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mään myös lähes koko vuoden 2022. Vuonna 2021 
saatiin valmiiksi korjauksen ensimmäinen vaihe 
ja toisessa vaiheessa, eli varsinaisen vuodeosas-
ton perusparannuksessa, päästiin voiton puolelle.

Peruskorjauksen ensimmäisessä vaihees-
sa kappelitilamme siirtyivät yläkerrasta alaker-
taan. Kappelimme sai paitsi oman rauhallisen si-
säänkäynnin ja enemmän valoa ja tilaa, myös jo 
pitkään kaivattua uutta talotekniikkaa. Saatto-
hoidon laadun painopiste on totta kai potilashoi-
dossa ja läheisten tukemisessa. Mutta myös suju-
vat vainajaprosessit ovat osa laatuamme.

Vuoden viimeisinä päivinä valmistui myös uu-
sittu talvipuutarhamme. Puutarhassa on ollut 
kaunis vesiaihe, mutta vanha vesiallas keskellä 
vanhaa taloa oli aiheuttanut jo osansa murheita 
ja sen oli aika väistyä. Uusi tila on avara ja sinne 
on aiempaa helpompi siirtyä esimerkiksi sängyl-
lä. Tila onkin päivittäisessä käytössä myös potilas-
työssä. Tilan tuntu ja valo ovat tärkeitä hyvinvoin-
nin elementtejä kaikissa tiloissa, mutta erityinen 
arvo niillä ominaisuuksilla on saattohoitoympä-
ristössä.

Vuosi oli monella tapaa haastava ja myös ras-
kas: työtä tehtiin vaihtelevissa olosuhteissa ja 
kiinteistömme sisällä väistötiloissa. Työntekijäm-
me ovat osoittaneet suurta joustavuutta ja mu-
kautumiskykyä ja arjesta on vaikeissakin tilan-
teissa selvitty hyvin.

Ho i t o k o d i l l a 
t o i m i n t a m -

me vakiintui toi-
sen koronavuoden 
myötä uusiin uo-
miin. Jouduimme 
luopumaan mo-
nesta meille tär-
keästä: maskisuo-
situsten vuoksi 
emme ole voineet 
tarjoilla vierail-

lemme kahvia, kokoontumisrajoitukset ja yleinen 
varovaisuus on pitänyt päiväkeskuksen ovet sul-
jettuna ja teemme päivittäistä työtämme maskien 
ja suojusten takaa. Erilaiset potilaiden ja läheisten 
iloksi ja virkistykseksi järjestetyt tapahtumat ja ti-
laisuudet ovat meilläkin olleet tauolla.

Jälkikäteen voi huojentuneena todeta, että sel-
visimme vuodesta 2021 koronatartuntojen nä-
kökulmasta hyvin. Yhdelläkään potilaalla ei to-
dettu tartuntaa. Henkilöstömme tartunnat jäivät 
kouralliseksi yksittäistapauksia. Loppukesäs-
tä jouduimme rajoittamaan potilaiden pääsyä 
saattohoitoon odottaessamme henkilöstön tartun-
tatilanteen selviämistä, mutta rajoitustoimet kes-
tivät vain joitakin päiviä.

Vuonna 2021 käynnistyi jo kaksi vuotta suun-
niteltu peruskorjauksemme. Peruskorjaus on 
suunniteltu kuusivaiheiseksi, ja se tulee kestä-

Pirkanmaan Hoitokodin vuosi 2021
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 Entistä suurempi osa potilaistamme on vaa-
tivaa saattohoitoa tarvitsevia, vaikeaoireisia tai 
perhetilanteensa vuoksi intensiivisen tuen tar-
peessa. Palvelumme kohdentuvat vuosi vuodelta 
paremmin: juuri he jotka tarvitsevat erityistä tu-
kea, pääsevät palveluidemme piiriin. 

Kotihoidon kysyntä on vähentynyt osin sik-
si, että toive kotikuolemasta ohjaa saattohoidos-
sa olevan potilaan kotiin tuotettavat palvelut suo-
raan PSHP:n kotisairaalan kautta tuotettavaksi. 

