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SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS
Sairaanhoitopiirin valtuuston ase amia sitovia tavoi eita vuodelle 2019 olivat po laan kokeman palvelun laatu, hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteajat, kehityskeskustelut, sisäinen mainemi ari, palkka– ja toimintamenot, investoin en toteutuminen ja
likauden tulos. Asete u taso sitovissa tavoi eissa
saavute in palvelukokemuksen, investoin en toteutumisen ja likauden tuloksen osalta. Hoidon saatavuuden, kehityskeskustelujen, sisäisen mainemi arin ja
palkkamenojen osalta tavoite a ei saavute u.

rakennukseen tulevat sijoi umaan mm. aikuispsykiatrian osastot, poliklinikat, monitoimi loja ja pysäköin laa.

Sairaanhoitopiirin eri yksiköissä tuote in vuonna 2019
yhteensä 466 559 hoitopäivää ja 89 832 osastohoitojaksoa, hoide uja eri po laita oli 221 171. Avohoitosuori eita oli 993 957.
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat kertomusvuonna 915,2 milj. euroa ja toimintakulut 884,5 milj. euroa.
Toimintakate oli 30,7 milj. euroa. Tilikauden kokonaistulos oli 2,67 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä ka aa taseessa olevan edellisiltä likausilta kertyneen alijäämän. Ylijäämäiseen tulokseen pääs in po lasvahinkovastuun pienenemisen myötävaikutuksella.
Kyseessä oli kertaluonteinen erä, joka aiheutui vammaispalvelulain muutoksesta.
Taloudellinen lanne edelly , e ä sairaanhoitopiirissä
käy in vuonna 2019 yhteistoimintaneuvo eluita sekä
koko piirin tasolla e ä jokaisella toimialueella. Lisäksi
yhteistyössä jäsenkun en kanssa etsi in keinoja toiminnan tehostamiseksi ja sujuvoi amiseksi, ja myös
tätä kau a pyri in vaiku amaan sairaanhoitopiirin
menokehitykseen.
Sairaanhoitopiirin hinnat olivat kokonaisuutena edellistä vuo a alemmalla tasolla vuonna 2018 tehtyjen hinnanalennusten vuoksi. Yksi sairaala –mallin vaikutusta
Tays Hatanpään hintatasoon korja in kesken vuo a
tehdyillä hyvityksillä sekä hintojen alennuksilla
yjen
toimintojen osalta. Nyt valmistuneen linpäätöksen
perusteella sairaanhoitopiirin hintataso ei ole kustannusvastaava tällä hetkellä.
Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön ivistämiseen tähtäävä
Täh sairaala-hanke eteni vuoden 2019 aikana siten,
ä alkuvuodesta peruste in Tays Alustayh ö Oy.
Vuoden aikana yh östä muodoste in Tays Kehitysyhö Oy, ja yh ö pääsee aloi amaan toimintaansa vuoden 2020 alussa yhteisten hankintojen, koulutuksen ja
opetuksen sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehi ämisellä.
Vuonna 2010 käynniste y uudistamisohjelma eteni
vuoden 2019 aikana suunnitellun mukaises . Uutena
rakennuksena ote in käy öön Lasten ja nuorten sairaala (L-rakennus) ja osa D-rakennuksesta. Hankesuunni elu Pitkäniemen aikuispsykiatrian toiminnan siirtämisestä Tays keskussairaalan yhteyteen eteni ja sairaanhoitopiirin valtuusto teki kesällä 2019 investoin päätöksen hankkeesta. Sosiaali– ja terveysministeriö
myönsi hankkeelle poikkeusluvan 4.7.2019. Uuteen

Vuoden 2019 aikana sairaanhoitopiirissä aloite in digitalisaa on ja edolla johtamisen kau a tapahtuva toimintatapojen, prosessien ja palvelujen uudistaminen.
Esimerkiksi OmaTays. –palveluun ja ohjelmistoroboikkaan panostamalla saavutetaan ru initehtävien automa soin a ja vapautetaan henkilöstölle aikaa po lashoitoon ja asiakkaan kohtaamiseen. Tiedolla johtamisen osalta vuonna 2019 jatke in raportoinnin kehi ämistä ja etoaltaan rakentamista.
Sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja toimialueiden tekemän riskien arvioinnin perusteella vuoden 2019 riskienhallinnan painoalueiksi nousi viisi riskiä, joista jokaiselle
laadi in erillinen hallintasuunnitelma. Tilinpäätöksen
laa misen yhteydessä riskienhallinnan tasoa ja toimenpiteitä kartoite in. Tehdyn selvityksen perusteella
riskienhallinnan tasossa tai järjestelmissä ei löytynyt
huolestu avia puu eita.

Tarmo Mar kainen
sairaanhoitopiirin johtaja
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KUNTAYHTYMA TEHTAVA JA ORGANISAATIO
Tehtava
Kuntayhtymän tehtävänä on palveluyhteisönä toteu aa laissa sääde y ja palvelusopimuksissa sovi u erikoissairaanhoito sekä huoleh a yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyistä muista tehtävistä. Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan laissa sääde y kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat ovat antaneet
tehtävän kuntayhtymän hoide avaksi.
Kuntayhtymä voi myös tuo aa valtuuston pää ämille jäsenkunnille laissa sääde yjä perusterveydenhuollon ja yksi äisiä sosiaalihuollon palveluja sopimalla siitä kun en tai kun en muodostaman yhteistoiminta-alueen kanssa.
Tehtävänsä toteu amiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee Tays Keskussairaalaa, Tays Hatanpään, Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken sairaaloita.
Kuntayhtymällä voi olla valtuuston perustamia liikelaitoksia, joiden toiminnasta määrätään tarkemmin liikelaitoksen
johtosäännössä.
Kuntayhtymä voi lisäksi olla mukana liikelaitoskuntayhtymässä ja osakkaana muissakin yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtäväalaa.

Kuva 1. Sairaanhoitopiirin organisaa o vuonna 2019
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JOHTAMISJARJESTELMA
Yhtymavaltuusto
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylin pää ävä toimielin on valtuusto, johon sairaanhoitopiirin 23 jäsenkuntaa ja
Tampereen yliopisto ovat valinneet edustajansa. Valtuute uja on yhteensä 65, joista 63 edus jäsenkun a ja 2 yliopistoa. Valtuuston puheenjohtajana toimi Pekka Järvinen Valkeakoskelta, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jari
Andersson Sastamalasta, toisena varapuheenjohtajana Arja Rinneaho Pirkkalasta. Valtuuston sihteerinä toimi hallintojohtaja Vuokko Ylinen. Sääntömääräinen kevätkokous pide in 10.6.2019 ja syyskokous 9.12.2019. Lisäksi pide in
kokous 16.9.2019. Valtuuston kokousten edellä pide in keskustelu- ja edotus laisuus ajankohtaisista asioista.
Toimintavuoden aikana valtuusto pi lisäksi kaksi seminaaria, joissa käsitel in seuraavia asioita: Pirkanmaan, KantaHämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön ivistämistä (Täh sairaalan valmistelu) sekä ensihoidon
rakennemuutoksen valmistelua.

Yhtymahallitus
Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus. Hallitukseen kuuluu 13 jäsentä, joista kaksi nimeää Tampereen
yliopisto. Hallituksen esi elijänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen 30.9.2019 as , 1.10.2019 alkaen
esi elijänä toimi sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Mar kainen. Sihteerinä toimi hallintojohtaja Vuokko Ylinen. Hallituksen kokouksia pide in joka kuukausi lukuun o ama a heinäkuuta. Lisäksi pide in toiminta- ja taloussuunni eluseminaarit touko- ja lokakuussa. Lisäksi pide in kahdeksan iltakoulua, joissa käsitel in ajankohtaisia asioita. Hallituksen varsinaisten kokousten lisäksi hallituksella on suunni elukokouksia, joissa ohjataan Taysin uudistamisohjelman päätöksentekoa. Suunni elukokouksen kokoonpano on sama kuin hallituksen.

Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtaja

Leena Kos ainen, Tampere

Varapuheenjohtaja Ilpo Sirniö, Tampere
Muut jäsenet

Mauri Jussila, Kangasala
Anneli Taina, Tampere
Leena Mankkinen, Ylöjärvi
Esa Mikkola, Män ä-Vilppula
Tuukka Liuha, Lempäälä
Tarja Ahonen, Valkeakoski
Sinikka Torkkola, Tampere
Leo Lähde, Nokia
Olga Haapa-aho, Tampere
Yliopiston edustajat Eeva Moilanen
Seppo Parkkila

Johtokunta
Liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa liikelaitoksen toimintaa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta, puheenjohtajana Matti Höyssä, varapuheenjohtajana Mikko Koivuluoma ja sihteerinä Mirja Kaunonen. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano löytyy osoitteesta
http://www.pshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Kuvantamiskeskus_ja_apteekkiliikelaitoksen_johtokunta
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Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä
ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Puheenjohtaja
Pekka An la, Tampere
Varapuheenjohtaja Peter Lö erg, Tampere
Muut jäsenet
Ter u Hiukkamäki, Urjala
Ree a Mathier, Pälkäne
Raili Naskali, Pirkkala
Pirjo Mikkonen, Män ä-Vilppula
Reijo Kahelin, Orivesi
Esi elijänä ja sihteerinä lautakunnassa toimii tarkastusjohtaja Jarmo Paananen. Varsinaisesta lintarkastuksesta
vastasi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Hallituksen asettamat erityislainsa danto

perustuvat toimikunnat

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta
Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 61.3 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on
peruste ava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on moni eteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta on toimielin,
joka osallistuu terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoi eiden määri elyyn sekä pää ää val on tutkimusrahoituksen osoi amisesta alueensa terveydenhuollon organisaa oissa tehtävään yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.
Tutkimustoimikuntaan kuuluu 13 jäsentä, se kokoontui neljä kertaa, käsi eli 52 asiakokonaisuu a ja myönsi val on
tutkimusrahoitusta 3,265 milj. euroa kuuteen organisaa oon 88 tutkijan/tutkimusryhmän tutkimukseen kohdenne avaksi. Puheenjohtajana toimi Kari-Ma Hiltunen, varapuheenjohtajana Hannu Puolijoki, asiantun jajäsenenä
Tarja Lai nen ja sihteerinä Aila Kätkä. Tietoa toimikunnasta löytyy osoi eesta
ps://www.tays.

-FI/Tutkimus_ja_kehi aminen/Tutkimus/Val on_tutkimusrahoitus/Ervatutkimustoimikunta

Alueellinen eettinen toimikunta
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen ee nen toimikunta antaa lausuntoja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääke eteellisistä tutkimuksista. Toimikuntaan kuuluu 17 jäsentä ja se kokoontui 11 kertaa. Uusia tutkimussuunnitelmia käsitel in 97 kappale a ja tutkimussuunnitelman muutoksia käsitel in 212 kappale a. Kaikkiaan toimikunnan kokouksissa käsiteltyjä asioita oli 727 kappale a. Puheenjohtajana toimi Ma Korppi, varapuheenjohtajana Kaija Puura ja sihteereinä Kirsi Kohonen ja Minna Lah nen. Tietoa Alueellisesta ee sestä toimikunnasta löytyy
osoi eesta
ps://www.tays.

-FI/Tutkimus_ja_kehi aminen/Tutkimus/Ee nen_toimikunta

Hallituksen asettamat muut toimikunnat
Raimo Anttilan taidetoimikunta
Toimikuntaan kuuluu 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Leo Lähde ja sihteerinä Sari Haapalahti.
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Museo- ja historiikkitoimikunta
Toimikuntaan kuuluu 7 jäsentä ja sihteeri. Puheenjohtajana toimi Sinikka Torkkola ja sihteerinä Eveliina Syrjä.

Yhteistyotoimikunta
Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 21 jäsentä, joista 7 edustaa työnantajaa ja 14 henkilöstöä. Lisäksi yhteistyötoimikunnassa on yksi henkilöstöä edustava asiantun jajäsen toimialueelta 8. Yhteistyötoimikunnan kokouksiin osallistuvat
kutsu uina johtoryhmän ja johtajiston henkilöstöedustajat sekä vies nnän edustaja. Puheenjohtajana toimi Ma
An onen (henkilöstön edustaja), varapuheenjohtajana Rauno Ihalainen (työnantajan edustaja) 30.9.2019 as .
1.10.2019 alkaen varapuheenjohtajana toimi sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Mar kainen. Sihteerinä toimi Tapio
Koskimaa.

Tyosuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista 5 edustaa työnantajaa ja 10 henkilöstöä. Lisäksi toimikuntaan kuuluu työsuojelupäällikkö pysyvänä asiantun jajäsenenä. Vies ntäasiantun ja ja työterveyshuollon edustaja osallistuvat kokouksiin kutsu una. Puheenjohtajana toimi Raija Ruoranen (työnantajan edustaja) ja varapuheenjohtajana
Paula Kymäläinen (henkilöstön edustaja). Sihteerinä toimi Mari Ken älä 31.10.2019 as ja Pia Lepistö loppuvuoden
ajan.

Johtamisverkostot
Sairaanhoitopiirin johtoryhma
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa sairaanhoitopiirin johtajaa sairaanhoitopiirin strategian toteuttamisessa ja sairaanhoitopiirin operatiivisessa johtamisessa.
Johtoryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, hallintoylilääkäri, talousjohtaja, hallintojohtaja, HR-johtaja, kehitysjohtaja, tietohallintojohtaja ja viestintäjohtaja sekä henkilöstön edustaja ja
Tampereen yliopiston edustaja.
Johtoryhmän jäsenet johtavat sairaanhoitopiiritasoisia prosesseja yhteistyössä toimialueiden ja palvelukeskuksen
johtajan kanssa.

Toimialuejohtajakokoukset
Toimialuejohtajakokouksien tehtävänä on käsitellä yleisen toiminnan johtamiseen lii yviä kysymyksiä, koko kuntayhtymää koskevia opera ivisia asioita ja linjauksia, strategista johtamista ja strategian jalkau amista työhyvinvoin in ja työssä viihtymiseen lii yviä kysymyksiä sekä uusia toimintatapaehdotuksia.
Toimialuejohtajakokouksen jäsenet ovat sairaanhoitopiirin johtaja (toimii myös puheenjohtajana), johtajaylilääkäri,
Taysin toimialueiden 1-8 toimialuejohtajat, palvelukeskuksen johtaja sekä liikelaitoksen toimitusjohtaja. Sihteerinä
toimi Kaarina Kiviluoma.

Muut johtoryhmat
Toimialueilla ja palvelukeskuksessa sekä vastuualueilla toimivat omat johtoryhmät, joissa on henkilöstön
edustaja.
Pshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019
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Sairaanhoitopiirin jasenkunnat vuonna 2019
Sairaanhoitopiirin jäsenkun en määrä ei muu unut vuonna 2019. Jäsenkun a oli 23 ja asukkaita oli vuoden 2018
väestö etojen mukaan yhteensä 532 261.

Jasenkuntia 23
Akaa
Hämeenkyrö
Ikaalinen
Juupajoki
Jämsä
Kangasala
Kihniö
Kuhmoinen
Lempäälä
Män ä-Vilppula
Nokia
Orivesi
Parkano
Pirkkala
Pälkäne
Ruovesi
Sastamala
Tampere
Urjala
Valkeakoski
Vesilah
Virrat
Ylöjärvi
Yhteensä

16 769
10 599
7 119
1 904
20 877
31 437
1 967
2 252
22 829
10 256
33 322
9 285
6 562
19 237
6 567
4 459
24 820
231 853
4 829
21 136
4 460
6 844
32 878
532 261

Tays/Tampere, Nokia
Tays Valkeakoski
Tays Sastamala
Kuva 2. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 2019.

Sairaanhoitopiirin erityisvastuualue
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueeseen kuuluivat vuonna 2019 seuraavat sairaanhoitopiirit
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.
Asukkaita em. sairaanhoitopiirien alueilla asuu yhteensä 900 564 henkilöä ja alueeseen kuuluu 52 kuntaa.

Sairaanhoitopiirin eraita tunnuslukuja vuonna 2019
Sairaalat
Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays)
Tays Hatanpää
Tays Sastamala
Tays Valkeakoski
Sydänsairaala Oy
Coxa Oy
Kehitysvammahuolto
Kaikki yhteensä

Sairaansijat

Hoidetut eri po laat

879
272
32
36
127
87
87
1520

221 171

Taulukko 1. Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja vuonna 2019
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Kuva 3. Toimintatuo ojen ja myyn tuo ojen jakauma ilman sisäisiä eriä.

Kuva 4. Kulujakauma ilman sisäisiä eriä (Ostot konserniyh öiltä näkyvät palveluiden ostoissa)

Kuva 5. Toimintakulujen (ml sisäiset erät) jakauma toimintayksiköi äin.
Pshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019
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OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Muutokset toimintaymparistossa ja asiakaskunnassa
Vuosi 2019 oli kun en linpäätösten ennakko etojen
mukaan synkkä. Noin kolme neljästä kunnasta teki negaivisen tuloksen. Syynä oli verotulojen ja val onosuuksien heikko kehitys. Samaan aikaan toimintamenot olivat lähes neljän prosen n kasvussa.
Tämä lanne näkyi myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
toimintaympäristössä. Vuoden 2018 linpäätös osoi ,
ä vuoden 2019 talousarvio oli eri äin vaa va. Niinpä
sairaanhoitopiirissä aloite in talvella 2019 YTneuvo elut, joilla saa inkin paine ua jäsenkuntalaskutuksen kasvi selväs alle 2 prosen n.
Erikoissairaanhoidon kysyntä jatkaa kasvuaan. Sitä lisää
etenkin ikärakenteen muutos. Samaan aikaan kuntataloudellinen kestokyky, ja esimerkiksi jo näkyvissä oleva
terveydenhuollon työvoimapula aiheu avat sen, e ä
erikoissairaanhoidossa joudutaan lähivuosina tekemään
merki äviä rakenteellisia uudistuksia.
Päijät-Hämeen hyvinvoin kuntayhtymä siirtyi HUServaan vuoden 2018. Tämä näkyi jonkin verran Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kohdistuneessa kysynnässä
myös vuonna 2019.
Pirkanmaan maakunnan väestökasvu jatkuu vahvana.
Erityisen suurta väestönkasvu on edellisten vuosien tapaan Tampereen seutukunnassa, ja etenkin viime vuonna Tampereen kaupungissa. Kaiken kaikkiaan viime vuosina maassa on ollut kehi ymässä voimakas keski yminen niin väestössä kuin teollisuudessa ja taloudessa.

Olennaiset muutokset PSHP:n toiminnassa ja
taloudessa
Taloudessa jatkui vuonna 2018 alkanut heikon talouden
kausi. Sopimusohjausjärjestelmästä luovu in, eikä palvelusopimuksia tehty vuodelle 2020. Ilman po lasvahinkovakuutuksen merki ävää, kertaluonteista palautusta,
olisi vuosi 2019 ollut noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Etupihahankkeen rahoi amisen vuoksi PSHP:n pitkäaikainen lainakanta kasvoi huoma avas .
Taloudellinen lanne edelly jo talvella 2019 sen, e ä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä aloite in koko toimintaa koskevat YT-neuvo elut. Ne käy in kahdella tasolla:
koko piirissä ja toimialueilla. Samaan aikaan käy in ivistä keskustelua jäsenkun en kanssa työnjaosta ja
mahdollisista yhteisistä säästökeinoista. Näillä toimenpiteillä saa inkin jäsenkuntamyynnin kasvu alle kuntakentän yleisen menokehityksen.
Ns. ”yksi sairaala” –mallin mukaises uu a työnjakoa
jatke in Pirkanmaan sairaaloiden välillä. Aikaisemmin
mallissa olivat olleet Sastamalan ja Valkeakosken yksiköt. Nyt myös Hatanpään sairaala tuli iviimmin mukaan
yhteiseen työnjaon kehi ämiseen.

Konsernirakenne on laajentunut huoma avas tällä
vuosikymmenenä. Palvelutoimintansa aloi
vuoden
2019 alussa ravitsemispalveluita tuo ava Voimia Oy:n
sekä talous- ja henkilöstöpalveluita tuo ava Monetrakonserni. Kumpienkin toiminta käynnistyi ilman merki äviä häiriöitä. Uutena yh önä aloi toimintansa
myös Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa peruste u Tays Alustayh ö, jonka tarkoitus oli toimia alustana yhteisille hankkeille. Vuoden aikana mukaan tuli
myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, ja yh ön nimi
muute in paremmin toiminnan sisältöä vastaavaksi
Tays Kehitysyh öksi.
Syksyllä 2015 aloite u uudistamisohjelmaan kuuluva
etupihahanke valmistui aikataulun mukaises . Avajaisia
juhli in syyskuussa 2019. Hanke pysyi käytännössä alkuperäisessä kustannusarviossa.

Tilinpa toksen vaikutus kuluvan vuoden
talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksesta
Talousarvion alkuperäinen tulostavoite oli, e ä sairaanhoitopiiri tekisi pienen ylijäämän. Vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen talousarvion ylijäämä
oli 0,16 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä ylijäämäksi
muodostui noin 2,7 miljoonaa euroa, joka rii ää ka amaan taseessa olleen aikaisempina vuosina kertyneen
alijäämän.
Kun en toiveesta taseen ylijäämä halu in palau aa
jäsenkunnille ennen maakuntauudistusta. Niinpä sairaanhoitopiiri palau vuosien 2017 ja 2018 lopussa jäsenkunnilleen aikaisempien vuosien ylijäämää yhteensä
30 miljoonaa euroa peruspääomaosuuksien suhteessa.
Tilinpäätöksen perusteella sairaanhoitopiirin palveluhinnat ovat jääneet jälkeen kustannuskehityksestä. Tämä
johtuu etenkin erillisistä päätöksistä, joilla hintoja on
alenne u yhteensä 3,2 % kun en taloudellisen lanteen
helpo amiseksi. Tilinpäätöksen perusteella hinnoi elukuilu on yli 10 miljoonaa euroa. Valtuusto pienensi vuoden 2020 talousarviokäsi elyssä jäsenkuntamyyn tuloja
noin kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla, kun se es
hintojen palau amisen en selle tasolle. Tämä johtaa
yhteensä rakenteelliseen yli 30 miljoonan euron vajeeseen.
Siksi sairaanhoitopiiri on aloi anut jo toisena vuonna
peräkkäin YT-neuvo elut, joilla em. vaje saataisiin korja ua. Uusi taloussuunnitelma tullaan viemään valtuuston käsi elyyn toukokuussa 2020.
Kokonaisuutena vuoden 2019 linpäätös osoi aa, e ä
sekä tulo- e ä menokehityksessä on selviä riskejä vuoden 2020 talousarvion toteutumiselle. Lisäksi talousarviossa ei ole varaudu u mahdollisiin palkankorotuksiin
vuonna 2020 eikä COVID-19 viruspandemiasta johtuviin
lisäkuluihin.
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PALVELUTUOTANTO
Erikoissairaanhoidon toiminnallinen
nakokulma
Esite yihin toiminnallisiin lukuihin sisältyvät myös
Tays Sydänsairaala Oy:n ja Coxa Oy:n tuo amat palvelut. Lähtökohtana on palvelujen järjestämisvastuu.
Palvelutuotannon määrien muutokset olivat vuonna
2019 mal llisia. Laskute avien hoitopäivien määrä
laski 3,8 % ja hoitojaksojen 2,1 %. Päiväkirurgian määrä kasvoi 1,8 % ja laskute avien avohoitotapahtumien
6,0 %.
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä nousi 1,3 %
vuoteen 2018 verra una. Sairaanhoitopiirin jäsenkun en kysyntä kasvoi 0,8 %. Kysyntään lasketaan
lähe eiden lisäksi myös ilman lähete ä ja erikoisalasiirtoina tulleet po laat. Ulkoisten lähe eiden määrä
nousi 3,4 % ja sisäisten lähe eiden määrä 1,7 %. Ilman lähete ä hoitoon tulleiden po laiden määrä oli
vastaava kuin edellisenä vuonna (37 %). Sairaanhoitopiirissä kaikki lähe eet tulivat Tampereen yliopistollisen sairaalaan, josta ne ohja in sovitun työnjaon
mukaises sairaanhoitopiirin eri sairaaloihin. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon toimintayksiköihin
tuli vuonna 2019 yhteensä 191 500 lähete ä, joista
ulkoisia lähe eitä oli 75,9 %. Sydänsairaalan kysyntä
kasvoi 7,3 %. Kasvu johtui erityises terveyskeskusten
lähe eiden lisääntymisestä, mu a myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisten lähe eiden lisääntymisestä.
Coxan kysyntä kasvoi 20,0 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon toimipisteisiin terveyskeskuksista tulleiden lähe eiden määrä nousi 0,1
% ja työterveyshuollon sekä yksityislääkäreiden lähe eiden määrä nousi 9,1 %. Ulkoisista lähe eistä
yksityisen sektorin ja työterveyden lähe eitä oli 32,7
%.
Acutan yhteispäivystyksessa hoide in 67 084 eri polasta, mikä oli 3,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja Tays Valkeakosken yhteispäivystyksessä 19 191
eri po lasta, mikä oli 9,6 % enemmän kuin edellisenä
vuonna.
Leikkaussalitoimenpiteiden lukumäärä oli 41 097
vuonna 2019. Lukumäärä kasvoi sairaanhoitopiirissä
2,4 prosen lla.
Vuoden lopussa yli kuusi kuukau a hoitoon odo aneita po laita oli sairaanhoitopiirissä 85 ja heidän
osuutensa kaikista odo aneista oli 0,6 %. Niistä avohoitoon yli kuusi kuukau a pääsyä odo aneiden
määrä oli 33. Terveydenhuoltolaki velvoi aa, e ä

somaa sen sairaanhoidon po laat, joiden hoidon
tarpeen arvioin edelly ää erikoislääkärin tarkastusta, pääsevät vastaanotolle kolmen kuukauden kuluessa lähe een hyväksymisestä. Yli 3 kuukau a odo aneiden po laiden osuus oli 8,0 %.
Kiireellisen hoidon tarpeessa olleista po laista 6,2 %
odo hoitoon pääsyä yli 30 vuorokau a.
Vuoden 2019 aikana po lashotellin käy öä vakiinnute in edelleen osaksi suunniteltua sairaalapo laan
hoitoa. Vuonna 2019 yöpymisiä oli keskimäärin 24
vuorokaudessa.

Erikoissairaanhoidon taloudellinen
nakokulma
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon
sopimusasiakkaiden laskutus oli 682,1 milj. euroa
(toteuma sopimukseen verra una 104,0 %), josta
jäsenkun en osuus oli 609,4 milj. euroa (sopimusten
toteuma 103,5 %) ja ulkoisten sopimusasiakkaiden
asiakkaiden laskutus 72,7 milj. euroa.

Jasenkunnille tuotettujen erikoissairaanhoidon palveluiden laskutus
Tampereen yliopistollisen sairaalan jäsenkun en palvelulaskutus kasvoi edellisestä vuodesta 2,3 prosen lla. Myynnit jäsenkunnille yli yivät talousarvioon verraten 1,2 %. Palvelusopimukseen verra una jäsenkun en laskutus yli yi yhteensä 20,6 milj. eurolla.
Palvelulaskutus kasvoi laajarenkai ain seuraavas :
Lounais-Pirkanmaan laajarengas 4,7 %, JämsäKuhmoinen yhteistoiminta-alue 0,5 %, Virrat-Ruovesi
yhteistoiminta-alue 5,7 %, Kehyskun en laajarengas
3,4 %, Kolmos en laajarengas 3,7 % sekä Tampereen ja Oriveden laajarengas 2,3 %. Palvelulaskutus
väheni Män ä-Vilppula-Juupajoen yhteistoimintaalueella 3,9 % ja Etelä- Pirkanmaan laajarenkaalla
2,0 %.
Edellä mainituissa asiakaskohtaisissa laskutustoteumissa on huomioitu kalliin hoidon tasaus. Maksulla tasataan kun en välillä vuotuisia yli 60 000 euron
suuruisia yksi äisten po laiden hoitokustannuksia.
Jäsenkunnat maksoivat kalliin hoidon tasausmaksua
yhteensä 27,4 milj. euroa. Laskutuksesta 63 % syntyi
10 prosen sta kaikkein kalleimmista ja vaikeahoitoisimmista po laista.
Siirtoviivemaksua ei peri y vuonna 2019.

Pshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019

16

Muille kuin jasenkunnille tuotettujen erikoissairaanhoidon palveluiden laskutus
Muille kuin jäsenkunnille tuote ujen erikoissairaanhoidon palveluiden laskutus Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelle ja muille sopimusasiakkaille myytyjen palveluiden laskutus oli kokonaisuutena sovi ua korkeampi. Palvelusopimusten toteumat vaihtelivat ja olivat seuraavat: Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiri 121 %, Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä 82 %, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 112 % ja Vaasan sairaanhoitopiiri 115 %.
Hui sten kaupungin toteuma oli 101 %.
Terveydenhoitolain perusteella vuodesta 2014 alkaen
po laalla on ollut mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikka kaikista Suomen julkisista sairaaloista. Vuoden 2019 aikana vapaan hoitopaikan valinnan perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin tuli
7 817 po lasta, joiden hoidosta laskute in yhteensä
31 milj. euroa. Nousu (6 milj. euroa) edelliseen vuoteen oli merki ävä.

Perusterveydenhuollon palvelut
Sairaanhoitopiiri tuo
päivystyspalveluita.

mukaiset, erityisvastuualueen yhteiset palvelutasotavoi eet saavute in sairaanhoitopiirissä kaikissa
muissa tavoi amisryhmissä paitsi A- ja B- kiireellisten
tehtävien
mediaanitavoi amisessa
hajaasutusalueilla, missä toteumassa jää in hieman tavoi eesta. Kuntatasolla, ensihoidon AB50% palvelutasototeuman (aika, jossa 50% A- ja B-kiireellisistä tehtävistä tavoitetaan) suhde asete uihin tavoi eisiin oli
heikoin Vesilahdella ja Pirkkalassa, ja paras Orivedellä. AB90% palvelutasototeuman suhde tavoi eisiin oli
heikoin Kuhmoisissa. Ensihoidon kokonaislaskutus oli
22,3 milj. euroa, josta jäsenkun en osuus oli 21,7
milj. euroa

Yhteistyo tilaajien kanssa
Yhteistyötä laajien kanssa teh in usealla tasolla.
Keskeisiä yhteistyöfoorumeita olivat säännölliset erityisvastuualueen johtoryhmän kokoukset, laajarenkaiden pääneuvo elijoiden kokoukset, kunnallisjohtajien tapaamiset sekä kaupunkiseudun ja Tampereen
kaupungin sotejohdon kanssa toteutetut yhteistyökokoukset. Pääneuvo elijoiden kokouksissa käsitel in
konkree sia toiminnan yhteistyökysymyksiä ja palvelusopimukseen lii yviä asioita.

perusterveydenhuollossa vain

Kehitysvammahuollon palvelut
Taysin toimialueen 6 tukikeskuksen vastuualue ja
erityishuollon asiantun japalveluiden vastuualue
tuo vat pitkäaikaista laitoshoitoa, lyhytaikaisia kriisi, tutkimus- ja kuntoutusjaksoja, arjen tueksi tarjo avia asiantun japalveluja sekä kehitysvammapoliklinikan palveluja. Laitoshoivan vähentäminen saate in
Pirkanmaan alueellisen suunnitelman mukaiseen tavoi eeseen 80 laitoshoitopaikasta vuoteen 2020
mennessä. Laitoshoidon hoitopäivät vähenivät 9,8 %.
Avohoidon tukitoimia tehoste in ja avohoitotapahtumat nousivat edellisestä vuodesta 1,1 %. Kehitysvammahuollon palveluja tuote in jäsenkunnille yhteensä 14,8 milj. euron arvosta.

Ensihoito
Ambulanssitoiminta tuote in monituo ajamallilla
Pirkanmaan Pelastuslaitoksen ja viiden yksityisen palveluntuo ajan toimesta, jälkimmäisen osalta sopimuksen mahdollistamalla ensimmäisellä lisävuosiopolla. Resurssien ja palvelutasotavoi eiden osalta
toimi in v.2017-18 tasolla. Ensihoidon tehtäviä hoide in yhteensä 70 317 kpl. Palvelutasopäätöksen
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Pohjakar a Kar akeskuksen.

Tilaajakartan mukainen väestömäärä oli 31.12.2018 yhteensä 532 261.
Sopimuskumppaneita olivat myös
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Vaasan sairaanhoitopiiri.

Taulukko 2. Erikoissairaanhoidon palvelusopimusten toteuma tuo aji ain, kaikki sopimusasiakkaat.
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Kuva 6. Erikoissairaanhoidon palvelusopimusten toteuma (%) laaji ain. Kalliin hoidon leikkaus ja tasausmaksu huomioitu,
mu a ei erityisvelvoitemaksua.

Kuva 7. Toteutunut erikoissairaanhoidon palvelutuotanto jäsenkunni ain v. 2019 euroa/asukas. Kalliin hoidon leikkaus ja
tasausmaksu huomioitu, mu a ei erityisvelvoitemaksua.
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HENKILOSTO
Henkilöstökertomus sisältää yksityiskohtaiset tulokset
henkilöstöstä vuodelta 2019. Se on toimintakertomuksen lii eenä. Tässä luvussa kuvataan ivistetys henkilöstöresurssit 2019.
Vuonna 2019 sairaanhoitopiirissä oli virkoja ja toimia
yhteensä 6744,5, joista sivuvirkoja oli 60. Sivuvirkojen
määrä pysyi edellisvuoden tasolla eikä vakanssien yhteismäärässäkään tapahtunut kuin pieni muutos.
Suurimmat muutokset koskivat liikkeen luovutusta Monetra Pirkanmaa Oy:lle ja Pirkanmaan Voimia Oy:lle.
Niiden yhteydessä talous- ja henkilöstöhallinnon yh öön siirtyi 31 työntekijää ja ruokapalveluiden yh öön
90 työntekijää.
Vuodelle 2019 peruste in yhteensä 147 uu a vakanssia. Niistä perusmiehitykseen kohdenne in 116 vakanssia ja sisäisiin sijaisuuksiin 31 vakanssia. Sisäisiin
sijaisuuksiin oli yhteensä 874,5 virkaa ja tointa. Sairaanhoitopiirin sisällä toteute in useita rakenteellisia muutoksia ja niiden myötä teh in henkilöstösiirtoja toimialueiden välillä. Yhteensä 122 tyhjää vakanssia lakkaute in. Virkoihin ja toimiin teh in nimikemuutoksia 94.
Niiden perusteena olivat toiminnalliset ja tehtävän
muutostarpeet.
Edelleen palka in työntekijöitä nuorisotakuun tuella
opastustehtäviin Taysin keskussairaalaan.
Suurin osa uusista vakansseista vuodelle 2019 oli hoitohenkilöstön vakansseja (72,5), joita kohdenne in esimerkiksi edelleen aikuispsykiatrian hoitohenkilöstön
mitoituksen korjaamiseen ja muun muassa naistentauen leikkausosaston varallaolon korvaamiseen. Toiseksi
suurin lisäys teh in huoltohenkilöstöön (38). Järjestely
lii yi uusien lojen käy ööno oon ja huoltotarpeeseen
syksyllä 2019 ja vuoden 2020 alussa. Seuraavaksi suurin
vakanssilisäys oli lääkärihenkilöstössä (25,5,) tehtävien
jakaantuessa eri toimialueiden kesken. Myös hallintohenkilöstön tehtäviin peruste in 6 uu a vakanssia ja
erityishenkilöstöön 5.

aikaisen henkilöstön aiempaa korkeampaan palkkatasoon.
Vuonna 2019 käynnistetyissä yhteistoimintaneuvo eluissa oli yhtenä tavoi eena talousarviossa pysyminen.
Neuvo eluissa hae in keinoja tavoi een toteu amiseksi, mu a palkkabudje n toteuman perusteella
tavoite a ei saavute u. Henkilöstöä koskevien ytneuvo eluiden tuloksesta kerrotaan lisää henkilöstökertomuksessa.
Työpanostoteuma lasketaan tehdyistä työtunneista
vuosityöpanosten määränä. Vuosityöpanosten kokonaistoteuma oli 5691,5 ilman kehi ämisen työpanosta.
Työpanoksen ylitys oli 117,4 (vuonna 2018 työpanosylitys 38,3). Valtuuston päätöksellä 9.1.22019 korja in
myös toimialueen 8 virheellinen työpanos. Nyt tulokset
ovat toimialueiden välillä vertailukelpoisia. Suurimmat
työpanosylitykset olivat toimialueella 2 (48), toimialueella 3 (24,3) ja toimialueella 4 (36,3). Ne myös korreloivat toimialueiden palkkabudje toteuman kanssa. Työpanokset ali uivat merki äväs toimialueella 6 (15,1)
ja palvelukeskuksessa (43,1). niistä jälkimmäinen ei ole
yhtenevä palkkabudje n reilun ylityksen kanssa
(982 500 euroa).
Edellisvuosien tapaan hoitohenkilöstön työpanos yli yi
eniten (155,5). Eniten ali ui huoltohenkilöstön työpanos (77,4).

Henkilöstöresurssien toteumaa seurataan talousarvion
palkka- ja työpanostoteumana sekä laadullisina tuloksina, jotka on esite y henkilöstökertomuksessa. Toimialueiden palkkabudje in teh in muutos valtuuston
päätöksellä (9.12.2019). Päätöksen perusteena olivat
henkilöstö sisäiset siirrot, rakenteelliset ratkaisut (ytneuvo elut) ja palkkausohjelman toimeenpano, jonka
myötä oli tarve palkkabudje n sisäisiin siirtoihin. Palkkabudje sta vähenne in Tays Hatanpäältä vuodeosaston siirto Sydänkeskus Oy:lle toukokuun lopussa 2019.
Sairaanhoitopiirin palkkabudje yli yi 9, 577 miljoonaa
euroa. Suurimmat ylitykset olivat toimialueella 4 (2,698
miljoonaa euroa), toimialueella 8 (1,709 miljoonaa euroa) ja toimialueella 7 (1,584 miljoonaa euroa). Ylitysten
taustalla on talousarviovarausta suurempi henkilöstön
määrä, lomapalkkajaksotuksessa kiky-sopimukseen
lii yvän lomaraharatkaisun pää yminen ja jonkin verran palkkaliukuma, joka lii yy palkkausjärjestelmän
päivi ämiseen. Viime maini u lii yy erityises määrä-
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Taulukko 3. Sairaanhoitopiirin virat ja toimet sairaaloi ain vuonna 2019

Kuva 8. Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien jakauma amma ryhmi äin.
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KEHITTAMINEN
Kehittamistoiminnan organisointi
Tutkimus-, kehitys- ja innovaa okeskus vakiinnu toimintaansa yhtenä palvelukeskuksen vastuualueena,
tavoi eena sekä nostaa sairaanhoitopiirin tutkimus-,
kehitys- ja innovaa okyvykkyy ä ja -valmiu a e ä
myös tarjota tutkimus-, kehitys- ja innovaa opalvelut ja
niiden infrastruktuuri hankkeisiin. Tavoi eet eivät vielä
täy yneet täysin ja toimenpiteitä jatketaan vuoden
2020 kuluessa. Erillisenä kehi ämishankkeena kehi ämistyötä tukemaan peruste in vuodelle 2019 Taysin
jatkuvan kehi ämisen hanke, jossa luo in malli työyhteisössä syntyvien kehi ämisideoiden keräämiseksi,
käsi elyyn kirjaamiseksi ja käytäntöön viemiseksi. Tämä
prosessi siirtyi vuoden lopulla TKI-keskukselle mallin
vakiinnu amiseksi. Raportoin etenemisestä sovi in
tehtäväksi osavuosi ain.
Kehi ämistoiminnan hanketyöhön vara in vuoden
2019 talousarviossa määrärahaa yhteensä 2 milj. euroa,
josta alkuperäises uudistamisohjelmaan kohdenne in
0,7 milj. euroa, sairaanhoitopiirin keskite yihin kehi ämishankkeisiin 0,7 milj. euroa ja digitalisaa o -hankkeille (Virtuaalisairaala ja UNA-kehitys) 0,5 milj.
euroa ja 0,1 M€ jäte in jakama a.

Kehittamistoiminnan erillisrahoitus
Toteuma kehi ämistoiminnassa kokonaisuudessaan oli
1,7 milj. euroa (toteuma 86 % talousarviosta), josta uudistamisohjelma 0,6 milj. euroa (81 %), sairaanhoitopiirin keskitetyt hankkeet 0,7 milj. euroa (89 %) ja digitalisaa o-hankkeet yhteensä 0,4 milj. euroa (87 %). Toteumaprosen en alhaisuu a alkuperäiseen talousarvioon
seli ää se, e ä myös kehi ämishankkeissa pyri in vastaamaan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmakauden
taloustasapaino amisohjelmaan. Tästä syystä valtuuston 9.12.2019 päätöksellä pääte in jäte ävän käy ämä ä yhteensä 0,16 milj. euroa ja sama summa muodostui talousarviossa ylijäämätavoi eeksi.
Edellä maini ujen hankkeiden ja kustannusten lisäksi
keskite yjen hankkeiden kustannuspaikalle on kirja u
kahden hankkeen kustannuksia, joilla ei hanketasolla
ole kustannusvaikutusta, mu a kustannuksia näkyvät
vuoden 2019 kirjanpidossa. Hankkeet ovat STMrahoi einen Vesote-ravitsemus (TA1) sekä Tampereen
amma korkeakoulun kanssa yhteistyössä toteute ava
EU-rahoi einen Maahanmuu ajat terveyspalvelujen
käy äjänä (Mateas) -hanke, minkä osalta sairaanhoitopiirin omarahoitusosuus on hankkeen K401 kustannuk-

sissa.
Lisäksi digitalisaa o-hankkeiden Terveyskylä-hankkeella
näkyy vuoden 2018 tuloutus, mikä erheellises on kohdiste u vuodelle 2019. Tulo on 0,35 milj. euroa eikä sitä
ole huomioitu yllä hankkeen kustannuksissa (0,4 milj.
euroa).
Kokonaisuutena kehi ämismäärärahojen osalta toteuma ali talousarvion 0,3 milj. euroa. Uudistamisohjelmassa alitus oli 0,13 milj. euroa ja keskitetyissä hankkeissa 0,08 milj. euroa. Digitalisaa o-hankkeiden osalta
alitus oli 0,07 milj. euroa.

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Digitalisaa o on toiminnasta lähtevää ICT:n mahdollistamaa prosessien, toimintatapojen ja palveluiden uudistamista. PSHP:ssä oli vuosina 2017-19 erillinen TaysDigi
-puiteohjelma, joka ase kehykset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin digitalisaa olle. Työtä teh in ke erän kehityksen mallilla, jonka toteu amisesta vastasi ICTarkkitehdin johdolla moniamma llinen ydinryhmä ja
ohjaamisesta hallintoylilääkärin vetämä ohjausryhmä.
Vuonna 2019 aloite in digitalisaa on ja edolla johtamisen kau a tapahtuva toimintatapojen, prosessien ja
palvelujen uudistaminen.
Vuoden 2019 aikana tuote in uusia digitaalisia palveluita aiemmin toteute ujen lisäksi. Po lasasiakkaille
digitalisaa o näkyy erityises OmaTays. –palvelun
kau a. Sairaanhoitopiirin digitaaliset palvelut sisältävät
myös kansallisen yliopistosairaaloiden yhteises toteu aman Terveyskylä-kokonaisuuden (Terveyskylä. ).
Digitaaliset palvelut on integroitu teknises osaksi sairaanhoitopiirin järjestelmäkokonaisuu a. Sairaanhoitopiirissä on tue u myös Pirkanmaan kun en mahdollisuu a o aa käy öön kustannustehokkaas kansallisia
Omaolo palveluita (Omaolo. ).
Käytännön työtä sujuvoi amaan sairaanhoitopiirin
työntekijöille on kehite y mahdollisuus mobiilikirjaukseen. Ratkaisut on koo u yhdeksi kokonaisuudeksi, Mobi-tuo eeksi.
Sairaanhoitopiiri on panostanut vuoden 2019 aikana
ohjelmistorobo ikkaan, jonka avulla olemassa olevia
ru ineja automa soidaan. Ohjelmistorobo ikan mahdollisuudet ja hyödyt ovat sairaanhoitopiirissä suuret.
Henkilökunnan tekemät ru ininomaiset etojen siirrot
ohjelmistosta toiseen on mahdollista korvata robo ikalla.
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Tiedolla johtamisen osalta vuoden 2019 aikana on panoste u erityises toimialueiden johdon raportoinnin
kehi ämiseen ja edon visualisoin in. Lisäksi teh in
ke eriä tekoälykokeiluja ja jatke in PSHP:n etoaltaan
pysty ämistä. Sairaanhoitopiirissä edolla johtamisen
kokonaisprosessista vastaa hallintoylilääkäri. Syksyllä
2019 sairaanhoitopiirin palka in etoarkkiteh , jonka
tehtävänä on sairaanhoitopiirin etojohtamisen kokonaisarkkitehtuurikuvan luominen, datan visualisoinnin
kehi äminen ja etoallashankeen edistäminen.
ICT-kokonaisuudet sekä niiden tukipalvelut hanki in
vuonna 2019 pääosin Istekki Oy:lta ja täydentäviltä osin
kumppaniverkostosta.

