
Keskussairaalatoiminnan 
elinvoimavaikutukset Kanta-

Hämeessä

VTT, johtava asiantuntija Timo Aro 

@timoaro

2.9.2020 

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI



Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli: 

• Muodostaa kokonaisvaltainen tilannekuva  Kanta-Hämeen 
keskussairaalan sisäisistä ja ulkoisista elinvoima-
vaikutuksista omalla vaikutusalueellaan

Selvityksen tausta ja toteuttaminen



•Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan

•vaikutusalueen kuvaamiseen  

•keskussairaalan sisäisiin 
elinvoimavaikutuksiin 

•keskussairaalan alueen ul-
koisiin elinvoimavaikutuk-
siin

Selvitys jakautui kolmeen toisiaan 
täydentävään osioon



Kanta-Hämeen keskussairaalan vaikutusalue

Kanta-Hämeen keskussairaalan 
vaikutusalue:

•Sijaitsee Kasvukolmion alueen ytimessä
ja pääradan varrella

•60 minuutin  aikaetäisyydellä 
Hämeenlinnasta asuu noin 753 000 
asukasta

•100 kilometrin matkaetäisyydellä asuu 
noin 2,5 miljoonaa asukasta (45,5 % koko 
maan väestöstä 



- Kanta-Hämeen keskussairaalan sisäisiä elinvoimavaikutuksia tarkasteltiin 
sairaalan henkilöstömäärän ja –rakenteen, palkkasumman, pendelöinnin ja
palvelujen ostojen/hankintojen näkökulmista

- Käytettävissä oleva data perustui Kanta-Hämeen keskussairaalan omiin tieto-
varantoihin, joita jalostettiin ja analysoitiin tekijöiden toimesta

- Laskentamallit ovat tarvittaessa toistettavissa.

Keskussairaalan                    elinvoimavaikutukset



Sisäiset 
elinvoimavaikutukset

•Henkilöstöä noin 1 900, joista 4/5 naisia. Keski-
ikä 45,5 vuotta

•Henkilöstöstä neljä viidestä asuu Kanta-
Hämeen alueella

•Henkilöstön palkkasumma noin  74 miljoonaa 
euroa vuodessa, joista neljä viidesosaa jää 
maakuntaan

•Henkilöstö maksaa noin   12,6 miljoonaa 
euroa kunnallisveroja vuodessa, joista 
neljä viidesosaa jää maakuntaan 

• Sairaalan palveluiden ostot noin 79 miljoonaa 
euroa vuodessa, joista noin neljännes jää 
maakuntaan
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- Kanta-Hämeen keskussairaalan ulkoisia elinvoimavaikutuksia tarkasteltiin alueen 
kuntien näkökulmista väestö-, alue- ja kuntatalous- ja hyvinvointidynamiikan 
teemoihin liittyvillä muuttujilla

- Käytettävissä oleva data perustui Tilastokeskuksen sekä Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoihin, jotka visualisoitiin Kanta-Hämeen kunnat 
käsittäviksi kartoiksi

- Muuttujat valittiin siten, että ne kuvaavat kokonaisvaltaisesti Kanta-Hämeen ja 
alueen kuntien tilannekuvaa sekä ovat toistettavissa ja vertailtavissa muihin 
alueisiin

Keskussairaalan                    elinvoimavaikutukset



Aluekehityksen laaja 
tilannekuva ja Kanta-Häme

1
Tilannekuva perustuu 
kuuteen teemaan ja 17 

muuttujaan

2
Jokainen muuttuja on 

indeksoitu 0-100 
pisteen välille

3
Kartassa on väreillä 

ilmaistu kuntien saamat 
kokonaispisteet

4
Taulukossa on Kanta-

Hämeen kuntien 
kokonaispisteet ja 

sijoitukset

Kanta-Hämeen kunnat

1. Hämeenlinna 1206 (45.)
2. Riihimäki         1147 (53.)
3. Janakkala        1138 (60.)
4. Hattula             1101 (67.)
5. Hausjärvi         1019 (86.)
6. Tammela           963 (106.)
7. Forssa                919 (118.)
8. Loppi                 903 (128.)
9. Ypäjä                 862 (146.)
10. Jokioinen         817 (158.)
11. Humppila        597 (225.)



Kanta-Hämeen keskussairaalan ulkoiseen 
elinvoimaan liittyvät tunnusluvut

Väkiluku

SOTE:n
tarvevakioidut 

menot

THL:n ikävakioitu 
sairastavuusindeksi

Yli 70-vuotiaiden 
osuus väestöstä

Avoimen sektorin 
osuus alueen 

kaikista 
työpaikoista

Työllisyysaste

Tulonsaajien 
mediaanitulot

Taloudellinen 
huoltosuhde

Kunnallisverotetta-
vat tulot

Kuntien kuntakon-
sernin lainakanta

Kuntien kuntakon-
sernin kertynyt yli-

tai alijäämä

Vieraskielisten 
osuus väestöstä

Valmistuneiden 
asuntojen määrä 
suhteessa väestö-

pohjaan



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tarvevakioitujen menojen indeksi 

vuonna 2017
 Muuttuja kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskoh-

taisia nettomenoja suhteessa alueen palvelutarpeeseen. 
Tarvevakioidut menot saadaan jakamalla alueen sote-
nettomenot kuntakohtaisella tarvekertoimella. Kunkin 
alueen tarvevakioidut menot suhteutetaan koko maan 
keskiarvoon (100), joten poikkeama maan keskiarvosta 
kertoo, kuinka monta prosenttia alueen tarvevakioidut 
menot poikkeavat maan keskiarvosta.   