2021 2020 2019 2018
Saattohoitopäivä 2190 2780 3294 3872
Vaativa saattohoitopäivä 2667 3124 2948 3151
Erityisen vaativa saattohoitopäivä 1038 645 539 242
Hoitovuorokaudet yhteensä 5895 6549 6781 7265

Muut palvelut     
Lääkärin kotikäynti 5 13 5 7
Lääkärin ja hoitajan yhteiskäynti 74 66 43 35
Sairaanhoitajan kotikäynti 181 263 208 139
Sairaanhoitajan kotikäynnit/päivystys 0 0 2 0
Hoitajan ensikäynti kotiin 48 65 86 137
Lääkärin ensikäynti tai vaativa uusintäkäynti 4 7 8 11
Lääkärin ja hoitajan ensikäynti tai vaativa uusintakäynti 100 101 48 57
Lääkärin konsultaatiokäynti toisessa hoitopaikassa 0 1 0 0
Päiväkeskuskäynnit 1 40 410 504
Vaativa päiväkeskuskäynti 1 22 65 0
Psykososiaalinen tuki hoitokodissa 41 36 0 0
Psykososiaalinen tuki kotona tai hoitopaikassa 3 2 0 0
Puhelinkonsultaatio potilaalle 1221 1432 1045 906
Vaativa puhelinneuvonta 86 84 36  
Ohjauskäynti vuodeosastolla 3 9 11 21
Omaisten tukeminen 7 34 29 1
Lapsen tukeminen surussa 16 22 29 0
Omaisten tukikäynti 0 2 2 1

Hoitojaksot 293 394 380 316
Hoitojakson pituus, keskiarvo (vrk) 17 17 18 23

Toimintamme tilastoina

Kaikki psykososiaalisen tuen työmme ei näy ti-
lastoissa, jotka perustuvat kunnilta laskutetta-
vaan toimintaan. Terapeutin toteuttamia erik-
seen järjestettyjä tukikeskusteluita toteutui 
vuoden aikana yhteensä 278. Jos potilas on hoi-
dossa vuodeosastolla, ei terapeutin tapaamises-
ta laskuteta erikseen. 
 

Vuodeosastohoito  

Vuodeosaston toimintaa leimasivat peruskor-
jauksen ja epidemiatilanteen lisäksi suuret 

kuukausittaiset potilasmäärien vaihtelut. Paikoi-
tellen meille joutui odottamaan paikkaa osaston 
ollessa täysi, mutta vuoteen mahtui myös viikkoja, 
jolloin osastolla oli hoidossa vain alle 10 potilasta 
käyttöasteen ollessa 30 % luokkaa. Pohdimme ja 
selvittelemme säännöllisesti kysynnän vaihtelu-
jen syitä lopullisia syitä tähän ilmiöön löytämättä. 

Vuodeosastollamme hoidetaan kaiken ikäisiä ai-
kuisia potilaita. Nuorimmat potilaamme olivat 
vuonna 2021 hieman yli 20-vuotiaita, eli potilai-
den ikähaitari on yli 70 vuotta. 

Suurin osa potilaistamme oli yli 70-vuotiaita. 
Yleisin saattohoitoon johtanut sairaus oli edelleen 
syöpä, mutta osastolla hoidettiin myös ALS-poti-
laita sekä muun muassa sydämen- tai munuaisten 
vajaatoimintaa sairastaneita henkilöitä.

Merkittävin osa potilaistamme on edelleen 
tamperelaisia. Vuonna 2020 vuodeosastollamme 
hoidettiin potilaita 22 kunnasta. Vuonna 2021 po-
tilaita tuli enää 13 kunnasta. Yksittäisiä poikkeuk-
sia lukuunottamatta potilaat ovat oman sairaan-
hoitopiirimme alueelta. 

Tarvittaessa meille voi tulla hoitoon myös sai-
raanhoitopiirin ulkopuolelta, kunhan asiasta on 
sovittu PSHP:n ja potilaan kotikunnan kanssa. 
Yleensä kyse on potilaasta, joka on kotoisin Pir-
kanmaalta tai jonka kaikki läheiset asuvat seu-
dulla. Suurimpia palveluidemme käyttäjiä Tam-
pereen jälkeen ovat Kangasala, Nokia ja Ylöjärvi.