UNA-yhteistyo
UNA yhteistyö on jatkunut ja laajentunut vuonna 2019
UNA Oy:n koordinoimana. UNA Oy:n omistajina on 19
sairaanhoitopiiriä, Espoo, Ahvenanmaan maakunta sekä
kolme ICT inhouse-yh ötä. UNA Oy koordinoi kehi ämistoimintaa kolmen (UNA Lomake, UNA Ydin ja UNA
Kaari) erillishankkeen pui eissa, sekä tarjoaa omistajilleen asiantun japalveluja.
UNA Lomake -hankkeen pui eissa toteute u sovellus
on ensimmäisen toteutusvaiheensa osalta läpäissyt Kanta-käy ööno okokeen ja saanut Kelan hyväksynnän
kesällä 2019. Ensimmäinen tekninen integraa o Uranuspo las etojärjestelmään toteute in PSHP:n tes ympäristössä loppuvuodesta 2019.
UNA Y men Integraa o- ja edonhallintaratkaisun toteu ajaksi vali in keväällä 2019 Digia Oy:n ja Atostek
Oy:n ryhmi ymä. Toteutus pääsi vauh in alkukesästä ja
samaan aikaan aloite in ensimmäisten pilo en suunni elu (EPSH, PHHYKY, PSSHP ja VSSHP). UNA Y men
ensimmäinen vaihe keski yy asiakkaan palveluketjun
etojen kokoamiseen reaaliaikaises . Ratkaisu mahdollistaa asiakkaan lannekuvan näy ämisen ilman erillistä
edon etsimistä.
Osana UNA Ydin -hanke a kilpailute in toimi aja lannekuvaratkaisulle, mikä on käyte ävissä UNA organisaa oille vaihtoehtona organisaa oiden omille
ratkaisuille. Ratkaisun toteu ajaksi vali in Cinia Oy.
UNA Oy:n lannekuva näy ää UNA Y men tuo aman
koostetun
asiakas-/po las edon
SoTe
amma laiskäy äjälle. Ratkaisun näkymien suunni elu
on edennyt syksyn 2019 aikana iviissä yhteistyössä
pilo organisaa oiden käy äjien kanssa. Olennainen
osa kansallisen ratkaisun kehi ämistä on myös säännöstön luominen. Osana säännöstöä kehitetään UNA-

men rajapintaopasta, josta pilo en käy öön julkaisin ensimmäinen versio.
PSHP:n tavoi eena on aloi aa UNA Y men ensimmäisen vaiheen pilotoin vuoden 2020 aikana.
Asiakas- ja po las etojärjestelmien hankintaa tähtäävä
Kaari-hanke jatkoi laajassa yhteistyössä hankintaan
lii yvää valmistelutyötä. Keväällä 2019 järjeste in Tampereella Kaari -hankinnan sisältöön ja toiminnallisuuksiin lii yen työpaja, johon osallistui ak ivises perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen amma laisia Pirkanmaan kunnista. Hankkeen pui eissa käy in myös markkinavuoropuhelua ja valmistel in hankinta-asiakirjoja.
Kuntatalouden vaikea lanne, sote-uudistuksen valmistelu ja alueelliset erot ase vat kuitenkin odote ua
enemmän haasteita tarpeiden yhteensovi amisessa,
mistä johtuen hankinnan valmistelu viivästyi suunnitellusta ja 2020 työtä jatketaankin pienemmissä kokonaisuuksissa.
Hankinnan valmistelun rinnalla toteute in Pirkanmaalla
muutosjohtamisen tukemiseen tähtäävä projek , Case
Pirkanmaa, jossa Tampereen, Hämeenkyrön, Nokian,
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja UNA Oy:n edustajista
koostuva imi työs muutosjohtamista tukevaa valtakunnallises hyödynne ävää mallia.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on UNA Oy:ssa hallituspaikka, jokaisen hankkeen ohjausryhmässä edustus sekä
edustus UNA Oy asiakasneuvo elukunnassa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä ja Tampereen kaupungilla on
edustus myös UNA Kaari alueyhteistyössä sekä Kaari
arkkitehtuurin johtoryhmässä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma
Yleista
Taysin uudistamisohjelman etenemisestä on raportoitu
yksityiskohtaisemmin neljän kuukauden välein laadituissa osavuosiraporteissa. Hallitus on käsitellyt ne suunni elukokouksissaan.
Tays Uudistamisohjelma on jae u yhteensä 28 toiminnalliseen (toimintoja kehi ävään osaprojek in), joista
uudistamisohjelman loppuvaiheen osaprojek en toiminnalliset suunnitelmat on päivite y ja näistä on tehty
lalue elot arkkiteh suunni elun pohjaksi. Uudistamista tarvitsevat vielä mm. sisätau en, keuhkosairauksien,
korva- nenä- ja kurkkutau en, neurologian, neurokirurgian, gastroenterologian ja gastroenterologisen kirurgian, urologian, aikuisten ja lasten tehohoidon, ensiavun
ja kuvantamisen lat. Uudistamisohjelman loppuvai-

Pshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019

23

Taulukko 4. Yhteisten osaprojek en työpanosmuutokset 31.12.2019 mennessä.

heen esisuunni elua on jatke u vuoden 2019 aikana.
Vuokra loissa olevien toimintojen tarkastelu aloite in.
Suuri osa sijaitsee FinnMedeissä ja Hatanpäällä. Mukaan loppuvaiheeseen on ote u Hatanpään erikoissairaanhoidon kokonaisuuden selvi äminen ja sen sijoi uminen tulevaisuudessa. Tämän arvioinnin jälkeen laadi ava uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnitelma tullaan tekemään huomioiden kaikki rakennustekniset reunaehdot vanhojen rakennusten osalta. Jo
nyt on tode u rakennusten kunnon olevan huonompi
kuin vuoden 2010 puiteohjelmassa on arvioitu. Tämä
yhdessä vanhojen rakennusten rakennehaasteiden
kanssa saa aa edelly ää vuonna 2010 suunniteltua
mi avampaa uudisrakentamista.
Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 12.12.2016 periaatepäätöksen Pitkäniemen aikuispsykiatrian palveluiden
siirtämisestä Taysin keskussairaalan yhteyteen Kaupin
kampukselle. Päätöksen mukaises aikataulu ja sijain
Kaupin kampuksella selvitetään osana uudistamisohjelmaa. Valtuusto hyväksyi 10.6.2019 psykiatrian hankesuunnitelman ja teki investoin päätöksen hankkeesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi investoin hankkeelle poikkeusluvan 4.7.2019. Tays psykiatrian (Trakennus) urakoitsijakilpailutus käynnistetään alkuvuonna 2020 ja rakennus käy öönotetaan vuonna 2023
- 2024.
Etupihan rakennushanke eteni aikataulussaan ja budjessaan. Sydänsairaala (N-rakennus) ja osa pysäköin hallista ote in käy öön jo aiemmin, toukokuun 2018
alusta. Lasten ja nuorten sairaala (L-rakennus) ote in
käy öön vaihei ain 17.9.2019 - 9.10.2019. Asiakasliikenne käänne in uuteen pääaulaan avajaisten jälkeen
28.9.2019, jolloin myös pääaulan liike lat aukesivat. Drakennuksen muista toiminnoista ava in vuoden 2019
puolella lisäksi välinehuolto. Muu osuunnitelmat on
tehty myös D-rakennuksen muiden yksiköiden aukeamisista, jotka ajoi uvat alkuvuoteen 2020.
F-rakennuksen (verisairauksien keskus ja kliinisen isotooppilääke eteen yksikkö) rakentaminen on edennyt
aikataulussaan ja budje ssaan. Urakan sisällä erillisenä

hankkeena rakenne in MRI-laajennus nykyisen Rrakennuksen MRI- lan varauksia hyödyntäen, joka vastaanote in loppuvuodesta 2019. MRI-lai een asennuksen yhteydessä on kuitenkin havai u toimintaongelmia.
Tämä laiteongelma on viivästy änyt lojen käy öönoa. F-rakennuksen käy ööno o on vuoden 2020
syksyllä.
Ruokapalvelujen annosjakelukei ölle, sairaala-apteekin
varastoautomaa lle ja sädehoidon annossuunni elumagnee lle
tarvi avat
lat
rakennetaan
Rrakennuksesta Tuomi Logis ikan keskusvarastolta vapautuviin keskusvarasto loihin. Tuomi Logis ikalle laan jää logis ikkaterminaali. Rakentaminen aloite in
helmikuussa 2019 ja on edennyt aikataulussaan ja sovitussa vaiheistuksessaan. Vaiheistus on ollut eri äin
merki ävässä osassa hankkeessa, sillä rakentamisen
aikana on sekä logis ikka e ä sairaala-apteekin toiminta tullut turvata rakentamisen keskellä.
Tilojen
käy ööno o tapahtuu myös vaihei ain joulukuussa
2020 - helmikuussa 2021.
Kehitysvammahuollon terapia loja ei tehty alun pitäen
kehitysvammahuollolle valmistuneiden vaa van kuntoutuksen lojen yhteyteen, koska ajatus oli sijoi aa ne
aikuispsykiatrian ja kehitysvammahuollon yhteiseen
terapiarakennukseen. Pää äessään aikuispsykiatrian
siirtämisestä Tays keskussairaalan yhteyteen sairaanhoitopiirin valtuusto pää myös, e ä Pitkäniemeen jäävän
kehitysvammahuollon vaa van kuntoutuksen asiakkaille väl ämä ömien terapia lojen suunni elu toteutetaan heidän tarpeisiinsa valmistuneiden vaa van kuntoutuksen lojen läheisyyteen. Hanke etenee aikataulussaan valmistuen käy öön alkuvuodesta 2020.

Projektin johtaminen
Uudistamisohjelman johtoryhmä kokoontui 15 kertaa.
Kokouksissa seura in ja ohja in uudistamisohjelman
etenemistä osaprojekteineen, uudistamisohjelman talouden toteutumista ja valmistel in uudistamisohjelman johtoryhmä- sekä hallituskäsi elyä vaa via asioita.
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Uudistamisohjelman riskien kokonaisuu a seurataan
projek n johdon toimesta. Sairaanhoitopiirin tason riskiksi on pohjalta tunniste u seuraava: ”Taysin uudistamisohjelman kokonaisuus epäonnistuu alkuperäisissä/
uudistuvissa tavoi eissaan: toiminnallisia muutoksia ei
saavuteta ja rakennushankkeet viivästyvät liikaa, jolloin
lapäisratkaisujen paine kasvaa.” Riskitekijöiksi on tarkenne u aikataulun pe äminen sote-epävarmuudesta
johtuen, toiminnallisten muutosten tuo avuustavoi eista jääminen, aikataulun pe äminen tai investoinkustannusten ylityksen budjetoituun nähden. Riski on
riskiluokaltaan 8 (2 x 4); todennäköisyydeltään epätodennäköinen mu a toteutuessaan vaikutukseltaan merki ävä.
Rakentamisen ja siihen lii yvän suunni elun riskienhallintaa toteutetaan ja seurataan yksityiskohtaises rakennushankkeissa. Etupihahankkeessa noudate in sen projek n-johto-suunnitelmassa kuva ua toimintatapaa ja
myös riskienhallintaa seurataan rakentamisen projek ryhmän toimesta. Tavoi eena riskienhallinnassa on sitou aa kaikki hankkeen osapuolet tunnistamaan riskejä
eri näkökulmista ja osallistumaan vastatoimien suunni eluun oman alansa asiantun jana. Myös uudisrakennushankkeiden vastaano o- ja käy ööno ovaiheen
resursoin on tunniste u riskiksi ja sen vastatoimien
suunni eluun on panoste u.

Osaprojektit
Tays uudistamisohjelman alainen toiminnan kehi äminen tapahtuu 6 yhteisessä ja 22 yksikkökohtaisessa osaprojek ssa.
Vuonna 2019 toteutui projek n tukemana kaikkiaan viisi
tutustumiskäyn ä, joista yksi Kuopion yliopistolliseen
sairaalan kuulo- ja tasapainohäiriöiden keskukseen, yksi
Pietarin synnytystoimintaan, yksi Hollannin Groningen
hengitysvajauskeskukseen, yksi Turun psykiatriseen vankisairaalaan ja yksi Espoon sairaalaan kaatumisestojärjestelmään tutustumiseksi.

Yhteiset toiminnalliset osaprojektit
Valtuuston 2010 hyväksymän puiteohjelman mukaises
on suunnitelmana, e ä yhteisillä osaprojekteilla vapautetaan 120 työpanosta, jotka voidaan sisäisin siirroin
kohdentaa suoran po lashoidon tarpeisiin yksiköissä sitä
mukaa, kun sairaanhoitopiirin sisäinen laus tai ulkokuntamyyn en sekä vapaan valinnan kehitys edelly ävät.
Muutokset valmistellaan talousarvioihin toiminta- ja
taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Taulukossa 4 on esite y tähän mennessä toimialuekoh-

taises suunnitellut ja talousarvioihin viedyt tai vietävät
yhteisillä osaprojekteilla aikaansaadut työpanosmuutokset 31.12.2019 mennessä laadi uina (-77,6 tp).
Lääkelogis ikka–osaprojek sisältää lääkkeiden määräys-, laus- ja toimitusketjun uudistamisen. Apuna ovat
sairaala-apteekin hallinnassa sähköiset lääkevarastoauvuodeosastoilla.
Ensimmäisten
etomaa t
lääkekaappien asennus tapahtui vuonna 2015. Niiden
kytkemistä po las etojärjestelmään ei saatu tehtyä,
koska sekä määräysvirheiden automaa okorjaus e ä
kytkentä po las etojärjestelmään eivät vielä toimineet.
Koska työ ei edennyt toivotus valitun toimi ajan kanssa, sähköisten lääkevarastoautomaa en hankinta kilpailute in uudelleen ja sen perusteella toimi aja vaihde in. Uuden toimi ajan kanssa tehty työ po lasjärjestelmälii ymän integroimiseksi on onnistunut. Integroina po las etojärjestelmään pääs in kevätkaudella 2019
pilotoimaan useissa Taysin yksiköissä ja toukokuussa
käy öönotetuissa uusissa e-lääkekapeissa lääkemääräyslii ymä oli jo mukana. Rinnalla on tutki u virtuaalisen älylääkekaapin käy öä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Tämä järjestelmä olisi elektronista älylääkekaappia
edullisempi ratkaisu sopien ainakin niihin yksiköihin,
joissa lääkekäy ö on vähäistä. Edullisempana sen
käy öä arvioidaan myös ison lääkekäytön yksiköissä.
Huollon palvelut -osaprojek ssa ns. ”cook and
chill” (valmista ja jäähdytä) -menetelmän käy ööno o
oli viety jo loppuun ruuanvalmistuksessa sekä Pitkäniemen alueella ruuan jakelussa ja myös keskussairaalan
alueella käy ööno oon valmistaudutaan parhaillaan.
Keskussairaalan kei ön uudistaminen on osa käynnissä
olevaa R-rakennuksen varastosta toimi loja -hanke a,
jossa ruokapalvelut tuo avan Voimian lojen käy ööno on alkuvuonna 2021. Uusissa etupihan rakennuksissa valmius toimintamalliin on jo olemassa ja vanhojen
rakennusten lähinnä sähkömuutoksia vaa vat työt toteutetaan vuonna 2020.
Tietojärjestelmät ja perus etotekniikka -osaprojek ssa
ei vuoden 2019 kuluessa tehty uudistamisohjelman osana lisää aiempaan tuotokseen. Palvelukeskuksen etohallinnon vastuualueen kehitystyö on kuva u sivulla
117.
Po lashotelli-osaprojek ssa luotu toiminta on vakiintunu a. Po lashotelli otetaan jatkossakin huomioon
vuodeosastotarve a mie äessä.
Vuodeosastot-osaprojek ssa ei vuoden 2019 kuluessa
tehty lisää aiempaan tuotokseen. Toimintamalleja kehitetään osana yksikkökohtaisia osaprojekteja.
Poliklinikat -osaprojek ssa tavoi eena on asiakaspal-
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velun parantaminen, nykyistä parempi hoitoon pääsy
sekä tuo avuuden lisääminen. Näihin on ote u työkaluksi Tays Poliklinikan täh arvioin , jota on vuoden
2019 kuluessa kehite y sähköiseen kyselymuotoon.
Monisairaan po laan sujuvaa palvelua on kehite y edelleen siten, e ä toimialueille nimetyt hoitokoordinaa orit ovat työskennelleet monisairaan po laan tunnistamisen ja hoitoprosessin parantamiseksi. Rinnalla on kehite y sähköisiä järjestelmiä tunnistuksen avuksi. Ensimmäiset po laat ovat päässeet palvelun piiriin.
Leikkaussalien tukitoiminnot -osaprojek ssa on Tuomi
Logis ikka Oy:n kanssa jatke u leikkaussalien tarvikelogis ikan yhteisen toimintamallin jalkau amista. Vuonna
2019 käy in läpi riskienhallintaa D-rakennuksen leikkaus
- ja synnytystoiminnan vuodenvaihteen käynnistymiseen
lii yen.

Yksikkokohtaiset toiminnalliset osaprojektit
Yksikkökohtaisissa osaprojekteissa ohjausryhmät jatkoivat kokoontumisia hankkeen vaiheen mukaises . Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunni elua lähde in
vuonna 2019 viemään ak ivises eteenpäin ja myöhemmin uudistamisohjelmaan mukaan tulleiden osaprojeken, kuvantamisen ja ensiapu Acutan, toiminnalliset
suunnitelmat hyväksy in loppukeväästä 2019.
Niiden osaprojek en ohjausryhmissä, joita koskevia yksiköitä varten valmistuvat uudet lat etupihalle sekä Frakennuksiin, käy in läpi suunniteltujen toimintamallien
toimeenpanoa.

Potilasturvallisuuden ja laadun kehittaminen
Sairaanhoitopiirin suunnitelma laadunhallinnasta ja po lasturvallisuudesta määri elee tavoi eet ja menetelmät
po laan turvallisen ja sujuvan hoidon sekä palvelukokemuksen jatkuvalle kehi ämiselle. Sairaanhoitopiiri on
ase anut näihin näkökulmiin lii yvät yleisluontoiset
päämäärät sekä tavoi eet, mi arit ja seuranta heyden.
Yhteiskehi ämisen menetelmiä, joissa henkilökunta ja
asiakkaat osallistuvat yhdessä palvelujen kehi ämiseen
on käyte y esimerkiksi OmaTays-palvelun kehi ämisessä. Po laan ko utusta ja jatkohoitoon siirtymistä on
paranne u Turvallises kotona –hankkeessa. Päivystyspo laan siirtymistä ensiavusta jatkohoitoon on kehite y
yhdenmukaistamalla po laan hoitoa koskevia kirjauskäytäntöjä. Pirkanmaan päivystykset o vat käy öön
mene elytavan, jolla voidaan paremmin varautua poikkeuksellisiin ruuhka lanteisiin, sekä UOMA-sovelluksen
jatkohoitopaikkojen järjestämiseen. Turvallises kotona
–hankkeessa huomioi in myös monikul uurisuus
(Maahanmuu ajana terveydenhuollon asiakkaan ns.
MATEAS-hanke). Lääkehoidon turvallisuu a on paran-

ne u o amalla käy öön älylääkekaappeja ja yhdenmukainen toimintamalli lääkkeiden jakoon. Sairaanhoitopiiri julkaisi toimintaohjeen koskien po laan hoitoon lii yvien asiakaspalau eiden, palvelukokemus etojen ja
turvallisuuspoikkeamien käsi elyä. Ohjeessa määritellään roolit ja vastuut mm. po laan hoitoon lii yvien
vaarapahtumien ilmoi amisessa, ilmoitusten käsi elyssä, toimenpiteiden valvonnassa sekä raportoinnissa ja
seurannassa. Taysin tutkimus-, kehitys– ja innovaaokeskus aloi toimintansa 2018.
Po laan hoidon sujuvuu a ja turvallisuu a parantavat
toimet on kuva u tarkemmin toimialueiden osioissa.

Asiakaspalvelun kehittaminen
Vuosi ain laadi avassa Asiakkuuskertomuksessa kerrotaan tarkemmin ja po laiden näkökulmasta asiakkuuden
kehi ymisestä sairaanhoitopiirissä. Hyvä asiakaspalvelu
yliopistosairaalassa - hanke lii yi osaltaan kesäkuussa
hallituksen hyväksymään päivite yyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmaan laadunhallinnasta ja po lasturvallisuudesta. Hankkeen käytännön toteutus muodostui useasta erilaisesta toiminta-alueesta. Esimerkiksi
osana yliopistosairaaloiden verkostoa osallistu in kliinisen moniamma llisen työn ee sen tuen mallien kehi ämiseen, erityises hyödyntäen hollan laista Moral
Case Delibra on -mallia (MCD). Mallia on kokeiltu sairaanhoitopiirin eri toimialuilla lupaavin kokemuksin.
Hankkeessa mallinne in myös po las- ja asiakasraa toimintaa pyrkimyksenä yhdenmukaistaa käytänteitä ja
raateja käyte in esimerkiksi Asiakaslähtöisyyden ja hyvän palvelun toimintaohjelman päivitystyössä kommentaa oreina. Samoin hankkeessa arvioi in Taysin syksyllä auenneen pääaulan Kohtaamispaikan osalta mahdollisuuksia hyödyntää jatkossa OLKA-toimintamallia. OLKAmalli on Suomessa nopeas sairaaloissa yleistyvän vapaaehtoistyö- ja vertaistukitoimintaa standardoiva toimintamalli ja sillä on vahva yhteys Terveyskylä. Vertaistaloon. Loppusyksystä hankkeessa liity in myös Digi- ja
väestö etoviraston (DVV) ja paikallises Pirkanmaan
liiton vetämään Pirkanmaan digituen verkoston kehi ämishankkeeseen (PiDiKe). Po laiden laadukasta ko utusta ja tehokasta kirjaamista tukemaan laadi in po laskertomukseen yksiköi äin suosikkitekstejä digitaalisista hoitotyön yhteenvedoista. Suosikkiteks en avulla
ohjataan ja yhdenmukaistetaan Kanta-arkistoon tallentuvaa kirjaamista, ja tehostetaan kirjaamiseen käyte ävää työaikaa. Po laiden ko utusasioiden kehi ämiseksi
teh in alueellista monitoimijaista yhteistyötä eri organisaa oiden ja hankkeen kesken sekä kehite in myös
po lashotellin ja ko sairaalan yhteistyötä.
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Alueellisessa hyvinvoin kertomuksessa erikoissairaanhoidon osalta kirja uja uudenlaisia toimintamalleja kuten lasten tuen huomioimista vakavas sairastuneen
vanhemman osalta kehite in ja vakiinnute in mm.
syöpään sairastuneen vanhemman hoitoprosessissa.
Valtakunnan edelläkävijöinä aloite in lapsipo laiden
po laspalautemenetelmän kehi äminen. Tätä esitel in
Tampereella helmikuussa pidetyssä valtakunnallisessa
asiakaslähtöisyyden kehi ämisverkoston kokouksessa.

Hoitotyo kehittaminen
Vuoden 2019 aikana hoitotyön kehi ämistä jatke in
hoitotyön suuntaviivojen ja hoito eteellisen tutkimus- ja
kehi ämisohjelman mukaises lanseeraamalla ”viiden
tähden hoitotyötä”. Tällä tarkoite in hoitotyön tulosten, vaiku avuuden sekä myös asiakaspalvelun kehi ämistä sekä Taysin omien hoitotyön kärkihankkeiden esille nostamista. Lisäksi hoitotyön kul uuria kehite in
innostamalla esimiehiä ja hoitotyöntekijöitä yhteisiin
päämääriin sekä tavoi eisiin. Yhteistä innostusta ja sitoutumista ediste in hoitotyön areenoilla, joita järjeste in arvioin ylihoitajan vetämänä 12 kertaa vuoden
aikana. Hoitotyön sisällöllistä kehi ämistä organisoi hoitotyön täh -ryhmä, joka edelleen uudis hoitotyön
areenoita, ideoi uusia avauksia ansioituneiden hoitotyöntekijöiden esille nostamiseksi sekä järjes onnistuneen ja näkyvyy ä saaneen hoitotyön päivän 9.5.2019.
Lisäksi kehite in hoitotyön vuosikello, joka kokoaa yhteen keskeisimmät vuoden tapahtumat ja toimet.
Hoitotyön ”mi arityöryhmän” johdolla ote in käy öön
hoitotyön tulosten ja vaiku avuuden arvioinnissa tarvi avia mi areita. Käytetyt mi arit on yhteises sovi u
yliopistosairaaloiden muodostamassa HoiVerke yhteistyöryhmässä, jossa Tays on mukana. Hoitotyönsensi ivistä po laspalaute a kerä in kymmeneltä vuodeosastolta neljän viikon ajan vuoden aikana. Lisäksi sovi in
kyselyn laajentamisesta vuodeosastoille vuoden 2020
aikana. Hoitohenkilökunnalle toteute in keväällä työhön sitoutumista ja työn imua mi aava kysely (nk NES
kysely = nursing engagement survey). Kyselyn tulosten
mukaan Taysin hoitajat olivat työhön sitoutuneita ja
ylpeitä työstään. Hoitotyösensi ivisen po laspalau een
sekä NES kyselyn tulokset lähetetään yliopistosairaaloiden vertailuun. Vertailu etoja tullaan saamaan vuoden
2020 aikana. Tays läh vuoden aikana mukaan arvioinylihoitajan edustamana THL:n hoitotyönsensi ivisen
laadun työryhmään, jonka tavoi eena on saada Suomeen hoitotyön laadun mi aamisen, arvioinnin ja kehi ämisen järjestelmä, joka mahdollistaa tulosten vertailun.

Painehaavojen ehkäisy oli vuoden isoja hoitotyön hankkeita. Tays:n somaa sten vuodeosastojen aikuispo laat
olivat mukana kansallisessa painehaavatutkimuksessa,
jonka tulosten mukaan po lailla on liian paljon painehaavoja. Moniamma llisessa työryhmässä ja viimeisimmän tutkimusnäytön pohjalta, kehite in EI painehaavoille toimintamalli. Mallin tavoi eena on tunnistaa po laan painehaavariski sekä ehkäistä painehaavojen syntyminen. Lisäksi mallin implementoimiseksi rakenne in moodleen kaikille avoin painehaavojen verkkokoulutus. Yo-sairaaloiden kesken sovi in vuoden
2020 alkavista kuukausi aista painehaava prevalensseistä, joiden tulokset toimitetaan kansalliseen vertailuun.
Vuoden aikana tarkastel in myös kaksi kertaa lääkehoidon toteutumisen oikeellisuu a vuodeosastopo lailla.
Lisäksi aloite in pilo kivun ja pahoinvoinnin rakenteisesta kirjaamisesta, joka onnistuessaan mahdollistaa
edon raportoinnin etojärjestelmistä eli po laan kivun
hoidon onnistumisen arvioin in tarvi avan edon.
Po laiden sairaalahoidon aikaisista kaatumista ja putoamista ja niiden haitan asteesta teh in manuaalinen kuukauden seuranta kaikilla Taysin vuodeosastoilla. Uranuksen hoitotaulukkoon lisä in rakenteinen kirjaamispaikka kaatumisille/putoamisille sekä niiden haitan asteelle.
Tämä mahdollistaa jatkossa edon raportoinnin Tableau
- raportoin järjestelmän kau a. Koko Pirkanmaan kaatumisten ehkäisyn toimintamallia työste in eri organisaa on edustajien kanssa.

Naytto

perustuva toiminta hoitotyossa

Tutkimusnäy öön perustuvan hoitotyön kehi ämistä
jatke in arvioin ylihoitajan johdolla. Kehi äminen pohjautui käytännöstä nouseviin kysymyksiin sekä HoiVerke
yhteistyössä sovi uihin asiakokonaisuuksiin. Tutkimusnäytön käy ööno oa teh in myös yhteistyössä sekä
Hoitotyön tutkimusseuran (Hotus) e ä Suomen JBI yhteistyökeskuksen kanssa. Tays tarjosi koko henkilökunnalle näy öön perustuvan toiminnan koulutusta kolmiportaisen koulutusmallin mukaises . Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat Näy öön perustuvan toiminnan johdanto, joka on itsenäises suorite ava verkkokoulutus.
Lisäksi koulutuskokonaisuuteen kuuluvat Näy öön perustuvan toiminnan perusteet (3 op) sekä Näy öön perustuvan toiminnan syventävä (4 op) –koulutukset, jotka
toteute in tutorien ohjaamina monimuotokoulutuksina. Koulutuskokonaisuu a myös uudiste in, jo a se
vastasi mahdollisimman hyvin sairaanhoitopiirin
näy öön perustuvan toiminnan vaateita. Itseopiskeltavan verkkokoulutuksen tavoi eena oli syventää ymmärrystä NPT:n perusperiaa eista sekä
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tutkimusnäytön käytöstä po laan hoidon laadun varmistajana. NPT perusteet koulutukseen käyneet saivat
valmiuksia toimia näy öön perustuen omassa työssään
sekä osallistua näy öön perustuvan toiminnan kehi ämiseen. Taysissa teh in periaatepäätös siitä, e ä koko
hoitohenkilökunta suori aa verkkokoulutuksen. Syventävän vaiheen koulutus antoi valmiudet soveltaa ja johtaa NPT –kehi ämisprosessia toiminnan kehi ämiseksi.
Koulutuksessa tehtyjen kehi ämistyön tuotokset implementoi in käytän-töön. Koulu ajina NPT koulutuskokonaisuuksissa toimivat, opetusylihoitaja Susanna
Teuho, koulutuskoordinaa ori Tiina Oksanen, ylihoitajat Seija Alanen, Tiina Kor eisto, Kaija Leino sekä arvioin ylihoitaja Elina Ma la. Koulutus oli ka avaa, laadukasta sekä viimeisiä tutkimusmenetelmiä ja tutkimustuloksia hyödyntävä. Vuoden aikana järjeste in
myös koko hoitohenkilökunnalle sekä esimiehille suunna u koulutus: ” Näy ö käy öön-työkaluja toiminnan
kehi ämiseen”, jossa koulu ajina toimivat Hoitotyön
tutkimussää ön asiantun jat.

Hoitotyo kirjaaminen
Hoitotyön kirjaamisen auditoin toteutui Uranusta
käy ävissä yksiköissä (N= 114) koulute ujen mentoreiden ja yksiköiden kirjaamisyhdyshenkilöiden yhteistyönä. Tulokset koo in Tableau-rapor in ja esitel in hoitotyön areenoilla. Vuoden 2015 auditoin in verra una
kirjaaminen oli selväs parantunut niin hoitotyön suunnitelman kuin yhteenvetojen laa misen osalta. Terveyteen vaiku avien tes en (esim. NRS 2002, STRONGKids, Audit C) käy öä arvioi in osana auditoin a. Tulokset osoi vat huoma avia eroja yksiköiden välillä.
Ylihoitajat pää vät jatkaa kirjaamisen kehi ämistyötä
ja terveyteen vaiku avien tes en käy ööno oa mentoriverkoston avulla kirjaamistyöryhmän ohjaamana.
Hoitotyön tulosten kirjaaminen noste in seuraavaksi
kehi ämisen kohteeksi.
Kehi eillä olevasta hoitokertomuksesta (OMNI360)
saimme ensi esi elyn ja pääsimme mentoriverkostolla
antamaan ehdotuksia sen rakenteeseen, lähinnä tausta etojen kokonaisuuteen. Isoimpana muutoksena sen
myötä tulee toteutumaan Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen (FinCC) kokonaisuuden käy ööno o
kaikissa yksiköissä. Tällä hetkellä sitä käytetään vain
toimialueilla 6 ja 8.
Mobiilikirjaamisen osalta suunnitel in ja aloite in riskiarvioin mi areista vajaaravitsemusriskin seulonnan,
NRS 2002, pilotoin 4 osastolla. Pilotoin jatkuu tammikuun 2020 loppuun. Tavoi eena on saada riskiarvioin mi arit laajemmin käy öön mobiilikirjaamisen
avulla. Osana painehaavojen ehkäisyä aloite in Tays:n

Ei painehaavoille toimintamallin mukaisen riskiarvioinnin kehi äminen mobiiliratkaisuksi ja vali in muut
käy öönote avat
riskiarvioin mi arit
(vajaaravitsemusriskin seulonta, NRS 2002 ja STRONGKids, kaatumisriskin arvioin , FRAT, alkoholin käytön
mi ari, AUDIT C). Näiden käy ööno o toteutuu vuoden 2020 aikana.

Hoitotoisuusluokitus
Vuonna 2019 alkuvuodesta RAFAELA - hoitoisuusluokituksesta, sen käyte ävyydestä ja hyödynne ävyydestä
käy in keskustelua sairaanhoitopiirin ylemmän johdon
kanssa. Toukokuussa 2019 teh in päätös, e ä hoitoisuusluokitusjärjestelmän käy ö lopetetaan poliklinikoilla. Hoitoisuusluokitusta jatke in osastotoiminnassa
aikaisemman mallin ja ohjeiden mukaises
Sairaanhoitopiirin johtaja nimesi kesäkuussa 2019 projek n, Hoitoisuusmi arista saatujen etojen raportoinedolla johtamisen välineeksi. Projek in osallistuivat
toimialue 2 ja toimialue 8.
Projek n tavoi eena olivat
Hoitoisuuden tunnuslukujen ja etojen saatavuus yhdestä paikkaa yhdiste ynä muihin toimintaa kuvaaviin tunnuslukuihin.
Helpos saatavilla olevat rapor t.
Selkeät, ymmärre ävät ja informa iviset raport.
Projek ryhmä kokoontui neljä kertaa. Projek ryhmän
esitys oli, e ä nykyinen hoitoisuudesta saatava data
yhdistetään muihin toimintaa kuvaaviin tunnuslukuihin
ja rapor t saadaan Tableau edolla johtamisen työkalulla. Lisäksi esite in joitakin HUS:n käy ämien rapor en käy ööno oa myös meillä. Projek n ohjausryhmä linjasi, e ä keskitytään aluksi nykyisen saatavilla
olevan hoitoisuusdatan raportoinnin kehi ämiseen ja
palataan myöhemmin HUS mallin mukaisiin ehdotuksiin.
Raportoinnin kehi ämisen avuksi saa in ITC arkkiteh
Emil Ackerman, jonka kanssa ylihoitaja Eila Tuomisto ja
hoitotyön kliininen asiantun ja Pia Seppänen läh vät
suunni elemaan hoitoisuuden raportoin näkymää.
Raportoin näkymän tekemiseen saa in ja käyte in
ulkopuolista ITC palveluntuo ajaa. Päivi äisen toiminnan ohjaustaulu, johon hoitoisuuden tunnuslukujen
lisäksi tulee myös muita toimintaa kuvaavia tunnuslukuja pilotoidaan ja otetaan käy öön vuoden 2020 aikana.
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OPETUS JA TERVEYSTIETEELLINEN TUTKIMUS
Opetus ja koulutus
Vuonna 2019 Tampereen yliopistossa suorite in 112
lääke eteen lisensiaa n tutkintoa. Erikoislääkäreitä
valmistui yhteensä 143. Sairaanhoitopiiri sai
lääkärikoulutuksen aiheu amien kulujen ka amiseen
tarkoite ua erityisval onosuu a (EVO) yhteensä 10,3
milj. euroa.
Tampereen yliopistollinen sairaala oli pääasiallinen
koulutuspaikka
lääkärin
perustutkinnon,
erikoislääkärikoulutuksen ja terveydenhuollon perus- ja
jatkokoulutuksen opiskelijoille. Koulutukseen osallistuivat myös Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja
Pshp:n konsernin yh öt, liikelaitos, Pirkanmaan terveyskeskukset
sekä
erityisvastuualueen
keskussairaalat. Käytännön opetusta antoivat yliopiston professorien, kliinisten ope ajien ja opetusylihoitajien lisäksi myös muu sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilökunta. Perusterveydenhuollon
yksikkö huoleh i erityisvastuualueen terveyskeskuksien koulu ajalääkäreiden koulutuksesta ja tuesta.
Erikoislääkärikoulutuksessa on käynnistynyt STMjohtoinen uudistus, jonka tavoi eena on parantaa koulutuksen laatua ja turvata erikoislääkäreitä kaikille erikoisaloille Suomessa. Uudistuksen myötä erikoislääkärikoulutus muu uu osaamisperustaiseksi.
Pirkanmaalle tätä työtä koordinoi apulaisylilääkäri Johanna Rellman.

Yliopistojen valmistelema erikoistumiskoulutuksen
opinto-oikeuden haku- ja valintamene ely ote in
käy öön vuoden 2019 alussa. Ensimmäinen kaikkien
alojen haku oli syyskuussa. Valtakunnallises eniten
hakijoita oli Tampereen yliopistoon (140).
Koulutusvastuu- eli ns. kova-lääkärit ovat erikoislääkäreitä, joille on järjeste y perusterveydenhuollon yksikön tuella pedagogista koulutusta. He panostavat opiskelijoiden ohjaamiseen osana omaa työtään,
kehi ävät alansa koulutusta yhteistyössä professorien
kanssa, huoleh vat erikoistuvien perehdytyksestä,
koulutuksen suunnitelmallisuudesta ja kokonaisuudesta myös keskussairaaloiden osalta. Vuonna 2019
teh in Taysin erikoistuville laaja kysely erikoistumiskoulutukseen lii yvistä asioista.
Erikoislääkärin tutkintoon lii yvään opetukseen sisältyi
ohjausta myös eteellisen työn tekemiseen. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri osallistui erillisen tutkijakoulutuksen järjestämiseen yhdessä lääke eteellisen edekunnan kanssa. Vuonna 2019 Kliinisen tutkijan peruskurssin suori 61 tutkijaa, joista suurin osa oli väitöskirjatutkijoita.
PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö ylläpitää tutkijaterveyskeskusten verkostoa, johon kuuluu 25 terveyskeskusta.

Kuva 9. Vuosina 2011-2019 valmistuneiden lääke eteen lisensiaa en ja erikoislääkärien lukumäärät ovat pysyneet tasaisina.
Lähde TaY tutkinto lastot.
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Kuva 10. Koulutus-EVO eri yliopistosairaaloissa. Lähde STM:n ilmoitukset.

Terveysalan opetus ja ohjattu harjoittelu
Terveysalan opetuksen ja harjoi elun kehi ämisen ja
koordinoinnin ydintavoi eena on laadukkaiden opiskelijaohjauspalvelujen sekä oppimisympäristöjen varmistaminen osana osaamisen kehi ämistä ja ennakoivaa rekrytoin a. Vuonna 2019 terveydenhuollon opiskelijoiden
amma taitoa edistävän harjoi elun ja amma llisen
koulutuksen opiskelijoiden työssä oppimisen opintoviikkoja oli sairaanhoitopiirissä 12045 (vuonna 2018 12148),
mitkä kertyivät 2584 (vuonna 2018 2603) harjoi elujaksosta (Kuva 11).

Toimialuei ain tarkasteluna opintoviikkojen jakauma on
hyvin samansuuntainen kuin aiempinakin vuosina, eniten harjoi elujaksoja toteutuu toimialueilla 4 ja 8 ja
seuraavaksi eniten toimialueilla 1, 2, 3 ja 5 (Kuvio2).
Tarkasteltaessa lanne a toimialuei ain vuosien 2018
ja 2019 välillä, on toimialueilla 1, 2 , 5, 7 sekä Sydänsairaalassa ja Tays Sastamalassa toteutunut jonkin verran
enemmän ja toimialueilla 3, 4, 6, 8 sekä Kuvantamisessa
ja Tays Valkeakoskella puolestaan jossain määrin vähemmän harjoi elua vuoteen 2018 verra una. (Kuva
12).

Kuva 11. Terveysalan opiskelijoiden toteu amat harjoi eluviikot ja jaksot vuosina 2017- 2019
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Kuva 12. Terveysalan opiskelijoiden toteu amat harjoi eluviikot ja jaksot toimialuei ain vuosina 2018-2019

Koulutuskäytöstä sairaanhoitopiiri lasku
vuodelta
2019 yhteensä 462 800 euroa (vuonna 2018: 452 297€).
Kuluneen toimintakauden aikana tarkastel in edelleen
harjoi eluprosessia tavoi eena toiminnan tehostaminen Lean -aja elun mukaises . Terveysalan opiskelijoille järjeste ävistä harjoi elustarteista luovu in syksyllä
2019 ja opiskelijoiden perehdytys siirre in Moodle
alustalle digitaalisuu a hyödyntäen. Samanaikaises
käy öönote in sähköisen harjoi elupaikkajärjestelmän (Jobiilin) tuoma mahdollisuus lähe ää opiskelijoille
automaa nen Tervetuloa harjoi eluun kirje. Tällä hetkellä seurataan ja arvioidaan prosessin toimivuu a tarkoituksenmukaisen alkuperehdytyksen näkökulmasta.
Lisäksi TAMKin opiskelijoille järjeste in perehdytys laisuus kerran lukukaudessa sairaanhoitopiirin harjoi eluyksiköistä sekä harjoi elun yleisistä lähtökohdista ja
”pelisäännöistä” jo ennen kuin he valitsevat harjoi elupaikkoja. Harjoi elun aikana opiskelijoille järjeste in
useita asiantun jaolohuoneita ja tämän lisäksi toimialueilla 5 ja 6 harjoi elussa olleille opiskelijoille olohuoneita amma llisen osaamisen kehi ymisen tukemiseksi.
Sekä asiantun jatuokiot e ä opiskelijaolohuoneet ovat
olleet suosi uja, joskin asiantun jatuokioihin osallistuneiden määrä oli loppuvuo a koh laskusuuntainen.
Vies ntään panoste in tuo amalla uusia sisältösivuja
intraan ja Taysin internetsivuille sekä julkaisemalla Harjoi elu-uu sia.
Oppilaitosyhteistyötä toteute in mm säännöllisissä
tapaamisissa hoitotyön kliinisen ope ajan, harjoi elujaksoja ohjaavien ope ajien sekä koulutuspäälliköiden
kanssa. Ohjaavien ope ajien ja työelämän yhteistyötapaamisiin ote in mukaan myös yksiköiden esimiehiä ja
ohjaajia, joka koe in eri äin hyväksi. Oppilaitosyhteistyössä harjoi elun laadun varmistamisen lisäksi suunnitel in, pilotoin in ja käy öönote in Po lashelpparitoimintamalli sekä osallistu in menestyksellises Hoitotyön Päivän toteu amiseen. Organisaa on sisäinen
yhteistyö opetusylihoitajan, koulutuskoordinaa orien
sekä harjoi eluyksiköiden välillä toteutui mm kumppanuuksissa ja reaaliaikaisen vies nnän ja kohtaamisen
periaa eella.

