus on korjaantunut. Leikkaus- ja toimenpideyksikön sekä 
röntgenyksikön osalta on tämän vuoden aikana kilpailutettu 
hoitohenkilöstöä keväällä ja kesällä. Näissä kilpailutuksissa tuli kaksi 
tarjoajaa ja palvelutuottajat eivät kyenneet toimittamaan täysin 
tarjouspyynnön mukaisia aikoja ja/tai pyydettyä hoitajamäärää. 

Hoitovelan purkaminen ja hoidonsaatavuuden parantaminen vaativat 
useita toimia. Oman toiminnan kehittämistä ja sairaanhoitajien 
rekrytointia on syytä jatkaa. Lisäksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä.

Vuoden 2022 talousarvion puitteissa tehtävät toimenpiteet

Vuodelle 2022 hyväksytyn talousarvion puitteissa on mahdollista 
toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

- Kliiniset lisätyöt kahdesti viikossa (aloitettu 24.8.22). Kustannus 
noin 90 000 euroa / kk.

- MRI- tutkimusten ostaminen yksityispuolelta. Halvin hinta 210 
euroa / tutkimus. Pääosin ortopedisiä selkä- ja niveltutkimuksia.  
Kustannus noin 6 300 euroa / kk.
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- Forssan MRI-laitteiston hyödyntäminen (kustannusneutraali, jos 
hinnasto yhdenmukainen).

Näiden toimien osalta operatiivisen tulosalueen ylilääkäri ja 
asiantuntijaylilääkäri tekevät tarvittavat hankinnat ja käyvät neuvottelut 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

Suunnitellut korjaavat toimenpiteet tulevaisuudessa

Hoitovelan purkaminen ja hoidonsaatavuuden parantaminen vaativat 
jatkossa korjaavia toimenpiteitä oman toiminnan kehittämisen ja 
sairaanhoitajien rekrytoinnin lisäksi.  

Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

- maksusitoumusten antaminen yli hoitotakuun oleville 
leikkauspotilaille yksityispuolelle. 

- palveluseteleiden käyttöön ottaminen hyvinvointialueella 
yksinkertaisten leikkausten / sairauksien kohdalla (esim. 
kaihileikkaus, MRI, tekonivelkirurgia, nivustyrä)  

 
Edellä mainittujen toimien kustannusvaikutus on alkuvaiheessa arvioitu 
olevan hoitovelan purkamisen ajan noin 580 000 euroa / kk ja 
hoitovelan purkamisen jälkeen normaalitoiminnan vajauksen 
kompensoimiseksi noin 350 000 euroa / kk.  

Leikkaussalipalveluiden hankinta loppuvuodelle 2022

Edellä kuvatut toimenpiteet kohdistuvat tulevaisuuteen ja ne on 
suunniteltava jatkossa tarkemmin. Tämänhetkisen tilanteen 
korjaamiseksi esitetään leikkaussalipalveluiden hankkimista 
ulkopuoliselta toimijalta loppuvuoden 2022 ajaksi.

Terveydenhuoltolain 45 §:n mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää 
leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota 
niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. 
Lainsäädäntö ei siten mahdollista tässäkään tapauksessa 
leikkaustoiminnan harjoittamista Forssan sairaalassa, tai Kanta-
Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikössä. Kanta-Hämeen 
keskussairaalan tilojen ulkopuolella tehtävän leikkaustoiminnan tulee 
tapahtua Hämeenlinnan kaupungin alueella, jotta hoito on 
saavutettavuudeltaan verrannollista Kanta-Hämeen keskussairaalassa 
toteutettuun leikkaushoitoon. Hämeenlinnassa toteutettuna toiminta on 
mahdollista Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysvalmiuteen 
tukeutuen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 40 §:n 
mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä 
syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä 
on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole, eikä 
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kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta 
kaventamisesta. 

Sairaanhoitopiirillä on ollut sopimus leikkausalipalveluiden tuottamisesta 
Mehiläinen Oy:n kanssa jo aikaisemmin. Sopimuksen voimassaoloaika 
on päättynyt 30.6.2022. Sairaanhoitopiiri on kartoittanut Hämeenlinnan 
alueella leikkaussalipalveluita tarjoavia yrityksiä Hilmassa julkaistulla 
tietopyynnöllä. 