Vuodeosaston tunnuslukuja

Hoitovuorokaudet ja potilaiden kotikunta
lkm osuus 

Tampere 5062 85,9 %
Muut kunnat 833 14,1 %
Hoitopäiviä yhteensä 5895

Hoitojaksot
Potilaan kuolema 235
Siirtyminen toiseen hoitopaikkaan 4
Kotiutuminen 54
Hoitojaksoja yhteensä 293
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Kiireellistä paikkaa tarvitsevat potilaat otettiin 
osastolle samana tai viimeistään seuraavana 

päivänä lähetteen tulosta. Kotihoidossa olevia po-
tilaita otettiin päivystysaikana ja viikonloppuisin 
suoraan osastolle voinnin heikennyttyä.   

58 % hoitojaksoistamme alkaa päivystykselli-
sellä osastolle saapumisella.  Tämä tarkoittaa, että 
järjestämme potilaalle hoitopaikan saman päivän 
aikana, kun saamme ilmoituksen hoidon tarpees-
ta. Potilas voi siirtyä meille joko kotoa tai toisesta 
hoitopaikasta.

Tämä toimintamalli edellyttää kaikilta jousta-
vuutta: paperiasiat pitää saada kuntoon, potilas-
huone siivottua ja hoitajan tulee olla valmiina 

Kotihoidon ja vuodeosaston yhteistyö

varmistamaan potilaan tulotilanne. Henkilökun-
naltamme edellytetäänkin vuosi vuodelta yhä 
suurempaa valmiutta joustamiseen ja reagointiin 
äkillisissä tilanteissa.

Joskus lisäapu kotiin mahdollistaa sen, et-
tä potilas voi jatkaa kotihoidossa, vaikka voin-
ti näyttäisi heikentyvän. Hyvä yhteistyö PSHP:n 
Kotisairaalan kanssa mahdollisti myös sen, että 
Kotisairaalan hoitaja kävi potilaan arvioimassa 
potilaan vointia ja antamassa lisäapuja. Näin po-
tilas säästyi yöaikaiselta siirtymiseltä joka on in-
himillisestä näkökulmastakin aina paras vaihto-
ehto.

Kotihoitomme tekee yhteistyötä erityisesti Pal-
liatiivisen yksikön, Kotisairaalan ja Tampe-

reen kaupungin kotihoidon kanssa. Yhteisten tie-
tojärjestelmien puute on tuonut tähän ajoittain 
omat haasteensa. Tulevaisuudessa Palliatiivisen 
keskuksen yhteistyön kehittäminen ja yhteiseen 
tietojärjestelmään siirtyminen varmasti tulee hel-
pottamaan resurssien joustavaa käyttöä ja poti-
laan tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista avun 
saamista

Kotihoitoon tulevien lähetteiden määrä vähen-
tynyt jonkin verran. Tämä johtunee siitä, et-tä yhä 
useampi saattohoitopotilas toivoo voivansa kuol-
la kotona. Tällöin kotihoidon palveluiden tuotta-
jaksi ohjautuu suoraan kotisairaala.

Kotiin tuotettavat palvelut

Päiväkeskus on ollut edelleen tauolla, osin ko-
ronarajoituksista johtuen ja osin Hoitokodin pe-
ruskorjaus remontin takia. Peruskorjaus vaikutti 
myös kotihoidon toimintaan. Koska potilaspaik-
kamäärämme laski vuodeosaston remontin vuok-
si loppuvuodeksi kuuteentoista, oli meillä haastei-
ta varmistaa kotihoidossa oleville potilaille heille 
luvattu lupapaikka. Suurimmaksi osin asiat saa-
tiin kuitenkin järjestymään. 

Kotisairaalan kanssa yhteistyö on ollut jousta-
vaa: Kotisairaala on pystynyt tarvittaessa turvaa-
maan saattohoidon kotona potilaan kuolemaan 
asti. Kotisairaala on tullut avuksemme päivystyk-
sellisissä tilanteissa ilta- ja yöaikaan. 
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Läheisten tukeminen

Psykososiaalista tukea kotipotilaille on tarjottu 
säännöllisillä sairaanhoitajan tukisoitoilla ja 

tarvittaessa kotikäynnein. Myös Hoitokodin tera-
peutti on tarjonnut kotipotilaille ja heidän lähei-
silleen tukea sekä puhelinsoitoilla että tarvittaessa 
vastaanotolla Pirkanmaan Hoitokodilla.