Ohjaajien ohjausosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi järjeste in kaksi, Miten kehityn ohjaajana koulutusta, joihin osallistui noin 65 ohjaajaa. Lisäksi
Opiskelijaohjauksen ABC – verkkokoulutuksen kävi 158
(vuonna 2018: 126) ohjaajaa. Vetovoimaa opiskelijaohjaukseen taitopajoja järjeste in kahdes .
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitotyön opetuksen
laatumi arina toimivat CLES-kyselyn kysymykset, joilla
kartoitetaan oppimistavoi eiden saavu amista, harjoi eluyksikön ilmapiiriä ja ohjaajan ohjaustaitoja. Tavoi eena on, e ä 85 % vastaajista antaa arvioinnin tasolle 8-10 (hyvä). Vastausprosen vuonna 2019 oli 43.8
% (50/2018). Jakaumien perusteella voidaan todeta,
ä tavoite on saavute u kaikilla näillä osa-alueilla,
joskin harjoi eluyksikön myönteisen ilmapiirin ja ohjaajien ohjaustaitojen osalta on tapahtunut hyvin hienoinen lasku suhteessa edelliseen toimintakauteen.
Pääsääntöises harjoi elut toteute in perinteisellä
omaohjaajamallilla. Lisäksi harjoi elunohjausta toteute in vuonna 2016 TAYSissa aloitetulla opiskelijamoduulimallilla. Opiskelijamoduuliharjoi elusta saatujen
hyvien kokemusten myötä mallin on o anut käy öön
yhä useampi yksikkö. Opiskelijamoduulimallin onnistuminen on edelly änyt systemaa sta ohjaajien koulu amista sekä opiskelijoiden perehdy ämistä. Moduuliharjoi eluun edelleen kehi ämiseksi ja systema soinniksi luo in loppuvuodesta 2019 Moduuliharjoi elun
käy öönoton ABC. joka on tarkoitus käy ööno aa
vuonna 2020.
Valtakunnallinen yhteistyö oli ivistä. Verkoston alatyöryhmissä, joissa jokaisessa PSHP:n edustus oli merki ävä, kehite in mm opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin
perustuva harjoi eluprosessin ja harjoi eluympäristöjen auditoinnin työkalu. Työkalu pilotoi in vuoden 2019
aikana. Lisäksi kehite in CLES mi aria ja tulosten hyödyntämisen mallia. Moduuliohjauksen vaikutusten
mi aamiseksi laadi in CLES - mi ariin oma osio, joka
myös pilotoi in.
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Tampere myös suunni eli ja toteu vuoden 2019 Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehi ämisverkoston
vuosi aisen seminaarin.

kanssa teki neljä Tampereen yliopiston terveys eteiden
yksikön hoitotyön johtamisen ja kehi ämisen/
ope amisen koulutusohjelman opiskelijaa.

Opinnayteyhteistyo

Terveystieteellinen tutkimus

Opinnäytetyöprosessi oli yksi keskeinen kehi ämisenkohde kuluneella toimintakaudella aiheiden kartoi amisesta valmiiden töiden tulosten raportoimiseen. Kehi ämistyön tuloksena loppuunsaate in ja käy öönote in mm sähköinen opinnäytetöiden varauspankki
sekä opinnäytetyöprosessin käsikirja työelämän toiminnan tueksi. Kuluneen toimintakauden aikana järjeste in useita työelämäpalavereita ja osallistu in opinnäytetöiden ohjaukseen. Kaiken kaikkiaan amma korkeakoulujen opinnäytetöitä ja kehi ämishankkeita koskevia lupia myönne in yhteensä 95 kappale a
(90/2018).

Tays-erityisvastuualueen ee nen toimikunta kokoontui
vuoden 2019 aikana 11 kertaa. Uusia tutkimuksia käsitel in 97, muutoskäsi elyjä 212 ja uusintakäsi elyjä
51. Uusia lääketutkimuksia ilmoite in alkaneeksi 11 ja
hoito eteellisiä tutkimuksia 6. Toimikunnan puheenjohtaja hyväksyi 111 toimikunnan antamaa puoltavaa
ehdollista lausuntoa. Yhteensä 44 tutkimusta alkoi
PSHP:ssä kansallisella lausunnolla. Toimikunnan muita
käsi elemiä asioita olivat mm. vuosi aiset turvallisuusrapor t, erilaiset ilmoitukset ja edoksiannot. Kaikkiaan
toimikunnan kokouksissa käsiteltyjä asioita oli 727. Lausuntomaksujen tuo o oli yhteensä 88 350 €. (24 600€
vähemmän kuin vuonna 2018).

Terveystieteiden maisteriopiskelijoiden
opetus ja ohjaus
Hoito eteen johtamisen koulutusohjelmaan kuuluvan
hallinnon harjoi elun suori Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä ylihoitajien ohjauksessa viisi
Tampereen yliopiston opiskelijaa. Syventävän vaiheen
projek työn yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lupaa käy ää po las etoja tutkimuksessa myönne in
yhteensä 151. Rekisterilupaan lii yviä käsi elyjä oli
yhteensä 670. Suurin osa niistä lii yi muutospyyntöihin
(v.2018 vastaavas 730).

Kuva 13. Alueellisen ee sen toimikunnan lausunnot uusista tutkimuksista vuosi ain. Lähde: PSHP/Tu - etokanta
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Kuva 14. Vuosi aiset hakemukset käy ää po las etoja tutkimuksessa.

Vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriö myönsi
PSHP:n erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle 3,36
M€ val on tutkimusrahoitusta jae avaksi erityisvastuualueen terveydenhuollon organisaa oille niissä tehtävään yliopistotasoiseen terveys eteelliseen tutkimukseen. Tutkimustoimikunta arvio yhteensä 114 hanke a,
joista 88:lle myönne in rahoitusta. Rahoitus ohjautui
95%:s tutkimushankkeille ja loput star rahoituksiin ja
tutkijakuukausiin.
TKI-keskuksessa
hallinnoitavia
uusia
kliinisiä
(interven o) tutkimusprojekteja käynnistyi vuonna
2019 yhteensä 85. Näistä 30 oli lääketutkimusta, yksi
laitetutkimus, yksi logopedian tutkimus ja 35 lii yi syöpäsairauksiin. Kuusikymmentä oli monikeskustutkimusta. Val on tutkimusrahoituksen lisäksi edekeskuksen
hallinnoima ulkopuolinen tutkimusrahoitus oli yhteensä
6,9M€ (nousua 1,3M€ edelliseen vuoteen verra una).
Sekä TKI-keskuksen asiantun jat e ä toimialoilla toimivat tutkimuskoordinaa orit ovat avustaneet tutkijoita
tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Kahden hengen lasto e-

teen yksikkö avus 126 tutkijaa. Tutkimuspalveluiden
sopimusneuvo eluiden työkuormaa on lisännyt etosuojalainsäädäntö, toisiolain osi ainen voimaantulo
sekä tutkijalähtöisen tutkimuksen kansainvälistyminen.
Myös vanhojen aineistojen käyte ävyys ja hallinnoin
vaa i erityisosaamista.
Amma korkeakoulujen ja yliopistojen opinnäytetöiden
aiheiden valinnassa painote in hoitotyön laadun ja
vaiku avuuden aiheiden tärkey ä. Tutkimussuunnitelmat käsitel in hoitotyön tutkimus imissä, joka arvioi
tutkimusten laadun, aiheenvalinnan sekä toteu amisen
mahdollisuudet Taysissa. Hoito eteen tutkimus imissä
myönne in lupia yhteensä 21 (15 v. 2018). Näistä kaksi
oli väitöskirjatutkimusta, 12 pro gradu tutkimusta ja viisi
muille tutkimushankkeille. Aikaisempien vuosien tapaan
tutkimus imin toimesta myös organisoi in parhaiden
amma korkeakoulun opinnäytetöiden ja yliopiston pro
gradu ja syventävän projek töiden palkitseminen.

Taulukko 5. Yhteenveto tutkimus imissä käsitellyistä lupahakemuksista vv. 2013-2019.
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Kuukausi ain järjeste in uuden terveys eteellisen edon areena, jonka puheenjohtajana toimi professori
Päivi Åstedt-Kurki. Tässä laisuudessa esitel in eteellisiä opinnäytetöitä, joiden tuloksia pyri in viemään käytännön hoitotyöhön. Näihin laisuuksiin osallistui vuoden 2019 aikana noin 100 hoitotyöntekijää. Uutena aloite in neljäs vuodessa uu a etoa ja hoitotyön tuloksia käsi elevä: ”Hoitotyön tulokset areena”. Tälle Areenalle osallistui vuoden 2019 aikana noin 300 hoitotyöntekijää.

koulutus apurahoja hoitotyöntekijöille sekä järjes koulutuspäivän 25.1.2019.
Myös terveys- ja hoito eteiden post doc ryhmät tapasivat arvioin ylihoitajan kutsusta. Kuvassa 15 eri post doc
-ryhmien tutkimusalueet on jaoteltu Tays-erva hoito eteellinen tutkimus- ja kehi ämisohjelma 2016-2020 mukaises vaiku avien menetelmien, henkilöstövoimavarojen, johtamisen, asiakaslähtöisyyden painopistealueisiin.

Taysin hoitotyön kehi ämisrahasto jakoi tutkimus- ja

Kuva 15. Hoito eteellinen post doc tutkimus jaoteltuna Tays/ERVA hoito eteellisen tutkimus- ja kehi ämisohjelman painopistealueisiin.

Kuva 16. Tutkimustoiminnan vuosi aiset rahoitusmäärät ja – lähteet. Val on tutkimusrahoitus sisältää myös PSHP:n tytäryhöiden saaman rahoituksen. Lähde: PSHP:n lastot.
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Sairaanhoitopiirin tuo amien eteellisten julkaisujen
2019 kirjaus on vielä kesken, t ähän mennessä 1093
julkaisua (edellisenä vuonna 1088). Julkaisujen JUFOpisteiden määrän laskenta vastaavas kesken, tähän
mennessä pisteitä 1123 (edellisenä vuonna koko
vuoden tulos 1092). Väitöskirjoja Kaupin kampuksella valmistui 59 (edellisenä vuonna 62).

Kuva 17. JUFO-pisteet toimialuei ain vuosina 2017-2018. Huom! vuoden 2019 luvut vielä puu eelliset.
Lähde: Julki- etokannan kirjaus lanne 13.2.2020.

Kuva 18. Tohtoritutkintojen vuosi ainen määrä Kaupin kampuksella. TtT terveys eteen tohtori, FT loso an
tohtori, LT lääke eteen tohtori. Lähde TaY tutkinto lastot.
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Kuva 19 Taysin ja sen tytäryh öiden terveys eteelliset julkaisut

Vuonna 2019 PSHP:n, EPSHP:n, KHSHP:n ja Tampereen
yliopiston yhdessä perustama Tampereen Biopankki keräsi biopankkilain mukaisen suostumuksen 15210 po laalta (kasvua 273%) ja verinäy een 10568 po laalta
(kasvua 295% edellistä vuodelta). Biopankki on laajentanut toimintansa Tays Valkeakoskelle ja Sastamalaan sekä
Hatanpään ja Pitkäniemen sairaaloihin. Tämän lisäksi
biopankki toimii Pirkanmaan äi ysneuvoloissa ja muis poliklinikoilla sekä Tampereen tuetun asumisen yksiköissä. Taysin henkilökunnalle järjeste in yhteensä 40 koulutus laisuu a. Biopankki teki viime vuonna yhteensä 66
(ed. vuonna 15) esiselvitystä ja 13 (ed. vuonna 7) eto- ja

näyteluovutusta. Suurin yksi äinen tutkimusprojek on
edelleen FinnGen -hanke, jossa pyritään ymmärtämään
perimän vaikutusta sairauksien syntyyn. Yliopistosairaaloiden biopankit yhtenäis vät näyteluovutusprosessinsa ja
avasivat
yhteisen
näytesaatavuus etokannan
(Finngenous), mikä nopeu aa ja helpo aa tutkijan työtä.
Vuonna 2019 TKI-keskukseen peruste in 3-hengen Kliininen informa ikkaryhmä. Se keski yy po las edon harmonisoin in ja rakenteistamiseen monista eri etojärjestelmistä. Työ on aloite u Taysissa vuodesta 2007 hoide ujen syöpäpo laiden etojen harmonisoinnilla ja visualisoinnilla.

Kuva 20. Biopankkisuostumukset ja -näy eet (DNA, plasma ja seerumi). Lähde: Treen Biopankin suostumus- ja näyterekisteri.
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ARVIO MERKITTAVIMMISTA RISKEISTA JA EPAVARMUUSTEKIJOISTA SEKA
MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJOISTA
Sairaanhoitopiirin riskienhallintajärjestelmää ja turvallisuustyötä on käsitelty sisäistä valvontaa ja konsernivalvontaa koskevan kappaleen yhteydessä. Tässä kappaleessa keskitytään strategisiin ja osin opera ivisiin riskeihin, joilla on välitöntä vaikutusta sairaanhoitopiirin
lyhyen ja pitemmän ajan taloudenhoitoon ja yleensäkin
toiminnan jatkumiseen. Lisäksi tässä esitetään toimenpiteet, joita on käyte y vuoden 2019 painopisteiksi vali ujen riskien hallitsemiseen.

Riskienhallintaohjelman toimenpiteet
Merki ävimmät sairaanhoitopiirin toimintaa uhkaavat
riskit arvioidaan vuosi ain ja dokumentoidaan hallintatoimenpiteineen sähköiseen riskienhallintajärjestelmään. PSHP:ssä on arvioitu yhteensä noin 370 riskiä
PSHP:n tasolla, toimialueilla ja liikelaitoksessa. Johdon
riskirekisterissä on tällä hetkellä 26 riskiä, joista vuoden
2020 painoalueiksi on vali u 6 strategista riskiä. Po lasturvallisuus nostetaan vahvemmin esille ja muutos lanteissa tehdään lannekohtainen riskiarvio. Johtoryhmän
ja toimialueiden tekemän riskien arvioinnin perusteella
vuoden 2019 riskienhallinnan painoalueiksi vali in seuraavat viisi riskiä, joista jokaiselle johtoryhmätason vastuuhenkilö laa erillisen hallintasuunnitelman:
Palvelu- ja turvallisuuskul uurin integroin hoitamisen kul uuriin epäonnistuu.
Maakunta- ja soteuudistuksessa epäonnistutaan.
Resursseja ei pystytä kohdentamaan palvelutarpeeseen rii ävän nopeas tai yksi äisiä osaajia
ei ole rii äväs , jolloin työ- tai po lasturvallisuus
vaarantuu.
Taysin uudistamisohjelman kokonaisuus epäonnistuu alkuperäisissä/uudistuvissa tavoi eissaan:
toiminnallisia muutoksia ei saavuteta, ja rakennushankkeet viivästyvät liikaa, jolloin lapäisratkaisujen paine kasvaa.
Epäonnistutaan strategises tärkeässä verkostoitumisessa kansallises ja kansainvälises .
Vuonna 2019 jatke in vastuullisuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteu aminen ja seuranta. Vastuullisuus tarkoi aa avoimuu a, ee syy ä sekä vastuuta
päätösten ja palvelujen vaikutuksista yhteiskuntaan ja
ympäristöön. Vastuullisuusohjelmassa korostetaan erityises julkisia näy öjä vastuullisuuden toteutumisesta
ja vies ntää. Vastuullisuusohjelman tavoi eena on
osoi aa asiakkaille, miten ee ses ja vastuullises sairaanhoitopiirissä toimitaan.
Graniten riskienhallintajärjestelmä on käytössä koko
sairaanhoitopiirissä: strategista osaa käytetään toimialuetasolla, työturvallisuusriskejä arvioidaan yksiköissä. Myös hankeriskeille on oma moduulinsa. Graniten
käy öä on laaje u mm. rakennustyömaan riskeihin,

etoturvallisuuteen, var oinnin turvallisuusriskeihin,
sisäiseen palotarkastukseen ja vastuullisuusohjelmaan.

Tietoturvallisuus ja tietosuoja
Vuonna 2018 erillisinä käynnistetyt etoturva- ja etosuojaprojek t yhdiste in vuoden 2019 alusta. Projek n
tärkeimmät saavutukset ja tuotokset, joiden avulla
PSHP:n voidaan osoi aa sitoutuneen henkilö etojen
huolelliseen ja vastuulliseen käsi elyyn ovat:
Tietosuojan hallintamallin sekä etoturvallisuuden ja
etosuojan hallinnan vuosikellon laa minen ja
käy ööno o etosuoja- ja etoturvapoli ikan mukaises .
Riskien ja poikkeamien hallinta: analysoinnin, käsi elyn
ja päätöksenteon määri äminen ja harjoi elu.
Tietosuoja ja -turva hankinnoissa ja projekteissa: prosessin ja määritysten laa minen ja jalkau aminen.
PSHP:n etosuojan ja etoturvan hallintomallin mukaiset asiantun jaryhmät kokoontuivat suunnitellus .
Aiemmin erilliset etoturva- ja tekninen arkkitehtuuriryhmä ja etosuojaryhmä yhdiste in loppuvuodesta
2019. Yhdistämiseen päädy in, jo a usein sekä etosuojaa e ä etoturvaa käsiteltävien asioiden käsi elyä
saa in sujuvoite ua ja nopeute ua.
Tietosuojaosaamisen resursseja vahviste in, etosuoja
etosuojavastaavan tukena 2019.
-asiantun ja aloi
Tietosuojan ja etoturvan yhteyshenkilöiden toimintaa
ja tehtäviä on tarkenne u vuoden aikana. Yhteyshenkilöt ovat vuoden aikana toimineet lähitukihenkilöinä,
koulu aneet toimialueillaan sekä toteu aneet etosuoja- ja etoturvakiertoja osastoilla ja poliklinikoilla.
Po laiden yksityisyydensuoja on parantunut merki äväs uudisrakennusten käy öönoton myötä, kun po laiden hoitotoimenpiteet ja - keskustelut sekä po laan
tunnistaminen on mahdollista tehdä omissa hoitohuoneissa.
Rekisterinpitäjän on etosuoja-asetuksen mukaises
ilmoite ava
etosuojapoikkeamasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa, mikäli rekisteröidyn oikeuksiin tai vapauksiin on kohdistunut riski. Vuoden
2019 aikana ilmoite in viidestä henkilö etojen etosuojapoikkeamasta valvontaviranomaiselle. Alan yleiseen trendiin nähden ilmoitusten määrä on ollut vähäinen, joten prosessia tarkenne in.
Vuoden 2019 aikana loki etojen tarkastus- ja selvityspyyntöjä teh in 74 kappale a. Selvityksissä ilmeni etosuojarikkomuksia, jotka lii yivät etämä ömyyteen ja
ohjeiden nouda ama a jä ämiseen. Rikkomusten seuraamukset olivat joko puheeksi o aminen tai suullinen
huomautus.
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Vuoden 2019 aikana valmistel in käy öönote avaksi
etoturvan ja etosuojan osaamistasotes henkilöstölle. Tes tuli kaikille pakolliseksi 1.1.2020 alkaen. Lisäksi
henkilöstöä koulute in vuoden aikana auditoriokoulutuksissa, yksiköiden infoissa sekä intrassa julkaistuin
etoiskuin.
Lokakuun 2019 kyberharjoituksessa harjoitel in etoturvapoikkeamien hallintaa. Harjoituksen toteu kansallisen Kyber-Terveys-hanke PSHP:lle räätälöitynä.
PSHP osallistui laajal Kyber-Terveys-hankkeen muihinkin osa-alueisiin, joita olivat mm. koulutusten kehi äminen
ja
hankintojen
etoturva-/
etosuojavaa mukset.
Tietoturvaan ja etosuojaan lii yviä HaiPro-ilmoituksia
teh in vuonna 2019 kaikkiaan 422 kappale a. Ilmoitustyyppeinä korostuivat ” etojen salassapito vaarantunut” (39 %) ja ”ohjelmisto-, laite- tai muu toimintahäiriöt” (31 % ilmoituksista). Ilmoitusmäärät vastaavat vuoden 2018 tasoa.
PSHP:n ICMT-infrassa (työasemat, etoliikenne, puheverkko, konesali) on ollut viisi muutaman tunnin kestäny ä häiriö ja vika lanteet. Lisäksi loka- marraskuussa
oli neljä kirjautumiseen lii ynyt vika lanne a.
Uranus-po lasjärjestelmän käytössä on esiintynyt useas hitausongelmia, jotka kaikki on kye y korjaamaan
nopeas . Ongelman syy on edossa ja korjaustoimia
tehdään 2020.
Kuvantamisen arkistoin järjestelmissä (PACS) on vuoden aikana ollut lyhyitä käy ökatkoja. Laajemmin käytetyssä, vanhemmassa, järjestelmässä on syksyn ajan
esiintynyt lisäksi toimintaan häirinny ä hidastumista.
Kyseinen järjestelmä korvataan uudella alkuvuonna
2020. Kuvantamisen toiminnanohjausjärjestelmässä
(RIS) oli syksyllä yksi neljän tunnin suunni elematon
käy ökatko. Lisäksi marraskuun konesalien kytkimien
kahdennustestauksen seurauksena RIS:ssä havai in
häiriöitä seuraavina kolmena päivänä, ennekuin ongelma saa in korja ua.

Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta
Omaisuusriskit lii yvät lähinnä rakennusten ja lai eiden hankintaan sekä käy öön. Periaa eelliset ratkaisut
tehdään strategisina linjauksina, osana toiminta- ja talous- sekä erityises investoin en suunni elua. Päälinjauksen mukaan sairaanhoitopiiri omistaa itse ydintoiminnoissa tarvi avat lat ja lai eet. Erikseen päätetyissä poikkeuksissa on käyte y vuokrausratkaisuja ja leasingsopimuksia. Vanhan kiinteistömassan ongelmien
vuoksi ulkopuolisia vuokrasopimuksia on kuitenkin joudu u viime vuosina lisäämään.
Käytöstä poistuneille tai vajaakäytössä oleville loille
on hae u uusia käy äjiä jo pitkään, jo a ne eivät rasi aisi sairaanhoitopiirin ydintoimintoja. Tämä on noussut viime vuosina aikaisempaa merki ävämmäksi,
mu a eri äin vaikeaksi kehi ämiskohteeksi. Realisoita-

via rakennuksia on mm. Pitkäniemessä, Kaivannossa,
Ylisillä ja Mäntässä. Jokaisesta kohteesta on käyty neuvo eluja niin sijain kun en kuin mahdollisten sijoi ajatahojen kanssa, mu a toistaiseksi tulokse omas .
Kuntayhtymässä ei ole likauden aikana tode u omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käy öarvossa
olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia. Huonokuntoisia rakennuksia kirja u nopeutetus menoksi. Sairaanhoitopiiri ei myöskään ole joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen omaisuusriskeihin lii yen.
Osaa riskeistä hallitaan vakuu amalla. PSHP:n vakuutusmeklari Jus a Oy kilpailu syksyllä 2017 sairaanhoitopiirin vakuutusturvan. Kilpailutuksen perusteella vakuutusturva siirtyi vaihei ain vuoden 2018 alussa OP
Pohjolan vastuulle. Kilpailutus tuo merki ävän säästön vakuutusmaksuissa.

Rahoitusriskit
Rahoitusriskit lii yvät yhtäältä sairaanhoitopiirin tulorahoituksen rii ävyyteen, pitkäaikaisen lainarahoituksen
saatavuuteen sekä kassavarojen ja vieraan pääoman
hoitoon. Tulorahoituksen rii ävyydestä on raportoitu
muualla toimintakertomuksessa.
Verorahoi eisena ja kunnallisena toimijana kuntayhtymän mahdollisuudet saada vierasta pääomaa on ollut
hyvä.
PSHP turvasi merki ävimmän investoin hankkeen eli
uudistamisohjelman rahoituksen rahoitussopimuksin
EIB:n kanssa. Rahoitussopimuksiin hae in lisäaikaa,
mu a puitesopimukset tulivat sil käytetyksi jo syksyllä
2018. Sen jälkeen rahoitusta on hanki u erillisin kilpailutuksin.
PSHP tee talvella 2016 lainasalkkuanalyysin puoluee omalla toimijalla. Sen mukaan lainojen suojausaste
oli jo hyvä, mu a alhaisten korkojen aikana analyysi
suosi suojausasteen nostoa. Niinpä suojausaste a on
viime vuosina pyri y nostamaan. Vuonna 2020 suojausaste a tullaan nostamaan nykyisestä 41%:sta yli 50
%:iin. Johdannaissopimusten markkina-arvo 31.12.2019
oli yhteensä - 6,6 miljoonaa euroa. Suurin yksi äinen
nega ivinen johdannaisen markkina-arvo oli - 1,5 miljoonaa euroa.
Sairaanhoitopiirin lainakanta 31.12.2019 oli 363,4 miljoonaa euroa sisältäen konserni livelat. Lainakanta
nousi vuodessa 76,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen velkaantuminen jatkui nousuaan ja lähestyy jo 60 %:a
(57,7 %).
Konsernitasolla lainakanta 31.12.2019 oli 374,1 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi suunnilleen saman verran
kuin emoyhteisöllä. Myös suhteellinen velkaantuneisuus on suunnilleen samalla tasolla eli 56,6 %
Vuoden 2019 lopussa keskikorko johdannaisten kustannukset huomioiden oli vain 0,82 prosen a huolima a
siitä, e ä osa lainoista on noste u huoma avas ny-
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kyistä korkotasoa korkeampana aikana. Vanhimmat lainat on noste u vuonna 2005. Kaikki sairaanhoitopiirin
lainat ovat euromääräisiä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on myöntänyt lainan TAYS
Sydänkeskus Oy:n liiketoimintakaupan rahoi amiseen ja
kaksi lainaa Fimlab Laboratoriot Oy:n liiketoimintakaupan rahoi amiseen. Myös konserni lin luo olimii t
ovat antolainoihin verra avia. Lainajärjestelyihin ei arvioida sisältyvän erikseen maini avia huoma avia riskejä.
Sairaanhoitopiiri on antanut takauksia konserni- ja osakkuusyhteisöille. Suurin on Sydänkeskus Oy:lle anne u
takaus uudistamisohjelmaan lii yvän etupihahankkeen
toteu amiseksi ja Tampereen yliopistollisen sairaalan
Tukisää ölle anne u takaus. Takausiin ei arvioida sisältyvän erikseen maini avia huoma avia riskejä. Tays
Tukisää ön laina muute in vuonna 2019 kiinteän koron
lainaksi, koska sen korkorakenne sisälsi johdannaisen
vuoksi riskin.
Yhtenä sairaanhoitopiiritasoisena riskienkantokyvyn
mi arina voidaan pitää kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin taseessa olevaa oman pääoman määrää ja
sen muutosta.
Sairaanhoitopiirin oma pääoma oli 31.12.2019 151,7
miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta likauden ylijäämän verran. Nyt taseessa on ylijäämää 0,329
miljoonaa euroa.
Sairaanhoitopiirikonsernin oma pääoma oli 203,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta 9,4 miljoonaa euroa likauden ylijäämän ansiosta. Aiempien
vuosien ja linpäätösvuoden ylijäämä taseessa oli yhteensä 51,3 miljoonaa euroa.
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SELONTEKO KUNTAYHTYMA SISAISEN VALVONNAN JA
KONSERNIVALVONNAN JARJESTAMISESTA
Sisäisen valvonnan ja siihen lii yvän riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa, e ä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan
pääte yjen toiminnallisten ja strategisten tavoi eiden
saavu aminen, päätösten perusteena olevan edon
rii ävyys ja luote avuus ja e ä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan sekä e ä omaisuus ja voimavarat turvataan
Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymän hallitus. Lisäksi kaikki livelvolliset toimielimet ja
viranhal jat, joille on anne u toimivaltaa varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, sekä muut esimiesasemassa olevat henkilöt, vastaavat sisäisen valvonnan toteu amisesta.
Vuosi ain uudistetaan keskeiset sisäiseen valvontaan
lii yvät talou a ja henkilöstöä koskevat ohjekirjeet sekä
tarpeen mukaan muita ohjekirjeitä.

Sa nnosten, ma raysten ja pa tosten
noudattaminen
Kuntayhtymän päätöksenteko perustuu hyvän hallintotavan mukaises julkisuusperiaa eeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö sekä muut sairaanhoitopiirin säännöt ja ohjeet.
Lakien ja säännösten tai hyvän hallintotavan vastaisia
toimia, joista seuraisi merki ävä korvausvastuu, kanne,
vaa mus tai oikeusseuraamus, ei ole sairaanhoitopiirin
hallituksen edossa.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen kayto
valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin patevyys ja luotettavuus
Tavoi eiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esite y muualla toimintakertomuksessa. Toimintakulut yli vät talousarvion
2,4 %. Ylitys johtui henkilöstömenoista, palveluluiden
ostoista ja materiaalihankinnoista. Palvelujen ostoissa
suurin ylitys tuli konserniyh öiltä ostetuissa palveluissa
Toiminnallisten tavoi eiden toteutuminen oli pääosin
talousarvion mukaista. Niitä kuvataan tarkemmin toisaalla tässä toimintakertomuksessa.

Riskienhallinnan jarjestaminen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin v. 2015 hyväksytyn riskienhallintapoli ikan mukaan riskienhallinta ja sisäinen

valvonta perustuvat strategiaan ja hyvään hallintotapaan. Sairaanhoitopiirissä riski tarkoi aa asiaa tai tapahtumaa, joka uhkaa sairaanhoitopiirin tai sen toimintayksiköiden toiminnan jatkuvuu a tai tavoi eiden saavu amista. Riskienhallintaprosessin mukaises riskejä
arvioidaan systemaa ses sairaanhoitopiirin johdossa
ja toimialueilla. Riskienhallintaa toteutetaan osana päivi äisjohtamista tai erillisinä kehi ämishankkeina, ja
osaa vahinkoriskeistä hallitaan vakuu amalla. Riskien
arvioinnissa ja toimenpiteiden dokumentoinnissa käytetään sähköistä riskienhallintajärjestelmää. Myös yksikkökohtaiset työturvallisuusriskit arvioidaan samaan järjestelmään. Riskienhallintapoli ikka päivite äneen vuosina 2020-21.
Turvallisuus, valmius ja riskienhallinta huomioidaan
osana sairaanhoitopiirin johtamista. Turvallisuudessa
lähtökohtana on po laan hoito ja po lasturvallisuus,
jota työ-, kiinteistö-, palo-, ympäristö- ja etoturvallisuus sekä valmiussuunni elu tukevat. Johdolle turvallisuusasioita valmisteleva moniamma llinen turvallisuustyöryhmä kokoontui vuonna 2019 yksitoista kertaa.
Turvallisuusraportoin on osa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteutumisen seurantaa. Kaksi kertaa vuodessa PSHP:n johtoryhmälle anne avaan turvallisuusrapor in kootaan lannekatsaus turvallisuuden eri osaalueista. Tilanne etoa turvallisuudesta saadaan mm.
HaiPro-järjestelmästä, johon työntekijät ilmoi avat
vaaratapahtumat, turvallisuuspoikkeamat ja läheltä pi
- lanteet. Vuonna 2019 HaiPro-järjestelmään teh in
yhteensä 8.244 ilmoitusta (vuonna 2018 7.871). Ilmoitusten määrä ja jakautuminen eri turvallisuuden osaalueille on pysynyt melko vakiona vuodesta toiseen.
Po laan hoidon sujuvuuteen ja turvallisuuteen lii yvistä, ilmoitetuista tapahtumista 60 % sa ui po laalle ja
40 % oli läheltä pi -tapahtumia. Vuonna 2019 käynniste in kolme po laan hoitoon lii yvän vakavan vaaratapahtuman tutkintaa (vuonna 2018 viisi). Lääkehoidon
toteutukseen lii yviä vaaratapahtumia ilmoitetaan eniten. Useimmiten tapahtumat lii yvät lääkkeen määräämiseen ja kirjaamiseen sekä lääkkeen jakoon ja antoon
po laalle. Vuonna 2019 selvite in kaksi kertaa lääkehoidon toteutumista sairaanhoitopiirin yksiköissä. Selvityksessä tarkiste in sovi una ajankohtana perus edot
yksikössä hoidossa olleiden po laiden lääkehoidosta
yhden työvuoron aikana. Sairaanhoitopiirissä toimii
lääkehoidon turvallisuus -työryhmä.
Po laan hoidon sujuvuu a ja turvallisuu a uhkasi usea
toimintaympäristön ja tukipalveluiden häiriö lanne.
Häiriöt Tuomi Logis ikan tarvikejakelussa hankaloi vat
po laiden hoitoa helmi-maaliskuussa. Po laskutsujärjestelmän vikaantuminen 24.9.2019 syty
tulipalon
vuodeosaston 6b po lashuoneessa. Vuodeosaston 10
po lasta ja henkilökunta evakuoi in osastolta. Tulipalo
saa in nopeas sammute ua. Tays Keskussairaalan
paineilmaverkossa oli yllä ävä häiriö lanne torstaina
7.11.2019. Tämä aiheu
vaara lanteen esimerkiksi
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kirurgiseen toimenpiteeseen,
yleisanestesiassa.

jossa

po las

oli

Po laan hoidon sujuvuu a ja turvallisuu a parantavat
toimet on kuva u toimialueiden osioissa.
Eniten työntekijöihin kohdistuneita poikkeamailmoituksia tuli aiempien vuosien tapaan väkivalta- ja uhka lanteista.
Lokakuussa PSHP järjes kyberturvallisuusharjoituksen
osana Huoltovarmuuskeskuksen Kyber 2020 ohjelmaa.
Tarkoituksena oli harjoitella yhteistyötä etohallinnon
ja Istekin välillä sekä nostaa avainhenkilöiden johtamiskykyä. Harjoitus koe in hyväksi ja tarpeelliseksi. Harjoitus lisä in Trasimin harjoituskirjastoon, jossa sitä voivat käy ää muutkin sairaanhoitopiirit hyväksi omien
harjoitustensa suunni elussa.
PSHP osallistui aluehallintoviraston väestönsuojeluun ja
väestönsiirtoon lii yvään työpöytäharjoitukseen marraskuussa.
Taysin uudistamisohjelmassa on huomioitu turvallisuusja valmiusasiat hankkeen eri vaiheissa. Turvallisuusyhteistyö Keskussairaalan etupihan työmaan päätoteu ajan kanssa oli säännöllistä ja vakavia riski lanteita ei
juurikaan tapahtunut. Turvallisuuskokouksia järjeste in
kuukausi ain ja vuosi ain pide in yhteinen häiriö lanneharjoitus.
Pelastuslaitoksen palotarkastuksilla tekemissä auditoinneissa sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden omatoiminen varautuminen on tode u olevan eri äin hyvällä
tasolla. Kemikaaliturvallisuuden parantamiseksi on
ote u käy öön uusi kemikaalien hallintaohjelmisto.
Sammutuslai eistolla on varuste u lähes kaikki suunnitelluista hoito loista.
Tilinpäätöksen laa misen yhteydessä toimialueille ja
konserniyh öille suunna in kysely, jolla kartoite in
riskienhallinnan tasoa ja toimenpiteitä. Selvityksen perusteella riskienhallinnan tasossa tai järjestelmissä ei
löytynyt huolestu avia puu eita.

Sopimustoiminta

Sisaisen tarkastuksen jarjestaminen
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objek ivista arvioin - ja varmistus- sekä konsultoin toimintaa, joka on
luotu tuo amaan lisäarvoa organisaa olle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaa ota sen tavoi eiden saavu amisessa tarjoamalla
järjestelmällisen lähestymistavan organisaa on riskienhallinta-, valvonta- sekä tehokkuuden arvioin in ja kehi ämiseen.
Sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen toimivalta ja
vastuu määritellään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Sisäinen tarkastus laa i kutakin työvuo a varten
vuosisuunnitelman, jonka sairaanhoitopiirin johtaja
hyväksyy.
Sisäinen tarkastus on järjeste y yhteistyönä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Päijät-Hämeen hyvinvoin kuntayhtymän (PHHYKY) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) kanssa. PHHYKY irtaantui yhteistyöstä kesällä 2019 ja loppuvuonna aloite in valmistelut uudesta
yhteistyöstä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Vuodesta 2020 alkaen sisäisen tarkastuksen yksikkö
toimii Tays erityisvastuualueen kolmessa sairaanhoitopiirissä (PSHP, KHSHP, EPSHP) kolmen työntekijän voimin.
Keskeisenä sisäisen tarkastuksen tehtävänä on ollut
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arvioin . Kolmen kuntayhtymän yhteinen tarkastusyksikkö
pystyy myös tekemään vertailevia analyysejä kuntayhtymien välillä.
Tarkastuspäällikkö on lisäksi toiminut asiantun jana
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehi ämisessä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.
Selontekoa varten sairaanhoitopiirin toimialueet, liikelaitos ja konsernin tytäryh öt arvioivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laa omilla alueillaan. Käyte y
arvioin malli perustuu yleises käyte ävään COSOviitekehykseen, jossa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa arvioidaan viidellä eri osa-alueella:
Johtamistapa ja valvontakul uuri

"Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä" -ohjeessa on kuva u
sopimushallinnan valvontavastuukäytäntö. Sopimusehtojen nouda aminen ja vanhentumisaikojen seuranta
on määritelty keskeisiksi osiksi sopimusten seurantaa.
Sairaanhoitopiirin yhteinen sopimusten hallinnan etojärjestelmä on saatu ka avas käy öön. Tietojärjestelmää laajennetaan suunnitelmallises mm. sähköisen
allekirjoituksen osalta.
Sairaanhoitopiirin hallituksen edossa ei ole sopimuksista aiheutuneita olennaisia nega ivisia seuraamuksia.

Riskien arvioin
Valvontatoiminnot
Raportoin ja edonvälitys
Seuranta
Sisäinen tarkastus kokosi itsearvioinneista yhteenvedon.
Keskeiset havainnot olivat seuraavat:
Toimialueilla ja yh öillä on paljon omia keinoja, joilla
toimialueilla ja yh öissä puututaan arvojen, periaa eiden ja lainsäädännön poikkeamiin ja joilla saadaan johdolle etoa henkilöstön näkemyksistä.
HaiPro-turvallisuuspoikkeamien ilmoitusjärjestelmä on
tärkeä edonsaan kanava. Se on kuitenkin irrallinen
riskienhallintajärjestelmä Granitesta, eikä Haipron eto-
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ja väl ämä ä hyödynnetä tarpeeksi riskien arvioinnissa.

Konsernitalouden hallinta

Vuoden 2019 aikana käy öönote u asian- ja asiakirjahallinnan sekä päätöksenteon järjestelmä Viksu on sekä
parantanut päätöksentekoprosessia e ä hidastanut ja
hankaloi anut sitä. Hyviä puolia ovat esim. etosuojan
parantuminen ja se, e ä kaikki asiaan lii yvät vaiheet
ovat nyt yhdessä järjestelmässä. Paranne avaa on mm.
käyte ävyydessä, etojen hakutoiminnoissa ja päätösesitysten valmisteluvaiheistuksissa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on varaudu u tulevaisuuteen järjestämällä toimintoja enemmän yh ömuotoon kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Yli 15 % palvelutuotannosta tuotetaan yh ömuotoises . Tämä kehitys
on edennyt niin pitkälle, e ä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asemaa ja taloudellista lanne a tuleekin arvioita
ensisijaises konsernilaskelmien pohjalta.

Tehtävien vaa vuuden arvioinnin (TVA-palkkaus) nähdään onnistuneen yhdenmukaistamaan palkkausperusteita ja antaneen lisä etoa henkilöstön osaamisen arvioin in. Nimikekohtaiset tehtävänkuvaukset eivät ole
vielä konkree sessa käytössä toimialueiden työnjohdossa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehitystarpeina
näh in mm. turvallisuuteen, etoturvaan, edonkulkuun ja projek enhallintaan lii yvät toimet.

Selonteko konsernivalvonnan jarjestamisesta
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, e ä
kuntayhtymäkonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva eto on rii ävää
ja luote avaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja
toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja
voimavarat turvataan.
Tällä hetkellä konserniraportoin ja yh öiden ohjausjärjestelmä toimivat kohtuullisen hyvin ja sovituilla ru ineilla. Sisäisen tarkastuksen suori aman arvioinnin mukaan näy ää siltä, e ä konsernivalvonta on kokonaisuutena tulkiten perusperiaa eiltaan asianmukaises järjeste y ja se toimii pääsääntöises tarkoituksenmukaises .
Konsernivalvonnan ydin on kuukausi ainen talousraportoin sekä säännölliset kokoukset yh öiden johdon ja
sairaanhoitopiirin johdon välillä.
Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt konsernityöryhmän, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtajan lisäksi
hallintoylilääkäri, talousjohtaja, konserniohjauksen päällikkö ja konserniraportoinnista vastaava controller. Työryhmän tehtävänä on analysoida yh öiden talou a ja
toimintaa, ohjeistaa ja seurata yh öiden konsernitalou a sekä osallistua konserniohjauksen ja –valvonnan
prosessiin. Lisäksi työryhmä neuvo elee yh öiden kanssa strategisista linjauksista, omistajapoli ikan toteutumisesta, riskien hallinnasta sekä seuraa ja raportoi yh öille asete ujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoi eiden toteutumista. Työryhmä kokoontuu kuukausi ain ennen hallituksen kokousta. Hallitukselle informoidaan keskeiset konserniasiat kokousta edeltävässä
info- laisuudessa.
Uudiste u konserniohje hyväksy in valtuustossa keväällä 2018. PSHP:n omistajapoli ikan ja yh öiden ohjauksen keskeiset periaa eet tulivat voimaan 1.1.2018.

Konsernin kokonaisohjauksen hallinta perustuu ensisijaises siihen, e ä emoyhteisön eli sairaanhoitopiirin hallitus ja toimiva johto edostaa asemansa koko konsernin
johtajina ja e ä kaikki konsernin osat nouda avat yhteistä strategiaa ja ymmärtävät omat tehtävänsä lähtökohtaises tältä pohjalta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä tarvi avat työvälineet ja menetelmät,
jolla tähän tavoi eeseen voidaan päästä. Konserni lijärjestelmä on niistä keskeisimpiä. Samoin käytössä ovat
konsernijohdon ja konserniyh öiden väliset säännölliset
seurantapalaverit sekä kuukausi ainen seurantaraportoin . Myös konsernia koskeva ohjeistus on päivite y
vastaamaan nyky lanne a.

Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimielinten ja viranhal jajohdon toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa on määritelty valtuuston keväällä 2018 hyväksymässä
konserniohjeessa.
Konsernijohdolla tarkoitetaan uudessa ohjeessa hallitusta ja sairaanhoitopiirin johtajaa, joka voi antaa konserniasioiden valmistelun määräämilleen vastuuhenkilöille.
Ohjeen mukaan konsernin talou a ja investointeja suunnitellaan ja ohjataan yhteistoiminnassa konsernin kokonaisedun, rajallisten resurssien tehokkaan käytön sekä
varallisuusarvon säily ämisen ja kasva amisen varmistamiseksi. Talouden ja investoin en suunni elun lähtökohtana ovat strategia ja siihen sisältyvä omistajapoliikka, yh ön liiketoiminta, kuntayhtymän ja yh ön palvelutuotanto- ja kehi ämistavoi eet, investoin en lisäarvo sekä arviot toimintaympäristön muutoksista.

Kuntayhtyma edustajat tytaryhteisoissa
Sairaanhoitopiirin hallitus nimeää kuntayhtymän edustajat yh ökokouksiin ja ehdokkaat yh öiden hallitukseen.
Nimityksissä huomioidaan asiantuntemus ja polii nen
edustavuus. Tärkeimpien yh öiden hallituksiin on vali u
konsernijohtoa edustava sairaanhoitopiirin johtoryhmän
jäsen.
Tarkastuslautakunta on kilpailu anut sairaanhoitopiirin
ja konserniyhteisöjen lintarkastuksen. Yh ökokoukset
nimeävät hallitusten jäsenet sekä lintarkastajat.
Tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hanki ava
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omistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä konserniohjeessa luetelluista merki ävistä asioista. Ennakkokäsitys hankitaan sairaanhoitopiirin johtajalta vapaamuotoises esim. sähköpos lla. Vastuu ennakkokäsityksen
hankkimisesta on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla. Toimitusjohtajan valinnassa omistajan ennakkokäsityksen selvi ää hallituksen puheenjohtaja.

Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi
Riskienhallintajarjestelmien toimivuus tytaryhteisoissa
Konserniyhteisöjä on ohja u järjestämään oma riskienhallintansa rii ävällä tavalla, tukeutuen sairaanhoitopiirin yhteiseen riskienhallintapoli ikkaan. Suurissa konserniyh öissä on käytössä myös yh öiden toimintaan soveltuvia omia riskienhallintajärjestelmiä. Vuoden 2019
konsernijohdon ja konsernin tytäryh öiden välisissä
neuvo eluissa tode in, e ä PSHP:n uudeksi strategiseksi riskiksi on määritelty ulkoistetun palvelutoiminnan häiriö, joka vaarantaa Taysin palvelutoiminnan.
PSHP:n riskienhallintapoli ikan päivityksen yhteydessä
täsmennetään yh öiden roolia riskienhallinnan osalta.
Samalla ohjeiste in yh ötä käymään läpi Pshp:n ja yh ön riskienhallinnan kokonaisuus. Pääosa yh öistä onkin
anut
PSHP:n
riskienhallintasovellus
Graniten
käy öön. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä konserniyh öiden riskienhallintaa arvioi in erillisellä kyselyllä.