Tietopyynnön perusteella ei 26.9.2022 mennessä ole Mehiläinen Oy:n 
lisäksi ilmoittautunut yhtään uutta leikkaussalipalveluita tarjoavaa 
yritystä. Käsillä olevassa tilanteessa hankinta on leikkaustoimintaan 
kohdistuvien lainsäädännöllisten vaatimusten, keskussairaalan 
päivystystoimintaan tukeutumisen ja leikkaustoiminnan käytännön 
järjestelyjen vuoksi mahdollista tehdä vain Mehiläinen Oy:n 
Hämeenlinnan toimipisteessä.

Suunniteltu leikkaussalipalveluiden hankinta ja sen kustannukset

- Mehiläisen leikkaussalin ja henkilökunnan vuokraaminen neljä 
päivää viikossa.  Ulkoisia leikkausalipalveluita käyttävät 
erikoisalat olisivat ortopedia, käsikirurgia, vatsaelinkirurgia, KNK 
ja lastenkirurgia. Hinta  on 5 173,19 euroa / päivä, 
tavoitteena leikata 5 potilasta / päivä, pois  lukien ortopedia, 
jossa 3–4 potilasta / päivä.

- Mehiläisen leikkaussalin ja henkilökunnan vuokraaminen 
toteutuisi aikaisintaan marraskuun alusta 2022. Hankinnan 
kustannukset ovat noin 100 000 euroa/kk. Joulukuussa 
palveluiden hankinnan on arvioitu olevan vähäisempää, joten 
budjetin ylittävä kustannusvaikutuksen loppuvuodelle on arvioitu 
olevan noin 150 000 euroa.

Hankinta loppuvuodelle tehdään suorahankintana. Tästä päätöksestä 
julkaistaan hankintalain mukainen suorahankintailmoitus. Ilmoituksen 
edellyttämän määräajan päätyttyä on mahdollista tehdä sopimus 
1.11.2022 alkaen. Hankinta tehdään määräaikaisena 31.12.2022 
saakka. 

Vuodelle 2023 tehtävät leikkaussalipalveluiden hankinnat tulee 
kilpailuttaa. Tämän kilpailutuksen valmistelu esitetään aloitettavaksi 
loppuvuoden 2022 aikana.

Vuoden 2022 talousarvioon tulisi tämän järjestelyn myötä hyväksyä 
150 000 euron ylitysoikeus, joka kattaa Mehiläinen Oy:ltä hankittavan 
leikkausalipalvelun kustannukset.

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää

1. tehdä yli 6 kuukautta odottaneiden potilaiden hoitojonojen 
purkamiseksi edellä esitetyn mukaisesti leikkaussalipalvelua 
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koskevan hankinnan Mehiläinen Oy:ltä 1.11.2022 alkaen 
31.12.2022 saakka.

2. julkaista hankinnasta suorahankintailmoituksen.

3. esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarvioon hyväksytään 
operatiiviselle tulosalueelle edellä selostetun mukainen 150 000 
euron ylitysoikeus. 

4. aloittaa leikkausalipalveluita koskevan kilpailutuksen valmistelun 
vuodelle 2023.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 26.10.2022 § 42

Hallitus: Valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvioon 
operatiiviselle tulosalueelle edellä selostetun mukaisen 150 000 euron 
ylitysoikeuden.

Päätös:
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Aloite, Kanta-Hämeen keskussairaalan hoitohenkilökunnan 
rahallinen palkitseminen koronan aikaisesta sitoutumisesta 
sekä työn kuormittavuudesta

Hallitus 12.9.2022 § 154

Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua, puh. 045 7734 8734 ja 
talous- ja tukipalvelujohtaja Tero Pitkämäki, puh. 040 485 9098

Vastaus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
valtuuston 7.6.2022 kokouksessa jätettyyn aloitteeseen 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin henkilöstö on toiminut vaativissa 
olosuhteissa erittäin ammattitaitoisesti koko korona-ajan, kuten 
aloitteessakin todetaan. Koronakuormitus on ollut suurinta sairaalan 
kriittisissä yksiköissä, mutta myös muiden yksiköiden henkilöstö on ollut 
taistelussa mukana. Voidaan todeta, että koko sairaanhoitopiirin 
henkilöstö on vähintäänkin välillisesti osallistunut koronaoperaatioon. 
Johto ja hallinto ovat tehneet linjauksia ja ratkaisuja, joilla on pyritty 
helpottamaan henkilöstön kuormitusta. Näitä ratkaisuja on useita ja niitä 
on tehty nopeasti tilanteiden muuttuessa. Henkilöstön jaksamista on jo 
nyt tuettu monin eri tavoin. Henkilöstölle on toimitettu maksutta välipala- 
ja juomatarjoilua, annettu kahvit ja teet yksiköiden taukotiloihin 
työnantajan kustantamana, korotettu liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ja 
lisätty palveluvalikoimaan myös hyvinvointipalvelut. Lisäksi henkilöstölle 
on järjestetty henkistä tukea monin eri muodoin ja työkaluin sekä 
järjestetty koronatestaus lähelle ja helposti käytettäväksi. 