Muita tukitoimiamme ovat erilaiset keskuste-
luryhmät ja vertaistuelliset tilaisuudet, joita vuo-
den 2021 aikana pyrimme toteuttamaan vaihtele-
valla menestyksellä koronarajoitteiden keskellä.

Hoitokodilla toteutui kaksi aikuisten sururyh-
mäkokonaisuutta sekä puolisonsa menettäneiden 
vertaistukiryhmä toteutettiin keväällä ja syksyllä. 

Puolisonsa menettäneiden vertaistukiryhmä on 
kausi kauden jälkeen hoitokodin ”suosituin” ver-
taistukimahdollisuus. Ryhmä on tarjonnut mah-
dollisuuden saada tukea samassa elämäntilan-
teessa olevilta, ryhmät jatkoivat keskinäisiä 
kokoontumisia itsenäisesti. 

Kriisissä ja surussa asioiden mieleen painaminen 
on erityisen vaikeaa ja onkin tärkeää, että läheisil-
le annetaan erityisellä huolella laadittua kirjallis-
ta materiaalia, johon he voivat palata ajan kanssa 
myöhemmin. Läheisille suunnattuja esitteitä uu-
distettiin vuonna 2021. 

Esitteiden ladattaviin versioihin voi käydä tu-
tustumassa hoitokodin verkkosivuilla.

Vuoden 2021 aikana läheisten tukemisen vas-
tuuhenkilö vaihtui ja saimme työryhmäämme 
Tarja Saurion. 

Näin Tarja kertoo työstään:

Tilanteet vaihtuvat usein nopeasti ja perhe saattaa 
tarvita apua hyvin lyhyellä varoitusajalla. 

Käyn terapeuttisia tukikeskusteluja potilaiden ja 
omaisten kanssa saattohoidon aikana ja myös po-
tilaan kuoleman jälkeen. Noissa keskusteluissa tär-
keää on potilaan ja läheisten kuunteleminen sekä 
kysymysten esittäminen.

On tärkeää että keskustelussa annetaan tilaa kai-
kille tunteille. Olennainen osa jokaista keskustelua 
on sairauden ja surun tuomien kipupisteiden käsit-
tely. Jokainen tarina, saattohoitoprosessi ja kuole-
ma on yksilöllinen ja herkkä. Kohtaamani potilaat 
ja läheiset tarvitsevat rauhallisia kohtaamisia riit-
tävästi, kunkin tarpeen mukaan.

Terapeuttisella kohtaamisilla on syvä merkitys, 
ne auttavat surun, pelon ja ahdistusten keskellä elä-
vää katsomaan turvallisesti eteenpäin. Keskustelut 
käsittelevät saattohoitotyössä tavallisen arkielä-
män ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista ja 
niiden harjoittelua kunkin omassa tahdissa

Usein keskiössä onkin perhe ja parisuhde sekä 
tilanteen tuomat muutokset. Keskustelut auttavat 
surevaa löytämään oman näköisensä polun alkaa 
elää elämää juuri itsen näköisin ja kokoisin askelin.

Potilaat, mutta erityisesti läheiset tarvitsevat 
rauhallisuutta, turvallisuutta ja mahdollisia pelko-
ja ja ahdistuneisuutta pienentäviä terapeuttisia kes-
kusteluita. Rauha ja aika auttavat. Mitä enemmän 
on aikaa käsitellä, harjoitella ja oppia, sen varmem-
pi ja vakaampi oma mieli on. Silloin on helpompi 
katsoa elämää eteenpäin surun eri vaiheissa.

Erikseen järjestettyjä terapeuttisia keskustelui-
ta käytiin vuoden aikana vastuuhenkilön toimes-
ta 278. Joskus läheinen tai potilas tavataan vain 
kerran, mutta tarvittaessa terapeutti on läheisten 
tukena vielä joitakin kertoja potilaan kuoleman 
jälkeenkin.