Keskitettyjen konsernitoimintojen ja konsernipalvelujen kaytto seka siirtohinnoittelun
toimivuus
Konserniohjeen periaa eena on keskitetys järjeste ävien tai hanki avien konsernipalvelujen käy ö. Siitä
voidaan poiketa vain konsernijohdon päätöksellä. Tällaisia päätöksiä on joudu u tekemään eräiden hankintojen
ja tukipalvelujen osalta. Päätösten taustalla ovat olleet
painavat taloudelliset tai toiminnalliset syyt.
Sairaanhoitopiirin ja konserniyhteisöjen välisten ostojen
ja
myyn en
hinnoi elussa
noudatetaan
"omaka eisuuden huomioivaa liiketaloudellista hinnoi elua", mikä vastaa lainsäädännössä määriteltyä
siirtohinnoi eluperiaate a julkisen ja yksityisen toiminnan välimaastoon sijoi uvassa toiminnassa. Hinnoi elu
sekä siihen lii yvä riskien jako yh ön ja omistajan kesken tulevat olemaan keskeisimpiä sairaanhoitopiirin ja
yh öiden välisiä keskustelunaiheita myös jatkossa.
Vuodesta 2017 läh en käytössä on ollut konsernin hallintokuluveloitus ja samalla hinnoi elua on yksinkertaiste u.
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TALOUS JA RAHOITUS
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Talouden luvut ovat seurausta tapahtuneesta toiminnasta. Sairaanhoitopiirin kokonaisuuden tasolla toiminta oli hyvin samankaltaista kuin edellisenä vuonna. Sisäises kuitenkin yksisairaalamalli siirsi tuo oja ja kuluja
Tays Vammalasta ja Tays Valkeakoskelta sekä osi ain
myös Tays Hatanpäältä Taysin muille toimialueille. Toiminnan määrän osalta koko konsernin kokonaiskysyntä
kasvoi 1,3% ja ulkoisten lähe eiden määrä 3,4%. Erikoissairaanhoidossa hoide ujen eri po laiden määrä
kasvoi 4,4%, avohoitokäynnit kasvoivat 6%, leikkaustoimenpiteet 2,5% ja hoitojaksot vähenivät 2,1%. DRGpistetuotoksella mita una hoidon kokonaismäärä kasvoi 1,7%.
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot vuonna 2019 olivat
913,6 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 28,9 miljoonaa euroa ja 3,3 % edellisestä likaudesta. Erikoissairaanhoidon myyn oli yhteensä 752,8,0
milj. euroa, ensihoito 22,2 milj. euroa ja kehitysvammahuolto 16,8 milj. euroa. Jäsenkunnilta laskute avat erityisvelvoitemaksut olivat 8,5 milj. euroa. Jäsenkuntamyyn oli yhteensä 670,6 milj. euroa, joka oli 10,5 milj.
euroa (1,6 %) enemmän kuin edellisellä likaudella.
Vastaavas ulkokuntamyyn oli 121,2 milj. euroa, joka
oli 11,6 milj. euroa (10,6 %) enemmän kuin 2018. Näistä
vapaan hoitopaikan valinnan po laita oli 31 milj. euroa
ja ne kasvoivat 23,8%.
Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2019 olivat
884,5 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 22,5 milj.
euroa (2,6 %) edellisestä likaudesta. Merki ävistä
kulueristä palkkakulut kasvoivat 8,7 milj. euroa (2,6 %)
ja ulkopuoliset palveluostot kasvoivat 6,9 milj. euroa
(2,2 %). Palkkakustannusten kasvu johtui pääasiassa
työmarkkinaratkaisuiden vaikutuksesta. 1.5.2018 palkkoihin tuli 1,3% yleiskorotus, 1.1.2019 1,2% järjestelyvaraerä sekä 1.4.2019 1% yleiskorotus sekä vuoden 2019
palkkoihin kohdistui lomarahojen kiky-leikkauksen loppumisesta johtunut 4,7 milj. euron lomapalkkavelan
kasvu. Toiseen suuntaan palkkoja alensi Voimia Oy:lle ja
Monetra Oy:lle tehdyt liikkeenluovutukset. Näiden palkkavaikutukset olivat yhteensä noin 3,6 milj. euroa palkkoja vähentäviä. Ulkopuolisten ostojen kasvusta 10,3
milj. euroa muodostui läpilaskute avien palveluiden
määrän kasvusta. ICT-palveluiden ostot kasvoivat edelliseen vuoteen 5,1 milj. euroa (13,8%). Toimisto-, pankki
ja asiantun japalvelut kasvoivat 0,7 milj. euroa johtuen
pääasiassa talouden ja hr-palveluiden osi aisesta siirtämisestä Monetra Oy:lle sekä ravintopalveluiden ostot
kasvoivat 8,5 milj. euroa johtuen pääasiassa ruokapalveluiden siirtämisestä Voimia Oy:lle. Po lasvahinkovakuutus pieneni 8,5 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden,
koska vammaispalvelulain muutoksen myötä sairaanhoitopiiriltä jäi tähän lii yviä vastuita pois.

edellisvuo a suurempi.
Sairaanhoitopiirin rahoitustuotot olivat 4,8 milj. euroa.
Merki ävin erä rahoitustuotoista olivat tytäryh öiden
osinkotuotot. Rahoituskulut olivat 6,3 milj. euroa ja 0,6
milj. euroa edellisvuo a suuremmat. Sairaanhoitopiiri
maksoi jäsenkunnilleen peruspääoman korkoa 2,5 prosen n mukaan yhteensä 3,8 milj. euroa.
Vuosikate oli 29,3 milj. euroa, joka on 3,5 milj. euroa
suurempi kuin vuonna 2018. Poistot olivat 3,6 milj. euroa edellisvuo a pienemmät ja yhteensä 26,8 milj. euroa. Vuoden 2018 poistoja nos M-rakennuksen purun
yhteydessä siitä tehty 3,8 milj. euron lisäpoisto. Vuosika een suhde poistoihin oli 109,2 %.
Sairaanhoitopiirin likauden tulos oli 2,5 milj. euroa.
Poistoeron vähennyksenä kirja in 0,2 milj. euroa, lii yen R-rakennukseen.
Poistoeron muutoskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin
likauden kokonaistulos oli 2,67 milj. euroa ylijäämäinen.

Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Toiminnan ja investoin en rahavirralla osoitetaan, kuinka toiminnan tuotot rii ävät käy ömenojen lisäksi investoin en rahoi amiseen. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, miten toiminnan ja investoin en rahoitustarve on
kate u tai miten mahdollinen rahoituksellinen ylijäämä
on käyte y.
Sairaanhoitopiirin toiminnan rahavirta vuodelta 2019 oli
16,8 milj. euroa, joka on 15,2 milj. euroa vähemmän
kuin vuonna 2018. Vuosikate oli 29,3 milj. euroa ja tulorahoituksen korjauserät -12,4 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserät koostuivat käy öomaisuuden myyn voitoista sekä suurimmaksi osaksi po lasvahinkovastuun pienentymisestä.

Toimintatuo ojen osuus toimintakuluista nousi jokin
verran edellisestä vuodesta ja oli 103,5 prosen a.

Investoin en rahavirta osoi aa investointeihin sitoutuneen ne orahoituksen määrän. Vuonna 2019 sairaanhoitopiirin investoin en rahavirta oli 86,7 milj. euroa,
joka on 20,6 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018.
Investointeihin käyte in yhteensä 89,7 milj. euroa ja
toisaalta pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja saa in 3 milj. euroa. Investoin en toteumat on eritelty tarkemmin kappaleessa Investoin en toteutuminen. Erona rahoituslaskelman investoin menoihin on
palautuskelpoiset lii ymismaksut, jotka rahoituslaskelmalla näkyvät antolainasaamisten lisäyksessä. Pysyvien
vastaavien hyödykkeiden luovutustulot lii yivät pääosin
Fimlab Laboratoriot Oy:n SVOP-palautukseen sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n liiketoimintakauppaan.

Toimintakate oli 30,7 milj. euroa ja oli 6,8milj. euroa

Toiminnan tuo ama rahoitus ei ka anut investoin en
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ne orahoitustarve a, vaan rahoitusalijäämää jäi 69,8
milj. euroa (75,3 milj. euroa vuonna 2018).
Rahoituksen rahavirrat osoi avat antolaina- ja muiden
saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto
-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset
likauden aikana. Tytäryh öt TAYS Sydänkeskus Oy ja
Fimlab Laboratoriot Oy lyhensivät sairaanhoitopiirin
myöntämiä lainoja yhteensä 1,8 milj. euroa. Antolainasaamisten lisäyksinä näkyy -0,25 milj. euroa palautuskelpoisia lii ymismaksuja. Sairaanhoitopiiri nos ulkopuolisia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 90 milj. euroa
likauden 2019 aikana ja vanhoja pitkäaikaisia lainoja
lyhenne in 12,2 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka
koostuvat lähinnä konserni liveloista, pienenivät edellisvuodesta 1,4 milj. euroa. Peruspääoma pysyi ennallaan.
Muut maksuvalmiuteen vaiku avat erät paransivat
maksuvalmiu a yhteensä 38,0 milj. eurolla. Merki ävimmät erät lii yivät myyn saamisten pienentymiseen
edelliseen vuoteen verra una. Kaikkiaan sairaanhoitopiirin rahoituksen rahavirta oli 116 milj. euroa ja rahavarojen muutos kaikkiaan yhteensä 46,2milj. euroa.

Investoin en tulorahoitusprosen oli 32,6 % (23,9 %
vuonna 2018) eli investoin menoista pysty in tulorahoituksella rahoi amaan noin kolmannes. Pääomamenoista (investoin en omahankintamenot + antolainojen
muutokset + lainan lyhennykset) tulorahoituksella kate in 29,2 % (23 % vuonna 2018).
Lainakanta 31.12.2019 oli yhteensä 363,4 milj. euroa
sisältäen konserni livelat. Näistä pitkäaikaista ja lyhytaikaista korollista velkaa oli yhteensä 323,6 milj. euroa ja
loput ovat konserni livelkaa. Lainanhoitokate heikkeni
edellisestä vuodesta ja oli 2,2. Tulorahoitus rii ää lainojen hoitoon, kun tunnusluvun arvo yhtä suuri tai suurempi kuin 1. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2.
Kassa oli 32,1 kassapäivää vastaava, mu a läh vuoden
vaihteen jälkeen nopeaan laskuun, johtuen vuoden
2020 tulorahoituksen viivästymisestä siirry äessä toteumapohjaiseen laskutukseen. Kassassa oli rahaa
31.12.2019 yhteensä 87,2 milj. euroa.

Taulukko 6. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut
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Tase ja sen tunnusluvut
Kirjanpitolain mukaises taseen tulee kuvata linpäätöspäivän taloudellista asemaa. Sairaanhoitopiirin taseen
loppusumma 31.12.2019 oli 708,2 milj. euroa, kun
vuo a aiemmin 31.12.2018 taseen loppusumma oli
644,4 milj. euroa.
Taseen pysyvien vastaavien ryhmässä ainee omien hyödykkeiden kokonaisarvo oli 5,6 milj. euroa ja se pysyi
edellisen vuoden tasolla. Ainee omien hyödykkeiden
osuus on melko pieni johtuen ICT-ulkoistuksesta Istekki
Oy:lle. Pitkävaiku eisina menoina näkyy mm. digitalisaa oon ja UNA:n lii yviä menoja. Aineellisten hyödykkeiden tasearvo oli 507,4 milj. euroa ja se kasvoi 62,1
milj. eurolla. Rakennusten tasearvo oli yhteensä 280,5
milj. euroa ja koneiden ja kaluston 33,6 milj. euroa. Keskeneräiset hankinnat oli 163,8 milj. euroa ja koostuivat
pääasiassa uudistamisohjelman keskeneräisistä investoinneista. Sijoitukset olivat yhteensä 30,3 milj. euroa ja
pienenivät jonkin verran edelliseen vuoteen verra una.
Pienentyminen lii yi erityises muihin lainasaamisiin,
jotka pienenivät TAYS Sydänkeskus Oy:n ja Fimlab Laboratoriot Oy:n antolainojen lyhennyksistä noin 1,8 milj.
euroa. Lisäksi muut osakkeet ja osuudet pienenivät 2
milj. euroa lii yen Fimlab Laboratorion tekemiin SVOPpalautuksiin.
Vaihtuvien vastaavien ryhmässä vaihto-omaisuuteen
sitoutunut pääoma pysyi edellisen vuoden tasolla ja sen
arvo oli vuoden 2019 lopussa n. 8,6 milj. euroa.
Lyhytaikaisia saamisia oli yhteensä 69,2 milj. euroa ja ne
pienenivät vuoden 2018 linpäätöksestä 41,4 milj. euroa. Merki ävimpänä muutoksena oli myyn saamisten
40 milj. euron pienentyminen. Tähän vaiku erityises
myyn saamisiin
linpäätöshetkellä jäävä edellistä
vuo a pienempi loppulaskun kokonaissumma.

Toimeksiantojen pääomat eli lahjoitusrahastojen pääomat pysyivät noin edellisen vuoden tasolla, 0,2 milj.
euroa. Lahjoitusvarojen hallinnoin on järjeste y Tays
tukisää ö sr:n kau a.
Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 69,5 milj. euron pitkäaikaisten lainojen nostojen myötä ja oli lanteessa
31.12.2019 yhteensä 309,9 milj. euroa.
Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi edelliseen linpäätöksen nähden 3,7 milj. eurolla ja oli yhteensä 216,9
milj. euroa. Tähän sisältyy merki ävänä eränä konsernilivelat, joiden määrä oli yhteensä 39,6 milj. euroa. Ostovelat pienenivät 8,0 milj. euroa ja olivat yhteensä 48,3
milj. euroa. Siirtovelkoja oli yhteensä 89,9 milj. euroa.
Näissä suurin yksi äinen erä oli lomapalkkavelka 62,0
milj. euroa, joka kasvoi edellisvuodesta 4,6 milj. euroa.
Sairaanhoitopiirin lainakanta 31.12.2019 oli kaikkiaan
363,4 milj. euroa, josta korollista ulkopuolista velkaa oli
323,6 milj. euroa ja loput konserni livelkoja.
Lainasaamisia tytäryh öiltä ja osakkuusyh öiltä sairaanhoitopiirillä oli vuoden lopussa 12,3milj. euroa.
Sairaanhoitopiirin oman pääoman suhde kokonaispääomaan eli omavaraisuusaste oli 21,6 prosen a (23,4 %
vuonna 2018). Omavaraisuusaste on viime vuosina pudonnut mi avien investoin en vuoksi merki äväs ja se
on enää tyydy ävällä tasolla. Tilanne on kuitenkin suunnitelmallinen ja sairaanhoitopiirin kanna avuus on vakaata ja tappioita ei synny, joten riski on edelleen varsin
halli ua. Sairaanhoitopiirin suhteellinen velkaisuus eli
vieraan pääoman suhde toimintatuo oihin oli 57,7 prosen a (51,3 % vuonna 2018).

Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat edellisvuodesta 46,2
milj. euroa ja olivat lanteessa 31.12.2019 yhteensä
87,2 milj. euroa. Rahavaroja kasva vuoden lopulla noste u laina, joka tarvi in ka amaan vuoden 2020 alussa
tulorahoituksen viivästymisen vuoksi nopeas pienenevää kassaa.
Taseen vasta avien ryhmässä oma pääoma kasvoi edellisvuodesta yhteensä 2,7 milj. eurolla ja kasvu koostui
vuoden 2019 likauden ylijäämästä. Peruspääoma pysyi
ennallaan ja oma pääoma oli 31.12.2019 yhteensä 151,7
milj. euroa. Tilikauden ylijäämä rii ka amaan edellisten likausien taseessa olleen alijäämän ja ne ovat lanteessa 31.12.2019 yhteensä 0,3 milj. euroa ylijäämäisiä.
Poistoeroa pure in R-rakennukseen lii yen suunnitelman mukaises 0,2 milj. euroa ja sitä on jäljellä 1,3 milj,
euroa.
Pakollisten varausten määrä pieneni edellisvuodesta
11,8 milj. euroa lii yen po lasvahinkovastuun muutokseen. Pakolliset varaukset olivat 31.12.2019 yhteensä
28,2 milj, euroa, joista po lasvahinkovarauksen osuus
on 27,8 milj. euroa.
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KONSERNIN TOIMINTA JA TYTARYHTIOIDEN
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN
Konserni
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategian mukaises
sairaanhoitopiiri keski yy ydintoimintoihin eli erikoissairaanhoitoon ja järjestää tukipalveluita tarvi aessa
kumppaneiden avulla. Olemalla omistajana näissä
kumppaneissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pystyy vaiku amaan niiden toimintaan ja turvaamaan erikoissairaanhoidon sujuvan toiminnan. Kumppanuuksilla tavoitellaan myös mi akaavaetuja palveluiden tuo amisessa
sekä syvempää osaamista yhteistyökumppaneiden kanssa.
Vuoden 2019 alussa omistajaohjausta pääte in vahvistaa perustamalla konserniohjauksen päällikön tehtävä.
Opera ivisesta konserniohjauksesta vastaa työryhmä,
jonka puheenjohtajana on syksystä 2019 alkaen toiminut konserniohjauksen päällikkö ja jäseninä sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, hallintoylilääkäri ja konserniraportoinnista vastaava controller.
Valtuustotason tavoi eet neuvotel in tytäryh öiden
kanssa syksyllä 2018 pidetyissä yh öiden ja sairaanhoitopiirien johdon välisissä neuvo eluissa ja ne hyväksy in valtuustossa joulukuussa 2018. Tavoi eiden toteutumista seura in kuukausi aisilla seurantaraporteilla sekä vuoden aikana pidetyissä konserniyh öneuvo eluissa. Jäljempänä kuvataan tavoi eiden toteutuminen.

Tays Alustayh ö Oy:n, jonka osakkaiksi tulivat myöhemmin saman vuoden aikana Kanta-Hämeen ja EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirit. Syksyllä 2019 sairaanhoitopiirit ovat tehneet päätökset siitä, e ä Alustayh östä
muodostetaan Tays Kehitysyh ö Oy. Vuonna 2020 tehtävien osakekauppojen jälkeen Tays Kehitysyh ö Oy
tulee olemaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tytäryh ö.
FinnMedi Oy:llä ei ole toimintaa ja yh ö asete in selvitys laan vuoden 2019 aikana. Lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisuu a hallinnoivan FinnHems Oy:n osakkeet
on pääte y syksyllä 2019 siirtää val on omistukseen.
Labquality Oy:n kaikki nykyiset omistajat ml. yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat pää äneet syksyllä 2019 myydä osakkeet yhdelle uudelle omistajalle.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa terveydenhuollon palveluita tuo avat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi sen tytäryh öt Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy
ja Fimlab Laboratoriot Oy. Näiden terveydenhuollon
palveluita tuo avien yh öiden yhteenlasketut toimintatuotot vuonna 2019 olivat 273,2 milj. euroa ja toimintakulut 259,1 milj. euroa. Henkilöstön määrä konsernissa
oli yhteensä 9614.
Sairaanhoitopiirin omistusosuudet tytär- ja osakkuusyhteisöistä vuoden 2019 lopussa sekä yh öiden sisäinen
rakenne ilmenevät kuvasta 21.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni muodostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä sekä tytäryh öistä, joita ovat Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy,
Fimlab Laboratoriot Oy, FinnMedi Oy ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisää ö. Konserniin kuuluvia
osakkuusyh öitä vuoden 2019 lopussa olivat hankintaja logis ikkapalveluita tuo ava Tuomi Logis ikka Oy,
Tays Alustayh ö Oy, ICT-palveluita tuo ava Istekki Oy,
talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra Pirkanmaa Oy, työterveyspalvelut tuo ava Tullinkulman
Työterveys Oy sekä ensihoidon helikopteripalveluita
tuo ava FinnHEMS Oy ja Tays Alustayh ö Oy.
Vuoden 2019 aikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirille
palveluita alkoivat tuo aa talous- ja henkilöstöhallinnon
Monetra Pirkanmaa Oy sekä ateriapalveluita tuo ava
Pirkanmaan Voimia Oy. Näistä Monetra Pirkanmaa Oy
on sairaanhoitopiirin osakkuusyh ö, kun taas Pirkanmaan Voimia Oy:stä sairaanhoitopiiri omistaa alle 20 %.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri perus

alkuvuonna 2019

Pshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019

50

Kuva 21. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernirakenne vuoden 2019 lopussa.

Coxa-yhtiot
PSHP:n valtuuston ase amat toiminnalliset tavoi eet
vuodelle 2019 olivat:
Tulostavoite (ennen veroja) on 2,0 milj. euroa
Jäsenkun en palvelu laukset eivät ylity
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva
myyn kasvaa edellisestä vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoi een mukaises (NPS
yli 90, ”Kuinka todennäköises suosi elisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)
Tilivuosi oli pääsääntöises PSHP:n tavoi eiden mukainen tai parempi. NPS toteuma oli 95. Muut tavoi eet
toteutuivat, mu a jäsenkun en palvelu laukset yli yivät 2,5 %. Jäsenkuntamyyn oli 2,9 % suurempi kuin
vuonna 2018.
Vuonna 2019 toiminnan keskeisin tekijä oli toiminnan ja
lähetemäärän kasvu edellisten vuosien tapaan. Tekonivelsairaala Coxassa teh in 5261 tekonivelleikkausta
(4569 kpl v. 2018). Palvelujen tarpeen kasvu edelly
toiminnan uudelleenjärjestelyjä kapasitee n kasva amiseksi. Lisäksi leikkauksia teh in säännöllises lauantaisin. Po lasmäärän kasvuun vaiku vat erityises va-

paan hoitopaikan valinnan perustella tulevien po laiden
määrän kasvu, VHV:n liikevaihto kasvoi 32 %. Po laista
39 % on valinnut hoitopaikakseen Coxan vapaan hoitopaikan valinnan perusteella.
Coxa panos digikehityshankkeisiin, joilla tavoitellaan
parempaa palvelua, laatua ja resurssien käytön tehokkuu a. Osassa hankkeissa tuo eiden kaupallistaminen
on mahdollista, ortopedin riskityökalun (Oravizio) ja
vuodeosaston infotaulun (Pulse) osalta kaupallistamiskumppani on Solita. Coxa aloi myös projek n siirtymisestä Uranus-Opera-järjestelmään, tavoi eena on uusi
po las-/leikkaussalijärjestelmä maaliskuussa 2020. Raportoin järjestelmäksi tulee Tableau, jota on pilotoitu
syksyllä 2019 ja projek jatkuu vuonna 2020.
Coxa ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri käynnis vät
selvitystyön tekonivelkirurgian yhteistyön mahdollisuuksista osana sairaanhoitopiirien suurempaa selvitystä
syksyllä 2017. Selvitystyötä on jatke u edelleen vuosina
2018 ja 2019, yhteiseksi tavoite laksi on muodostunut
Coxan toiminnan laajentaminen Hämeenlinnaan rakentuvaan uuteen ASSI-sairaalaan, myös laajempaa yhteistyön aloi amista jo ennen uuden sairaalan valmistumista on selvite y, mu a asiassa ei ole toistaiseksi pääte y
edetä.
Yh ön riskienhallintasuunnitelma on päivite y keväällä
2019 ja keskeisissä riskeissä hallinnan todetaan olevan
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pääosin rii ävällä tasolla. Coxan etosuoja- ja etoturvapoli ikan päivitystä jatke in yhteistyössä PSHP:n ja
KPMG:n kanssa, työ jatkuu edelleen Istekki Oy:n etosuoja-asiantun jan kanssa.

omaksi toiminnaksi uuden sairaalan myötä, Hämeenlinnassa vuodeosaston henkilöstö siirtyi Sydänsairaalan
palvelukseen 2018 alusta ja Hatanpään B5:llä toukokuussa 2019.

Toiminnallises suurin riski on toiminnan kasvun sovi aminen ahtaisiin toimi loihin niin, e ä korkea laatu
ja po lasturvallisuus säilyvät. Asiaan tuo helpotusta
henkilöstön rekrytoin , perehdytys ja syyskuussa 2019
ava u uusi vuodeosasto. Leikkaussali 7 saadaan pääosin
omaan käy öön vuoden 2020 alussa. Po las etojärjestelmän vaihto on tunniste u myös merki äväksi toimintaan mahdollises vaiku avaksi riskiksi, jota hallitaan
projek suunni elulla, koulutuksella ja henkilöstön resursoinnilla.

Fimlab Laboratoriot Oy

Tays Sydankeskus Oy
PSHP:n valtuuston ase amat toiminnalliset tavoi eet
vuodelle 2019 olivat:
Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 milj. euroa
Jäsenkun en palvelu laukset eivät ylity
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva
myyn kasvaa edellisestä vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoi een mukaises (NPS
yli 90, ”Kuinka todennäköises suosi elisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa
sydänsairauksiin”)
Tays Sydänkeskus Oy:llä oli vuonna 2019 selkeäs edellistä vuo a parempi tulos ja Sydänsairaalan talouden
suunta on kääntymässä raskaan investoin vaiheen jälkeen.
PSHP:n ase amat tavoi eet vuodelle 2019 toteutuivat
pääsääntöises , mu a PSHP:n jäsenkun en palvelu laukset yli yivät. Palvelujen myyn PSHP:n jäsenkunnille kasvoi 5 %, johon vaiku myös Hatanpään B5 osaston siirtyminen Sydänsairaalalle toukokuun 2019 aikana.
Ulkopuolinen myyn kasvoi 10 % mm. KSSHP:n kirurgian
ostojen ja toiminnallisen yhteistyön kasvun vauhdi amana.
Tays Sydänkeskus Oy:n asiakastyytyväisyys on säilynyt
korkealla tasolla, NPS oli vuonna 2019 keskimäärin 96.
Palveluiden kysyntä kasvoi 4 %, josta PSHP:n jäsenkunnista 4 % ja muualta 5 %. Kiireellisten ja päivystystoimenpiteiden määrä kasvoi 11 %. Liikevaihto kasvoi 11
%. Henkilöstökulut kasvoivat merki äväs vuoteen
2018 verra una johtuen rakenteellisista muutoksista:
sairaalahuolto- ja logis ikka siirtyivät Tampereella

PSHP:n valtuuston ase amat toiminnalliset tavoi eet
vuodelle 2019 olivat:
Tulostavoite (ennen veroja) on 1,5 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Varaudutaan maakuntauudistukseen kasva amalla markkinaosuu a in-house-asiakkuuksia
lisäämällä
Po lasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu
tavoi een mukaises (keskiarvo 3, asteikolla 14)
Tulostavoite saavute in niukas , tulos ennen veroja oli
1,7 milj. euroa. Tulos oli kuitenkin huoma avas vuo a
2018 (4,3 milj. euroa) heikompi. Myös muut tavoi eet
toteutuivat PSHP:n tavoi eiden mukaises . Hintojen
kokonaistasoa ei noste u ja markkinaosuu a on kasvate u mm. VSSHP:n kanssa. VSSHP on vuoden 2019 aikana pää änyt lisätä omistustaan ja hankkia palveluja
laajemmin yh össä. Fimlab labora oriot Oy:n asiakastyytyväisyys oli 3,66 vuonna 2019.
Yh ön liikevaihto vuodelta 2019 oli 128 milj. euroa. Yhön liikevaihto on kasvanut viime vuoteen verra una
19,6 %. Liikevaihdon kasvu muodostuu PHHYKY:ltä
12/2018 siirtyneestä liiketoiminnasta sekä SPR:ltä
9/2019 siirtyneestä Hemostaasi- ja trombosyy laboratoriosta. Vaasan sairaanhoitopiirin laboratoriopalveluiden tuo aminen siirtyy yh ölle 3/2020.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisa tio
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisää ön (Tays
tukisää ön) tarkoituksena on edistää ja tukea Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaa ja henkilöstön
amma osaamista sekä lääke eteen, terveys eteiden ja
muiden Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan
lii yvien eteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi
sää ön tarkoituksena on edistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaitosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön tervey ä ja hyvinvoin a.
Tays tukisää ö rahoi tutkimustoimintaa 350 000 eurolla niin, e ä tutkimusrahoitus oli Taysin tai sen tytär-
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yh öiden henkilökuntaan kuuluvien tutkijoiden hae avana. Tukisää ö myönsi lahjoitus- ja testamen varoista
avustuksia vuodelle 2019 yhteensä 1 855 774,97 euroa.
Avustuksia myönne in vuodelle 2019 mm. hoitotyön
kehi ämiseen, tutkimustoiminnan tukemiseen, po laiden ja omaisten viihtyisyyden parantamiseen, henkilökunnan koulutukseen sekä laite- ja kalustehankintoihin.
Avustusten suuri määrä lii yi ennen kaikkea uuden lasten ja nuorten sairaalan valmistumiseen.
Tukisää ö on jatkanut Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussää ön jo 1970-luvulla aloi amaa henkilökunnan koulutuksen tukemista. Vuonna 2019 Tays tukisää ö jakoi koulutusavustuksia ja apurahoja yhteensä
110 000 euroa. 88.200 euroa jae in toimialueille, tytäryh öille ja liikelaitokselle henkilökunnan lukumäärien
suhteessa edelleen kyseisessä yksikössä päätetyn koulutustarpeen mukaan jae avaksi. 18 300 euroa vara in
suoraan Tays tukisää öltä jae aviin koulutusapurahoihin.
Toimintavuoden aikana on jatke u sää ön varainhankinnan kehi ämistä. Keväällä 2019 järjestetyn kampanjan teemana oli ”Kestää kii ää”. Tays tukisää öllä on
Poliisihallinnon myöntämä rahankeräyslupa. Sää ö on
tehnyt yhteistyötä Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n
kanssa. Lastenklinikan tukiyhdistyksen saamat lahjoitukset ja kampanjatuotot tulevat käy öön lasten ja nuorten
sairaanhoidon hyväksi Tays tukisää ön kau a. Verohallinto on pää änyt nimetä sää ön lahjoituksen vastaanajaksi niin, e ä lahjoi ava yritys saa vähentää lahjoituksen yhteisöverotuksessa.
Sää ö omistaa Kiinteistöosakeyh ö Finn-Medi Deltan
osakkeista 30,9 %. Kyseisessä lassa vuokralaisina ovat

Yh ö

olleet Tampereen amma korkeakoulu Oy ja Fimlab
Laboratoriot Oy. Tampereen yliopiston vuokraama Arvo
1 -rakennus on Tays tukisää ön omistama. Rakennu amiskustannuksiin on ote u laina Kuntarahoitus Oyj:ltä.
Vuonna 2009 noste uun lainaan teh in korkorakenteen
muutos vuoden 2019 aikana. Tässä yhteydessä lainan
pääoma nousi 780 000 eurolla, mikä näkyy kirjanpidossa
tuloslaskelman rahoituskuluna.
Tukisää ö o vastaan lahjoituksia ja testamen eja
vuonna 2019 yhteensä 921 619,97 euroa. Lahjoitus- ja
testamen varat on käsitelty kirjanpidossa määrätarkoitukseen sido uina rahastoina. Lahjoitus- ja testamen varoja sää öllä oli vuoden 2019 lopussa 2,5 miljoonaa
euroa.
Sää ö omistaa Tampereen yliopistolle vuokratun Arvo 1
-rakennuksen (tasearvo 7,95 miljoonaa euroa). Lisäksi
Tays tukisää öllä on omistuksessa henkilökunnalle vuokra avia asuntoja hallinnoivien kiinteistöosakeyh öiden
Kissanmaan Y-talo, Solkikadun Kissantassu ja Kissantassu
koko osakekanta (tasearvo 1,836 miljoonaa euroa). Tukisää ön omistamien Kiinteistöosakeyh ö Finn-Medi
Deltan osakkeiden tasearvo on 6,528 miljoonaa euroa.
Muiden sijoitusten tasearvo on 3,63 miljoonaa euroa.
Sää öllä on lainaa Arvo 1 -rakennuksen rakennu amiskustannuksiin ja kiinteistöosakkeiden ostoa varten vuoden 2019 lopussa yhteensä 11,715 miljoonaa euroa.
Siitä huolima a, e ä likausi 2019 näkyy tuloslaskelmassa tappiollisena, se on ollut taloudellises onnistunut. Ilman korkorakenteen muutokseen lii yny ä lainapääoman nousua, joka kirjanpidossa ilmenee kertaluon-

Tilikauden tulos
ennen veroja

Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo

10,80

Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu
Kiinteistö Oy Kissantassu
Coxa Oy
Tekonivelsairaala Coxa Oy
Fimlab Laboratoriot Oy
FinnMedi Oy
Tays Tukisää ö

17,50
19,20
6 593 832,22
364 043,16
1 700 675,17
-50 161,65

Tays Sydänkeskus Oy
SK Hankintapalvelut Oy
Helsingin Sydänsairaala Oy

3 552 313,28
949 138,35
-18 318,37

-248 723,40

Tytäryh öiden tulokset ennen veroja
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toisena rahoituskuluna, likauden tulos olisi ollut noin
puoli miljoonaa euroa posi ivinen.

Konsernitilinpa tos

euroa. Lainakannan kasvun vuoksi suhteellinen velkaantuneisuus nousi 56,6 %:iin (51,1 % vuonna 2018). Taseeseen kertynyt ylijäämä 31.12.2019 oli 51,3 milj. euroa,
ml. likauden 2019 ylijäämä. Taseen loppusumma
31.12.2019 oli yhteensä 818,2 milj. euroa.

Vuonna 2019 konsernin toimintatuotot olivat yhteensä
1000,2 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä
vuodesta 45,9 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat yhteensä 35,4 milj. euroa ja olivat yhteensä 943,0 milj.
euroa. Konsernin toimintaka eeksi muodostui 58,4 milj.
euroa, joka on 11,4 milj. euroa edellisvuo a suurempi.
Konsernin toimintatuo ojen osuus toimintakuluista oli
106,1 %.
Konsernin rahoituskulut olivat yhtensä 8,1 milj. euroa ja
ne kasvoivat 1,9 milj. euroa. Konsernin lainakanta kasvoi
yhteensä 75,7 milj. euroa ja oli 31.12.2019 yhteensä
374,1 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat yhteensä 0,9
milj. euroa. Konsernitasolla poistot olivat yhteensä 37,1
milj. euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa. Vuosikate oli 138,1 prosen a poistoista, joten se
rii hyvin ka amaan suunnitelman mukaiset poistot.
Tilikauden tulos oli 14,1 milj. euroa ja se parani edellisestä vuodesta 11,2 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi verojen, linpäätössiirtojen sekä vähemmistöosuuskirjausten
jälkeen muodostui 9,4 milj. euroa. Vuonna 2018 likauden alijäämä oli -2,5 milj. euroa.
Konsernin rahoituslaskelma osoi aa selväs käynnissä
olevien investoin hankkeiden laajuuden. Investoin menot olivat yhteensä 100,3 milj. euroa vuonna 2019,
vuonna 2018 investoin menot olivat 131,4 milj. euroa.
Toiminnasta saadut tuotot eivät ka aneet investointeihin käyte yjä ne omenoja, vaan toiminnan ja investoinen rahavirta oli 62,3 milj. euroa nega ivinen. Pitkäaikaista lainaa noste in vuoden 2019 aikana yhteensä
90,8 milj. euroa ja vanhoja lainoja vähenne in yhteensä
15,3 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta oli 109,1 milj.
euroa posi ivinen. Kaikkiaan konsernin rahavarat kasvoivat 46,8 milj. euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä
92,4 milj. euroa.
Tulorahoitus ka oi 51,1 % konsernin investoinneista.
Pääomamenoista (investoinnit + lainan lyhennykset +
antolainojen ne olisäys) 44,3 % kate in tulorahoituksella. Lainanhoitokate oli 2,9 eli konsernin tulorahoitus
oli rii ävä lainanhoitokulujen ka amiseen. Konsernin
maksuvalmius parani edellisvuodesta ja oli 32 päivän
suuruinen, vuonna 2018 maksuvalmius oli 16 päivää.
Konsernin omavaraisuusaste oli 27 %, omavaraisuusaste
hieman heikkeni edellisestä vuodesta (28 % vuonna
2018). Konsernin lainakanta 31.12.2019 oli 374,1 milj.
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Taulukko 9. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
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Taulukko 10. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
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Taulukko 11. Konsernitase ja sen tunnusluvut
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HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KASITTELYSTA JA TALOUDEN
TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTA
Kuntalain mukaises hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys likauden tuloksen käsi elystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varausten ja rahastojen muutoksia.
Sairaanhoitopiirin likauden tulos vuodelta 2019 oli 2 467 477,24 euroa.
Hallitus esi ää valtuustolle, e ä likauden tuloksesta kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen
muutokset:
puretaan R-rakennuksen rakentamista ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen mukaisessa aikataulussa vuonna 2019 yhteensä 95 449,53 euroa
Kirjataan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 103 742,10 euroa
Kirjataan poistoeroa Hatanpään sisätau en yksikköön lii yen liiketoimintakauppaan Tays Sydänkeskus Oy:n kanssa 3732,86 euroa
Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin likauden ylijäämä vuodelta 2019 on 2 670 401,73 euroa. Hallitus
esi ää valtuustolle, e ä ylijäämä jätetään likauden yli-/alijäämä lille.
Kuntalain 115 § mukaan ” Jos kunnan taseessa on ka amatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esite ävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman rii ävyydestä talouden tasapaino amiseksi.”
Vuoden 2019 ylijäämän jälkeen taseen kertynyt ali-/ylijäämä lanne (edellisten likausien alijäämä + likauden
ylijäämä) on yhteensä 329 542,96 euroa ylijäämäinen.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TOTEUTUMISVERTAILUT
linpäätösten tai linpäätöksen yhteydessä. Johtokunta
ei aseta liikelaitokselle erikseen sitovia tavoi eita.

Kuntayhtyma tavoitteet
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnallisia ja taloudellisia tavoi eita vuonna 2019 mita in viiden BSCmi arinäkökulman kau a. Mi areiden näkökulmat
lii yvät johtajuuteen (2 kpl), asiakkuuteen (5 kpl), prosesseihin (5 kpl), henkilöstöön ja uudistumiseen (9 kpl)
sekä talouteen (5 kpl). Sairaanhoitopiirin valtuustolle
mi arit raportoidaan sairaanhoitopiiritasolla. Sairaanhoitopiirin hallitukselle raportoidaan kaikkien mi areiden tulokset sekä toimialue- e ä sairaanhoitopiiritasolla. Tulokset raportoidaan seuraavas : sairaanhoitopiiri
ilman liikelaitosta, liikelaitos ja koko sairaanhoitopiiri
yhteensä.
Mi ariston määri elystä ja raja-arvojen tulkinnasta on
olemassa erillinen dokumentaa o.

Sairaanhoitopiirin valtuustoon nahden sitovat tavoitteet
Sairaanhoitopiirin valtuustoon nähden sitovia tavoi eita
vuonna 2019 olivat po laan kokeman palvelun laatu,
hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteajat, kehityskeskustelut, sisäinen mainemi ari, palkat, toimintamenot, investoin en toteutuminen ja likauden tulos.

Liikelaitoksen sitovat tavoitteet
Sairaanhoitopiirin talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2019 (17.5.2018) liikelaitokselle ei esite y tulostavoite a. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan
ase anut tavoi eet 10.12.2018 Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitokselle. Lisäksi likauden ylijäämätavoi een valtuusto on pää änyt talousarviomuutoksen
yhteydessä 9.12.2019. Tavoi eet ovat seuraavat:
Sisäisen peruspääoman korko on 7 %
Hintojen tulee olla kilpailukykyiset
Tuo avuuden tulee kasvaa 2 %
Palvelujen laadun ja saatavuuden tulee vastata
asiakkaiden vaa muksia
Tilikauden ylijäämän tulee olla vähintään 363,6 te

Sairaanhoitopiirin hallitukseen nahden
sitovat tavoitteet
Taysin toimi- ja palvelualueiden sekä palvelukeskuksen
osalta toimialueen tai palvelukeskuksen johtaja ja yhtymähallinnon osalta sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat
hallitukselle talousarvion mukaises seuraavien tavoi eiden toteutumisesta: sisäinen mainemi ari, po laan kokema palvelun laatu, hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteajat, kehityskeskustelujen toteu aminen, palkat yhteensä toteutuvat enintään talousarvion mukaisina (lukuun o ama a yhtymähallinnon erillisrahoi eista toimintaa, johon kuuluvat tutkimus- ja kehi ämistoiminnan ja perusterveydenhuollon vastuualueet), likauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi ja hankkeet toteutuvat määrärahojen pui eissa ja
yksi äiset hankeryhmän sitovien määrärahojensa
pui eissa.

Tavoitteiden toteutumista koskevat tulokset
Kuvassa 24 on kuva u tavoi eiden toteutuminen toimi–
ja palvelualuei ain, sairaaloi ain, yhtymähallinnon tasolla sekä sairaanhoitopiiritasolla yhteensä ilman liikelaitosta, mikä on myös jäljempänä olevan näkökulmi ain
tehdyn raportoinnin taso. Toimi– ja palvelualueiden,
sairaaloiden ja yhtymähallinnon tulokset on raportoitu
luvussa ”Käy ösuunnitelman toteutuminen”. Lisäksi
kuvassa on esite y vastaavat tulokset myös liikelaitoksen osalta ja lopuksi sairaanhoitopiiritasolla yhteensä
liikelaitos mukaan lukien.

Liikelaitokselle asete ujen erillisten sitovien tavoi eiden toteutuminen ja toiminta lyhyes on esite y tässä
luvussa jäljempänä omassa kohdassaan sekä liikelaitoksen eriytetyssä linpäätöksessä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnallisten ja taloudellisten tavoi eiden onnistumista mitataan vuonna
2019 erikoissairaanhoidon strategian ja mi areiden
kau a. Mi arit on määritelty johtamiseen, asiakkuuteen, prosesseihin, henkilöstöön ja uudistumiseen sekä
talouteen. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
käy ää suunni elussaan ja raportoinnissaan soveltuvin
osin kyseistä mi aristoa. Raportoin tapahtuu joko väli-
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Kuva 22. Tavoitteiden toteutuminen
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Tulokset näkökulmi ain sairaanhoitopiiritasolla (ilman liikelaitosta)
JOHTAMINEN
Johtaminen
Mittarin tavoitteena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mittarin tulos on koottu kaikkien BSC-mittareiden yhteistuloksen perusteella. Yksittäisen mittarin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 pistettä, keltaisesta 1 pisteen ja punaisesta 0 pistettä. Sitoville tavoitteille
annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos lasketaan mittarien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen
onnistumistavoitteelle valtuusto määrittää tavoitetason.
Tavoitetasoa ei saavutettu sairaanhoitopiirin tasolla. Toteuma oli 1,9, mikä on 0,4 edellistä vuotta alempi.
Lyhyt
Pitkä

Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5
Sairaanhoitopiirin johtaminen on amma taitoista ja korkeatasoista.

Omistajaohjaus
Neljästätoista tavoi eesta 12 toteutui. Fimlab Laboratoriot Oy:n tavoi eet toteutuivat asetetun mukaises . Coxa
Oy:n ja Sydänsairaala Oy:n jäsenkuntalaskutus yli palvelusopimukset.
Lyhyt

Sairaanhoitopiirin valtuuston tytäryhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat.

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite
Tavoite saavutettiin, toteuma oli 97 %.
Lyhyt

Vertailutietoa tuottava tunnusluku:
Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osittain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä enintään 3 %
annetuista vastauksista on ”täysin tai osittain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Pitkä

Hyvä palvelukokemus johtaa siihen, että potilaat valitsevat PSHP:n yksiköitä erikoissairaanhoidon hoitopaikoiksi.

Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoitetta ei saavutettu, toteuma oli 103 %.
Lyhyt

Toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla sopimusten/tilausten mukaisesti. Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri tilaajittain ja kokonaistoteuma toimi-

Pitkä

Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite toteutui osittain. Hoidolliset vastuualueet saavuttivat tavoitteen, toteuma oli 84 %. Ei-hoidolliset vastuualueet eivät saavuttaneet tavoitetta, toteuma oli 58 %.
Lyhyt

Hoidollisille vastuualueille 80 % antaa arvosanan 4-5.
Ei-hoidollisille vastuualueille 70 % antaa arvosanan 4-5.

Pitkä

Asiakkaan asettamat laatuvaatimukset täyttyvät.
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Terveyskeskusten tyytyväisyys
Tavoitetta ei saavutettu. Kokonaistulos oli 61 %. Tulos laski 7 % edellisestä vuodesta.
Hyvää palautetta annettiin kysymykseen: Erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta oli hyötyä potilaani hoidossa, jonka tulos oli 86 %.
Lyhyt

Vähintään 90 % annetuista vastauksista on ”osittain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5).