Palkitseminen kertakorvauksella on myös ollut esillä, mutta ei ole 
edennyt toteutukseen. Rahallisen korvauksen rajaaminen ainoastaan 
tiettyjen yksiköiden henkilöstölle kuten aloitteessa esitetään, ei ole 
reiluin mahdollinen ratkaisu. Koronataisteluun on osallistuttu laajasti 
koko organisaatiossa, jolloin palkkio tulisi maksaa koko henkilöstölle. 
Mikäli koko henkilöstölle maksettaisiin esim. 100 euron kertakorvaus, 
olisi kustannus sairaanhoitopiirille n. 250 000 euroa sivukuluineen. 
Lisäksi 100 euron palkkiosta yksittäiselle työntekijälle käteen jäävä 
osuus verojen jälkeen jää niin pieneksi, että se voisi herättää enemmän 
kiukkua kuin tyytyväisyyttä. 

Tosiasiassa palkkion ja siitä käteen jäävän summan pitäisi olla 
merkittävä, jotta sillä olisi positiivisia vaikutuksia ja että se tuntuisi 
palkkiolta. Jo tähän mennessä tehdyt toimet ja ratkaisut, joita 
henkilöstön hyväksi on tehty koronataistelun aikana, ovat rahalliselta 
arvoltaan huomattavia. Erillisen palkkion maksaminen jo tehtyjen 
toimien lisäksi nostaisi sairaanhoitopiirille aiheutuvaa kustannusta 
merkittävästi. Jotta palkkiolla olisi tuntuva vaikutus, tulisi sen olla 
suurempi kuin edellä esimerkkinä mainittu 100 euroa. Erillispalkkiosta 
syntyviin kustannuksiin ei sairaanhoitopiirin talousarviossa ole 
varauduttu. 
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Esitämme edellä esitetyin perustein, että valmistelua rahallisen palkkion 
maksamisesta ei käynnistetä.

Liite (3) Aloite, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. 7.6.2022 
valtuusto

Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää, että valmistelua rahallisen 
palkkion maksamisesta ei käynnistetä.

Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valtuusto 26.10.2022 § 42

Liite (5) Aloite, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky. 7.6.2022 val-
tuusto

Hallitus: Valtuusto päättää merkitä hallituksen päätöksen tiedoksi.

Päätös: 
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KANTA-HÄMEEN SAIRAAHOITOPIIRIN KY 
7.6.2022 Valtuusto

ALOITE

Kanta- Hämeen keskussairaalan hoitohenkilökunnan rahallinen palkitseminen koronan 
aikaisesta sitoutumisesta, sekä työn kuormittavuudesta.

Koronaan sairastuneiden nopea, oikea-aikainen hoito, muiden kriittisesti sairaiden hoito, 
sekä muu potilastyö samanaikaisesti on edellyttänyt hyvin suurta ammattitaitoa, joustoa ja 
venymistä vaihtuvissa tilanteissa. Valmiuslaki, työajan muutokset, työn kurmittavuus 
eristyksineen on koetellut hoitajien jaksamista sekä heidän riittäviä resurssejaan. 
Potilasturvallisuuden toteutuminen on ollut ja on edelleenkin prioriteettina hyvin tärkeää 
kaikkien kannalta.

Koronapotilaita on hoidettu miltei kaikissa yksiköissä.
Palkitsemisen kohdentaminen on erityisen tärkeää mm. päivystysklinikalle, teho-osastolle 
,koronapotilaiden hoito-osastolle, sekä synnytysosastolle, eräitä mainitakseni.

Esitän, että valtuusto valtuuttaa sairaalan vastuullisten virkamiesten aloittamaan neuvottelut 
hoitohenkilökunnan edustajien kanssa viipymättä.
Päätös ja palkitsemisen toteutus tulee olla valmis ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. 
Työnantajana sairaalan on edelleen tärkeää arvostaa osaajiaan sekä olla houkuteleva 
työnantaja.

Hämeenlinna 
07.06.2022 
Irmeli Lehtonen 
Sairaanhoitopiirin
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