Pidempikestoista tukea tarvitsevat ohjataan 
hoitokodilta avun piiriin esimerkiksi työterveys-
huoltoon tai kriisikeskus Osviittaan.
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Keskeisin tukimuotomme on koronan ja perus-
korjauksen sävyttämässä vuodessamme ol-

lut potilaille ja läheisille tarjotut henkilökohtaiset 
keskustelut. 

Sairaalapappi Juha Seppälä jatkoi viikoittaisia 
käyntejä osastolla keskiviikkoiltapäivisin. Pasto-
rin käynnit ovat olleet merkittäviä niin potilaiden 
kuin läheistenkin kannalta,  moni käynti päättyi 
rukoushetkeen. 

Keskusteluita kertyi
•  potilaiden kanssa 83
•  läheisten kanssa 28
•  henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekiöiden 

kanssa 7
Ehtoollinen toteutui 4 kertaa. Lisäksi pappi oli 

mukana kappelissa saattohartaudessa ja kahdes-
ti hautaan siunaamisessa. Pappi kohtasi iltapäi-
väkäynnillään keskimäärin yhden omaisen ja 2-3 
potilasta. 

Henkinen ja hengellinen tuki

Vapaaehtoistyöntekijä rovasti Soili Juntumaa 
vieraili osastolla Juha Seppälän loma-aikoina ja 
näin mahdollistui säännönmukainen viikoittai-
nen papin saatavillaolo. Päivystysaikaan on ollut  
mahdollista saada pappi osastolle Taysin sairaa-
lasielunhoidosta ja tätä mahdolliuutta käytettiin 
kolme kertaa. 

Vapaaehtoisten toteuttamat  hengelliset ja hen-
kiset keskustelut jatkuivat viikoittain läpi vuoden 
maanantai-iltapäivisin. Koulutetut vapaehtoiset 
olivat sekä potilaiden että läheisten käytettävissä 
keskusteluita varten.  
•  Potilaiden kanssa keskusteluita oli 132  
•  Läheisten kanssa kohtaamisia oli  44

Keskustelut ja käynnit toivat potilaille ja lä-
heisille arvokkaita kohtamishetkiä. Hoitokodis-
sa vieraili potilaiden ja heidän läheistensä luona 
omien seurakuntien pappeja sekä Taysin sairaa-
lapappeja.

Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2021 oli pitkäl-
ti toisinto edellisestä koronavuodesta joskin 

lisämausteensa toimintoihin toi keväällä alkanut 
hoitokodin peruskorjaus tilamuutoksineen. Va-
paaehtoistoiminta vakiintui terveysturvallisine 
käytäntöineen osastotyöskentelyyn, sauna/pesu-
päiviin, erilaisiin läheisten ryhmiin, hengellisiin 
ja henkisiin keskusteluihin osastolla, aulassa vie-
raiden vastaanottamiseen ja ohjeistamiseen, lii-
navaatehuollon tehtäviin sekä puutarhanhoitoon 
talkoineen. 

Leipomistiimi loi kodikkuutta herkkuleivon-
naisillaan, kädentaitotiimi valmisti tuotteita 
Uniikkiputiikkiin ja Kymppi-Kirppis palveli uskol-
lista asiakaskuntaansa. Päiväkeskus vapaaehtoi-
sapureineen ja ulkopuolisten esiintyjien vierailut 
olivat vielä tauolla. 

Pieni ryhmä uusia vapaaehtoisia rekrytoitiin, 
koulutettiin ja vertaisperehdytettiin mukaan toi-
mintaan syksyllä. Toiminnasta vetäytyviä oli edel-
lisvuoden kaltaisesti. 