Pitkä

Perusterveydenhuolto suosii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköitä valitessaan yhdessä potilaan kanssa erikoissairaanhoidon hoitopaikkaa.

Kirurgian koulutuskeskuksen koulutukset
Tavoite a ei saavute u. Ulkopuolinen myyn laski edellisestä vuodesta 5,6 %.
Lyhyt

Ulkopuolinen myynti on vähintään edellisen vuoden tasolla.

Pitkä

Koulutustilojen käyttöaste on 85 % (pois lukien sulkuajat). Ulkopuolisen myynnin osuus on 50%.

PROSESSIT
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrässä ei tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen. Ennakoimattomia
sairaalaan ottoja oli 9 %.
Lyhyt

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Pitkä

Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuvat niin, etteivät ennakoimattomat sisäänotot kuluta hoitoresursseja ja aiheuta suunnitellussa toiminnassa hukkaa. Paras yliopistosairaala vuonna 2019.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite
Kiireettömien lähetteiden arviointi toteutui 100 % säädetyssä ajassa, mutta muutoin tavoitetta ei saavutettu.
Lyhyt

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Pitkä

Potilaat saavat tarvitsemansa hoidon sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite
Tavoite a ei saavute u. Kiireellisten lähe eiden arvioin toteutui säädetyssä ajassa 87 %.
Lyhyt

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Pitkä

Vakavien sairauksien, erityisesti syövän hoidon tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Hoitojaksotuottavuus
Sairaanhoitopiirin tasolla tavoite saavutettiin.
Lyhyt
Pitkä

DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse (kustannukset per painotettu hoitojakso).
Sairaanhoitopiirin tuottavuus verrattuna muihin yliopistosairaaloihin paranee.
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Turvallisuuskul uuri
Tavoite a ei saavute u. Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva oli 49 %. Turvallisuuskuva laski edellisestä vuodesta 5%.
Lyhyt

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019

Pitkä

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 60 % vuonna 2020

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite
Tavoite a ei saavute u. Tulos oli 77 %. Tulos laski edellisestä vuodesta 7 %.
Lyhyt

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Pitkä

Henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvia tehtäviä vastaavaksi.

Täydennyskoulutus
Tavoite a ei saavute u minkään amma ryhmän osalta. Toteumat olivat lääkäreillä 8,2 vrk, hoito– ja tutkimushenkilöstö 3,6 vrk ja muu henkilöstö 2,6 vrk.
Lyhyt

Pitkä

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat ammattiryhmittäin seuraavasti: lääkärit vähintään 10 vrk/
vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö vähintään 3
vrk/vuosi.
Koulutukseen osallistuu kattavasti koko sairaanhoitopiirin henkilöstö.

Sisäinen mainemittari
Sitova tavoite
Tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli 74 %. Tulos laski edellisestä vuodesta 5 %.
Lyhyt

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Pitkä

Henkilöstö on sitoutunutta tehtävässään ja työnteon edellytykset ovat kunnossa, työntekijä kokee esimiehen tukevan tehtävässä suoriutumista, toimintaa ja osaamista kehitetään. Lisäksi työntekoa ja aikaansaamista luonnehtii avoimuus ja hyvät vaikutusmahdollisuudet.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite saavutettiin. Tulos oli 91 %.
Lyhyt

Hoitoalan opiskelijoiden antama arviointi ohjatun harjoittelun jaksoista (yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10 (asteikko 1-10).

Pitkä

PSHP:ssä koko henkilöstö osallistuu sekä opetus-, tutkimus että kehittämistoimintaan ja turvaa opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla myönteisestä oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan.
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Lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen opiskelu
Tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli 67 %. Tulos parani edellisestä vuodesta 2 %.
Lyhyt
Pitkä

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.
PSHP:ssä koko henkilöstö osallistuu opetustoimintaan ja turvaa opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla myönteisestä oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista (lähtötaso)
Tavoite a ei aivan saavute u. Tulos oli +7 %.
Lyhyt

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen mitattava arvo +8 %.

Pitkä

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen mitattava arvo +8 %.

Kansainväliset yhteisjulkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli +3 %.
Lyhyt

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Pitkä

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite saavute in. Sairauspoissaolopäivät vähenivät 2 %.
Lyhyt

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Pitkä

Työkykyjohtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä sekä työntekijä onnistuu työkykynsä hallinnassa.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite saavute in. Tulos oli -1 %.

Lyhyt
Pitkä

Lyhyet (korkeintaan 3vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet toteutuvat. Varhainen tukeminen on
vakiintunut käytäntö.
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite
Tavoitetta ei saavutettu. Toteuma oli 103 %.
Lyhyt

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Pitkä

Palkkakustannusten hallinta on hyvä organisaation kaikilla tasoilla.

Toimintamenot
Sitova tavoite
Mittarin tavoitteena on mitata talousarviossa pysymistä toimintamenojen näkökulmasta. Nykyiset taloudelliset
mittarit (palkkamenot, tulos) eivät ohjaa riittävällä tavalla talousarvion menositovuutta
Mittarin yhteydessä on huomioitava, että toimintamenojen sitovuus ei saa olla esteenä strategiselle kasvulle,
esim. ulkokuntiin kohdistuvan toiminnan osalta. Tällaisten muutosten sisällyttäminen talousarvioon äkillisten muutosten myötä viimeistään talousarviomuutoksin on mittarin rinnalla tärkeää.
Lyhyt
Pitkä

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa poikkeamiin
Sairaanhoitopiirin talouden tasapaino saavutetaan myös toimintamenoissa

Investoin en toteutuminen
Sitova tavoite
Tavoite saavute in. Toteuma oli 81 %.
Lyhyt

Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Pitkä

Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei ylity.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite
Tavoite saavute in. Tulos oli +0,3 %.
Lyhyt

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Pitkä

Palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu kustannuksia vastaaviksi ja palveluiden hinnat ovat valtakunnallisesti kilpailukykyisiä.

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite saavutettiin. Tulos oli +5,9 %.
Lyhyt

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.

Pitkä

Jäsenkuntamyyntien ulkopuolisen myynnin pitkäjänteinen kasvu.
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Liikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toiminta
KUVANTAMISKESKUS– JA APTEEKKILIIKELAITOS
Vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaari
Vs. toimitusjohtajan varahenkilö Marja Iso-Mustajärvi
Tilinpäätös
2019

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Toimintatuotot

131 920

130 519

130 519

116 253

101 %

113 %

Toimintakulut

128 473

125 246

125 132

111 570

103 %

115 %

- josta palkat

104 %

115 %

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

28 579

27 552

27 460

24 830

Tilikauden tulos

-174

1 175

1 289

1 072

Tilikauden yli/alijäämä

-812

250

364

226

%

%

Vuoden 2019 alussa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokseen peruste in uusi vastuualue eli Verisuoni- ja
toimenpideradiologinen keskus. Uusi vastuualue muodoste in yhdistämällä toimialue kahdelta (TA2) siirtyvä
verisuonikirurgian toiminta ja aiemmin radiologian vastuualueeseen kuulunut toimenpideradiologia hallinnollises yhdeksi kokonaisuudeksi. Uuden vastuualueen
opera ivinen toiminta jatkui en seen tapaan vanhoissa
toimi loissaan. Toiminnan mahdollistamiseksi verisuonikirurgian leikkaustoiminnan ja vuodeosaston tarpeisiin oste in tarvi avat lat ja palvelut toimialue
kahdelta. Uusi vastuualue siirtyy uusiin yhteisiin loihin
vuoden 2020 alkupuolella.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen liikevaihto
oli 125,3 milj. euroa vuonna 2019. Vuosi 2019 oli kuitenkin erityisen haastava ja linpäätös selväs alijäämäinen. Alijäämäisen tuloksen muodostumiseen vaiku pääasiallises kaksi tekijää; Verisuoni- ja toimenpideradiologisen keskuksen talousarvio, joka alun perin
oli laadi u vajavaisin toimialue kahdelta saatujen etojen pohjalta ei pitänyt. Henkilöstön mukana siirtyi ennakoima omia jaksote uja lomapalkkavelkoja, myynneissä ei saavute u talousarvion pohjana olevaa volyymiä
ja tarvikekulut yli vät budjetoidun. Toinen alijäämän
muodostumista edesau anut tekijä oli vuoden alusta
voimaanastunut keskimäärin seitsemän prosen n leikkaus kuvantamisen hinnoista, mikä teh in omistajien
vaa muksesta.
Liikelaitoksen palveluiden kysyntä jatkui saman trendin
mukaises kuin edellisenäkin vuonna. Kuvantamisen
kokonaismäärät olivat käytännössä edellisen vuoden
tasolla. Tietokonetomogra an ja magnee kuvausten
määrät jatkoivat nousuaan, kuten edellisenäkin vuonna.
Etenkin syöpätau en ja päivystyksellisen etokonetomogra an määrät kasvoivat edelleen vuonna 2019.
Na ivikuvausten määrä edelliseen vuoteen nähden
laski, jo useamman vuoden kestäneen kehityksen mukaises . Akuu radiologiassa aloite in syksyllä 2018
pilo hanke, jonka tarkoituksena on vastata erityises
Acutan lisääntyviin etokonetomogra akuvantamisen
tarpeisiin. Pilo sta saatujen hyvien kokemusten perusteella toiminta pääte in vakiinnu aa ja sen toimivuu a ja tarve a arvioida vuosi ain.
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KFI yksikössä teh in vuonna 2019 kutakuinkin vastaava
määrä tutkimuksia kuin edellisenä vuonna. Kliinisen
fysiologian tutkimusten osalta erityises keuhkofunk oon lii yvien rasituskoemodalitee en kysyntä on edelleen jatkanut kasvuaan. Samalla kaulaval moiden UÄtutkimusten lukumäärä edelleen laski edellisvuoteen
verra una, koska po laille tehdään nykyään en stä
useammin kaulaval moiden CTA-tutkimuksia jo akuu vaiheessa. Isotooppitutkimusten osalta PET/TTtutkimusten kapasitee lisääntyi kolmannen kuvauspäivän myötä merki äväs vuoteen 2018 verra una

Yhteistyön kehi äminen Kanta-Hämeen kuvantamisen
kanssa eteni selvitysvaiheeseen. Selvitysvaiheen perusteella hankkeen ohjausryhmä päätyi esi ämään, e ä
yhteistyötä kehitetään edelleen. Kehitystyö tehdään
ensisijaises toiminnallisten synergiaetujen lähtökohdista.

Kliinisen neurofysiologian (KNEF) vastuualueen kokonaistutkimusmäärän on pysynyt kutakuinkin edellisvuoden tasolla, kasvua oli 1,5 prosen a edelliseen vuoteen
verra una. Unitutkimuksia teh in 9,5 prosen a enemmän, muissa tutkimusryhmissä ol in melko samoissa
luvuissa. Elek iviseen EEG-tutkimukseen pääsi joustavas eikä siihen ollut juurikaan jonoa. Päivystystutkimusten osuus 2019 oli yli 60 prosen a kaikista EEGtutkimuksista. Eniten lisääntyivät virka-ajan ulkopuoliset päivystyspyynnöt. Alkuvuodesta ko polygra oiden
kysyntä kolminkertaistui ja jono tutkimukseen kasvoi
pahimmillaan viiteen kuukauteen. Jonoa pure in lisäämällä aikoja virka-ajalle ja tekemällä ko rekisteröintejä
myös kesäsulun aikana.
Vuonna 2019 lääkekustannukset kasvoivat hieman
enemmän kuin edellisenä vuonna eli 4,0 prosen a,
mu a kasvu oli kuitenkin selväs mal llisempi kuin
pitkän aikavälin keskiarvo. Lääkekustannusten kasvu oli
myös pienempi kuin yliopistosairaaloissa keskimäärin.
Vuoden aikana toteute in joka toinen vuosi erityisvastuualueen laajuises tehtävä lääkekilpailutus. Uusien
kilpailute ujen hintojen vaikutus näkyy vuoden 2020
aikana. Lääketoimituksessa ote in käy öön helmikuussa 2019 eurooppalainen lääkevarmennusjärjestelmä,
jonka tarkoituksena on estää lääkeväärennösten pääsy
lailliseen jakeluketjuun.
Vuonna 2019 investoi in laitekantaan suunnitellus ja
kuvauslai eita uusi in tarvelähtöises sekä uudistamisohjelman suunnitelman mukaises . Investoinnit
paino uivat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, mistä
syystä poistoissa saavute in merki äviä säästöjä talousarvioon nähden.
Uuden PACS-kuva-arkiston
käy ööno oprojek jatkui koko vuoden ollen selväs
jäljessä alkuperäisestä aikataulustaan. Uusi Istekki-PACS
saadaan käy öön vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla. Uusien älylääkekaappien käy ööno oa jatke in.
Vuoden 2019 aikana käy in yhteistoimintaneuvo elut
koko sairaanhoitopiirissä. Neuvo eluiden tarkoituksena
oli erityises löytää toiminnan tehostamisen mahdollistavia toimenpiteitä ja kehityskohteita. Liikelaitoksessa
yhteistoimintaneuvo eluiden tuloksena henkilöstö
iden oi yli 80 mahdollista kehi ämisen kohde a, joiden mukaises toimintaa kehite in. LEAN periaa eiden ja jatkuvan kehi ämisen kau a ote in myös useita
merki äviä kehitysaskeleita.
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Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto määri ää tavoitetason.

Toteuma

Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
2,1

ASIAKAS
Palvelukokemus
Tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Toteuma

Tavoite toteutui. 98 % 1428 vastanneesta antoi arvosanan 4-5 ja yksi prosen a antoi arvosanan
1-2.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite
Toteuma

Hoidollisille vastuualueille 80 % antaa arvosanan 4-5
Ei-hoidollisille vastuualueille 70 % antaa arvosanan 4-5
Tavoite toteutui. 95 % antoi arvosanan 4-5.

PROSESSI
Hoidon saatavuus
Tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Tavoite ei toteutunut. Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen ja hoitoon pääsy toteutuivat 100
prosen ses . Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen toteutui 75 prosen ses .

Perustelu poikkeamaan

Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen on laske u neljästä po lastapauksesta. Näin ollen yksi
po las ei ole saanut hoidon tarpeen arvioin a tavoi eeksi asetetussa aikataulussa.
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Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut. 94% kiireellisistä lähe eistä käsitel in 0-3 vuorokaudessa ja 92% pääsi
kiireelliseen hoitoon 0-30 vuorokauden määräajassa.

Perustelu poikkeamaan

Po laista 5,6 prosen lla hoito ei alkanut 30 vrk:n sisällä. Syynä tähän on pääsääntöises po laista johtuvat tekijät: huono yleiskunto, joka vaa i toimenpiteitä ennen suunniteltua interven ota.
Yhtään po lasta ei kuitenkaan ole jäte y tämänkään vuoksi hoitama a vaan riskit edostaen on
hoide u, jos lanne ei ole sallinut tukitoimenpiteiden suori amista.

Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Toteuma

Tavoite toteutui. Liikelaitoksen turvallisuusindeksi oli 58 % vuonna 2019.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

Tavoite ei toteutunut.

Perustelu poikkeamaan

Kehityskeskustelujen toteuma oli 69 % (2018: 82 %). Tavoi eeseen ei päästy kliinisen neurofysiologian, radiologian, verisuoni- ja toimenpideradiologian sekä yhteisten palveluiden vastuualueilla
johtuen poissaoloista sekä useiden esimiesten eläköitymistä vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019
kehityskeskusteluja on uusien esimiesten toimesta pide y tammikuussa 2020, mikä ei näy mi arissa.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.

Toteuma

Lääkärit 6,1 vrk/vuosi
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 3,7 vrk/vuosi
Muu henkilöstö 4,7 vrk/vuosi

Perustelu poikkeamaan

Koulutuspäivät vähenivät lääkärihenkilöstön ryhmässä, mu a lisääntyivät hoito- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön ryhmissä edelliseen vuoteen nähden. Tutkimusmäärien lisääntyminen (erityises raskaamman kuvantamisen puolella) ja laitehankintojen haasteet sitoivat henkilöstöresursseja niin, e ä koulutukseen suunniteltu aika oli tavoiteltua vähäisempi. Apteekissa
älylääkekaappien käy ööno o ja muu kehi äminen tee vät henkilöstöllä niin paljon työtä, e ä
koulutukseen osallistuminen ei ollut mahdollista siinä määrin kuin olisi ollut tarpeellista. Tutkimusten tekeminen ja lääkkeiden toimi aminen oli priorisoitava ohi koulutuksen.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut. Vastaajista 78 % antoi arvosanan 3-5. Tulos oli viisi prosen yksikköä heikompi kuin edellisenä vuonna.

Perustelu poikkeamaan

Avoimuus ja vaiku aminen -mi arin toteuma on 72 %, joka laskee keskiarvon alle 80 prosen n.
Todennäköinen syy tähän on remon en aiheu amat poikkeukselliset työolosuhteet ja järjestelyt.
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Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10
(asteikko 1-10).

Toteuma

Tavoite toteutui. Opiskelijoista 89 % antoi arvosanan 8-10. Tulos parani kaksi prosen yksikköä
vuodesta 2018.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut mi ariston mi aamalla aikavälillä 2017-2018, mi arin lastojen mukaan
vii ausmäärät vähenivät 17 %.

Perustelu poikkeamaan

Tutkimusten siteerausmäärät ovat hyvällä tasolla, vaikka tavoi een kasvuprosen in ei ylle y.
Viiden viimeisen vuoden aikajänteellä julkaisujen vii ausmäärä on yli 20 000.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut mi ariston mi aamalla aikavälillä 2017-2018, kansainvälisten julkaisujen
määrä väheni 2 %.

Perustelu poikkeamaan

Tutkimusten määrä on liikelaitoksessa hyvällä tasolla. Julki-järjestelmään vietyjen julkaisujen
määrä vuonna 2019 on 130 kappale a, joka on 23,8 % enemmän kuin 2018 vuoteen verra una.
Kansainvälisiä julkaisuja vuonna 2019 teh in 125 kappale a.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Tavoite toteutui. Toteuma oli 13,95 sairauspoissaolopäivää/laskennallinen vakanssi. Vuo a
aiemmin toteuma oli 14,73.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Tavoite toteutui. Toteuma oli 2,25 sairauspoissaolokertaa/laskennallinen vakanssi ja se laski
vuoden 2018 toteumaan nähden, joka oli 2,31.
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

28 579

27 460

1 119

104 %

24 830

Tavoite ei toteutunut. Pääosa palkkamenojen ylityksestä aiheutui palkkajaksotuksen kasvusta
(ylitystä 0,70 milj. euroa talousarvioon nähden). Lääkärihenkilöstön palkkamenojen ylitys johtui
lisä- ja päivystystöiden kasvusta. Hoitohenkilöstön puolella ylitystä tuli eniten radiologian vastuualueella, missä kuvausaikoja laajenne in ilta- ja viikonloppuihin. Seli ävänä tekijänä on
myös määräaikaisten työntekijöiden tarve erityises apteekissa. Syynä oli älylääkekaappien
käy öönoton vaa ma henkilöstön lisäresursoinnin tarve lanteessa, jossa varastoautomaa ota
ei voida vielä hyödyntää. Myös lääkevarmennusjärjestelmädirek ivin voimaan tuleminen vuoden 2019 alussa lisäsi henkilöstöresurssin tarve a.

Toimintamenot
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.
Tavoite ei toteutunut.
Toimintamenot yli yivät 2,7 prosen a eli 3,34 milj. euroa muute uun talousarvioon nähden.
Syynä tähän oli lääkkeiden kulutuksen lisääntyminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja tästä
johtuva sairaala-apteekin lääkeostojen 2,01 milj. euron ylitys. Toinen selkeä syy oli henkilöstökulujen 1,14 milj. euron ylitys muute uun talousarvioon nähden.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

-812

364

-1176

-223,3 %

226

Tavoite ei toteutunut. Tilikauden tulos oli 0,81 milj. euroa alijäämäinen, ja jäi 1,18 milj. euroa
liikelaitokselle asetetusta tulostavoi eesta, joka talousarviomuutoksen jälkeen oli 0,36 milj. euroa. Syynä tähän oli verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueelle kohdiste avat ennakoima omat kuluerät, erityises palkkajaksotus. Tämän lisäksi syynä on kuvantamisen myyn en
jääminen alle talousarvion.
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TOIMIALUE 1
Toimialuejohtaja Hannu Päivä
Toimialuejohtajan varahenkilö Kaija Roine-Mentula
Tilinpäätös
2019

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

117 653

115 097

115 097

98 971

102,2 %

118,9 %

Toimintakulut

112 700

111 306

111 325

93 111

101,2 %

121,0 %

- josta palkat

34 654

34 251

34 235

32 513

101,2 %

106,6 %

Tilikauden tulos

3 546

2 271

2 252

4 784

Tilikauden yli/alijäämä

2 540

968

949

3 756

Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät

Hoitojaksot

(ne o)

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Päivä-

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaan-

Sisätau en vastuualue

371,4

26 475

8 567

12

100 561

sijat
96,7

Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue
Toimialueen kanslia

165,3

15 263

2 425

11

85 837

41

21,3

-

-

-

-

-

YHTEENSÄ

558,1

41 738

10 992

23

186 398

137,7

9,8

11,4

14,3

0,2

18,9

10,4

% sairaanhoitopiiristä

Toimialueella oli laaja-alaista toimintaa Pirkanmaalla
Tays yksisairaalakonsep n mukaises . Vuoden 2019
kysyntä oli ennakoitua suurempaa erityises keuhko-,
iho- ja allergiasairauksien vastuualueella. 27.12.201913.1.2020 väliselle ajalle toimialueelle joudu in avaamaan yhteensä 18 ylimääräistä po laspaikkaa ruuhkalanteen vuoksi. Molemmilla vastuualueilla erityisvastuualueen sairaaloiden kysyntä kasvoi merki äväs .
Toimialueen taloudellinen tulos muodostui selväs
ennakoitua paremmaksi.
Sisäilmaselvitykseen perustuen syksyllä 2019 teh in
keuhkovalvontaan tarvi avat korjaustoimenpiteet ja
samalla remontoi in työskentely lat toimivammaksi.
toimintansa 1.4.2019
Hengityshalvausyksikkö aloi
Tammenlehväkeskuksessa. Yksikkö toimii myös kotona
asuvien (8 po lasta) hengityshalvauspo laiden tukiyksikkönä sekä intervallijaksojen toteutuspaikkana. Yksikön kau a hoidetaan ja koordinoidaan Pirkanmaan
alueen ko hoidossa olevien hengityshalvauspo laiden
päivi äisen hoidon seuranta sekä mm. lääke- ja tavaratoimitukset. Toiminta ei ole lähtenyt käyn in odotetulla tavalla, sillä kysyntä palveluille on ollut aiempia vuosia vähäisempää.
Terveydenhuoltolain keski ämisasetuksessa määrite in Taysin sisätau en reumayksikölle velvoite koordinoida nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reumasairauksien diagnos ikan ja hoidon valtakunnallista
suunni elua ja toiminnan yhteensovi amista. Koordinaa otehtävissä on ede y hyvin ja sitä pysty in mer-
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ki äväs edistämään Tays Tukisää ön tuella. Vuoden
2021 alusta lukien toiminta ja sen resursoin täytyy vakinaistaa osaksi Pshp:n toimintaa.
Hematologisessa toiminnassa osa polikliinisestä toiminnasta siirre in tapahtuvaksi hematologisen osasto
10a:n loissa tapahtuvaksi ns. päiväsairaalatoimintana,
mikä ennakoi jo vuonna 2020 tapahtuvaa muu oa uusiin Verisairauskeskuksen.
Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan toiminnat tulivat
talouden osalta osaksi toimialueiden kokonaisuu a.
Sairaaloiden lääkehoitopoliklinikat siirtyivät osaksi toimialueen 1 sisätau en vastuualueen toimintaa po laiden erikoisalasta riippuma a.
Unipoliklinikalla on koko vuoden ajan panoste u ak ivises kehi ämistyöhön asiakaslähtöisyyden parantamiseksi, hoidon sujuvoi amiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Vuoden aikana on tehty mallia erilaisten asiakastarpeiden mukaiselle seurannalle sekä on
pyri y hyödyntämään erilaisia toimintaa helpo avia
OmaTaysin kau a toimivia digipalveluita. Marraskuussa
julkais in Pshp:n uniapneapo laan hoitoketju.
Keuhkosairauksien poliklinikalla on kehite y keuhkosyöpäpo laan moniamma llista hoitoprosessia osana
syöpäkeskus-akreditoin a. Ultraääniavusteisteiset tähystystoimenpiteet ovat lisänneet ulkokuntamyyn ä.
Ihotau en avohoidossa ote in käy öön valohoitorekisteri ja päivänvalo-PDT-hoitohuone. Psoriaasipo laiden
hoitoa kehite in moniamma llisella psori imi- toiminnalla.
Allergiakeskus palki in Pshp:n pienten poliklinikoiden,
leikkausosastojen ja toimenpideyksiköiden sarjassa onnistujayksikön diplomilla sairaanhoitajaopiskelijoiden
opiskelijaohjauksesta vuonna 2019. Erikoislääkärikoulu-

tukseen lii yen keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue sai erikoistuvien arviossa 5/5 tähteä.
Digitaalisten palveluiden ja OmaTaysin käy ööno oa on
lisä y toimialueen useilla poliklinikoilla.
Vuoden 2019 aikana käy in yhteistoimintaneuvo elut,
joista poiki useita tuo avuu a, asiakaspalvelua ja työn
sujuvuu a parantavia toimenpiteitä, joiden käytäntöön
saa aminen aloite in.
Henkilöstön osaamista on ylläpide y ja laajenne u työkierrolla ja täydennyskoulutuksella oppimistarpeiden
mukaises . Näy öön perustuvassa seminaarissa esitelin toimialueella toteutuneita kehitys- ja opinnäytetöitä. Hoitotyösensi ivisten mi areiden käy ööno oa
jatke in. Toimialue 1 oli suunni elemassa ja pilotoimassa po lashelpparitoimintaa yhteistyössä TAMK:n
kanssa.
Henkilöstön hyvinvoin a ja jaksamista tue in mm Työelämän konkarit- ohjelmalla ja osatyökykyisten työtehtävien uudelleen järjestelyillä. Terveyden edistämisen
ohjausryhmä ja työhyvinvoin työryhmä ideoivat toimenpiteitä henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin
edistämiseen. Po lashoidossa terveydenedistämisen
painopisteet olivat alkoholi ja tupakka sekä vajaaravitsemuksen tunnistaminen
Ihotaudeilla, keuhkosairauksilla, sisätaudeilla, endokrinologialla ja reumataudeilla erikoislääkärikoulutuksen
koulutusvastuulääkärit aloi vat toimintansa.
Tutkimus- ja opetustyölle pyri in turvaamaan mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Tutkijakuukausilla tue in
väitöskirjatyön tekijöitä. Vuonna 2019 toimialueelta 1
väi eli 4 lääkäriä – kaksi sisätaudeilta ja kaksi ihotaudeilta.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.

Toteuma

Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
3,6

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Toteuma

97 %

Pshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019

75

Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri laaji ain ja kokonaistoteuma toimialuei ain +/- 3 %.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)

93 696

92 798

898

101,0

76 280

Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)

5 068

3 615

1 453

140,2

2 695

Sopimusasiakkaat yhteensä (te)

98 764

96 413

2 351

102,4

78 975

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.

Toteuma

0%

Perustelu poikkeamaan

Päivystysluonteisessa toiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä mahdollisimman pieneen
ennakoima omien sairaalaan o ojen määrään, koska tällöin riskinä on hoitoaikojen tarpeeton
piteneminen. Kansainvälisestä kirjallisuudesta ei löydy referenssiä op maalisesta tasosta. Toimialueen arvion mukaan nykyinen lanne on hyvä.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiota toteutuu 100% määräajan mukaan, yksikään ei toteudu alle 95%
Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

100 %

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite
Toteuma

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
95%

Perustelu poikkeamaan

Reumakirurgiassa ja uniyksikössä on ollut yksi äisten po laiden kohdalla hoitoon pääsyn viive ä. Tilastoissa tai/ja kirjauksissa esiintyy edelleen pieniä ongelmia, jotka nostavat listalle po laita aihee omas .
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Hoitojaksotuo avuus
Tavoite

DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse (kustannukset per painotettu hoitojakso).

Muutos

-3,4 %
Sisätautein vastuualue -1,2% ja Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue -9,8 %

Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

65 %

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

87 %

Perustelu poikkeamaan

Osa kehityskeskusteluja käyvistä esimiehistä vaihtoi työpaikkaa vuoden -19 lopulla ja heille ei
ollut sijaista, joka olisi pystynyt keskustelut relevan
käymään.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Toteuma

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.
Lääkärit 11 pv/vakanssi
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 3,8 pv/vakanssi
Muu henkilöstö 3,8 pv/vakanssi

Perustelu poikkeamaan

Ali uneita päiviä/vakanssi -0,9 pv
Hoito- ja erityishenkilöstölle ei usein ole löyde ävissä mielekästä koulutusta ja osa ei ole edes
mo voitunut vuosi aiseen koulutukseen. Toimialue tukee koulutusta ak ivises , eikä alitus
johdu koulutuskielteisyydestä.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite
Toteuma

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.
86 %

Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-,
amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa
arvosanan 8-10 (asteikko 1-10).

Toteuma

94 %
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Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden
kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.
63 %
Tulos on samalla tasolla kuin vuonna 2018, mu a kaukana tavoi eesta. Vapaan kentän ja suullisen palau een perusteella opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä anne uun opetukseen.
Lääke eteen opiskelijoiden kliiniseen harjoi eluun yritetään panostaa toimialueella ak ivises .

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

22 %

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

32 %

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

-10 %

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

+3 %

Perustelu poikkeamaan

Kokonaisuutena o aen sairauspoissaolot vähenivät. Lyhyiden poissaolojen kasvuun ei ole nimetä mitään
yä syytä.
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

34 653,7

34 235

418,7

101,2

32 513

Palkkaylitystä tuli lääkäreiden osalta. Tähän vaiku erityises TVA:sta aiheutunut palkkojen nousu, jolla oli vaikutusta myös päivystyskorvauksiin. Lisäksi uniyksikön toiminnan suureen kasvuun
joudu in reagoimaan lisäresurssilla. Merki ävä ylitys tuli alueen toiminnasta, missä osi ain on
edelleen lastoin in lii yviä ongelmia. Työ tehdään toisella vastuualueella, mu a menokirjaukset ovat toisella vastuualueella. Tämä tullee korjaantumaan toimintamallien vakiintuessa. Esimerkiksi Sastamalan palkkamenot olivat 127,3 % yli talousarvion. Pieni vaikutus oli myös sillä, e ä
ruuhka lanteen vuoksi toimialueelle joudu in avaaman yhteensä 18 ylimääräistä po laspaikkaa
27.12.19-13.1.20 väliselle ajalle ruuhka lanteen vuoksi.

Toimintamenot
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.
101 %
Uniyksikön toiminnan kasvusta johtuen erityisvelvoitemaksulla kate avat hoitotarvikekulut kasvoivat merki äväs . Palkkojen ylityksen lisäksi myös lääkekustannukset yli yivät. Ylitys tuli lähinnä hematologialta, jossa toiminnan luonteesta johtuen kustannuksissa voi olla merki ävää
vuosi aista vaihtelua. Toinen lääkekuluihin vaiku ava tekijä oli Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan lääkehoitopoliklinikoiden siirtyminen kesken vuoden osaksi toimialueen 1 toimintaa.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

3 545,8

2 252,3

1 293,5

157,4

4 783,7
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TOIMIALUE 2
Toimialuejohtaja Mikael Leppilah
Toimialuejohtajan varahenkilö Kaija Leino
Tilinpäätös
2019
Toimialue

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

1 000 e

1 000 e

1 000 e

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

1 000 e

TP2019/
TP2018

%

%

Toimintatuotot

118 483

119 026

119 026

119 803

100 %

99 %

Toimintakulut

115 841

114 909

114 957

116 981

101 %

99 %

- josta palkat

27 736

26 745

26 759

30 566

104 %

91 %

-57

1 485

1 437

736

-1 222

-169

-217

-1 251

Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä
Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(ne o)

Hoito-jaksot

Päivä-

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaan-

Kirurgian va

140,2

6 468

2 789

267

26 518

sijat
26

Gastroenterologian va

175,9

21 449

5 287

211

37 672

69

Syövänhoidon va

150,2

10 789

3 926

8

87 035

41

7,2

-

-

-

-

-

Toimialueen kanslia
YHTEENSÄ

473,5

38 706

12 002

486

151 225

136

% sairaanhoitopiiristä

8,3

10,6

15,7

4,2

15,4

10,4

- somaa nen esh

9,2

13,2

16,4

4,2

16,3

12,6

Toimialue 2:n keskeisenä tavoi eena on ollut jatkaa
tuloksellista kehitystyötä, jota on systemaa ses viety
eteenpäin keväästä 2018 alkaen. Panostamalla strategisiin painopistealueisiin (henkilöstön hyvinvoin , asiakastyytyväisyys ja kustannusvaiku avuus) on moniamma llisissa imeissä luotu strukturoitu pohja isojen po lasryhmien hoidon ja toiminnan jatkuvalle kehi ämiselle ja
kustannusvaiku avuuden parantamiselle. Tehdyssä
kehi ämistyössä on huomioitu po laiden koko hoitoprosessi yli toimi- ja vastuualuerajojen. Tiimeissä on
ollut edustusta myös patologialta, radiologialta, Tays
Hatanpäältä, Tays Valkekoskelta, Tays Sastamalasta,
Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä sekä perusterveydenhuollosta.
Rakenteellinen henkilöstövaje on vuodesta 2018 läh en
aiheu anut Ta2:lle huoma avia haasteita toiminnan
järjestämisessä (leikkaustoiminta loppui 2018 Sastamalasta ja kahden leikkaussalin toiminta siirtyi Tays keskussairaalaan, mu a leikkauspo laiden hoitoon tarvi ava
muu henkilöstö siirre in kuntoutustoimintaan). Rakenteellisiin haasteisiin on kuitenkin pyri y määrä etoises
vastaamaan ja huolima a kysynnän kasvusta ja po laiden hoitoisuuden jatkuvasta lisääntymisestä, henkilöstökulut laskivat edelliseen vuoteen verra una. Toimialueella käynnistyneet HR- ja talouspäällikköpilo t ovat
osaltaan tuoneet merki ävää vahvuu a henkilöstöhallinnon ja talousasioiden suunni eluun ja koordinoin in
au aen merki äväs myös kustannusten hallinnassa.
Vuoden 2019 alussa merki ävä rakenteellinen muutos
oli verisuonikirurgian siirtyminen Apteekki ja kuvanta-
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misliikelaitokseen. Toinen rakenteellinen muutos lii yi
yksisairaala konsep in siirtymiseen, minkä myötä Valkeakosken ja Sastamalan laskutus siirre in erikoisaloille.
Useita vuosia jatkunut kaikkea Taysin syövänhoitoa
koskeva laadunparannus ja kehitystyö auditoi in
OECI:n toimensta maaliskuussa 2019 ja sen lopputuloksena Taysin syövänhoito sai Cancer Center -statuksen.
Tämän tason saavu aminen on edelly änyt vuosien
panostuksen ja laadullisen kehi ämisen.
Kehitystyön seurauksena kaikki uudet syöpähoidot käsitellään nyt moniamma llisissa mee ngeissä (MDT),
mikä varmistaa sairaanhoitopiirissä yhtenäiset näy öön
perustuvat hoitolinjat. Po laiden toimintakyky (ECOG)
arvioidaan systemaa ses ennen hoitopäätöksiä ja
tämä tulos tallennetaan myös hoitotaulukkoon, mistä
se on visuaalises analysoitavissa (Tableau). Iäkkäille
po laille tehdään järjestelmällises geriatrinen kartoitus, jo a yksilöllises voidaan arvioida po laan mahdollisuus hyötyä hoidoista. Tämä toimintamalli on au anut
merki äväs hauraiden po laiden ylihoidon karsimisessa. Osaltaan laadullinen ja toiminnallinen kehi äminen
näkyy myös lääkebudje ssa, joka pysty in ali amaan,
vaikka uudet kalliit hoidot aiheu vat siihen voimakasta
kasvupaine a. Po laiden ja heidän läheistensä psykososiaalisen tuen parantaminen on ollut yksi merki ävä
kehityskohde. Psykososiaalisen yksikön valmistelu aloite in 2019 vuoden aikana ja se otetaan käy öön keväällä 2020.
Syövänhoidon vastuualueella ensikäyn en määrä kasvoi 2% ja avohoitokäyn en määrä kokonaisuudessaan
6,9%. Sädehoidon po lasmäärä kasvoi 4,3%. Hypofrakoinnin käy ö lisääntyi (60% rintasyöpäpo laista), ja
sen ansiosita sädehoitokertojen määrä lisääntyi vain

1,3%. Pallia ivisen keskuksen suunni elu saa in valmiiksi ja sen valmistelut aloite in. Tehokkaan pallia ivisen hoitoketjun myötä pallia ivinen toiminta Taysissa
keski yi vaa van erityistason tehtäviin (konsultaa ot ja
toimenpiteet).
Gastroenterologian ja kirurgian vastuualueilla keskity in vaa van erikoissairaanhoidon laadukkaaseen
toteutukseen. Kysynnän kasvu heijastui etenkin avohoitokäynneissä: gastroenterologialla ne lisääntyivät Tays
keskussairaalassa 14,4% ja kirurgian vastuualueella
6,5%. Leikkausmäärien raju kasvu 2018 tasaantui 2019,
mu a gastrokirurgian leikkausmäärät lisääntyivät edelleen 2,6% v. 2019. Leikkaussalikapasitee n lisääntyminen toukokuussa 2018 au oi jo tuolloin purkamaan
urologian leikkausjonota ja sen vuoksi leikkaustoimenpiteiden määrä urologialla laski 4,3% vuoteen 2018,
mu a lisääntyi kuitenkin 4,9% vuoteen 2017 verra aessa. Leikkaussalien sujuvuu a pyri in parantamaan ja
useissa saleissa käynniste in toiminnallinen kehi äminen, minkä tavoi eena on merki äväs lyhentää kirurgista vaihtoaikaa, jo a etyissä saleissa voitaisiin virkaaikana leikata yksi po las enemmän. Leikkaustulosten
seurantaan käynniste in myös systemaa nen komplikaa oseuranta (Clavien-Dindo), minkä seuranta Tableaun kau a on nyt mahdollista. Henkilöstövajeen vuoksi
joudu in gastroenterologialla vähentämään osastovalvonnan paikkoja elokuussa 2019 kahdeksasta kuuteen
ja tämä on luonut paine a lisätä tehohoidon käy öä ja
toisaalta osastolla on joudu u hoitamaan po laita,
jotka olisivat hyötyneet valvontatasoisesta seurannasta.
Toimialueen tutkimustoiminta jatkui vilkkaana. Vuoden
aikana kiinnite in erityistä huomiota myös erikoislääkärikoulutuksen kehi ämiseen ja vastuualueille nime in koulutusvastaavat lääkärit.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.

Toteuma

Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.
Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
2,1

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite
Toteuma

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).
98%
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Palvelusopimusten toteutuminen
Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri laaji ain ja kokonaistoteuma toimialuei ain +/- 3 %.

Tavoite

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)

85 268

85 514

-246

100

86 396

Erikoissairaanhoito,
sopimuskunnat (te)

muut

10 319

9 597

722

108

10 838

Sopimusasiakkaat yhteensä
(te)

95 587

95 111

476

100

97 234

Perustelu poikkeamaan

Yllä oleva esi ää toteumaa verra una kunta lauksiin nähden. Toimialueen talousarvio sisälsi
sopimuksetonta jäsenkuntamyyn ä 1 403 t€. Toimialueen jäsenkuntamyynnit ali vat 1% tehdyn

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.

Toteuma

+1%

Perustelu poikkeamaan

Osastopaikkojen niukkuus pako aa minimoimaan vuodeosastohoidon kestoa, jo a uudet po laat mahtuvat heräämöstä osastoille. Osa po laista tarvitsisi pidemmän seurannan Taysin vuodeosastolla, mu a nykyresurssilla joudutaan hyväksymään ennakoima oman sairaalaanoton
lisääntyminen.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen tot. 100%, hoidon tarpeen arvioin käyn ä odo aneet
tot. 94% ja hoitoon pääsy tot. 99%.

Perustelu poikkeamaan

Kysynnän kasvu suhteessa henkilöstöresurssiin on luonut huoma avaa haaste a hoidon saatavuuden turvaamiselle. Pääosin tässä on kuitenkin onnistu u, mu a kuukausi ain yksi äisillä
po lailla arvioin käyn yli ää tavoiteajan. Osalla tähän vaiku aa myös kuvantamistutkimusten
saatavuus.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Kiireelliset lähe eet käsitel in 87% 0-3 vrk:ssa. Kiireelliseen hoitoon päässeet määräajassa 0-30
vrk:ssa 90%.

Perustelu poikkeamaan

Kiireellisten lähe eiden käsi ely pitää pystyä toteu amaan määräajassa ja siihen kiinnitetään
enemmän huomiota. Osalla kiireellisistä po laista THL:n ase ama kiireellisen hoidon raja on 6vk
(esim. eturauhassyöpä). Nämä po laat tarvitsevat runsaas kuvantamistutkimuksia ja niiden
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Hoitojaksotuo avuus
Tavoite

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse (kustannukset per painote u hoitojakso).

Muutos

DRG-pisteen hinta laski kaikilla toimialueen vastuualueilla: kirurgian vastuualueella -9%, gastroenterologian vastuualueella -1% ja syövänhoidon vastuualueella -3%. Koko toimialueen DRGpisteen hinta laski edellisestä vuodesta -1%.

Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

Toimialueen turvallisuus-indeksi oli 38% (muutos edelliseen vuoteen +2%)

Perustelu poikkeamaan

Toimialueen muutoksen suunta on oikea. Syövänhoidon vastuualueella turvallisuusindeksi oli
47%, kirurgian vastuualueella 45% ja gastroenterologian vastuualueella 24%. Kirurgian- ja gastroenterologian vastuualueella turvallisuusindeksi on noussut edelliseen vuoteen verra una,
mu a syövänhoidon vastuualueella turvallisuusindeksi on vähän laskenut.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelu
Sitova tavoite
Toteuma

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .
101%

Täydennyskoulutus
Tavoite
Toteuma

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.
Lääkärit 10,1
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 3,8
Muu henkilöstö 3

Perustelu poikkeamaan

Koulutuspäivät toteutuivat lääkäreiden ja muun henkilöstön osalta. Hoitohenkilöstön tavoi eeseen ei päästy. Osi ain tähän on vaiku anut niukka henkilöstöresurssi. Ensisijaises on turva u
po laiden hoito. Koulutukset toteutuivat kaikissa amma ryhmissä parhaiten syövänhoidon
vastuualueella ja heikoiten kirurgialla.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite
Toteuma

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.
72%

Perustelu poikkeamaan

Sisäisen mainemi arin tulokset ovat samalla tasolla kuin vuonna 2018. Avoimuus ja vaiku amismahdollisuudet osa-alue oli alhaisin (64%). Esimiehen tuki oli paras osa-alue (80%), jossa saavute in asete u tavoite. Kirurgian vastuualueen tulokset paranivat edellisestä vuodesta (67 ->
77), gastroenterolgian (74->69) - ja syövänhoidon (75 ->66) vastuualueilla oli laskua.
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Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10
(asteikko 1-10).
90 % opiskelijoista antoi arvosanan 8-10
Toteutui tavoi eiden mukaises .

Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.
62% opiskelijoista antoi arvosanan 6-7
een opiskelijoiden kohdalla tavoite ei toteutunut. Lähimmäksi tavoite a pääsi syövänLääke
hoidon vastuualue (79% opiskelijoista antoi arvosanan 6-7). Gastroenterologian (29%) -ja kirurgian (57%) vastuualueet jäivät reilus alle tavoi een.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

+6%

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite
Toteuma

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.
+46%

Perustelu poikkeamaan

Toteutui tavoi een mukaises

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Sairauspoissaolopäivien määrä / laskennalliset vakanssit kasvoivat n. 8%

Perustelu poikkeamaan

Toimialueen vakanssimäärä ei ole vastannut toiminnan kasvua ja henkilöstöä on joudu u palkkaamaan enemmän. Työn psykososiaalinen kuormitus heijastuu myös sairauspoissaolojen kasvuna. Sairauspoissaolojen kasvu työpanokseen verra una kasvoi 3,7%. Jos tarkastellaan vain sairauslomapäiviä, niin niiden määrä on vähentynyt edelliseen vuoteen verra una. Työterveyshuollon lastoissa sairastaneiden henkilöiden määrä ei ole lisääntynyt, mu a sairauspoissaoloja on
kertynyt enemmän. Eniten nousua on 13-30pv sairauspoissaoloissa.
Sairauspoissaolopäivien vähentämiseen on pyri y iviillä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa.
Ak ivisen tukemisen toimintamallin käy öä on tehoste u. Henkilöstön työkykyä on tue u mahdollisuuksien mukaan työn uudelleenjärjestelyillä.
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Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

+1%

Perustelu poikkeamaan

Lyhyet sairauspoissaolot ovat laskeneet syövänhoidon vastuualueella ja eniten nousseet kirurgian vastuualueella. Gastroenterologian vastuualueen lanne on pysynyt ennallaan. Jos tarkastellaan vain sairauslomapäiviä, niin niiden määrä kokonaisuutena on laskenut. Lyhyisiin sairauspoissaoloihin on kiinnite y huomioita tehostamalla ak ivisen tuen toimintamallin käy öä.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Palkkamenot yhteensä (te)

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

30 566
27 736
26 759
977
104%
Toimialueella on osin talousarvioon sisältymätöntä henkilöstöä. Myös vakanssia kohden kasvanut sairauspoissaolojen määrä vaiku aa palkkakulujen yli ymiseen, koska sisäisten sijaisten
avulla ei kaikkia poissaoloja voida korvata. Vuoden 2018 palkkatoteuma sisältää verisuonikirurgisen yksikön, joka siirtyi v. 2019 Apteekki- ja kuvantamisliikelaitokselle. Vuonna 2019 toiminnan
tehostamisen ansiosta palkkakustannukset ovat kuitenkin alhaisemmat n. 700 t€ kuin vuonna
2018, kun verisuonikirurgisen yksikön osuus jätetään huomioima a vuoden 2018 palkkatoteumasta.

Toimintamenot
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.
Toimintakulut yli vät talousarvion 0,8%.
Toimintakulujen yli yminen johtui henkilöstökulujen yli ymisestä. Toimialueen palveluiden- ja
materiaalien ostot ali vat budjetoidun yht. 289 t€.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019
-57

Tavoite 2019
1 437

Poikkeama te
1 380

Toteuma-%
-4%

Toteuma 2018
736

Laskute avien avohoitosuori eiden määrä kasvoi n. 14% ja osastohoitojaksojen määrä laski n.
3%. Mm. toiminnallisen painopisteen muu uminen halvempiin avohoitotuo eisiin sekä talousarvioon sisällytetyistä 1,4 M€ sopimukse omista kuntamyynneistä johtuen, myynnit ali vat
tehdyn talousarvion 0,7%. Talousarviosta puu ui osa toimialueella työskentelevästä henkilöstöstä, joka seli ää henkilöstökulujen yli ymisen n. 1,1 M€, vaikka henkilöstökulut ali vatkin edellisen vuoden toteuman.

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myyn kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.

Toteuma

Toimialueen ulkokuntamyynnit kasvoivat n. 13% edellisestä vuodesta, kun jätetään verisuonikirurgian yksikön myynnit huomioima a vuodelta 2018.

Perustelu poikkeamaan

Toteutui tavoi een mukaises .
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TOIMIALUE 3
Toimialuejohtaja Heli Leppikangas
Toimialuejohtajan varahenkilö Seija Alanen
Tilinpäätös
2019
Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e

TP2019/
TP2018

1 000 e

%

%

104,3

105,6

150873,2
47820,6

142899,3
47302,2

137751,6
47315,0

105,6
101,1

109,5
101,1

1903,4
-132,0

3107,7
217,9

7000,2
3033,8

61,2
-60,6

27,2
-4,4

Työpanokset

Hoitopäivät
(ne o)

1 000 e

TP2019/
Lopull.
TA2019

146228,6

Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä
Vastuualueet

1 000 e

Tilinpäätös
2018

147968,5

154387,9

Toimintakulut
- josta palkat

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

Hoito-jaksot

Päivä-

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

Neuroalat ja kuntoutus

258,4

16 988

4 734

10

40 084

64,9

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
Korva- ja suusairaudet

271,2

13 819

4 950

767

46 309

47,1

163,1

2 483

2 804

1 931

60 822

8,4

Silmäkeskus

86,3

1 351

1 067

4 926

46 863

5,1

Toimialueen kanslia

7,1

YHTEENSÄ

786

34 641

13 555

7 634

194 078

125,5

% sairaanhoitopiiristä

13,8

9,5

17,7

65,0

20,4

9,5

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualueella keskity in Tule-keskuksen toiminnan käynnistymiseen vuoden vaihteessa 2019-2020. Vuoden aikana jatke in
henkilöstön muutosvalmennusta sekä päivystys- ja elekivisen hoitolinjan toiminnan hiomista, kokouskäytännöt muute in uuden johtamisjärjestelmän mukaisiksi
ja toiminnan ohjauksessa lähde in hyödyntämään Tableau-työkalua. Rankakeskuksen toiminnan kehi äminen
jatkui muun muassa johtamis- ja prosessiorganisaa on
määri elyllä ja sopimalla moniamma llises rankapo laan hoitopolusta lähetekäytäntöjen, poliklinikkaprosessien, opera ivisen hoidon prosessien sekä jatkohoidon
ja kuntoutuksen suhteen. Osastoilla lonkkaprojek n
käytäntöön viemistä edis geriatristen hoitajien ja geriatrin työpanos. Painehaavoja ennaltaehkäis in lonkkapo laiden preven ivisillä sidoksilla. Toiminnan yhtenäistämistä ja yhdistämistä jatke in yhdessä Tays Hatanpään (toimialue 8) kanssa; vuonna 2019 käsikirurgia
siirtyi kokonaisuudessaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien
vastuualueelle, fysiatrian toimintojen yhdistämisen
suunni elu käynniste in.
Silmäkeskuksen vastuualueen palvelujen kysyntä kasvoi
3 % edelliseen vuoteen verra una. Silmäleikkausten
määrä lisääntyi 8 %; leikkausten osalta pysy in hyvin
hoitotakuussa. Ikärappeumapo laiden pistoshoidot
kasvoivat 9 %; pistoslääkkeiden kustannukset nousivat
vain 2 %. Kalliiden pistoshoitolääkkeiden kustannusten
kasvu pysyi mal llisena johtuen huh kuussa käy öön
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otetuista ukennetuista kriteereistä. Kustannussäästöä
tuli alkuvuoden ennusteeseen verra una n. 600 000
euroa. Glaukoomapo laiden hoitosuunnitelmien laa minen ruuhkautui ja ruuhkaan purkuun pilotoi in lääkäreiden lisätyömallia. Tays Hatanpään (toimialue 8) silmäyksikkö integroitui onnistunees Tays Silmäkeskukseen 1.7.19 alkaen ja näönkuntoutus muu Tays Hatanpään silmäyksiköltä vapautuneisiin loihin. Silmäkeskuksen toiminnassa noudate in P5SE-strategian mukaista
toimintamallia ja toiminnan kehi ämistä jatke in 17
moniamma llisessa imissä. Vuoden aikana 2019 aikana
ote in käy öön OmaTaysin ajanvaihtomahdollisuus
valituilla resursseilla, vie in ACES-hankkeella eteenpäin
arkivaiku avuuden (RWD) mi aamishanke a, ediste in silmätutkimuslai eiden integraa ota po laskertomusjärjestelmään ja ote in käy öön 15D-mi ari.
Yhteistyössä TAMK:n kanssa järjeste y glaukoomahoitajakurssi pää yi.
Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella toimintaa
yhdiste in Tays Hatanpään (toimialue 8) kanssa; neurologian kuntoutusosasto siirtyi toimialue 8:n toiminnaksi
1.3.2019 alkaen ja Hatanpään neurologian poliklinikka
integroitui Taysin neurologian poliklinikkaan 1.9.2019
alkaen, polikliinista toimintaa jatke in Hatanpään loissa. Neurologian kuntoutusosaston yhdistymiseen lii yvien haasteiden johdosta käynniste in ulkopuolisen
konsul n toteu ama selvitystyö; selvitystyön tulokset
edote in henkilöstölle ja kehi ämistyö on käynnistynyt. Neurologian poliklinikoiden yhdistyminen toteutui
onnistunees , mu a Taysin neurologian poliklinikan
uusien lojen käy ööno o on ollut haasteellista, koska
lat ovat asiakkaille huonos saavute avat eivätkä
muutostyöt ole edenneet toivotulla tavalla. Osastojaksoa tarvitsevien neurologisten po lasryhmien hoito siirtyi kuntoutusosastolta neurologian osastolle (en nen
akuu neurologian osasto), joka muu uusiin loihin

keväällä 2019; muu oon lii yi haasteita muun muassa
logis sten palvelujen saatavuuden ja e-lääkekaapin suhteen. Neurologisten po lasryhmien hoitopolkuja kehite in toimiviksi ja esimerkiksi ALS- ja Parkinsonpo laiden palvelupolkuja uudiste in poliklinikkapaino eisiksi. Neurokirurgian vastuuyksikössä suuria toiminnallisia muutoksia ei tapahtunut, mu a suunni elussa varaudu in kaularankaleikkausten siirtymiseen
Valkeakosken sairaalasta D -sairaalaan. Maakunnallinen
apuvälinekeskus ja -rekisteri peruste in vuonna 2019;
Apuvälinekeskus muu myös uusiin loihin. Toimintakykykeskuksen (TOIKE) toiminnan sovi in jatkuvan
Tampereen kaupungin toimintana vuodesta 2020 alkaen. Vastuualueella on ede y mahdollisuuksien mukaises OmaTaysin ja muiden sähköisten palvelujen
käy öönotossa.
Korva- ja suusairauksien vastuualueella tehtyjä palvelusopimuksia toteute in sopimuksen mukaises . Tays
Hatanpään kanssa käynniste yä korva-, nenä- ja kurkkutau en -pilo a jatke in ja vastuualueen leikkaustoiminnan hoidonvaraus keskite in osasto V06AB:n hoidonvaraajille. Terveyskeskusten erikoislääkärikonsultaaokäynnit laajenivat Virroille ja Ruovedelle. Digipalveluiden (OmaTays) käy ööno oa laajenne in o amalla
em. palvelut käy öön myös korvatau en poliklinikalla.
Henkilökunnan palkitsemista jatke in, yksiköiden työhyvinvoin suunnitelmia toteute in suunnitelmien mukaises ja vastuualuejohdon yksikkövierailut toteutuivat
säännöllises . Suu- ja leukasairauksien poliklinikan sisäilmaongelmista johtuvat muutostyöt saa in päätökseen ja toiminta on palautunut normaaliksi. Kuulokeskuksen väistö lojen suunni elu valmistui ja muu o
väistö loihin toteute in helmikuussa 2020. Tieteellinen
tutkimustoiminta oli ak ivista; vuoden 2019 aikana valmistui yksi väitöskirja ja useampi väitöskirjaprojek eteni loppusuoralle.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.
Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

1,5

Perustelu poikkeamaan

Toimialueella on ollut vuonna 2019 runsaas muutoksia, joka heijastuu yhteistulokseen.

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Toteuma

”Osi ain tai täysin samaa mieltä” (arvot 4 tai 5) 98 %
”Täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2) 1 %
Tavoite toteutuu.
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Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (eur) koko sopimuksesta +- 1%, laaji ain ja toimialuei ain +- 3 %.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)

96670,8

90050,7

6620,1

107,4

89050,5

Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)

27058,3

27548,9

-490,6

98,2

28490,0

Sopimusasiakkaat yhteensä (te)

123729,1

117599,6

6129,5

105,2

117540,5

Perustelu poikkeamaan

Lisääntynyt kysyntä silmätau en erikoisalalla. Neuroaloilla jäsenkuntamyyn yli
mu a laskua oli kuitenkin 1,2 % vuoteen 2018 verra una.

talousarvion,

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.

Toteuma

Muutos 0 %.

Perustelu poikkeamaan

Tilanne säilynyt ennallaan.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Lähe eet käsitelty 0-21 vrk:ssa: 100 %
Hoidon tarpeen arvioin käyn ä odo aneet 0-90 vrk: 87 %

Perustelu poikkeamaan

Hoitoon pääsy ajoissa 0-180 vrk:ssa: 99 %
Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella poikkeama seli yy osin virhekirjauksilla (po laat
siirtäneet aikaansa) ja osi ain ajoi aisella resurssivajauksella. Tays Hatanpään silmäyksiköstä
Tays Silmäkeskukseen siirtyneiden yleis- ja karsastuspo laiden hoidon tarpeen arvioinnin viivästyivät. Tules-alueella 2 % po laista odo poliklinikalle pääsyä yli 90 vrk.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Kiireelliset lähe eet käsitelty 0-3 vrk:ssa: 83 %
Kiireelliseen hoitoon päässet määräajassa 0-30 vrk:ssa: 92 %

Perustelu poikkeamaan

Osa kiireellisenä lähetetyistä, mu a ei-kiireellisistä po lasta, näkyi liian pitkänä jonotusaikana.
Osalla erikoisaloista on ollut merki ävä osaajapula, joten siihen nähden tulos varsin tyydy ävä.
GDPR vuoksi lähe ävät yksiköt eivät voineet lähe ää rtg-kuvia ilman po laan suostumusta.
Tällöin kiireelliset lähe eet olivat auki niin kauan kuin kuvat saa in.
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Hoitojaksotuo avuus
Tavoite

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse (kustannukset per painote u hoitojakso).

Muutos

Muutos -3,4 %; tavoite toteutuu.

Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

Turvallisuusindeksi 53 %.

Perustelu poikkeamaan

Tuloksen huonontumiseen on voinut vaiku aa useisiin muu oihin ja muutoksiin lii yvät haasteet esimerkiksi rii ämätön pätevien kesäsijaisten määrä, mistä johtuen kesäaika koe in eri-

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

65 %

Perustelu poikkeamaan

Kirjaukset ovat osi ain puu eelliset tai edot ovat jääneet tallentama a järjestelmään
(ortopedian lääkärit). Lisäksi muu o uuteen D-sairaalaan vaikeu kehityskeskusteluaikojen
järjestämistä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualueella ja vastuuyksikköesimiesjärjestelyjen
vuoksi osa suunnitelluista keskusteluista jäi korva- ja suusairauksien vastuualueella toteu a-

Täydennyskoulutus
Tavoite

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.

Toteuma

Lääkärit: 8,3
Hoito- ja tutkimushenkilöstö: 2,5
Muu henkilöstö: 2,8

Perustelu poikkeamaan

Tarpeellinen ja väl ämätön koulutus on pyri y toteu amaan. Toisaalta kaikki koulutukselliset
osastotunnit, muutosvalmennukset, työpajatyöskentelyt ja muut yksiköissä toteutetut lyhytkestoiset koulutukset eivät ole kirjautuneet lastoihin kirjaamisen kankeuden vuoksi. Taustalla
mahdollises myös kiinnostuksen puute; onko koulutustarjonta rii ävän kiinnostavaa?

an
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

75 %

Perustelu poikkeamaan

Tulokseen on voinut vaiku aa useisiin muu oihin ja muutoksiin lii yvät haasteet. Vastaajien
pieni määrä vaiku aa myös osaltaan saatuun tulokseen.
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Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10
(asteikko 1-10).

Toteuma

91 %; tavoite toteutuu.

Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden
kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.
70 %
Akuu yksiköiden kiire, työmäärä ja suurenevat ryhmäkoot saa avat näkyä opetuksessa. Opiskelijoilta on kuitenkin saatu ris riitaista palaute a; kirjalliset arviot opetuksen tasosta ovat
pääsääntöises myönteisiä. Tulos on samaa tasoa kuin viime vuonna (69 %).

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

Kasvua 62 %; tavoite toteutuu.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

-17 % lasku

Perustelu poikkeamaan

Pienten lukujen matema ikkaan ja vuosivaihteluun lii yvä isohko prosentuaalinen vähenemä.
Tutkimustoiminta kuitenkin edelleen vilkasta.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Kasvua 15 %

Perustelu poikkeamaan

Pitkiä sairauspoissaoloja on ollut paljon.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Kasvua 3 %

Perustelu poikkeamaan

Toistuvia lyhyitä poissaoloja useilla henkilöillä. Runsaat muutokset rasi aneet henkilöstöä.
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

-47820,6

-47302,2

518,4

101

-47315,0

Palkkamenojen ylityksen taustalla on toiminnan lisääntyminen (silmätaudit) sekä ylimääräisten
muu okoordinaa oreiden palkkaus (muu o uuteen D-sairaalaan). Lisäksi fysiatrialla terapeu en TVA-tasojen korotukset ovat vaiku aneet palkkamenojen ylitykseen.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.

Toteuma

Toimintamenot yli ävät talousarvion 6 %.

Perustelu poikkeamaan

Useat muutot lisäsivät palvelujen ja tarvikkeiden ostoja. Toimintamenojen kasvuun on vaiku anut luonnollises myös toiminnan lisääntyminen (silmätaudit).

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma
2018

1903,4

3107,7

-1204,3

61,2

7000,2

Taustalla muun muassa palkka-, ICT- ja materiaalikulujen sekä palveluostojen kasvu; muutot
uusiin loihin ja uusien lojen varustelu.
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TOIMIALUE 4
Toimialuejohtaja Kari Nieminen
Toimialuejohtajan varahenkilö Tarja Heino-Tolonen
Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2019

Muute u Ta- Tilinpäätös
lousarvio 2019
2018

TP2019/
Lopull.

TP2019/
TP2018

Toimialue 4

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

119 437

118 284

118 284

111 513

101 %

107 %

Toimintakulut

123 964

115 190

115 094

110 784

108 %

112 %

- josta palkat

52 729

50 110

50 031

50 054

105 %

105 %

Tilikauden tulos

-6 062

1 583

1679

-650,4

-361 %

932 %

Tilikauden yli/alijäämä

-7 650

-660

-564

-3 957

1357 %

193 %
Keskimäärin
käytössä olleet
sairaan-

Vastuualueet

Työpanokset

Hoito-päivät

Hoito-jaksot

Päivä-

(ne o)

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskut
ava +
sis.kons.)

sijat

Naistentaudit ja synnytykset

257,5

21 419

7 889

728

66 584

75

Lastentaudit

358,7

21 212

6 040

290

54 445

87

Nuorisopsykiatria

112,2

7 519

335

6

26 917

23

Lastenpsykiatria

129,5

2 657

198

7

22 775

24

3,8

0

0

0

0

0

YHTEENSÄ

861,7

52 807

14 462

1 031

170 721

209

% sairaanhoitopiiristä

15,1

14,4

18,9

8,8

17,3

15,9

Toimialueen kanslia

Vuonna 2019 linpäätös jäi toimialueen osalta 7,65 M€
alijäämäiseksi. Toimintatuotot yli vät talousarvion 7 %yksiköllä, joka johtui lähinnä naistentau en Tays Hatanpään laskutuksen ohjautumisesta toimialueelle, samalla
sieltä tuli toimialueelle suunnilleen vastaava kululisäys.
Henkilöstömenojen yli ymistä seli osaltaan panostaminen Lasten ja nuorten sairaalan muu oon ja
käy ööno oon ja Syntymäpaikan muu oon valmistautuminen. Lisäksi talou a rasi uusiin loihin väl ämä öminä mu a yllä ävinä hankintoina erityises etotekniikka. Kalustusta ja muuta varustusta saa in merki äväs lahjoitusvaroista.
Nuorisopsykiatria siirtyi toimialueelle toimialueelta 5
hallinnollises vuoden alusta. Lasten ja nuorten sairaalan muu o aloite in lastentau en vastuualueen osalta
syyskuussa ja sen jälkeen lastenpsykiatrian osasto ja
nuorisopsykiatrian vastuualueen toiminta siirtyi Lrakennukseen lokakuun puoliväliin mennessä. Muu o
sujui hyvin sekä po lashoidon e ä henkilökunnan näkökulmasta huolima a siitä, e ä teknisiä hankaluuksia oli
paljon. Tietotekniikan ja sähkölukkojen kanssa oli paljon
ongelmia. Samanaikaises valmistaudu in tammikuussa 2020 tapahtuvaan Syntymäpaikan muu oon. Esimiehille järjeste in muu okoulutusta, jonka teemana oli
aiemmin uusiin loihin muu aneiden kokemukset. Nuorisopsykiatrian fyysinen siirtyminen Kaupin kampukselle
sujui pääsääntöises hyvin; sekä henkilökunta e ä nuo-
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ret ovat olleet tyytyväisiä. Muuton jälkeen alkoi remon Q-rakennuksessa, jossa on lastenpsykiatrian toimintaa.
Tays Hatanpään pilo gynekologian osalta vaiku sekä
laskutukseen e ä kustannuksiin. Vaikka esimiessuhteet
eivät varsinaises muu uneet, lääke eteellinen ja toiminnallinen ohjaus siirtyi Naistentau en ja synnytysten
vastuualueelle ml. Äi ysultran toiminta. Samoin Tays
Sastamalan ja Valkeakosken gynekologinen toiminta tuli
osaksi ta4 talou a koskien myös lastentau en toimintaa
Sastamalassa ja lastenkirurgiaa Valkeakoskella. Synnytyksiä Taysissa hoide in 4302 eli 118 vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Tästä huolima a ajoi ain oli ruuhkalanteita. Lapse omuushoidot luovutetuilla sukusoluilla
käynniste in uudelleen aikaisempaa laajempina syksyllä
2019.
Perinnöllisyyspoliklinikan jono lanteen vuoksi toteute in jonon purku hyvällä menestyksellä; palka una oli
sekä lisää lääkäreitä, e ä hoitohenkilökuntaa. Lastenpsykiatrialla hoitoon pääsyä hankaloi lääkärihenkilökunnan sairauslomat ja rekrytoin vaikeudet. Lastenpsykiatrian osalta kysynnän kasvu näy ää tai uneen, mu a
painotuksen siirtyminen akuu in ja päivystyshoitoon
jatkui. Muuten toimialueella kysynnän kasvua oli kaikilla
muilla vastuualueilla, erityises lastentaudeilla päivystysmuutoksen vuoksi ja nuorisopsykiatriassa. Nuorisopsykiatrialla suuri kysyntä joh vaikeuksiin pysyä hoito-

takuussa, vaikka henkilöstöresurssia kasvate inkin.
Erityises osasto ruuhkautui loppuvuodesta. Naistentauen ja synnytysten vastuualueen osalta hoitotakuussa
pysy in. Lokakuussa aloite in lasten- ja nuorisopsykiatrian työpaikkapäivystys ja valmistel in vuonna 2020
alkavaa yhteistä takapäivystystä. Lastenpsykiatrialla oli
kehityshankkeena varhaiskasvatukseen ja koulutoimeen
suunna u jalkautuvan akuu hoitotyön hanke. Hanke
sai kunnissa posi ivisen vastaanoton ja lisärahoituksen
vuoden 2020 kesään saakka.
Naistentau en ja synnytysten po lasfoorumitoiminta
jatkui, samoin lastenpsykiatrian lasten raa . Lastentauen vastuualueella valmistel in po lasfoorumitoiminnan aloi amista. Turvallisuusajokor n käy ö ja turvallisuuskävelyt toimialueella laajenivat, po lasturvallisuuskierrot vakiintuivat lastentau en vastuualueella.
Toimialueella käy in mi avat yt-neuvo elut helmielokuun välisenä aikana. Neuvo elujen lopputuloksena
oli vajaan miljoonan euron säästöt, joiden toteu aminen pääasiassa jää vuodelle 2020. Yhtenä keskeisimpänä
asiana yt-neuvo eluissa nousi esiin henkilökunnan työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen sekä sairauspoissaolojen vähentäminen.
Digitalisaa on hyödyntämistä jatke in mahdollisuuksien mukaan. Osi ain digitaalisten työvälineiden kehi ämistah ei pysynyt henkilöstön innostuksen vauhdissa.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.

Toteuma

2,3

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite
Toteuma

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).
97 % (4 tai 5) ja 1 % (1 tai 2)
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Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri laaji ain ja kokonaistoteuma toimialuei ain +/- 3 %.

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)
Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)
Sopimusasiakkaat yhteensä
(te)

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

88 866

88 492

374

100

83 930

11 421

11 797

-376

97

10 664

100 287

100 289

-2

100

94 594

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite
Toteuma

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.
Muutos 0 %

Perustelu poikkeamaan

Kokonaisuutena pysy y 3 edellisen vuoden toteuman tasolla.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen 100% Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen 99%
Hoitoon pääsy 99%.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

97 %

Perustelu poikkeamaan

Yksi äisten po laiden kohdalla muutaman päivän myöhästymisiä tavoi eesta.

Hoitojaksotuo avuus
Tavoite

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse (kustannukset per painote u hoitojakso).

Muutos

-3 %
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Turvallisuuskul uuri
Tavoite
Muutos

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.
55 %

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite
Toteuma

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .
70 %

Perustelu poikkeamaan

Sähköiseen kehityskeskusteluun siirtyminen on vaikeu anut tavoi eeseen pääsyä: mm. kaikkia
käytyjä kehityskeskusteluja ei saada tallenne ua. Perustyöstä irro autuminen ajo ain vaikeaa ja
hankaloi aa toteutumista.

Täydennyskoulutus
Tavoite
Toteuma

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.
Lääkärit 8,4
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 4,2

Perustelu poikkeamaan

Muu henkilöstö 3,5
Henkilöstön irro aminen perustyöstä hankalaa, pientä laskua viime vuoteen.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

72 %

Perustelu poikkeamaan

Perustyö koetaan kovin kiireiseksi ja se huonontaa arviota.

Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Toteuma

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10
(asteikko 1-10).
90 %

Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

69 %

Perustelu poikkeamaan

Tavoite on liian ukka. Opiskelijoita on paljon ja ”kilpailu” hoitoalan opiskelijoiden kanssa näkyy
palau eissa. Sanalliset arviot ovat olleet pääsääntöises posi ivisia. Parannusta kuitenkin viime
vuoteen 5 %-yksikköä.
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Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

-3 %

Perustelu poikkeamaan

Prosentuaalises laskua, kokonaismäärä kuitenkin PSHP:n suurin.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite
Toteuma

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.
-10%

Perustelu poikkeamaan

Prosentuaalises selvä lasku, kokonaismäärä kuitenkin edelleen selväs PSHP:n suurin.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

-5%

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

1%

Perustelu poikkeamaan

Erityises nuorisopsykiatrian vastuualueella nousu iso, esimiesten kanssa ja koko sairaanhoitopiirin tasolla haetaan syitä ja keinoja.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

729

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

2 698

105%

50 054

50 031

Lasten ja nuorten sairaalan muu oon syksyllä 2019 ja Syntymäpaikan muu oon tammikuussa
2020 valmistaudu in ja joudu in palkkaamaan lisähenkilökuntaa. Po laan hoitoisuudet ovat
nousseet en sestään ja kysyntä kasvanut koko toimialueella, mu a erityises nuorisopsykiatrialla.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.

Toteuma

108 %

Perustelu poikkeamaan

Gynekologiassa Hatanpään pilo toi toimintamenoja, joita ei ollut talousarviossa. Lisäksi sekä
Lasten ja nuorten sairaalan e ä D-rakennuksen valmistumisvaiheessa tuli yllä äviä erityises
etojärjestelmäkustannuksia, joihin ei oltu varaudu u.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019
Tavoite 2019
Poikkeama te
-6 062

1 679

-7 741

Toteuma-%

Toteuma 2018

-361%

-5 412

Ulkokuntamyynnit jäivät tavoiteltua alhaisemmiksi. Toiminnan luonteen vuoksi henkilöstömenoja: ruuhka lanteita edelleen ja vierihoitojen tarve a, muu oon valmistautuminen ja sen
toteu aminen lisäsi henkilökuntatarve a. Lasten ja nuorten sairaalan käy öönoton myötä Pal-
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TOIMIALUE 5
Toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen
Toimialuejohtajan varahenkilö Sari Lepistö
Tilinpäätös
2019

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

46 687

46 026

46 026

45 316

101 %

103 %

Toimintakulut

46 206

44 751

44 751

44 606

103 %

104 %

- josta palkat
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä

23 562
89
-393

23 012
893
210

23 012
893
210

22 560
310
550

102 %

104 %

Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(ne o)

Psykoosisairauksien vastuualue
Yleis- ja neuropsykiatrian
vastuualue

Hoito-jaksot

Päivä-

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

178,1

38 976

1 476

-

3 528

116

236,7

31 388

1 503

-

30 180

98

Toimialueen kanslia

13,7

-

-

-

-

-

YHTEENSÄ

428,4

70 364

2 979

-

33 708

214

7,5

17,9

3,9

-

3,4

16,2

% sairaanhoitopiiristä

Merki ävin toimintaan vaiku ava muutos oli kahden
eri vastuualueen perustaminen (psykoosisairauksien ja
yleis- ja neuropsykiatrian) nuorisopsykiatrian siirry yä
toimialueelle 4. Uuden psykiatrisen sairaalan suunni elua ja toteutusta jatke in intensiivises . STM:n
poikkeuslupa saa in kesällä 2019.
Ol in mukana 8 tähden sairaalahankkeessa. SOTEsuunni eluun osallistu in sekä kansallises e ä paikallises . STM:n Mielenterveysstrategian tekemisessä
kansalliselle tasolle ol in mukana. Strategia julkais in
11.2.2020. Aikaa vievin suunni elutyö ja erilaisiin alatyöryhmiin osallistuminen oli suunniteltu integraa o
yhdessä Tampereen kaupungin avopalveluiden ja sairaalapalveluiden kanssa alkaen 1.1.2021.
Keski ämisasetuksen vaa musten mukaises toimialueelle hanki in psykoterapioiden laaturekisteri, jonka
pilotoin a aloitel in yhdessä Tampereen kaupungin
kanssa.
Trans-poliklinikan resurssia vahviste in, jo a pysy in
hoitotakuussa. Hanki in 50 % ostopalvelulääkäri, jolla
on trans-asioiden asiantun juu a.
Val on mielisairaaloiden käy ö pide in nykyisellä
alhaisella tasolla (vrt muut sairaanhoitopiirit) o amalla
pidemmälle kuntoutuneet oikeuspsykiatriset ja vaa vahoitoiset po laat mahdollisimman oikea-aikaises
omaan sairaalaan sekä hoitamalla oman sairaanhoitopiirin vaa vaa erityishoitoa tarvitsevat po laat mahdollisimman pitkäl itse.
Oheistoimintojen (Linna ja kahvio) toiminta loppui toimialueella ja henkilöstö uudelleensijoite in.
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Kokemusasiantun joiden roolia hoidon sisältöjen suunni elussa ja toteutuksessa lisä in ja hyödynne in mm
uuden sairaalan ja integraa on suunni elussa.
Työkiertosuunnitelmaa toteute in eri muodoissaan.
Lääkäreiden rekrytoin in edelleen panoste in. Vuoden
kuluessa lääkäri lanne parantui, kuitenkin edelleen lukuisia erikoislääkärivakansseja on avoinna, näissä vakansseissa työskentelee erikoistuvia lääkäreitä. Tästä
syystä yksiköt tarvitsevat tavanomaista enemmän ylilääkäreiden tukea ja ohjausta.
Talousmenojen hillintä: sijaisten käytön tarkennus, sairauslomien säännöllinen seuranta, osastonhoitajien
roolin kirkastaminen rekrytoin lanteissa. Resurssien
käy öä ja painotuksia tarkastel in huomioiden myös

talous lanteen mukanaan tuomat vaateet.
Päivystyspoliklinikalla käyneiden po laiden määrä oli
2718, nousua edellisvuoteen 10%. Po laiden sijoi uminen paikka lanteen vuoksi oli ajoi ain epätarkoituksenmukaista (sairaalan kuormitusaste oli 96,3 %). Runsas
sosiaalisten asioiden selvi ely, asumispalvelupaikan
odo aminen ja avohoidon vaikeus vastata hoidontarpeeseen tuo vat hoitoon viiveitä. Hoitojaksot lisääntyivät ja vastaavas hoitoajat lyhentyivät. 14 % po laista
tuli 30 vrk:n aikana uudelleen hoitojakson pää ymisen
jälkeen, mikä kuvaa selkeätä pyöröovi-ilmiötä.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto määri ää tavoitetason.
Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

1,8

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Toteuma

87 % ”Osi ain tai täysin samaa mieltä”, 4 % ”Täysin tai osi ain eri mieltä”.

Perustelu poikkeamaan

Psykiatrialla tämä luku on hyvä, koska iso osa po laista tulee tahdosta riippuma a.

Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)
Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)
Sopimusasiakkaat yhteensä
(te)

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri laaji ain ja kokonaistoteuma toimialuei ain +/- 3 %.
Toteuma 2019
41 022

Tavoite 2019
39 723

Poikkeama te
1 299

Toteuma-%
103,3

Toteuma 2018
40 250

813

849

-36

95,8

920

41 835

40 572

1 263

103,1

41 170
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PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.

Toteuma

Muutos +3 %-yksikköä

Perustelu poikkeamaan

Päivystyspo laiden määrä on entuudestaan kasvanut, koska avohoito ei kykene vastaamaan
hoidosta.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Lähe eet käsitelty määräajassa 0-21 vrk 100 %
Hoitoon pääsy ajoissa 0-180 vrk 100 %

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite
Toteuma

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Kiireelliset lähe eet käsitelty 0-3 vrk:ssa 93 %
Hoitoon pääsy määräajassa 0-30 vrk 93 %

Hoitojaksotuo avuus
Tavoite
Muutos

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse (kustannukset per painote u hoitojakso).
Po laskohtaiset kustannukset suhteessa edelliseen vuoteen kasvaneet 3 %.

Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

Turvallisuusindeksi 43 % vuonna 2019 (42 % vuonna 2018).

Perustelu poikkeamaan

Po laiden vaikea-asteisempi oireilu (tehoste ua osastohoitoa tarvitsevien määrä kasvanut) ja
sairaalan ylipaikka lanne al stavat lanteiden eskaloitumiselle.
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HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

77 %

Perustelu poikkeamaan

Kehityskeskusteluista osa jäi tallentama a, kun lomake sulkeutui jo 31.12.2019. Aikaisemmin
sulkeutuminen oli vasta tammikuun puolella.
Määräaikaisen henkilöstön määrä ja vaihtuvuus esimiestehtävissä on vaiku anut.

Täydennyskoulutus
Tavoite
Toteuma

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.
Lääkärit 5,7
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 3,9
Muu henkilöstö 1,9

Perustelu poikkeamaan

Lääkäreiden osalta: iso osa määräaikaisia ja osalle kuuluu erikoistumiseen 1 päivä viikossa koulutusta.
Määräaikaisen henkilöstön määrä vaiku aa.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

77 %

Perustelu poikkeamaan

Kyselyjen määrä vaiku aa vastausprosen in ja muutokset toiminnoissa vastausmo vaa oon.

Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10
(asteikko 1-10).

Toteuma

91 %

Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

71 %
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Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

Muutos +31 %

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Muutos +10 %

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Muutos -19 %

Perustelu poikkeamaan

Sairauspoissaoloihin on kye y intensiivisellä työllä vaiku amaan ja tavoi eisiin siltä osin on
päästy.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Muutos -3 %

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

23 562

23 012

550

102 %

22 560

Uusia vakansseja ote in käy öön, lääkäripulasta johtuen lääkäreillä rekrypalkat, vierihoitajia
joudu in palkkaamaan ulkoa.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.

Toteuma

Toimintakulujen toteuma 103 % talousarvioon nähden.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

89

893

-804

10 %

310
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TOIMIALUE 6
Toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
Toimialuejohtajan varahenkilö Vuokko Sivula
Tilinpäätös
2019

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

TP2019/
Lopull.
TA2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
TP2018

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

17 834

18 743

18 743

18 380

95 %

97 %

Toimintakulut

17 645

18 477

18 477

18 164

95 %

97 %

- josta palkat

9 853

10 332

10 332

10 141

95 %

97 %

Tilikauden tulos

2

80

80

28,7

Tilikauden yli/alijäämä

0

0

0

0

Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(ne o)

Hoito-jaksot

Päivä-

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

Tukikeskus

173,5

26 003

694

-

102

82,9

Erityishuollon asiantun japalvelut

20,8

-

-

-

6 013

-

Toimialueen kanslia

3,4

-

-

-

-

-

197,8

26 003

694

-

6 115

82,9

3,5

6,6

0,9

-

0,6

6,3

YHTEENSÄ
% sairaanhoitopiiristä

Pirkanmaan laitoshoidon purkaminen eteni Kehassuunnitelman mukaiseen, kun en kanssa asete uun
tavoi eeseen 80 laitoshoitopaikasta vuoteen 2020 mennessä kesäkuussa 2019.
Vuoden 2019 merki ävin hanke oli terapia lojen laajentaminen kuntoutusaltaalla sekä kuntosalilla. Samassa
yhteydessä toteute in myös hallinnon moni latoimisto
sekä testamen lahjoituksen mahdollistama virtuaalipeliseinä asiakkaiden kuntoutus- ja virkistyskäy öön. Erillisinä hankkeina toteute in toiminnallisen kuntoutuksen
uudelleenjärjestelyihin sekä poliklinikka toiminnan siirtymiseen lii yviä lamuutoksia.
Sairaanhoitopiirin hallituksen ase aman tavoi een mukaises toimialueella käy in yhteistoimintaneuvo eluja
ja toteute in rakenteellisia muutoksia pitkän aikavälin
toiminnan ja talouden yhteensovi amiseksi. Laitoshoidon kuormitusasteen parantamiseksi 7 laitoshoitopaikan sulkemisen lisäksi muute in lasten yksikön yhden pienryhmän asiakaspro ili aikuisten paikoiksi. Lisäksi aikuisten au smikuntoutusyksikön yksi pienryhmä
muute in psykososiaalisen kuntoutusyksikön asiakaspaikoiksi. Tilatehokkuuden parantamiseksi luovu in
Pitkäniemen rakennus 2:ssa ja 10:ssä sekä FM5:ssä sijainneista loista ja toimintaa iviste in vuonna 2014
käy öön oste uihin tukikeskuksen loihin.
Tukikeskuksen asiantun japalvelujen ja kehitysvammapoliklinikan yhdistymistä työste in yhdessä henkilöstön
kanssa muutostyöpajoissa. Tavoi eena oli asiakasprosessien sujuvoi aminen, toimintatapojen yhdenmukaistaminen, erityisosaamisen parempi hyödyntäminen
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sekä asiakaspalvelun ja edonkulun parantaminen. Kehitysvammapoliklinikan siirto Pitkäniemeen sai vauhditusta psykiatrian väistö latarpeista ja poliklinikka
muu FinMedi 5:stä Pitkäniemeen joulukuussa. Muutos haastoi henkilöstön työskentelytapojen uudistamiseen siirry äessä omista työhuoneista moni latoimisto
ympäristöön. Toimintavuoden lopussa kaikki kehitysvammahuollon toiminnat olivat keskite ynä Pitkäniemeen kehitysvammahuollon tukikeskuksen loihin.
Toimintavuonna toteute in erilaisia johtamisen ja esimiestyön kehi ämistoimia. Toimijuusjohtamisen kehi ämishankkeessa tarjo in työkaluja työyhteisöjen
toimijuuden vahvistamiseen sekä esimiesten amma llisen iden tee n kehi ymiseen. Osana hankkeen kehi ämistyötä uudelleen organisoi in ja tehoste in
kokouskäytäntöjä ja tarkenne in kokoonpanoja. Asiantun japalvelujen lähiesimiestehtävät yhdiste in ja tukikeskuksen lähiesimiestyön tueksi peruste in apulaisosastonhoitajan tehtävänkuvat. Toiminnan sisältöä kehite in mm. asiakasohjaus- sekä tahdosta riippuma oman hoidon prosessia kehi ämällä. Au smikuntoutus-

yksikön kehi ämistoimien tueksi peruste in asiakasraa sekä työterveys-, työsuojelun- ja henkilöstön edustajilla vahviste u kehi ämistoimien seurantaryhmä.
Henkilöstön koulutustaustan vahvistamiseksi muute in
lähihoitajan vakansseja sairaanhoitajiksi sekä peruste in uusi erikoislääkärin vakanssi. Osaamisen kehi ämisen painopistealueena oli perhetyön kehi äminen ja
Lapset puheeksi- toimintamallin käy ööno o. Toimialueen ylläpitämä kehitysvammalääke eteen valtakunnallinen mee ng-ohjelma on herä änyt lisääntyny ä kiinnostusta ja edesau anut verkostoitumista.
Työhyvinvoinnin ja henkilöturvallisuuden tueksi ja sairaspoissaolojen vähentämiseksi on mm. sopeute u
työrajoi eisten tehtävänkuvia, vahviste u väkivalta lanteiden jälkipuin a, hyödynne y työterveyshuollon
lyhy erapiamahdollisuu a, tehoste u varhaisen tuen
toimintamallia, täydenne y henkilöhälytyslai eita, vahviste u var oin palvelua, kehite y perehdytystä sekä
tarkenne u turvallisuusyhdyshenkilöiden tehtävänkuvia.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.

Toteuma

Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.
Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
4,3

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).
97 % ”osi ain tai täysin samaa mieltä”, 1 % ”täysin tai osi ain eri mieltä”
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PROSESSIT
Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

Turvallisuusindeksi 2019 on 19 %. Vuonna 2018 oli 28 %.

Perustelu poikkeamaan

Asiakkaiden henkilöstöön kohdistama väkivalta aiheu aa hoitohenkilöstön psykososiaalista
kuormi umista. Vaikka toimia turvallisuuden parantamiseksi tehdään koko ajan ja mm. työtapaturmat on saatu vuoden aikana vähenemään, asiakkaat muu uvat samaan aikaan yhä vaikeahoitoisemmiksi ja väkivallan uhan kokemus lisääntyy.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

83 %

Perustelu poikkeamaan

Vuoden aikana sulje in laitoshoitopaikkoja, jonka myötä vapautuneet vakanssi olivat tyhjillään.
Vuodenvaihteessa 2019/2020 tehdyt kustannuspaikkamuutokset aiheu vat lastoin ongelman ja toiminnallisen kuntoutuksen keskustelut puu uvat laskennasta. Pitkillä poissaoloilla
olevia henkilöitä, joiden kanssa ei kehityskeskustelua pysty y pitämään eikä vakansseilla ollut
sijaista. Kaikkien lyhytaikaisten sijaisten kanssa ei käyty keskusteluja.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.

Toteuma

Lääkärit 9,0
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 3,6
Muu henkilöstö 1,7

Perustelu poikkeamaan

Työstä irro autuminen vaikeaa asiantun jatyössä. Hoitohenkilöstön sijaisista ajoi ain pulaa.

Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (henkilöstökysely, asteikko 1-5).

Toteuma

80%

Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8–10
(asteikko 1–10).