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot olivat 
alhaisimmat Jokioisissa, Hattulassa ja Janakkalassa, joissa 
tarvevakioidut menot jäivät 6-8 % alhaisemmaksi koko 
maan keskiarvoa. Tarvevakioidut menot olivat korkeimmat 
Humppilassa, jossa ne ylittivät 10 % koko maan keskiarvon

 Kanta-Hämeen maakunnan tarvevakioitujen menojen 
indeksi oli 99 vuonna 2017 eli menot jäivät hieman alle 
koko maan keskiarvon. Koko maan indeksin alitti viisi Kanta-
Hämeen kuntaa

Lähde: THL, SotkaNet –tilasto- ja indikaattoripankki;

Kartta: Niklas Aro 2020



Kanta-Hämeen alueen elinvoima valituilla tunnusluvuilla 1 (2)

170 886
Kanta-Hämeen väkiluku heinäkuun 

lopussa 2020. Väestöltään 12. suurin 

maakunta

99
Kanta-Hämeen tarvevakioitujen sote-

menojen indeksi vuonna 2017. Viisi 

kuntaa alitti koko maan keski-arvon 

(100)

98,1
Kanta-Hämeen ikävakioitu THL:n

sairastavuusindeksi. Koko maan 

keskiarvon (100) alitti viisi kuntaa

18,1%
Kanta-Hämeen yli 70-vuotiaiden osuus 

koko väestöstä. Ylittää koko maan 

keskiarvon. Kaksi kuntaa alle koko 

maan keskiarvon

67,7%
Kanta-Hämeen avoimen sektorin osuus 

kaikista työpaikoista. Jää hieman alle 

koko maan keskiarvon (69,7 %). 7 kuntaa 

ylittää koko maan keskiarvon

72,9%
Kanta-Hämeen työllisyysaste vuonna 

2018. Kuudenneksi korkein maakun-

tien joukossa. Kaikki kunnat ylittävät 

mediaanikunnan (pl. yksi kunta)

25 121 €
Kanta-Hämeen tulonsaajien mediaanitulot 

vuonna 2018. Kolmanneksi korkein kaikista 

maakunnista. Kuusi kuntaa ylittää koko maan 

keskiarvon

3 951€
Kanta-Hämeen kunnallisverotettavat tulot 

asukasta kohden vuonna 2018. Toiseksi 

korkeimmat kaikista maakunnista. Kaksi 

kuntaa ylitti 4000 euron rajan 

1,39
Kanta-Hämeen taloudellinen huoltosuhde 

vuonna 2018 eli 100 työllistä kohden 139 ei-

työllistä. Viidenneksi kilpailukykyisin kai-

kista maakunnista. Kolme kuntaa alle koko 

maan keskiarvon 



Kanta-Hämeen alueen elinvoima valituilla tunnusluvuilla 2 (2)

5177 €
Kanta-Hämeen kuntien konsernilainat 

asukasta kohden vuonna 2018. Viiden-

neksi alhaisin lainakanta kaikkien maa-

kuntien joukossa

566 €
Kanta-Hämeen kuntien kuntakonserniin 

kertynyt ylijäämä vuonna 2018. Kerty-

mä kolmanneksi heikoin kaikkien maa-

kuntien joukossa.

4,2 %
Kanta-Hämeen vieraskielisten osuus koko 

väestöstä vuonna 2019. Vieraskielisten 

osuus keskitasoa kaikkien maakuntien 

joukossa, mutta kaikki kunnat jäävät alle 

koko maan keskiarvon (7,5 %)

6-61
Kanta-Hämeen kuntien valmistuneiden 

asuntojen määrä 10 000 asukasta 

kohden vuosina 2016-2018. Kaikki 

kunnat jäivät alle koko maan keskiarvon 

(64,4), mutta kuusi kuntaa ylitti 

mediaanikunnan (20,3)



1

Summa summarum

Sairaala sijaitsee koko 
maan ytimessä ja 
keskellä virtoja

Ulkoiset elinvoiman 
tunnusluvut 

pääosin koko maan  

Toimii alueellisena 
työpaikka-, osaamis-, 
asiantuntija- ja TKI-

Keskussairaalan sisäiset 
elinvoimavaikutukset 
merkittävät suoraan ja 

välillisesti

Liikkumavara suuri 
erilaisille vaihtoehdoille!

2

3

4

+

keskitason 
yläpuolella

keskittymänä
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