Vuoden lopussa toimintamme piirissä oli 111 
vapaaehtoista:
• 90 % naisia
• 27–87-vuotiaita, keski-iältään 66 vuotta 
• tamperelaisia 70 %, naapurikuntalaisia 17 %, 

kauempaa Pirkanmaalta 13 %
• vapaaehtoistyötä 2 kk–21 vuotta, 
 keskimäärin 7 vuotta

Vapaaehtoistyöntekijät osallistuivat koulutuk-
siin yli 700 tuntia joko hoitokodilla tai etänä. Kou-
lutukset sisälsivät mm. neljä uusien vapaaehtois-
ten koulutusiltaa, saattohoidon vapaaehtoisten 
valtakunnallisen seminaaripäivän, kaksi Surevan 
kohtaaminen –hankkeen kokemuspuheenvuoroa 
sekä Saattohoidon vapaaehtoiset Suomessa –opin-
näytetyöesityksen. 

Tekniikkaa hyödyntäen järjestettiin yhteisiä 
verkkotapaamisia sekä tiimipalavereja toiminnan 

Vapaaehtoistoiminta

suunnittelemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen suunnitteleman saattohoito-passin suo-
ritti verkko-opintoina 15 vapaaehtoistyöntekijää. 

Hengellisen työn ja läheisten tukemisen vas-
tuuhenkilöt pitivät sisältöpalavereja näillä sek-
toreilla toimiville vapaaehtoisille. Säännöllisiä 
työnohjauksellisia purkuhetkiä alettiin järjestää 
syksyllä sosiaalityöntekijän johdolla. Vuoden ai-
kana henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöi-
den välistä viestintää sujuvoitettiin siirtymällä 
entistä laajemmin digitaalisiin ratkaisuihin. Kol-
misenkymmentä vapaaehtoista sai vapaaehtois-
toistoiminnan ohjaajalta henkilökohtaista opas-
tusta Teams - verkkokokoustoiminnon käytöstä.

Pirkanmaan Hoitokoti on mukana STEA-ra-
hoitteisessa saattohoidon vapaaehtoistoiminnan 
kehittämishankkeessa (=SAAVA-hanke)  vuosina 
2021–2023. 

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja kuului sekä 
valtakunnalliseen että alueelliseen työryhmään. 
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa jatkettiin 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on yhdistää paikal-
lisesti voimia ja osaamista liittyen saattohoidon 
vapaaehtoisten rekrytointiin ja kouluttamiseen. 
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Pirkanmaan Hoitokoti on 40 henkilön vakitui-
nen työpaikka.

Meillä työskentelee
• 2 lääkäriä
• 24 hoitajaa 
• sosiaalityötekijä
• terapeutti
• fysioterapeutti
• vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
• 6 ravitsemuksen ja puhtaanapidon työntekijää
• 3 toimisto- ja hallintohenkilöä

Lisäksi meillä työskentelee laaja joukko sijaisia 
eripituisissa määräaikaisissa työsuhteissa. Hoita-
jatilanteemme on ollut jatkuvasti hyvällä tasolla. 
Vakituisen työsuhteen kesto on vuoden 2021 lo-
pussa keskimäärin 9 vuotta 8kk. Vuoden aikana 

Henkilöstö

Laatutyö ja toiminnan kehittäminen

irtisanoutui 5 henkilöä. Jokaiseen avautuneeseen 
positioon oli hyvin hakijoita. Hoitokoti kiinnostaa 
työpaikkana.

Hoitokodin nelihenkisen työhyvinvointiryhmä 
järjesti kattavan budjettinsa puitteissa monipuo-
lista ohjelmaa henkilökunnan yhteisöllisyyden, 
yhteishengen ja hyvinvoinnin vaalimiseksi. Vuo-
den aikana taukojumpat vakiintuivat viikoittai-
siin työpaikkakokouksiin.

Vuoden aikana henkilökuntamme kouluttau-
tui 1768 tuntia. Tämä tarkoittaa, että jokainen 
kuukausipalkkainen työntekijämme: niin määrä-
aikainen kuin vakituinenkin, sai vuoden aikana 
koulutusta kuuden työpäivän ajan.
Henkilökuntamme keski-ikä nousi ensimmäistä 
kertaa yli 50 rajapyykin, ollen vuoden 2021 lopus-
sa 51 vuotta 6 kuukautta.