Toteuma

97 %
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Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

-82 %

Perustelu poikkeamaan

Henkilöstörakenteesta johtuen eteellisten tutkimusten ja julkaisujen määrä on vähäistä.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Muutos –18%

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Muutos –2 %

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

9 853

10 332

-479

95 %

Toteuma
2018
10 141

Toimintamenot
Tavoite
Toteuma

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.
Toteuma 95 % talousarviosta

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2019
2

Tavoite 2019
80

Poikkeama te
-78

Toteuma-%
3%

Toteuma 2018
28,7

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite
Toteuma

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myyn kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.
Muutos viime vuoteen -2,4 %

Perustelu poikkeamaan

Vuoden 2019 aikana kysyntä kohdistui ensi sijaises aikuisten kuntoutusyksiköihin, missä oli
jonoa jäsenkunta-asiakkaista. Kun en kanssa Kehas-ohjelmassa sovitun tavoi een mukaises
sulje in 7 aikuisten laitoshoitopaikkaa.
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TOIMIALUE 7
Toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo
Toimialuejohtajan varahenkilö Anu Tanskanen
Tilinpäätös
2019

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

Toimialue 7

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

92 693

94 939

94 939

93 536

98 %

99 %

Toimintakulut

94 774

94 214

94 174

94 299

101 %

101 %

- josta palkat
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä

32 733
-2 847
-3 702

31 252
-194
-1 409

31 149
-154
-1 368

31 439
-1 619
-3 294

105 %

104 %

Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(ne o)

Hoito-jaksot

Päivä-

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

Acuta päivystyksen va

238,9

6 991

7 840

16

128 859

21

Tehohoidon va

106,3

4 306

1 646

-

-

20

Ensihoidon, kivunhoidon ja
anestesian va

79

-

-

-

-

-

Toimialueen kanslia

8,1

-

-

-

-

-

432,2

11 297

9 486

16

128 859

41

YHTEENSÄ

Toimialue 7 on 2019 ollut talouden ja toteuman suhteen edelleen eri äin vaikeassa lanteessa. Toimialue
jäi merki ävän alijäämäiseksi, erityises palkkakustannusten ylityksen vuoksi.
Acutan ja Valkeakosken päivystysten toiminnassa ei
tapahtunut vuonna 2019 merki äviä muutoksia. Jo
edellisenä vuonna suurin osa lapsipo laista oli siirtynyt
lasten päivystyksen hoide aviksi, ja vatsakipuisten sekä
psykiatristen lasten hoitovastuun siirtoa vuoden 2020
alusta valmistel in. Vuonna 2019 Acutassa oli 104611
hoitokontak a, mikä oli 5 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna johtuen suurelta osin lapsipo laiden määrän
vähenemisestä.
Lääkäriresurssi oli vuonna 2019 aiempaa parempi. Edelleen kuitenkin joudu in vuokraamaan lääkäreitä Terveystalolta sekä Acutaan ja erityises Valkeakosken
päivystykseen. Hoitohenkilöstön rekrytoin sujui hyvin.
Resurssia käyte in alkuvuodesta suunniteltua enemmän, ja ylitystä pyri in kesästä alkaen korjaamaan työvuoromuutoksilla. Välinehuoltajien poistumista Acutasta vuoden 2020 alusta valmistel in siirtämällä heidän
työtehtäviään sairaalahuoltajille.
Päivystyksen vastuualueella tapahtui useita esimiesmuutoksia. Esimiesmuutoksista johtuen aiemmin aloitetut kehityshankkeet etenivät hitaas ja uusia hankkeita
vasta suunnitel in. Uudistamisohjelman jatkovaiheessa
on suunni eilla myös Acutalle uusia toiminta loja, ja
asian valmistelu jatkui käyte ävissä olevan edon mahdollistamalla tasolla.
Ensihoito, kivunhoito ja anestesia vastuualueella koPshp:n linpäätös ja toimintakertomus 2019
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koontui tehon vastuualuejohtajalla ja TA8:n anestesiaylilääkärillä laajenne u ns. ohjausryhmä n. kerran
kuukaudessa. Anestesiavastuulääkärit kokoontuivat
muutaman kerran vuoden aikana. Ensihoidon vastuuyksikkökokouksia pide in n. kerran kuukaudessa.
PSHP:n ensihoidon tehtävämäärät eivät enää kokonaismäärän osalta jatkaneet vuotuista kasvuaan, nousua
tapahtui A-B tehtävissä ja vastaavas C-tehtävissä oli
samaa suuruusluokkaa oleva lasku. Taustalla tehtävämäärien muutoksissa on käy öönote u ERICAjärjestelmä. Lisääntyneeseen työmäärään reagoi in
kehi ämällä ken äjohtojärjestelmää eriy ämällä lannejohtamista ja ken äjohtamisesta ken äjohtajatyöparin avulla. Palvelutasopäätös toteutui niin PSHP kuin
ERVA-tasoises kohtuullises . Erva-yhteistyönä valmistel in Seinäjoen lääkärihelikopterin perustamista.
Anestesiapuolella
valmistaudu in
uuden
Drakennuksen käy öönoton tuomiin haasteisiin. Anestesiapäivystyksen turvaaminen edelly yöaikaisen leikkaus-ja heräämötoiminnan keski ämistä avautuvaan
TULOn yksikköön. Esikäyn prosessia saa in sujuvoite ua ja samanaikaises työaikaa käyte in myös sähköisen anestesiasuunnitelma-alustan suunni eluun.
Po laan voinnin postopera iviseen seuraamiseen panoste in ns. KIPA-pilo n kau a.

Teho-osaston paikkalukua vähenne in vuoden 2019
alusta edellisen syksyn 22 paikasta 20 po laspaikkaan.
Vuonna 2019 teho-osastolla hoide in 1651 po lasta
(vähennystä edellisvuoteen 222 hoitojaksoa). Ne ohoitopäiviä kertyi 116 vähemmän kuin v. 2018 eli 4306.
Paikkavähennysten takia teho-osaston kuormitus nousi
ajoi ain korkeaksi 80-90%, vaikka osaston kokonaiskuormitus säilyi keskimäärin 64 % vuoden 2019 aikana.
Tehohoitoa ja tehoste ua valvontaa vaa vista po laista
opera ivisia po laita oli lähes puolet eli 47 % ja päivystyspo laita 72 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 2,6 päivää (2018 2,4 päivää). Loppuvuonna 2019 on sovi u
vuodeosastovalvontojen kanssa po laiden hoitopaikoista eli minkälaisia po laita hoidetaan valvonnoissa ja
ketkä po laat kuuluvat hoitoon teho-osastolle. Osaston
nopeat kuormitusvaihtelut, hoidon turvaaminen korkean kuormituksenkin aikana ja toisaalta kustannustehokkuus matalamman kuormituksen aikana on edelleen
vaikeaa ja tämän takia loppuvuonna 2019 pääte in
käynnistää yhdessä Sydänsairaalan teho-osaston kanssa
selvi elyt mahdollista yhdistymistä tai ainakin iviimpää yhteistyötä ajatellen. Selvitystyö on suunniteltu
tehtäväksi kevään 2020 aikana.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1
pisteen ja punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1.
Toimialueen tulos lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto määri ää tavoitetason.

Toteuma

Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
1,7

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Toteuma

95% osi ain tai täysin samaa mieltä (Acuta 96%, teho 95%).
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Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri laaji ain ja kokonaistoteuma toimialuei ain +/- 3 %.

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)
Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)
Sopimusasiakkaat yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Toteuma 2019
40 453

Tavoite 2019
40 217

Poikkeama te
236

Toteuma-%
101

Toteuma 2018
39 769

641

672

-31

95

623

41 094

40 889

205

101

40 392

Sopimusasiakkaiden toteuma 101%, ollaan toteumassa vaikka muut sopimuskunnat laskussa.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite

Hoidollisille vastuualueille 80 % antaa arvosanan 4-5
Ei-hoidollisille vastuualueille 70 % antaa arvosanan 4-5

Toteuma

84% tavoi een mukainen.

Hoitojaksotuo avuus
Tavoite

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse (kustannukset per painote u hoitojakso).

Muutos

Muutos -3,6 % DRG-pisteen hinta laskenut, tuo avuus parantunut.

Turvallisuuskul uuri
Tavoite
Muutos

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.
41

Perustelu poikkeamaan

EKA 32 epävarmuus joulunajan toiminnoissa, ken äjohtajien määrässä, lisääntyneet tehtävämäärät. Acuta 27 lukuisat esimiestyönmuutokset kuluvana vuotena. Teho 72 tavoi eessa.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

55

Perustelu poikkeamaan

Kanslia 78. EKA 75 ryhmäkehityskeskustelut eivät kirjaudu oikein. Acuta 28. Teho 94, tavoi eessa.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Toteuma

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.
Lääkärit 7,1
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 4,3

Perustelu poikkeamaan

Muu henkilöstö 3,8
Akutologeille suunna uja talon ulkopuolisia koulutuksia varsin huonos tarjolla, minkä vuoksi
Acutassa lääkäreiden koulutusmäärä alhaisempi.
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Sisäinen mainemittari
Tavoite
Toteuma

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.
67%

Perustelu poikkeamaan

Teho 83% tavoi eessa. EKA 76%. Acuta 54%.

Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10
(asteikko 1-10).

Toteuma

88%

Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

Teho 55%, muilta vastuualueilta ei vastausta.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

-16%

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

2%

Perustelu poikkeamaan

Acuta -3% tavoi eessa. EKA +53%, seli yy kahdella pitkällä sairaslomalla. Teho 1%.

Sairauspoissaolopäivät

Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

2%

Perustelu poikkeamaan

Acuta -3% tavoi eessa. EKA +53%, seli yy kahdella pitkällä sairaslomalla. Teho 1%.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

-8%
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

32 733

31 149

1 584

105

31 252

EKAn ja tehon osalta tavoi een mukaiset, Acutassa palkkabudje n ylitys skeä hoito- e ä lääkärihenkilöstössä.

Toimintamenot

Toteuma

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.
101%

Perustelu poikkeamaan

Pieni toimintamenojen ylitys, johon puutu u kesken kauden mm toimintamalleja muu amalla.

Tavoite

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019
-2 847

Tavoite 2019
-154

Poikkeama te
-2 693

Toteuma-%
1 849

Toteuma 2018
-2 348

Kaikkien vastuualueiden osalta tulos miinuksella, toiminnan vähentymistä ei ole rii äväs saatu
huomioitua kulupuolella.
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TOIMIALUE 8
Toimialuejohtaja Petri Oivanen
Toimialuejohtajan varahenkilö Anu Nyman
Tilinpäätös
2019
Toimialue

Talousarvio
2019

Muute u Talousarvio 2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

97 369,3

92 911,4

92 101,5

89 570,7

105,7

108,7

Toimintakulut

91 044,8

90 748,5

90 408,0

87 127,3

100,7

104,5

- josta palkat

37 857,7

36 539,0

36 148,7

35 134,7

104,7

107,8

Tilikauden tulos

5 370,4

1 145,8

676,4

1 590,4

794

337,7

Tilikauden yli/alijäämä

4 499,8

-21,3

-490,7

729,6

-917

616,7

Hoitojaksot
Hoitopäivät
(lasku ava
(ne o)
)

Päiväkirurgia
(lasku ava)

Avohoitokäynnit
(kuntalasku
te ava +
sis.kons.)

Keskimäärin käytössä olleet
sairaansijat

Vastuualueet

Työpanokset

Sisätau en vastuualue (va61)

132,1

33 429

4 293

14 620

104

Neurologian ja fysiatrian vastuualue (va62)

124,1

18 019

825

11 464

59

172,1

31 176

4 169

13 375

93

213,4

15 735

4 460

2 543

43 123

54

Toimialueen kanslia (va60)

32,2

-

-

-

-

-

YHTEENSÄ

673,9

98 359

13 747

2 543

82 582

309

% sairaanhoitopiiristä

12 %

27 %

18 %

22 %

8%

23 %

Geriatrian ja yleislääke eteen vastuualue
(va63)
Leikkaustoiminnan vastuualue (va64)

Vuoden 2019 merki ävimmät muutokset olivat selkäydinvammapo laiden hoidon ja kuntoutuksen siirtyminen keväällä toimialueelta 3 toimialueelle 8, osaston
HB5 siirtyminen Sydänsairaalan toiminnaksi toukokuussa sekä geriatrian osaston HU3 sulkeminen syksyllä.
Vuonna 2019 käy öasteet olivat hieman edellisvuo a
alhaisemmat, mu a käytännössä vuodepaikat olivat
edelleen lähes täynnä. Ns. ylipaikkojen käy ö raja in
ainoastaan päivystysalueen monipo las lanteisiin. Hoitajaksojen ja -päivien kokonaismäärä laski osastosiirtoihin lii yen. Osastoilla jatkohoitopaikkaa odo avien
määrä oli korkeimmillaan 50 po lasta ja pienimmillään
vain 3 po lasta; keskimäärin jatkohoitopaikkaa odo avia po laita oli 20-30. Taysin jatkohoitopo laiden osalta
pyri in edelleen vähentämään 1-3 vuorokauden jatkohoitoa vaa vien po laiden siirtoa. Hatanpään kampusjohtoryhmässä keskustel in edelleen erityises hoitoketjun toimivuuteen lii yvistä asioista. Geriatrian takapäivystys vakiintui ja se antoi konsultaa oapua myös
muun Pirkanmaan alueen hoivalaitoksille. Valkeakosken
sairaalan toimintamuutosten myötä TA8 toimi ama
kirurgian aluetakapäivystys lopete in vuodenvaihteessa 2019-2020.
Leikkaustoiminnan vastuualueella leikkausalien määrä
pysyi ennallaan, samoin toimenpiteiden määrä eli n.
7000 leikkausta / vuosi. Leikkausaikojen antoa saa in
kehite yä niin, e ä isolle osalle po laista leikkausaika
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annetaan poliklinikkakäynnin yhteydessä. Gynekologista
toimintaa Hatanpäällä lisä in. Vuodepaikkojen määrä
säilyi ennallaan.
Neurologian ja fysiatrian vastuualueelle liite in TA3:lta
neurologinen kuntoutusyksikkö (Neku) ja selkäydinvammapoliklinikka 1.3.2019 alkaen. Po laspaikkoja vähenne in osastolta HNE1:llä 32 paikasta 26 po laspaikkaan. Neurologian poliklinikan toiminta siirtyi 1.9.2019
TA3:lle. Fysiatrian yksikössä on aloite in neuvo elut
12/2019 henkilöstön ja toimintojen kokonaisvaltaisesta
yhdistämisestä TA3:lle 1.4.2020 alkaen.
Geriatrian ja yleislääke eteen vastuualueen roolia vahosana
ikäihmisten
akuu hoitoa.
viste in
Tays Hatanpään sairaalassa lisä in geriatrin konsultaaoita erityises kirurgian osastoille palvellen iäkkäiden
hoitoa myös muualla. Ko lääkäritoiminnasta luovu in
vuoden vaihteessa 2020 ja toinen akuu geriatrian
osastoista sulje in. Geriatriset arviot vie in hoitokertomukseen siirtyen siten sähköiseen hoidon suunni eluun. Ko sairaalan toiminta-alue laajentui ja po lashotellihoitajatoiminta siirtyi Ko sairaalan toiminnak-

si 09/19. Vastuualue on osallistunut sairaanhoitopiirin
hoidon
kehi ämiseen
pallia ivisen
ja kaatumistenehkäisytyöhön. Lonkkamurtumapo laiden
arvioin
Geriatriakeskuksen
poliklinikalla vakiintui. Toimintakyvyn arvioin - ja kirjaamiskäytäntöjä kehite in, ja luo in malli iäkkään po laan esi etojen selvi ämiseen OmaTaysiin. Yhteistyö
yliopiston kanssa on jatkunut iviinä, ja vastuualueella on meneillään useita tutkimushankkeita.
Sisätau en vastuualueella hengityshalvauspo laat siirtyivät TA1:lle vuoden 2019 alusta ja vuodeosasto HB5
siirtyi toukokuun lopussa 2019 Sydänsairaalan toiminnaksi. Sisätaudit on sijoi anut sydänvuodeosastolle
sopimuksen mukaises kaksi erikoistuvaa lääkäriä. Kardiologisen toiminnan siirry yä sisätau en neljä vuodeosastoa sekä sisätau en ja reumasairauksien poliklinikat
ovat jatkaneet toimintaansa muutoksi a.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.

Toteuma

Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
Pisteiden painote u keskiarvo 1,8. Suurin muutos painotetussa keskiarvossa on tapahtunut
neurologian ja fysiatrian vastuualueen keskiarvossa (2,5>1,6), missä näkyvät isot organisaaomuutokset vuonna 2019. Pistearvo pudonnut myös geriatrian ja yleislääke eteen vastuualueella, missä on myös tapahtunut organisatorisia muutoksia.

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä
enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Toteuma

97% annetuista vastauksista on arvo 4 tai 5 ja 1% vastauksista on 1 tai 2.

Perustelu poikkeamaan

Tavoite toteutunut.
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ASIAKAS
Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri laaji ain ja kokonaistoteuma toimialuei ain +/- 3 %.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)
Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)

74 915

74 327

588

100,8

76 356

1 125

763

362

147,5

475

Sopimusasiakkaat yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

76 040

75 090

950

101,3

76 831

Palvelusopimusten toteuma 101%. Myynnit jäsenkunnille toteutuivat hieman yli tavoi een huolima a siitä, e ä pilo en myynnit ovat ohjautuneet toimialueille 3 ja 4. Yksi sairaala -mallin mukaiset yhdenmukaiset kirjaamisperiaa eet ja yhteiset hinnastot ovat vaiku aneet myyn en toteumaan.

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.

Toteuma

Toteuma on 11%. Tilanne pysynyt lähes samana verra una edelliseen vuoteen.

Perustelu poikkeamaan

Hoitojaksojen uusiutuminen on samaa luokkaa koko sairaanhoitopiirin alueella. Näiden po laiden tunnustamiseen ja sitä kau a parempaan hoidon suuntaamiseen pyritään koko hoitoketjun
yhteistyötä parantamalla.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiota toteutuu 100% määräajan
mukaan, yksikään ei toteudu alle 95%
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen

Toteuma

Perustelu poikkeamaan

Hoitoon pääsy
Hoidon tarpeen arvioin aloi aminen asetetussa määräajassa (0-21vrk) toteutunut 100%. Hoidon tarpeen arvioin (0-90vrk) toteutunut 84%. Hoitoon pääsy (0-180vrk) toteutunut 99%.
Geriatrian ja yleislääke eteen vastuualueella lääkäriresurssivaje on vaiku anut hoidon tarpeen
arvioin a odo aneiden toteumaan.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Kiireellisten lähe eiden käsi ely 0-3vrk on toteutunut 93% ja kiireelliseen hoitoon pääsy 0-30
vrk:n sisällä on toteutunut 91%.

Perustelu poikkeamaan

Valtaosa ylityksistä johtunee edelleen kirjausvirheestä, vaikka ohjeistusta tarkenne in jo syksyllä 2018.
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Hoitojaksotuo avuus
Tavoite
Muutos

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse (kustannukset per painote u hoitojakso).
Lähes kaikilla vastuualueilla DRG-pistehinta on noussut lukuun o ama a sisätau en vastuualueen pistehintaa. Neurologialla pisteet vähentyneet ja kustannukset nousseet.

Perustelu poikkeamaan

V. 2018 ei vielä ollut käytössä DRG-laskutusta. Vuonna 2019 ote in käy öön DRG-laskutus ja
kirjaamisen tärkeys on korostunut 2019 drg-laskutuksen näkökulmasta. Neurologialla ja fysiatrialla suurin pistehinnan kasvu, jo a seli ää Nekun siirto TA3:lta. Nekun toimintaan sitoutuu henkilöstöresurssia merki äväs enemmän suhteessa po lasmäärään.

Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

Turvallisuuskuva on 46%

Perustelu poikkeamaan

Vastanneiden määrä kokonaisuudessaan laskenut edellisestä vuodesta. Tulos ilmentää organisaa on ja henkilöstön epävarmuu a tulevaisuudesta.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite
Toteuma

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .
Kehityskeskustelujen toteuma 86% toimialueen tasolla.

Perustelu poikkeamaan

Yhtenä tekijänä tyhjät lääkärivakanssit, joiden osalta rekrytoin ei ole onnistunut (lii yen vertailukohtana olevaan vakanssimäärään). Toimialueella on hankala itse seurata kehityskeskusteluiden toteumaa kesken vuo a.

Täydennyskoulutus
Tavoite
Toteuma

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.
Lääkärit: koulutuspäiviä 4,9 vrk/vakanssi
Hoito- ja tutkimushenkilöstö: koulutuspäiviä 3,2 vrk/vakanssi
Muu henkilöstö: koulutuspäiviä 4,0 vrk/vakanssi

Perustelu poikkeamaan

Jatkuva muutos ja resurssien niukkuus on todennäköises vähentänyt koulutuspäivien toteumaa
sekä lääkäri- e ä hoitohenkilöstön osalta.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

72% henkilöstöstä on antanut arvosanan 3-5.

Perustelu poikkeamaan

Vastanneiden määrä vähentynyt edellisestä vuodesta. Taustalla jatkuvat isot muutokset ja epävarmuus tulevasta näkyvät varmas vastausten määrässä ja toteuma-%:ssa.
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Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan 8-10

Toteuma

Hoitoalan opiskelijoista 89% on antanut arvosanan 8-10.

Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite
Toteuma
Perustelu poikkeamaan

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiite äväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.
64% lääke eteen opiskelijoista antanut arvosanan 6-7. Tulos ainoastaan Leikkaustoiminnan vastuualueella. Edelliseen vuoteen nähden nousua on 5%-yksikköä.
Vaikka tavoite ei ole toteutunut, suunta on kuitenkin oikea.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

Muutos -2%

Perustelu poikkeamaan

Uusia tutkimuksia ei ole tullut, vaikka aiempina vuosina on ollut merki äviä tutkimuksia mm.
ortopediassa.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite
Toteuma

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.
Muutos +200% (2 > 6)

Perustelu poikkeamaan

Tutkimus- ja julkaisutoiminnassa on erityises geriatriaan lii yvä nousu.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut toimialuetasolla. Sairauspoissaolopäivät kasvaneet 1,38 päivää/
laskennallinen vakanssi. Sisätau en ja Leikkaustoiminnan vastuualueilla päivät vähentyneet,
mu a Neurologian ja fysiatrian sekä geriatrian ja yleislääke eteen vastuualueilla kasvaneet.

Perustelu poikkeamaan

Suurin muutos näkyy neurologian ja fysiatrian vastuualueella ja sen suhteen on pitkin vuo a
pyri y vaiku amaan eri keinoin. Geriatria ja yleislääke eteen vastuualueella ollut odo ama omia pitkiä sairaslomia. Organisaa omuutosten vaikutus näkyy taustalla.
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Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut. Lyhyet sairauspoissaolot/laskennallinen vakanssi kasvaneet 7%.

Perustelu poikkeamaan

Taustalla jatkuva muutos, po laiden korkea hoitoisuus ja sijaishenkilöstön määrä, joka ei ole
ka anut lyhytaikaisten sijaisten tarve a.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma
2018

37 857,7

36 148,7

-1 709

104,7%

35 134,7

Palkkamenojen toteuma 105% toteutuen 1,7m€ yli talousarvion. Taustalla vaiku avia tekijöitä
mm. TVA:n vaikutukset, sairaslomien ja siten myös sijaisten käytön kasvu arvioitua suurempaa
johtuen mm. organisaa omuutoksista.

Toimintamenot
Toteuma

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.
Toimintamenojen toteuma 101%. Toimintamenot kokonaisuutena yli vät talousarvion vain
0,6m€. Henkilöstömenoissa talousarvio yli yi palvelujen ostojen ja materiaaliostojen jäädessä
alle budjetoidun tason.

Perustelu poikkeamaan

Palkkamenojen osalta TVA ja sijaisten käy ö jatkuvas muu uvassa organisaa ossa.

Tavoite

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019
5 370,4

Tavoite 2019
676,4

Poikkeama te
4 694

Toteuma-%
794%

Toteuma 2018
- 1 590,4

Tilikauden tuloksen mi aritoteuma 4,3. Jäsenkuntamyynnit, ulkokuntamyynnit sekä muut myynnit toteutuivat 0,9m€ budjetoitua pienempinä. Tätä seli ää korvatau en ja naistentau en pilo en laskutuksen tuloutuminen TA3:lle ja TA4:lle. Pilo en osalta sisäinen laskutus ao. toimialueilta kompensoi ulkoisten tulojen toteumaa siten, e ä myyn tuotot kokonaisuudessaan toteutuivat 5,3m€ yli talousarvion. Maksutulot sen sijaan jäivät 1,2 m€ alle budjetoidun tason sekä
vuodeosastohoidon maksujen e ä avohoidon asiakasmaksujen osalta. Tähän vaiku
pilo erikoisalojen asiakasmaksujen siirto muille toimialueille sekä organisaa omuutokset kesken
vuo a (osasto U3:n sulkeminen, os. B5:n siirtyminen Sydänsairaalalle ja neurologian poliklinikan
sekä silmäyksikön siirto TA3:lle). Jäljelle jääneen avohoitotoiminnan osalta on sen sijaan nähtävissä kasvua. Myyn tulojen kasvuun vaiku aa yksi sairaala-mallin mukaisiin hinnastoihin siirtyminen sekä kirjauskäytäntöjen yhtenäistäminen erikoisaloi ain. Toimintamenoista henkilöstömenot toteutuivat 1,9 m€ muute ua talousarviota suurempina. Taustalla vaiku avia tekijöitä
olivat mm. TVA:n vaikutukset, jotka kohdistuivat suurelta osin TA8:lle. Myös sijaisten käy ö organisaa omuutos lanteessa oli aiempaa suurempaa. Palvelujen ostot ja materiaalien ostot toteutuivat sen sijaan 1,3m€ budjetoitua pienempänä. Palvelujen ostoista terveyspalvelut sekä
sisäiset palvelut ali uivat 1m€. Kuvantamisen ostot toteutuivat 0,5m€ alle talousarvion (0,4m€
alle edellisen vuoden tason). Laboratoriopalvelujen ostot toteutuivat 0,8m€ edellistä vuo a pienempinä. Tässä näkyy mm. organisaa omuutokset pitkin vuo a. Materiaalien ostot sen sijaan
ali uivat yht. 0,3m€ lääkeostojen ja hoitotarvikkeiden osalta. Tilikauden tulostavoite saavute in
ja tulos oli 4,7m€ talousarviota posi ivisempi.
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PALVELUKESKUS
Palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola
Palvelukeskuksen johtajan varahenkilö Päivi Järvinen
Tilinpäätös
2019
Palvelukeskus

1 000 e

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019
1 000 e

1 000 e

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

1 000 e

%

TP2019/
TP2018
%

Toimintatuotot

191 545

188 665

188 665

176 938

102 %

108 %

Toimintakulut

173 287

168 347

168 182

159 975

103 %

108 %

- josta palkat

38 294

37 446

37 311

40 191

103 %

95 %

Tilikauden tulos

-1 729

86

252

-6 329

-206

1 190

1 356

-4 841

Tilikauden yli/alijäämä
Vastuualueet

Työpanokset

Sairaala- ja välinehuolto

528,4

Toimi lat

78,7

Tietohallinto ja teknologia

21,1

Henkilöstö- ja asiakaspalvelut

100,4

Talous- ja laskentapalvelut

25,2

Palvelualueen kanslia

4,3

TKI – keskus

47,9

YHTEENSÄ

806,1

% sairaanhoitopiiristä

14,4

Palvelukeskuksen vastuualueilla merki ävä työkohde
oli L- ja D-siiven valmistuminen, varustelu, käy öönoton tukeminen ja palveluiden sinne järjestäminen.
Rakenteellisena uudistuksena Monetra Pirkanmaa Oy ja
Pirkanmaan Voimia Oy aloi vat toimintansa. Uusi toimintamalli sekä kumppanuusmalli ote in niiden kanssa
käy öön.
Henkilöstö- ja asiakaspalveluiden vastuualueella kirurgian koulutuskeskuksen ja taitokeskuksen koulutus laisuuksien lukumäärät kehi yivät myönteiseen suuntaan.
Työsuojelussa koulute in sairaanhoitopiirin esimiehiä
riskien hallintaan ja ohjeistuksia uusi in, kuten epäasiallisen kohtelun mene elyohje, irtaimiston puhdistus ja
terveellinen sisäympäristö. Yhteistyö Monetra kanssa
käynnistyi vuoden alusta, jolloin osa palkkahallinnon
tehtävistä ja henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksella
palveluntuo ajalle. Kesällä osa rekrytoinnin tukipalveluista siirtyi Monetran tuo amiksi palveluiksi. Sairaanhoitopiirin esimiehille ote in käy öön ak ivisen tuen
mallin mukainen sairauspoissaoloheräte. Asiakaspalvelukeskuksen puhelunvälitys ja palveluneuvonta siirtyivät uuteen D-rakennukseen syksyllä. Po lasjärjestötoiminta käynniste in ns. kohtaamispaikassa osana aulan
palveluita. Vapaan hoitopaikan valinnan neuvontaa ja
opastustoimintaa jatke in. Palveluneuvonnan roolia
laajenne in OmaTays neuvontaan. Sisäiseen palveluneuvontaan pilotoi in chatbot ja kokemukset olivat
myönteisiä.
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Talous- ja laskentapalveluissa siirre in vuoden alusta
Monetran tehtäväksi talouden perustoimintoja, kuten
ostolaskut, yleislaskutus, kirjanpito ja maksuliikenne.
Sairaanhoitopiirissä ede in vuoden aikana yksisairaalamalliin, jolloin Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan
toiminnot yhdiste in Taysin toimialueisiin, mikä vaiku
talousprosesseihin ja raportoin in. Talouspäällikkömallia pilotoi in kolmella toimialueella vuoden aikana ja
sillä oli vaikutusta taloussuunni elun resurssien
käy öön.
Sairaala- ja välinehuollon vastuualueella L-ja Drakennuksen valmistumisen myötä osastopalveluita sovite in sairaalahuollon asiakkaiden uusiin loihin ja
palvelutarpeisiin. Sujuva arki- projek lla tavoitel in sairaalahuoltajien sairaslomamäärän kääntämistä pysyvään
laskuun. Välinehuollon uudet tuotanto lat ote in
käy öön. Työvaateuudistuksen ja työvaateautomaa n
käy öönoton valmistelutyö saate in loppuun. Ruokapalvelujen osalta vakiinnute in vuoden alussa käynniste yä kumppanuusyhteistyötä Voimian kanssa.
Tietohallinto- ja teknologia
vastuualueella Lrakennuksen muutot toteute in yhteistyöllä ja koordinoinnilla lojen käy äjien kanssa. L-rakennukseen asenne in yli tuhat työasemaa oheislai eineen ja 1500 lääkintälaite a, sekä ote in käy öön etoliikenneverkot.
Tietoallasratkaisun määri ely ja varsinainen hanke aloite in loppuvuodesta, hanke on useampivuo nen ja se

on osa edolla johtamisen kehi ämisen kokonaisuu a.
Alkuvuodesta puheoperaa oriksi vaihtui DNA, muutos
koski noin 4000 puhelinlii ymää. L-rakennuksessa
ote in ensimmäistä kertaa käy öön hoitotyöhön Taysissa kehite y Mobi-älypuhelinkonsep , jossa on myös
tukipalveluiden laamiseen kehite y Pake -sovellus.
TKI- keskus vastuualueella onnistu in kanavoimaan
lisääntyny ä ulkoista rahoitusta TKI-toimintaan ja infrastruktuuriin. Uusien palveluiden kehitystä jatke in
mm. tutkimus etojärjestelmä TAUCRIS valmistelulla,
kliinisen informa ikka imin käynnistämisellä, terveys edon käytön edellytysten vahvistamisella, jatkuvan kehi ämisen mallin lanseerauksella sekä aloi amalla painehaavojen ehkäisyohjelma. Valmistelun myötä Tays
Syöpäkeskukselle myönne in OECI Cancer Center –
status, joka vahvistaa Taysin asemaa merki ävänä syövän hoidon osaajana Euroopassa.
Toimi lat vastuualueella etupihahanke valmistui ja lat
ote in käy öön sovitun aikataulun mukaises . Hanke
pysyi sovitussa budje raamissa. Pitkäniemen terapiatalo valmistui ja psykiatrian uudisrakennuksesta (Trakennus) teh in investoin päätös. Uudet rakennukset
kasva vat ylläpito-organisaa on työalue a. Muutoksista huolima a sairaalan perustoiminta pysty in turvaamaan lojen ja kiinteistöjärjestelmien osalta.

Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC -mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto
määri ää tavoitetason.

Toteuma

Toimialueella painote u keskiarvo yli 3,5.
1,6

ASIAKAS
Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite

Hoidollisille vastuualueille 80 % antaa arvosanan 4-5
Ei-hoidollisille vastuualueille 70 % antaa arvosanan 4-5

Toteuma

58 %

Perustelu poikkeamaan

Merki ävin yhteinen tekijä poikkeamalle on palveluiden toimitusten viiveissä ja yleisemmin palvelun sujuvuudessa. Yh öi ämisillä on tässä myös osuu a ja sekin vaa i edelleen laadullista
kohentamista. Palvelukeskuksen eräissä toiminnoissa, joissa on ollut merki ävimmät poikkeamat, on pysty y nostamaan palvelukykyä.
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PROSESSI
Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Muutos

TOT 2018 58% ja TOT 2019 52%

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

81 %

Perustelu poikkeamaan

Täy ämä ömät vakanssit ja henkilöstövaihdokset vaiku vat tulokseen. Kehityskeskustelut tulivat käytännössä käydyiksi työssä olevien henkilöiden kanssa.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö
vähintään 3 vrk/vuosi.

Toteuma

Lääkärit 16,5
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 3,0

Perustelu poikkeamaan

Muu henkilöstö 2,5
Palvelukeskuksen tulosta painoi alas erityises sairaala- ja välinehuollon ja teks nkäsi elijöiden
koulutuspäivien vähyys. Sairaala- ja välinehuollossa tämän parantaminen on osa sujuva arki ohjelmaa, jonka toimeenpanon eteneminen ei vielä ole eh nyt näkyä tältä osin tuloksissa.

Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

70 %

Perustelu poikkeamaan

Palvelukeskuksessa on tarve a esimiestyön osi aiseen tarkistamiseen ja laadukkaaseen vuorovaikutukseen henkilöstön kanssa. Viime vuosien muutoksia voi luonneh a murroksiksi palvelukeskuksen vastuualueille, ja niiden keskellä on kuitenkin suoriudu u hyvin.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

-2%

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite
Toteuma

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.
-10%
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

38 294

37 311

-983

102,6%

Toteuma 2018
40 191

Palkkamenot yli yivät sairaala- ja välinehuollon vastuualueella 0,6 M€:lla sekä TKI-keskuksessa 1,0
M€:lla. Sairaala- ja välinehuollossa budjetoin vaiheessa aliarvioi in Hatanpään haltuuno o ja ylitöitä teh in suunnitelmaa enemmän. TKI-keskuksen osalta palkkakulujen ylitys on posi ivinen asia ja
lii yy kuntalaskutuksen ulkopuoliseen rahoitukseen, jota onnistu in saamaan 1,2 M€:a suunniteltua enemmän käyte äväksi mm. tutkijoiden palkkakuluihin.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin.

Toteuma

TOT 173 287 ja Tavoite 168 182, tot 103,0%

Perustelu poikkeamaan

Toimintakulujen ylitys +5,1 M€ tulee valtaosin etohallinto ja teknologia -vastuualueelta. Taustalla on sairaanhoitopiirin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, joita ei ollut edossa talousarviovaiheessa ja vaikutuksia ict-kuluihin ei siksi voitu etää. TKI-keskus käy lisääntyny ä kuntalaskutuksen ulkopuolista rahoitusta palkkakulujen lisäksi myös mm materiaaliostoihin sekä
terveyspalveluiden ostoihin. Lisäksi vaiku amassa oli sekä Monetran e ä Voimian yh öi ämiseen lii yvät käytännön järjestelyt, joita ei osa u ennakoida.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2019

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

-1729

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2018

252

-1981

-686%

- 6 329

Talousarviota heikompi tulos tulee sairaala- ja välinehuollon vastuualueelta, jossa suunniteltua
2,9 M€ heikompi tulos on seurausta palkkabudje n ylityksestä ja hinnoi elun virheistä.
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YHTYMÄHALLINTO
Yhtymähallinnon johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen 30.9.2019 saakka
Yhtymähallinnon johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Mar kainen 1.10.2019 läh en
Yhtymähallinnon johtajan varahenkilö, johtajaylilääkäri Kari-Ma Hiltunen
Tilinpäätös
2019

Muute u
Talousarvio
2019

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

Yhtymähallinto

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot
Toimintakulut

155 144
157 479

139 296
156 176

140 106
156 787

147 784
167 625

111 %
100 %

105 %
94 %

- josta palkat
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä
Vastuualueet
Yleishallinto
Erillisrahoi einen toiminta:
Perusterveydenhuolto
Kehi ämistoiminta
Välite ävät palvelut
YHTEENSÄ
josta erillisrahoi einen toiminta yht.

4 311

4 842

4 811

4 171

90 %

103 %

2 744
10 063

-11 768
-495,5

-11 569
-296

-12 109
155

-24 %
-3400 %

-23 %
6492 %

Työpanokset

Toimintakulut 1000 €

28,2

3947

6,5

1343
2948
149241
157479
153532

34,7

Yleishallinto. Yhtymähallinto vastaa sairaanhoitopiirin
strategisesta johtamisesta ja päätöksenteosta yhdessä
sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kanssa.
Yleishallinnon tehtävänä on huoleh a valtuustossa ja
hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja
päätösten toimeenpanosta sekä sairaanhoitopiirin johtamisesta.
Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian perustana
ovat po laan ja asiakkaan hyvä palvelukokemus sekä
turvallinen ja laadukas hoito. Johtamista on toteute u
strategisten tavoi eiden pohjalta. Sairaanhoitopiirin
johtoryhmän jäsenet johtavat sairaanhoitopiiritasoisia
prosesseja. Nämä ovat sairaanhoitopiirin ja Taysin johtaminen, konsernin omistajaohjaus, po lashoito ja palvelutuotanto, tutkimus ja opetus, hoitotyö ja asiakaspalvelu, terveysalan opetus ja hoito eteellinen tutkimus, talous ja rahoitus, yhteisöasiakkuus ja edolla
johtaminen, päätösvalmistelu ja toimeenpano, toiminnan uudistaminen, henkilöstöresurssit ja työnantajatehtävät, etohallinto sekä sisäinen ja ulkoinen vies ntä.
Perusterveydenhuollon yksikkö tukee toiminnallaan
perusterveydenhuollossa tapahtuvaa moniamma llista
ja monialaista kehi ämistyötä, perusterveydenhuollon
lääkärikoulutusta ja tutkimusta sekä kun en ja alueen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon
integraa ota ja palveluiden järjestämissuunnitelmatyötä.
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Ydinprosessit ovat
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyö
Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen järjestämissuunnitelman laa minen on käynnistynyt.
Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
(HYTE-) koordinaa o
Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellisten minimi etoindikaa oreiden pohjalta laadi in Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen Pirkanmaan lannekatsaus rapor sekä suunnitel in tulevan maakunnan alueellinen HYTE-rakenne ja tehtävät sidosryhmien kanssa.
Tue in kun en HYTE-työtä ja toimi in alueellisissa ja
valtakunnallisissa HYTE-verkostoissa ak ivises .
Pirkanmaan alueellisen hyvinvoin kertomuksen valmistelu aloite in vuosille 2021 - 2024 sidosryhmien kanssa. Terveyden edistämisen neuvo elukunnan linjauksen
mukaises alueellisen ehkäisevän päihdetyön (EPT-)
koordinaa o sisällyte in osaksi alueellista HYTEkoordinaa ota.
Hoitoketjutyö
Terveyspor ssa on 54 hoitoketjua, joita ava u 25720
kertaa vuonna 2019. Uusina hoitoketjuina valmistuivat
päihdepalveluketju, rintasyöpäpo laan ja uniapneapo laan hoitoketjut ja Taysin erva-alueen yhteinen keuhkosyöpäpo laan hoitoketju. Uuteen matriisimuotoon päivite in Aikuisten ja nuorten astman hoitoketju, Eturauhassyöpäpo laan hoitoketju ja Raskaushoitoketju. Lisäksi päivite in 6 muuta hoito- tai palveluketjua. Hoitoketjujen juurrutuksen ja arvioinnin avuksi on laadi u
tarkistuslistat 27 hoitoketjuun. Alueen terveyskeskuksille teh in tarkistuslistojen avulla kahdes vuodessa kysely merki ävimpien hoitoketjujen käytöstä. Kyselyn
perusteella AVH-po laan hoitoketju toteutui täysin 70
%:ssa, Niska- ja selkäkipupo laan 40%:ssa, Päihdepalveluketju 35%:ssa terveyskeskuksia. Standardoidun hoitoketjumallin koulutus pide y kaikissa terveyskeskuksissa
ja siitä laaditaan koulutusvideo.
Suun ma-työvälineen uusi versio saa in käy öön lokakuussa 2019. Uusina ominaisuuksina Suun maan sisältyvät amma laisen toimikor kirjautuminen, amma laisen kysymysten (sairaanhoito/ kuntoutus/ hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) ja asiakkaiden kysymysten (yksilöasiakas/ lapsiperhe) vaihtoehdot, mahdollisuus alueellisiin ja paikallisiin asiakkuuspolkuihin, lokiseuranta sekä mahdollisuus organisaa okohtaiseen
raportoin in. Uudistuneen Suun ma-työvälineen markkinoin jatkui PETEn toimesta ensisijaises Pirkanmaalla, mu a myös kansallises . Suun maan lii yy kaksi

tutkimusta: sen reliabilitee ja käyte ävyys sekä asiakkuuksien segmentoinnin vaiku avuus.
Ketjulähe toiminta
Ketjulähe jaksoja toteutui 40 pääsääntöises perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Jaksojen laatua
arvioidaan säännöllisellä kyselyllä osallistujille. Kyselyssä omia hoitokäytäntöjään jakson perusteella aikoi
muu aa 73 % vastanneista ja yleisarvosanaksi ketjulähe t antoivat kouluarvosanoilla 9,3.
Lääkärikoulutus terveyskeskuksissa
Koulu mme Erva-alueen terveyskeskuksiin uusia ohjaavia lääkäreitä vuonna 2019 yhteensä 31. Kaikkiaan ohjaajakoulute uja on 284. Kaikki ohjaajina toimineet
olivat ohjaajakoulute uja ja heistä 65% on täydennyskoulute u vastaanoton havainnoin in. Ohjauksen
suunnitelmallisena kokeneiden koulute avien osuus
kyselyssä oli 59 %. 2019 peruste in kaksi vakanssia
yleislääke eteen erikoistuvien sairaalaerikoisalajaksoja
varten. Kolmen kuukauden jaksoja toteutui sovitut 5
(gynekologia, Tules, fysiatria, sisä- ja lastentaudit)
Alueen kunnilla yhtä lukuun o ama a on voimassa
oleva koulutussopimus. Ns. nelikantasopimukset saa in
laadi ua terveyspalvelut ulkoistaneiden kun en ja yksityisten palvelutuo ajien kanssa 1.7.2019.
Toteu mme yhdessä yliopiston kanssa muiden erikoisalojen koulu ajalääkäreiden pedagogiset koulutukset
Tutkimustyö perusterveydenhuollossa
Tutkijaterveyskeskusverkostoon kuuluu 23 Erva-alueen
27:sta terveyskeskuksesta. Ensimmäinen yhteinen tutkimusar kkeli kiiree ömistä EKG-tutkimuksista julkais in
Lääkärilehdessä 18/2019.
Kehi ämistyö
Koulu mme terveyskeskuksiin kehi äjäosaajia (TEKEkoulutus), yhteensä 107 koulute ua.
Verkostoyhteistyö on laajaa ja ak ivista. Vies mme
ak ivises toiminnastamme monia vies ntäkanavia
hyödyntäen. Vuonna 2019 julkaisimme ensimmäiset
Peten uu skirjeet.
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Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (yhtymähallintotaso)
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1 pisteen ja
punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1. Toimialueen tulos
lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoi eelle valtuusto määri ää tavoitetason.

Toteuma

2,0

ASIAKAS
Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/
lausten mukaises . Toteuma (eur) koko sopimuksesta +- 1%, laaji ain ja toimialuei ain +- 3
%.
Toteuma 2019

Sopimusasiakkaat yhteensä
(te)

104349

Tavoite 2019
92416

Poikkeama te

Toteuma-%

11933

113

Toteuma
2018
71 775

PROSESSI
Turvallisuuskul uuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 50 % vuonna 2017. Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on
55 % vuonna 2018.

Muutos

89 %

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite
Toteuma

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .
67%

Täydennyskoulutus
Tavoite

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit vähintään
10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi sekä muu henkilöstö

Toteuma

Lääkärit
Hoito- ja tutkimushenkilöstö
Muu henkilöstö

Perustelu poikkeamaan

Muu henkilöstö 3,9
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Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (henkilöstökysely, asteikko 1-5).

Toteuma

92 %

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumula ivinen mita ava arvo +8 %.