Hoitokodin toiminta on sertifioitu ISO 
9001:2015 standardin vaatimusten mukai-

sesti. 
Vuoden 2021 aikana suoritettiin sisäisiä au-

ditointeja. Sisäisissä auditoinneissa koulutuksen 
saaneet työntekijämme tarkastelevat heille arvi-
oitavaksi annettua hoitokodin prosessia. Tavoi-
te on, että sisäinen auditoija käsittelee aina pro-
sessia, joka on mahdollisimman kaukana hänen 
omasta varsinaisesta työtehtävästään. Tämä mah-
dollistaa paitsi sopivan määrän ulkopuolista ar-
viointikykyä, myös uuden oppimisen, kun oman 
työyhteisön toimintaa pääsee katsomaan uudesta 
näkökulmasta.

Sisäisten auditointien kohteina olivat läheisten 
tukeminen, tietohallinto ja vapaaehtoistoiminta. 
Sisäinen auditointi on toiminnan strukturoitu ar-
viointi, jossa tarkastellaan muun muassa seuraa-
via asioita: 

• Mitkä ovat prosessin suurimmat riskit liittyen 
asiakkaisiin/potilaisiin, henkilöstöön, toimin-
taan, talouteen, yhteiskuntaan?

• Miten em. riskejä hallitaan eli estetään toteutu-
masta?

• Mitkä ovat prosessin mahdollisuudet mission eli 
perustehtävän toteuttamisessa/toteuttamisen 
tukemisessa?

• Mikä on prosessin rooli strategian toteuttajana?

Lisäksi auditoijat arvioivat prosessia kokonai-
suutena: onko se ajantasainen, mitä haastei-ta 
sillä on nyt ja tulevaisuudessa. He pohtivat myös 
osaamisvaatimuksia, tavoitteita ja tarkastavat do-
kumenttien ajantasaisuuden. Sisäinen auditointi 
on oppimisen paikka sekä auditoijalle että auditoi-
tavalle ja erityisesti auditoijille myös iso urakka.

Sisäiset auditoijamme löysivät läheisten 
tukemisen prosessista seuraavat 
kehittämiskohteet: 
1. Henkilökunnan jatkuvaa perehdytystä 

lasten ja nuorten tukemisessa tulee 
kehittää. 

2. Toimintaa tulee markkinoida enemmän 
organisaation ulkopuolelle 

3. Omaisille tulisi mahdollistaa yhteinen 
lepo-/taukotila peruskorjauksen 
yhteydessä
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Vuoden 2021 aikana toteutettiin varainhan-
kinnan strategiaprosessi yhdessä varainhan-

kinnan ammattilaisen kanssa. Samoin viestintään 
haettiin ulkopuolista osaamista ja sekä verkkosi-
vuille että sosiaaliseen mediaan tuotettiin sään-
nöllisesti ja ammattimaisesti sisältöä. 

Tiedottamisen ja tunnettuustyön keskeisim-
mäksi tavoitteeksi on määritelty saattohoidon 
sisällön ja palvelukokonaisuuksien tunnetuksi 
tekeminen. Erityisesti läheisten tukemisen palve-
lumme ansaitsevat parempaa tunnettuutta.

Vuoden 2021 aikana solmimme myös yhteis-
työsopimuksen Tempo Law – asianajotoimiston 

Varainhankinta ja tunnettuustyö Talous

kanssa. Mikäli henkilö haluaa muistaa hoitokotia 
testamentissaan, hän voi käydä laatimassa perus-
muotoisen jälkisäädöksen maksutta Syöpäpotilai-
den Hoitokotisäätiön laskuun yhteistyöjuristim-
me vastaanotolla.

Neljä hoitajaamme oli mukana visuaalista 
journalismia opiskelevan henkilön opinnäyte-
työssä esiintyen valokuvissa. Henkilökuntaamme 
haastateltiin myös erilaisiin julkaisuihin ja artik-
keleihin. Pyrimme siihen, että mahdollisimman 
moni osaajamme tulisi vuorotellen tutuksi ja sai-
simme erilaisia persoonia näkyviin.

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 2 875 324 
euroa (2.809.246 euroa vuonna 2020) lisäystä 

edellisestä vuodesta 66.077 euroa. Varsinaisen toi-
minnan tuotoista saattohoitopalveluiden myynte-
jä oli 99,0 %. Muut tuotot kertyivät suurimmaksi 
osaksi avustuksista ja ateriakorvauksista. 

Varsinaisen toiminnan kulut olivat 3 076 668 
euroa ja ne lisääntyivät vuoteen 2020 verrattuna 

38.578 euroa. Henkilöstökulut olivat 73,3 % var-
sinaisen toiminnan kuluista (73 % vuonna 2020).

Hoitokodin varsinaisen toiminnan kulujäämä 
oli 201.344 euroa (306.000 euroa v. 2020). Kulu-
jäämä pieneni edellisestä vuodesta 104.655 euroa. 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä saatiin katet-
tua varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuotto-
jäämillä. Tilikauden ylijäämä oli 438.654 euroa.

Hoitokodin taloudellista asemaa kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

 2021 2020    2019 
Varsinaisen toiminnan tuotot 2 875 324 2.809.246  2.870.721 
Varsinaisen toiminnan kulut -3 076 668 3.115.246  3.124.368 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -201 344 - 306.000 - 253.647 
Varainhankinnan tuottojäämä 431 064 184.235      82.006 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojäämä 208 934 153.090    216.403    
Tilikauden-/ylijäämä 438 654 31.325      44.763 

Hoitokodilla on yhteensä 966.667 euroa rahoitus-
laitoslainoja, joista pitkäaikaista 900.000 euroa ja 
seuraavalla tilikaudella erääntyvää 66.667 euroa. 
Hoitokodin omavaraisuus ja maksuvalmius ovat 
edelleen hyvällä tasolla. Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin laskutuksessa noudatettiin ennakkolas-
kutusmenettelyä.

Talousarvion toteutuma varsinaisen toiminnan 
tuottojen osalta 95,1 %. Varsinaisen toi-minnan 
kustannukset alittivat talousarvion ja toteuma oli 
95,0 %. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 906 
euroa budjetoitua pienempi.
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Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön hallitukseen 
kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen nimittää 

valtuuskunta. Neljä hallituksen jäsentä on Pirkan-
maan Syöpäyhdistys ry:n esittämiä ja kaksi jäsen-
tä on Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin esittämiä. 
Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi vuot-
ta. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan 
palkkiota.

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö on Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin sidosyksikkö. Tämä 
tarkoittaa sitä, että säätiö on niin kutsutussa 
inhouse-asemassa eli voi tuottaa palveluita sai-
raanhoitopiirille suoraan ilman erillistä kilpailu-
tusta. 

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr on edelleen 
itsenäinen ja riippumaton, sekä voittoa tavoittele-
maton toimija.

Hallinto

Hallitus 2021
Mika Kallunki
Kaija Leino
Anne Lindfors (hallituksen puheenjohtaja)
Tommi Rasila
Juhani Sand
Teuvo Vastamäki

Valtuuskunta 2021
Olli Hallikainen
Satu Ahlman
Eila Häihälä
Mauri Jussila
Laura Karhola
Leena Lehtonen
Leena Mankkinen
Eija Paavilainen
Hannu Routamaa
Sari Sainio
Rajkumar Sabanadesan
Markku Virkamäki

Hoitokodin lähitulevaisuus pitää sisällään pal-
jon positiivisia uudistuksia. Pitkään odotettu 

tietojärjestelmäuudistus on osa kuluvan vuoden 
2022 merkittäviä haasteita, samoin jatkamme va-
rainhankinta- ja tiedottamistyömme kehittämistä 
edelleen. Peruskorjaus jatkuu lähes koko vuoden 

2022 tuoden mukanaan paitsi uutta pintaa, myös 
paljon positiivisia mahdollisuuksia viedä toimin-
taa uudelle tasolle.

Työtä tehdään yhdessä ja positiivisessa hengessä. 

Miltä tulevaisuus näyttää?
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Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr.
Pirkanmaan Hoitokoti
Lääkärinkallionkatu 3

33520 Tampere

puh: (03) 311 74 240
hoitokoti@pirkanmaanhoitokoti.fi

www.pirkanmaanhoitokoti.fi
fb: Pirkanmaan Hoitokoti Painotuotteet

4041 0616
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