Toteuma

-

Perustelu poikkeamaan

-

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

-

Perustelu poikkeamaan

-

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

17%

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät
edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

16%

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2019
Palkkamenot yhteensä (te)

4311

Tavoite 2019
4842

Perustelu poikkeamaan
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Poikkeama te
-531

Toteuma-%
90%

Toteuma
2018
4171
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Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2019
Tilikauden tulos (te)

2744

Tavoite 2019
-11569

Perustelu poikkeamaan
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Poikkeama te

Toteuma-%

-8825

-24%

Toteuma
2018
- 12109
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Tuloslaskelman toteutuminen
Vuoden 2019 osalta kokonaisuus näy äytyy sairaanhoitopiirin kannalta vuoden 2018 kaltaisena. Toimialueiden välillä on kuitenkin tehty merki äviä siirtoja, kun
yksisairaalamallia on viety eteenpäin ja Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken toiminta on integroitu Taysin
muille toimialueille. Integroin oli huomioitu talousarvioon sisään, mu a toimialueiden välinen myyn en ja
kustannusten jako oli joudu u perustamaan oletuksiin,
joten niiden osalta toteumat saa avat osi ain poiketa
suunnitellusta. Myös Tays Hatanpään osalta korvataudit ja gynekologia on laskute u toimialueiden 3 ja 4
kau a ja tätä siirtoa ei ollut sisällyte y talousarvioon,
vaan tältä osin toteumat ovat eri toimialueella, kuin
suunnitelmaluvut. Vuoden 2019 alusta ruokapalvelut
siirre in Voimia Oy:lle ja talouden ja henkilöstöpalveluiden peruspalvelut Monetra Oy:lle. Tämä muu aa
kulurakenne a osi ain henkilöstökuluista ostopalveluihin, mu a nämä muutokset oli huomioitu talousarvioon sisälle.
Kaikkiaan talousarvio oli edellisten vuosien tapaa melko
ukka. Myyn tuotot vuodelle 2019 oli suunniteltu 0,5%
vuoden 2018 toteumaa suuremmiksi ja jäsenkuntamyynnit 0,4%. Toimintakulut oli suunniteltu 0,2% yli
vuoden 2018 toteuman. Jälkikäteen toiminnan määrää
analysoitaessa toiminnan kasvu osoi autui tätä suuremmaksi ja koko konsernin kokonaiskysyntä kasvoi
1,3% ja ulkoisten lähe eiden määrä 3,4%. Erikoissairaanhoidossa hoide ujen eri po laiden määrä kasvoi
4,4%, avohoitokäynnit kasvoivat 6%, leikkaustoimenpiteet 2,5% ja hoitojaksot vähenivät 2,1%. DRGpistetuotoksella mita una hoidon kokonaismäärä kasvoi 1,7%.
Vuoden aikana teh in vähäises talousarviomuutoksia.
Niitä teh in pääasiassa toimialueiden välisiin palkkasummiin. Työn vaa vuusarvioinnin perusteella jae avaksi sovi u järjestelyvaraerä oli alun perin jae u talousarvioon tasaises toimialueille, mu a ne korja in
talousarviomuutoksella vastaamaan työn palkkausjärjestelmän päivityksen tuloksia. Vuoden 2019 aikana
tehtyjä henkilöstösiirtoja huomioi in myös talousarviomuutoksena toimialueiden välillä. Siirrot olivat kokonaisuudessaan kuitenkin piiritasolla kustannusneutraaleja. Sydänkeskus Oy:lle siirre y Hatanpään osasto huomioi in lisäksi henkilöstökustannusten vähennyksenä
sekä vastaavina ostopalvelulisäyksinä Sydänkeskukselta. Tays Sastamalan ruokapalveluiden ostot Servi Oy:ltä
siirre in talousarviomuutoksella kulkemaan Palvelukeskuksen kau a. Kehi ämisrahoihin teh in myös
muutoksia ja niitä pienenne in 0,16 milj. euroa ja se
samalla nos piirin ylijäämätavoi een nollasta 0,16
milj. euron ylijäämään.
Vuoden 2019 toimintatuotot yli yivät lopulliseen talousarvioon verra una yhteensä 22,1 milj. euroa (2,5
%). Myynnit jäsenkunnille yli yivät talousarvioon verra una 8,1 milj. euroa (1,2 %). Vuonna 2018 toukokuussa alennetut hinnat olivat voimassa koko vuoden
2019, joten kokonaisuudessaan toimi in edellisvuo a

alemmalla hintatasolla. Myynnit ulkokunnille yli yivät
10,4 milj. euroa (9,4 %). Tämä johtui pääasiassa vapaan
hoitopaikan valinnan po laiden määrän kasvusta. Jäsenkuntamyyn en osalta on huomioitava, e ä sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyi yhteensä 10,6 milj.
euroa sopimuksetonta jäsenkuntamyyn ä, joten kunen kanssa solmitut palvelusopimukset yli yivät tämän
verran sairaanhoitopiirin omaan jäsenkuntamyyn en
talousarviota enemmän. Erikoissairaanhoito yli yi lausten osalta kaikkiaan 20,4 milj. euroa. Tilaajarenkai ain euromääräiset ylitykset kallis hoito mukaan
huomioiden kohdistuivat Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle (8,7 milj. euroa), Kehyskunnille (8,3 milj.
euroa), Jämsä-Kuhmoisille (2,3 milj. euroa), LounaisPirkanmaan laajarenkaalle (2,2 milj. euroa), Kolmosen laajarenkaalle (1,2 milj. euroa) sekä VirratRuoveden yhteistoiminta-alueelle (0,7 milj. euroa). Tilaukset ali uivat Etelä-Pirkanmaan laajarenkaalla (2,1
milj. euroa) sekä Juupajoen ja Män ä-Vilppulan yhteistoiminta-alueella (0,9 milj. euroa). Ulkoisista sopimuskumppaneista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
laus yli yi 2,8 milj. euroa ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 5,5 milj. euroa. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhoitoalueen laus puolestaan ali ui 1,6 milj.
euroa.
Muut myynnit yli vät talousarvion 0,8 milj. euroa (1,7
%). Erityisvelvoitemaksut ali uivat talousarvioon nähden 1,2 milj. euroa (12 %) ja EVO-tuotot yli vät talousarvion 1,6 milj. euroa (13,9 %). Maksutuotot yli yivät
budjetoituun noin 1,1 milj. euroa (3,3 %) johtuen odote ua suuremmasta po lasmäärästä. Muut tuotot
yli vät talousarvion 1,3 milj. euroa (7,8 %) johtuen
pääasiassa ulkopuolisesta tutkimustoiminnasta.
Toimintakulut yli vät talousarvion kaikkiaan 20,7 milj.
euroa (2,4 %). Merki ävistä kululajeista palkkakulut
yli vät talousarvion 9,6 milj. euroa (2,9%). Ylitys muodostui erityises hoitohenkilöstön palkoista 6,1 milj.
euroa (3,5%) ja tutkimushenkilöstön palkoista 1,2 milj.
euroa (7,2%) sekä lomapalkkavelan kasvusta, joka yli
talousarvion 3,9 milj. euroa. Muut henkilöstöryhmät
pysyivät talousarviossa tai ali vat sen. Palkkojen ylitysten myötä myös toteutuneet henkilöstösivukulut yli vät talousarvion 1,7 milj. euroa (2,2%)
Ulkopuolisten palveluiden ostot yli vät talousarvion
3,6 milj. euroa (1,1%). Suurin ylitys ulkopuolisten palveluiden sisällä, yhteensä 14,5 milj. euroa, syntyi läpilaskute avien erikoissairaanhoidon palveluiden ostoista.
Kau akulkulaskutus ei vaikuta piirin tuloksen muodostumiseen, sillä siitä aiheutuvat kustannukset edelleen
laskutetaan kunnilta. ICT-palveluiden ostot yli yivät 3,1
milj. euroa talousarvioon nähden sekä terveyspalveluiden ostot 0,8 milj. euroa ja toimisto- pankki- ja asiantun japalveluiden ostot 0,6 milj. euroa. Po lasvahinkovastuu pieneni 8,5 milj. euroa ja sen vuoksi vakuutukset
ali vat talousarviovarauksen yhteensä 13,2 milj. euroa.
Tämä yksi äinen erä käytännössä nos sairaanhoitopiirin likauden ylijäämäiseksi.
Materiaaliostot yli yivät talousarvioon nähden yhteensä 5,9 milj. euroa (4,9%). Näistä lääkekulujen ylitys oli
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2,0 milj. euroa, hoitotarvikkeiden 2,3 milj. euroa ja mui- Poistot toteutuivat 26,8 milj. euroa suuruisena ja ali vat
den tarvikkeiden 1,6 milj. euroa. Muut toimintakulut talousarvion 1,2 milj. euron verran, johtuen lähinnä siitä,
ä poistoissa oli varaudu u ylimääräisiin lisäpoistoihin,
yli yivät talousarvioon nähden 0,4 milj. euroa (1,6%).
joita ei kuitenkaan tehty.
Rahoitustuotot toteutuivat talousarvion mukaises . Tytäryh öistä Tekonivelsairaala Coxa Oy maksoi osinkoja Tilikauden tulos oli 2,5 milj. euroa, joka oli 2,7 milj. euroa
2,2 milj. euroa, Tays Sydänkeskus Oy 0,6 milj. euroa ja alkuperäistä talousarviota ja 2,5 milj. euroa muute ua
Fimlab Laboratoriot Oy ei maksanut osinkoja. Lisäksi talousarviota parempi. Varausten ja rahastojen muutosmerki äviä osinkotuo oja saa in Istekki Oy:ltä, joka ten jälkeen likauden lopulliseksi ylijäämäksi muodostui
maksoi osinkoja 1,2 milj. euroa. Korkotuo oja antolai- 2,67 milj. euroa.
noista saa in noin 0,5 milj. euroa. Rahoituskulut toteutuivat myös lähes talousarvion suuruisina yli yen 0,1
milj. euroa. Peruspääomalle suorite in korkoa budjetoidun 2,5 prosen n mukaan, yhteensä 3,8 milj. euroa.

Taulukko 12. Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä
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Rahoituksen toteutuminen

Toiminnan ja investoin en rahavirta oli 12,5 milj. euroa
muute ua talousarviota parempi ollen -69,8 milj. euroa.

Talousarvion investoin osaan teh in muutoksia valtuuston kokouksissa 10.6.2019 sekä 16.9.2019. Alkuperäisessä talousarviossa investoin menot yhteensä olivat 127,7
milj. euroa ja viimeisimmässä talousarviossa investoin menot olivat 111,3 milj. euroa. Lopullinen investoin en
toteuma oli 89,7 milj. euroa ja ali ui siten 21,6 milj. euroa. Palautuskelpoiset lii ymismaksut eivät näy rahoituslaskelmalla investoin en summassa, vaan antolainasaamisten lisäyksenä. Investoin en toteutuminen käsitellään tarkemmin investoin kappaleessa.

Antolainasaamisten lisäyksenä näkyy talousarviossa
huomioima omia palautuskelpoisia lii ymismaksuja
0,25 milj. euron edestä. Antolainoja lyhenne in odotusten mukaises . Pitkäaikaista lainaa noste in talousarvio
mukaises yhteensä 90 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja
lyhenne in talousarviovarausta enemmän, yhteensä
noin 12,2 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat pienenivät
1,4 milj. euroa.

Vuosikate oli 29,3 milj. euroa ja yli talousarvion 1,3
milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserät olivat puolestaan -12,4 milj. euroa ja ali vat saman verran talousarvion. Tulorahoituksen korjauserät koostuivat käy öomaisuuden myyn voitoista sekä suurimmaksi osaksi
po lasvahinkovastuun pienentymisestä. Pysyvien vastaavien luovutustuloihin oli varaudu u 1,0 milj. euron
edestä, mu a toteuma oli 2 milj. euroa suurempi ja yhteensä 3 milj. euroa. Suurimpana eränä tässä oli Fimlab
Laboratoriot Oy:n SVOP-palautus sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n liiketoimintakauppaan lii yvät erät.

Muut maksuvalmiuden muutokset, lähinnä myyn saamisten pienentyminen, paransivat maksuvalmiu a 38,0
milj. euroa suunniteltua enemmän.
Sairaanhoitopiirin rahoitus toteutui kaikkiaan 41,2 milj.
euroa suunniteltua suurempana. Kokonaisuutena varsinaisen toiminnan ja investoin en sekä rahoitustoiminnan vaikutus maksuvalmiuteen oli yhteensä 46,2 milj.
euroa. Kassassa oli 31.12.2019 rahaa 87,2 miljoonaa
euroa, joka on 18,5 milj. euroa talousarviota enemmän,
mu a tärkeää ajatellen tulevaa vuoden 2020 alkua, jolloin tulorahoitukseen tuli viivästyksiä johtuen siirtymisestä jäsenkuntalaskutuksessa ennakkolaskutuksesta
toteumaperusteiseen laskutukseen.

Taulukko 13. Rahoitusosa
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Investointien toteutuminen
Investoin en toteu amiseen oli alkuperäisessä talousarviossa vara u 127,7 milj. euroa. Valtuusto tarkis
talousarviota vuoden 2019 aikana kaksi kertaa:
10.6.2019 edelleen lukemaan 127,7 milj. euroa,
16.9.2019 lukemaan 111,3 milj. euroa. Tarkistusten
myötä investoin en osalta talousarviota tarkaste in
yhteensä 16,4 milj. euroa ollen tarkistusten jälkeen
111,3 milj. euroa sisältäen liikelaitoksen investoinnit.
Investointeihin käyte in kokonaisuudessaan 90 milj.
euroa (81%) ja kokonaisbudje ali ui 21,3 milj. euroa.
Investoin tuloja kertyi likaudella 2,4 milj. euroa.
Investoin en toteuma sisältää 0,25 milj. euroa palautuskelpoisia lii ymismaksuja.
Merki ävimmät myyn tulot muodostuvat Fimlab Laboratorion SVOP-palautuksesta ja kaluston myynnistä Voimialle.
Taysin yleinen infrastruktuuri -osioon oli vara u 9,5
milj. euroa ja se tarkiste in talousarviomuutosten myötä 7,9 milj. euron määrärahaksi. Toteumaksi muodostui
5,7 milj. euroa eli määräraha alite in 2,2 milj. eurolla.
Merki ävimmät poikkeamat ovat Liikennealueet ja logis ikka –osiossa (toteuma 78 % talousarviosta). Eteläisen tunnelin toteutuksen kustannukset ovat jääneet
ennakoitua alhaisemmaksi vuoden 2019 osalta. Tällä ei
ole vaikutusta vuoden 2020 talousarvion määrärahavaraukseen.
Tilat ja rakenteet -osiossa (72 %) vanhan pääaulan ennallistamiseen vara ua määrärahavarausta ei käyte y.
Aulan ennallistamista ei nähty tässä vaiheessa väl ämä ömäksi, vaan asia ratkaistaan myöhemmin osana
koko A-siiven uudistamista. Ennakoima omien hankkeiden toteutus oli arvioitua vähäisempää vuonna 2019.
Kustannuksiltaan
merki ävimmät
infrastruktuurihankkeet olivat F-rakennuksen yhteydessä tehtävä alueinfra sekä eteläinen tunneliyhteys (1,35 milj. euroa),
aluevalaistuksen parantaminen (1 milj. euroa), C-siiven
purkamiseen lii yvät valmistelutyöt (0,6 milj. euroa)
sekä uusi happikeskus (1 milj. euroa).
Taysin uudistamisohjelman hankekokonaisuus jakautui
kuuteen osioon: Etupihahankkeeseen, Kliinisen isotooppilääke eteen ja hematologian uudisrakennukseen (Frakennus), Tays psykiatrian uudisrakennuksen (Trakennus) hankesuunni eluun, Poliklinikkalaboratorioon, MRI6-rakennukseen ja Uudistamisohjelman loppuvaiheeseen. Loppuvaiheen kokonaisuuteen sisältyi AKBrakennusten loppukäytön suunni elua sekä Z-taloissa
sijaitsevien toimintojen siirrosta aiheutuneita kustan-

nuksia. Toimintoja siirre in Z-rakennuksista pääosin FM
-rakennuksiin, joiden lamuutokset teh in kiinteistöjen
omistajien vuokravaiku eisina investointeina. Qrakennukseen toteute ava remon käynnistyi lii yen
nuoriso- ja lastenpsykiatrian toiminnan lojen uudelleenjärjestelyyn L-rakennuksen valmistu ua. Uudistamisohjelman alkuperäinen määrärahavaraus vuodelle
2019 oli kokonaisuudessaan 72,4 milj. euroa, jota tarkiste in likauden aikana 68,4 milj. euroon. Toteumaksi
muodostui 57,3 milj. euroa, joten tarkiste u talousarvio
alite in 11,1 milj. eurolla.
Etupihahankkeeseen sisältyvät D-rakennus, L-rakennus,
pysäköin laitos, TAYS Sydänkeskus Oy:n rahoi ama
Sydänsairaala sekä koko etupihaa palveleva yhteinen
infrastruktuuri. Etupihan rakennukset otetaan käy öön
vaihei ain vuosina 2018–2020. Kokonaisuutena etupihahanke on edennyt aikataulussa ja määrärahavarausten pui eissa.
Etupihahankkeen (sitova taso) toteumaksi vuonna 2019
muodostui 38,4 milj. euroa (83% talousarviosta). Dsiiven (pääaula; verisuonikirurgia ja toimenpideradiologia; raskaus, synnytys ja vastasyntyneiden tehohoito;
välinehuolto tuki- ja liikuntaelinkeskus) määrärahavaraus oli 29,6 milj. euroa ja toteuma 25,3 milj. euroa
(85%). L-siiven (Lasten ja nuorten sairaala) osalta toteumaksi muodostui 9,1 milj. euroa (72%) määrärahavarauksen ollessa 12,7 milj. euroa. Etupihan infrastruktuurin osalta toteuma oli 2,5 milj. euroa (98%) määrärahavarauksesta 2,5 milj. euroa ja pysäköin hallille sairaanhoitopiirin investoin ohjelmaan vara u 1,5 milj. euroa
yli yi toteuman ollessa 1,6 milj. euroa (107%).
F-rakennukselle (Kliinisen isotooppilääke ede ja hematologia) vara in vuodelle 2019 16,0 milj. euroa. Toteumaksi muodostui 14,2 milj. euroa (89 %). Urakkakustannusten laskutus etenee töiden etenemisen aikataulussa
ja siten kustannusten kohdistaminen vuositasolla on
haasteellista. Vuoden 2019 toteuman alituksesta (1,8
milj. euroa) tullaan 1,25 milj. euroa esi ämään siirre äväksi vuoden 2020 talousarvion investoin osaan ja 0,05
milj. euroa suunnitelmakaudelle 2021. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole muu unut.
Tays Psykiatrian toteumaksi muodostui 3 milj. euroa
(100%), Poliklinikkalaboratorio 0,2 milj. euroa (80%) ja
MRI6-rakennus 0,9 milj. euroa (86%). Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnitelun toteuma vuonna 2019
on 0,6 milj. euroa (30%). Loppuvaiheen suunni elua
hidas mm. Tays Hatanpään synergiamahdollisuuksien
selvi ely.
Taysin Muut hankkeet sisältävät osiot Lai eet ja muut
hankinnat
sekä
Rakennushankkeet.
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Lai eet ja muut hankinnat -osion toteuma oli yhteensä
1 milj. euroa (95 % talousarviosta) sisältäen Tietokonetomogra alai eiston varusteineen sädehoitoon (TA2).
Rakennushankkeet -osion toteuma oli yhteensä 6,6
milj. euroa (75% talousarviosta). Rakennushankkeiden
toteuma muodostui suurelta osin R-rakennuksen keskusvaraston lojen uudiskäy öön rakentamisesta (5,4
milj. euroa), mikä ali ui 1,6 milj. euroa. Alitus johtui
hankkeen vaiheistuksen muutoksista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole muu unut, joten vuoden
2019 toteuman alitus tullaan esi ämään siirre äväksi
vuoden 2020 talousarvion investoin osaan.
Pitkäniemelle oli vara u 5,3 milj. euroa. Toteuma tammi-joulukuussa oli 5,2 milj. euroa (98 %). Terapiarakennuksen toteuma tammi-joulukuussa oli 3,6 milj. euroa
(109 %) ja siten määrärahavaraus yli yi 0,3 milj. euroa
Terapiarakennuksen kokonaisbudje 5,54 milj. euroa ja
on riski sen vähäisestä ylityksestä. Loppuselvityksen
jälkeen
asiaan
palataan
tarvi aessa.
Toinen merki ävä hanke Pitkäniemen alueella on Kehitysvammapoliklinikan lojen rakentaminen rakennukseen 72. Sen toteuma vuonna 2019 on 0,7 milj. euroa ja
summa on varauksena Pitkäniemen Pienet hankkeet osiossa, missä kokonaisuutena toteuma on 1,5 milj.
euroa (81%).
Tays Valkeakoskelle, Tays Sastamalalle ja Tays Hatanpäälle oli vara u yhteensä 3,4 milj. euroa vuodelle
2019. Toteumaksi muodostui 3,2 milj. euroa (94 %).
Tays Valkeakoski -osiossa talousarvio 2,5 milj. euroa
muodostui toteumaksi 2,4 milj. euroa (99%). Merki ävimmät hankkeet ovat olleet Röntgenin muutokset 1,1
milj. euroa ja E3 lojen peruskorjaus 0,9 milj. euroa.
Tays Sastamalassa kustannuksiltaan merki ävin hanke
oli Pääaulan ja sisäänkäynnin muutostyöt -hanke (0,4
milj. euroa). Kokonaisuudessaan Tays Sastamalaan kertyi kustannuksia 0,7 milj. euroa (97%).
Tays Hatanpään toteumaksi muodostui 0,03 milj. euroa
(15%) määrärahavarauksen ollessa 0,2 milj. euroa. Kustannukset ovat kertyneet alueopastuksesta.

etenemisaikataulujen sekä niihin lii yvien investoin en
määrän ja ajoi umisen ennustaminen on ollut haastavaa. UNA yhteistyö jakautuu kolmeen kokonaisuuteen:
UNA Lomake, UNA Ydin ja UNA Kaari. UNA Lomakkeen
käy ööno o on siirtynyt vuodesta 2019 vuodelle 2020,
joten käy ööno oon varatuista investoin menoista
pääosa on siirtynyt osaksi vuoden 2020 määrärahavarausta. UNA Y men pilotoin on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan, eikä sairaanhoitopiirillä ole ollut
tarve a aloi aa pilotoin in/käy ööno oon lii yviä
valmisteluja vuonna 2019. APTJ-kokonaisuuteen lii yvässä hankinnassa, eli Kaari-hankkeessa, keskeinen osa
hanke a on uudistuvan sote-toiminnan tarpeita vastaavan, modernin ja modulaarisen järjestelmäkokonaisuuden vaihei ainen kehi äminen ja hankinta. Hankintojen
käynnistymisen viiveet ovat tuoneet viiveitä vuoden
2019 aikatauluihin.
Biopankille talousarvion 2019 investoin osassa varatusta määrärahasta 0,2 milj. euroa on toteutunut 0,1
milj. euroa (toteumaprosen 71%). Biopankin kustannusten alituksen aiheu
PC Pla orms-sovelluksen
(näyte- ja suostumushallinta) etoturvakartoituksen
viivästymisestä aiheutuneet aikatauluviiveet hankinnoissa.
Taysin pieniin hankintoihin oli vara u määräraha 4,5
milj. euroa ja toteumaksi muodostui 4,3 milj. eruoa
(96%). Pienet hankinnat vie in suunnitelman mukaises
läpi ja toteuma ali talousarvion 0,2 milj. euroa.
Osakkeet yh öistä. Osakkeiden ostoon vara in alkuperäisessä talousarviossa 1,0 milj. euroa. Osakeostoihin
kului vuoden loppuun mennessä 0,458 milj. euroa (46 %
talousarviosta). Summa koostuu osakkeista Monetra
Pirkanmaa 38 kpl, Monetra Oy:n 1921 kpl sekä appor omaisuuden luovutuksesta.
Liikelaitokselle oli vara u 9,4 milj. euroa ja talousarviomuutoksen jälkeen 6,8 milj. euroa. Toteumaksi muodostui 5,2 milj. euroa (toteuma 76 % talousarviosta).

Tietohallinnon hankkeisiin oli alkuperäises vara u
määräraha 6,3 milj. euroa ja siihen esite in talousarviomuutosten myötä 2 milj. euroa vähennystä ja määrärahavaraukseksi muodostui siten 4,2 milj. euroa.
UNA-kehityksen osalta toteuma 1 milj. euroa (toteuma
25%) jäi vaa ma omaksi ali aen määrärahavarauksen
3 milj. euroa. UNA:ssa rakennetaan laajaa ja uudentyyppistä kokonaisuu a kansallisen yhteistyön mallilla,
eikä sellaisesta ole aikaisempaa kokemusta. Hankkeiden
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Taulukko 14. Investoin menojen toteutuminen.

Investoin tuloja käy öomaisuuskohteiden myynnistä ja rahoitusosuuksista kertyi yhteensä 2,4 milj. euroa. Merki ävimmät myyn tulot muodostuvat Fimlab Laboratorion SVOP-palautuksesta ja kaluston myynnistä Voimialle.
Lisäksi maini akoon, e ä Tuomilogis ikka on ostanut omia osakkeitaan 6000 euron arvosta.

Taulukko 15. Investoin tulojen toteutuminen.
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Tavoi eet
Hoitoon pääsy kiiree ömässä hoidossa:
Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
2-3 osiota toteutuu 100 % määräajan mukaan, yksikään ei toteudu alle 95 %.
1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen, lähe eistä 0-21 vrk:ssa käsitelty
2) Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen, 0-90 vrk odo aneita
3) Hoito toteutunut 0-180 vrk:ssa
Hoitoon pääsy kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle po laalle:
Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
100% kiireellisistä po laista pääsee hoitoon 30 päivän kuluessa
1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen, kiireellisistä lähe eistä 0-3 vrk:ssa
käsitelty
2) Kiireellinen hoito toteutunut 0-30 vrk:ssa
Palvelukokemusmi ari: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain
tai täysin samaa mieltä" (4-5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on
”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1-2)
Palkkamenot: toteutuvat enintään talousarvion mukaisina (pl. yhtymähallinnon erillisrahoi einen toiminta)
Toimintamenot: toteutuvat enintään talousarvion mukaisina
Tilikauden tulos: talousarvion mukainen tai parempi
Kehityskeskustelujen toteu aminen: vähintään 90% kehityskeskusteluista
toteutunut.
Mainemi ari: Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.
Investoin en toteutuminen: Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen
mukaises .
Taulukko 16. Yhteenveto valtuustoon nähden sitovien tavoi eiden toteutumisesta.
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Toteuma
2019

Talousarvio
2019

100 %
92 %
99 %

100 %
100 %
100 %

88 %

100 %

94 %

100 %

95 %

väh. 95 %

0,8 %

enint. 3 %

336,6 milj. €

326,4 milj. €

1208,6 milj. € 1182,2 milj. €
2,5 milj. €
-0,1 milj. €
76 %

90 %

75 %

80 %

90,0 milj. €

111,3 milj. €

Tilinpa toslaskelmat

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TULOSLASKELMA

31.12.2019

31.12.2018

863 347 064,46
33 919 057,94
8 915 560,40
7 380 488,71
913 562 171,51

839 181 755,77
31 867 343,27
7 830 258,44
5 780 465,52
884 659 823,00

1 663 006,21

1 258 181,42

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut

-332 589 121,28
-68 520 096,05
-10 588 511,28
-411 697 728,61

-323 936 649,54
-66 431 113,56
-11 492 436,53
-401 860 199,63

Palvelujen ostot

-322 241 091,61

-315 383 299,04

Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet tarvikkeet ja tavarat

-127 394 580,23
-127 394 580,23

-122 908 933,06
-122 908 933,06

-141 720,00

-141 350,00

-23 036 503,84
-884 511 624,29

-21 670 499,86
-861 964 281,59

TOIMINTAKATE

30 713 553,43

23 953 722,83

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut

508 313,39
4 332 148,04
-2 487 935,94
-3 808 838,66
-1 456 313,17

577 991,02
6 900 468,42
-1 835 043,66
-3 828 346,21
1 815 069,57

VUOSIKATE

29 257 240,26

25 768 792,40

-26 789 763,02
-26 789 763,02

-30 370 323,35
-30 370 323,35

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron muutos
Rahastojen muutos

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

2 467 477,24

-4 601 530,95

202 924,49

265 353,15

0,00

5 911,94

2 670 401,73

-4 330 265,86

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
TASE

31.12.2019

31.12.2018

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat hyödykkeet

1 508 489,73
3 034 175,82
1 020 411,23
5 563 076,78

1 934 487,21
3 676 219,79
495,00
5 611 202,00

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet

13 897 537,07
280 449 500,77
15 390 132,38
33 630 726,65
289 554,22
163 740 173,60
507 397 624,69

13 261 390,90
225 479 995,94
7 626 256,39
30 179 975,59
275 054,22
168 444 292,07
445 266 965,11

9 628 800,59
4 822 009,78
2 680 218,31
12 258 461,50
891 247,77
30 280 737,95

11 628 800,59
4 372 125,00
2 680 218,31
14 048 717,92
642 251,33
33 372 113,15

543 241 439,42

484 250 280,26

8 593 798,98
8 593 798,98

8 505 961,13
8 505 961,13

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

50 781 884,80
11 905,34
11 341 486,12
7 095 931,87
69 231 208,13

90 718 031,75
47 920,70
10 599 332,46
9 295 521,07
110 660 805,98

Saamiset

69 231 208,13

110 660 805,98

Rahat ja pankkisaamiset

87 160 147,51

40 975 472,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT

164 985 154,62

160 142 239,97

VASTAAVAA

708 226 594,04

644 392 520,23

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotuks
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA

151 370 701,76
24 486,11
-2 340 858,77
2 670 401,73
151 724 730,83

151 370 701,76
24 486,11
1 989 407,09
-4 330 265,86
149 054 329,10

1 342 814,21
1 342 814,21

1 545 738,70
1 545 738,70

28 157 357,11
28 157 357,11

39 919 496,15
39 919 496,15

186 410,05
186 410,05

207 750,00
207 750,00

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Pitkäaikainen vieras pääoma

117 335 342,10
188 709 933,91
3 837 859,78
309 883 135,79

40 266 727,78
195 290 702,95
4 852 988,93
240 410 419,66

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot jäsenkuntayhtymiltä
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

10 931 385,68
46 429 187,93
0,00
48 346 649,58
21 372 277,85
89 852 645,01
216 932 146,05

5 448 365,68
46 006 211,00
100 691,77
56 311 431,51
16 513 620,72
88 874 465,94
213 254 786,62

VIERAS PÄÄOMA

526 815 281,84

453 665 206,28

VASTATTAVAA

708 226 594,04

644 392 520,23

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2019

31.12.2018

29 257 240,26

25 768 792,40

-12 417 215,75
16 840 024,51

6 273 064,81
32 041 857,21

-89 716 943,71

-107 737 064,02

3 049 838,26
-86 667 105,45

429 536,37
-107 307 527,65

-69 827 080,94

-75 265 670,44

-248 996,44
1 790 256,42
1 541 259,98

1 790 256,42
1 790 256,42

90 000 000,00
-12 157 662,73
-1 448 495,06
76 393 842,21

110 300 000,00
-4 492 003,68
-8 963 545,82
96 844 450,50

0,00
0,00

-15 000 000,00
-15 000 000,00

-21 339,95
-87 837,85
41 429 597,85
-3 243 766,65
38 076 653,40

25 922,58
-533 117,97
-39 958 397,58
16 497 634,47
-23 967 958,50

116 011 755,59

59 666 748,42

Rahavarojen muutos

46 184 674,65

-15 598 922,02

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

87 160 147,51
40 975 472,86
46 184 674,65

40 975 472,86
56 574 394,88
-15 598 922,02

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
TUNNUSLUVUT
1-12/2019

1-12/2018

Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Henkilöstön lukumäärä

103,5 %
109,2 %

102,8 %
84,8 %

Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv

32,6 %
29,2 %
2,2
32

23,9 %
23,3 %
4,4
15

Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus eur/asukas

21,6 %

23,4 %

57,7 %
330
363 406
12 258
0,7 %
439 743

51,3 %
-2 341
287 012
14 049
0,7 %
353 623

Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä,1000 eur
Lainakanta 31.12., 1000 eur
Lainasaamiset 31.12., 1000 eur
Laskennallinen lainanhoitokate
Lainat ja vuokravastuut 31.12.

7 890

7 989

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

TULOSLASKELMA

31.12.2019

31.12.2018

1 000 215 024,11
-943 006 221,43
1 208 783,31

954 339 564,44
-907 559 662,76
208 886,57

TOIMINTAKATE

58 417 585,99

46 988 788,25

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut

208 059,54
702 757,53
-3 493 112,09
-4 631 156,57
-7 213 451,59

173 226,44
320 132,46
-2 343 625,97
-3 926 517,04
-5 776 784,11

VUOSIKATE

51 204 134,40

41 212 004,14

-36 969 197,92
-115 579,14
0,00
-37 084 777,06

-38 238 261,02
0,00
0,00
-38 238 261,02

TILIKAUDEN TULOS

14 119 357,34

2 973 743,12

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuus
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0,00
-1 664 835,90
-231 739,23
-2 845 796,62
9 376 985,59

5 911,94
-2 197 155,25
2 370,74
-3 263 425,53
-2 478 554,98

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen elimointierot
Arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
TASE

31.12.2019

31.12.2018

2 566 630,89
20 863 631,30
3 170 482,54
26 600 744,73

2 558 050,93
21 515 071,27
272 246,14
24 345 368,34

14 584 266,57
347 054 891,52
17 276 439,17
42 641 259,85
308 689,90
164 761 324,77
586 626 871,78

13 948 120,40
293 852 532,01
9 735 560,14
39 437 488,92
294 189,90
169 640 015,26
526 907 906,63

6 876 211,77
13 198 165,16
1 019 999,98
891 247,77
21 985 624,68

6 378 520,91
12 833 424,61
1 133 333,32
642 251,33
20 987 530,17

635 213 241,19

572 240 805,14

11 793 834,91
11 793 834,91

11 361 883,98
11 361 883,98

Saamiset
Pitkäaikaiset samiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset

209 007,51
75 900,00
1 834 340,61
2 119 248,12

410 280,77
97 360,38
1 527 220,68
2 034 861,83

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

57 369 710,10
11 905,34
1 233,33
11 345 308,59
7 974 068,93
76 702 226,29

93 084 221,42
47 920,70
1 225,00
10 643 549,42
10 885 564,05
114 662 480,59

Saamiset

78 821 474,41

116 697 342,42

2 400 585,06

3 238 274,27

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus

Rahoitusarvopaperit
Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit

0,00
2 400 585,06

0,00
3 238 274,27

89 996 862,50

42 381 269,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT

183 012 756,88

173 678 770,60

VASTAAVAA

818 225 998,07

745 919 575,74

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA

151 370 701,72
222 641,10
327 235,88
24 529,98
41 900 714,61
9 376 985,59
203 222 808,88

151 370 701,72
222 641,10
327 235,88
24 529,98
44 379 269,59
-2 478 554,98
193 845 823,29

VÄHEMMISTÖOSUUDET

18 007 614,97

14 893 461,73

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET

28 157 357,11
28 157 357,11

40 252 496,15
40 252 496,15

2 692 616,86
2 692 616,86

4 805 797,52
4 805 797,52

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Muut velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma

163 714 674,04
305 572,23
189 248 401,91
3 838 815,78
340 402,65
357 447 866,61

88 832 665,36
374 062,55
195 906 092,95
4 853 944,93
369 506,50
290 336 272,29

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

13 897 991,32
68 490,32
6 818 752,12
309 055,42
50 217 037,61
23 491 356,11
111 459 811,88
2 435 238,86
208 697 733,64

8 394 971,32
68 490,32
4 820 589,81
409 806,75
57 147 777,51
20 279 876,43
108 288 551,91
2 375 660,71
201 785 724,76

VIERAS PÄÄOMA

566 145 600,25

492 121 997,05

VASTATTAVAA

818 225 998,07

745 919 575,74

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2019

31.12.2018

51 204 134,40

41 212 004,14

-1 664 835,90
-13 731 926,52
35 807 371,98

-2 197 155,25
6 902 102,79
45 916 951,68

-100 267 125,02

-131 443 689,76

2 125 227,02
-98 141 898,00

114 211,39
-131 329 478,37

-62 334 526,02

-85 412 526,69

-248 996,44
113 333,34
-135 663,10

113 333,34
113 333,34

90 780 000,00
-15 249 680,69
126 690,32
75 657 009,63

110 300 000,00
-6 091 819,15
-1 271 720,18
102 936 460,67

268 356,62
268 356,62

-16 644 157,51
-16 644 157,51

-2 113 180,66
-431 950,93
37 531 738,55
-1 663 880,73
33 322 726,23

938 652,67
-749 533,05
-37 282 095,65
18 596 293,66
-18 496 682,37

109 112 429,38

67 908 954,13

Rahavarojen muutos

46 777 903,36

-17 503 572,56

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

92 397 447,56
45 619 544,20
46 777 903,36

45 619 544,20
63 123 116,76
-17 503 572,56

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
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Saamisten muutos
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Rahoituksen rahavirta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
TUNNUSLUVUT
EUR Konsernivaluutta

1-12 /2019

1-12 /2018

Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Henkilöstön lukumäärä

106,1 %
138,1 %
9 614

105,2 %
107,8 %
9 515

Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Lainakanta 31.12., 1000 eur
Laskennallinen lainanhoitokate
Lainat ja vuokravastuut

51,1 %
44,3 %
2,9
32
27,0 %
56,6 %
374 054
1,1
468 397

31,4 %
30,0 %
5,2
16
28,0 %
51,1 %
298 397
1,1
383 433
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1.Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoin (Valt 26.5.2014§ 4).
Muut poistot on laskettu tasapoistoina seuraavasti:
Aineettomat hyödykkeet

Poistoaika vuosina
5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
o sairaalarakennukset, somaattinen
o sairaalarakennukset, psykiatrinen
o asuinrakennukset
o muut rakennukset
o Ylisellä sijaitsevan kehitysvammahuollon
rakennuskanta
o

Keskussairaalan C-siiven rakennuskanta

o

Mäntän sairaalan ennen vuotta
2006 valmistunut rakennuskanta

Ei poistoa
25 vuotta
30 vuotta
30 vuotta
30 vuotta
Jäännösarvo poistettu
tasapoistoin vuosina
2014-2018
Jäännösarvo poistettu
tasapoistoin vuosina
2014-2018
Jäännösarvo poistettu
tasapoistoin vuosina
2014-2018

Kiinteät rakenteet ja laitteet
o tekniset verkot, tie- ja pysäköintialueet,
muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

10 vuotta

Koneet ja kalusto

5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo- ja taide-esineet
Keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Ei poistoa
Ei poistoa
Ei poistoa

Alle 10 000 euroa maksavat pysyvien vastaavien hyödykkeet on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden
kuluksi.

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon mukaisena.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.
Johdannaissopimukset koostuvat erilaisista koronvaihto- ja korkokattosopimuksista. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa ja tavoitteena on ollut korkokulujen vaihtelun pienentäminen ja tulevien vuosien korkoriskin hallitseminen. Sopimuksista pisimmät on voimassa vuoteen 2041 saakka.
Konsernitili
Kuntayhtymän konsernitilisopimuksen mukaisesti sopimukseen liitettyjen tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen rahavarat esitetään kuntayhtymän rahoissa ja pankkisaamisissa sekä lainana tai saamisena muilta luotonantajilta. Taseen rahat ja pankkisaamiset sisältävät tytäryhteisöjen alatilien saldoja 39 610 435,81 euroa ja muiden yhteisöjen
saldoja 237 983,08 euroa ja samat summat ovat lyhytaikaisissa veloissa. Ilman konsernitiliä rahojen ja pankkisaamisten määrä olisi 47 297 252,74 euroa.
2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
Edellisten vuosien vertailukelpoisuus
Sairaanhoitopiirissä toimittiin vuoden 2019 aikana yksisairaalamallilla ja Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan
talous ja toiminnot yhdistettiin Taysin toimialueisiin sekä Tays Hatanpään gynekologian ja korvatautien toiminta
laskutettiin toimialueiden 3 ja 4 kautta kuntiin. Verisuonikirurgia siirrettiin toimialueelta 2 kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle. Muutosten vuoksi vertailukelpoisuus vuosien 2018 ja 2019 välillä on yksittäisten toimialueiden
kohdalla osin heikkoa.
Sairaanhoitopiiri ulkoisti talouden ja henkilöstöhallinnon peruspalvelut tilikauden alusta lukien Monetra Pirkanmaa
Oy:lle ja sairaanhoitopiirin ruokapalvelut siirtyvät osaksi Pirkanmaan Voimia Oy:tä 1.1.2019 alkaen.
Sairaanhoitopiiri on myynyt 13.6.2019 allekirjoitetulla liiketoiminnan kauppakirjalla Tays Sydänkeskus Oy:lle toimialue 8:n Tays Hatanpään sisätautiosaston B5:n toiminnan.
Potilasvahinkovastuu pieneni 8,5 milj. euroa, koska vammaispalvelulain muutoksen myötä tuleva tuettu asuminen
jäi pois sairaanhoitopiirin vastuista. Vuonna 2018 potilasvahinkovastuu kasvoi tulosvaikutteisesti 9,2 milj. euroa,
joten edellisen vuoden toteumaan nähden potilasvahinkovastuun vaikutus erosi kaikkiaan 17,7 milj. euroa. Tämä
vaikuttaa yksittäisenä asiana merkittävästi vuosien 2018 ja 2019 väliseen vertailuun.

2019
Liitetieto 6
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myyntituotot ulkokunnilta
Erityisvaltionosuus
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky:n toimintatuotot yhteensä

2018

679 047 858,29
121 220 976,39
13 448 214,11
49 629 996,04
33 919 057,94
8 915 560,40
7 380 488,71
913 562 151,88

666 692 286,25
109 634 787,34
12 929 312,37
49 925 369,81
31 867 343,27
7 830 258,44
5 780 465,52
884 659 823,00

Liitetieto 9
Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin
Palvelujen ostojen erittely
2019
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot yhteensä

155 237 602,75
167 003 469,23
322 241 071,98

2018
144
44 981 115,23
170
70 402 183,81
315 383 299,04

Liitetieto 12
Pakollisten varausten muutokset

Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.

2019

39 533 352,00

2018

-11 733 058,00
27 800 294,00

33 083 789,00
6 449 563,00
0,00
39 533 352,00

386 144,15

430 322,93

-29 081,04
357 063,11

-44 178,78
386 144,15

Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut pakolliset varaukset 31.12.

Liitetieto 13
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

Muut toimintatuotot
Muut luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Muut luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä

2019

2018

655 076,71
655 076,71

136 496,61
136 496,61

0,00
0,00

4 177,20
4 177,20

Liitetieto 15
Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu
osuuksista muissa yhteisöissä

2019
Osinkotuottojen erittely
Osinkotuotot tytäryhteisöissä
Osinkotuotot muissa yhteisöissä
Yhteensä

2 651 418,00
1 272 988,35
3 924 406,35

2018
5 961 154,00
550 349,98
6 511 503,98

Liitetieto 19
2019

2018

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Tietokoneohjelmistot

41 974 630,16
0,00
0,00
0,00
-40 040 142,95
-425 997,48
1 508 489,73

40 806 944,90
0,00
0,00
1 167 685,26
-39 848 641,91
-191 501,04
1 934 487,21

1 508 489,73

1 934 487,21

7 196 635,16
0,00
376 454,87
-3 520 415,37
-1 018 498,84
3 034 175,82

3 942 603,64
0,00
3 254 031,52
-2 793 027,00
-727 388,37
3 676 219,79

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä

495,00
1 019 916,23
0,00
1 020 411,23

0,00
1 172 977,75
-1 172 482,75
495,00

Aineettomat hyödykkeet

5 563 076,78

5 611 202,00

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Muut pitkävaikutteiset menot

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)

13 261 390,90
116 886,00

13 176 125,74
85 265,16

Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+)
Maa- ja vesialueet

-46 961,43
566 221,60

0,00

13 897 537,07

13 261 390,90

Maa- ja vesialueet

13 897 537,07

13 261 390,90

520 272 927,91
0,00
0,00
69 525 011,28
-294 792 931,97
-14 555 506,45
280 449 500,77

488 639 367,66
0,00
0,00
31 633 560,25
-275 634 214,82
-19 158 717,15
225 479 995,94

Rakennukset
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Rakennukset
Rakennukset

280 449 500,77

225 479 995,94

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Kiinteät rakenteet ja laitteet

25 995 157,52
0,00
0,00
8 930 887,52
-18 368 901,13
-1 167 011,53
15 390 132,38

22 214 102,08
0,00
0,00
3 781 055,44
-17 495 313,51
-873 587,62
7 626 256,39

162 929 128,93
10 466 220,66
-338 800,12
2 946 079,24
-132 749 153,34
-9 622 748,72

149 254 874,36
9 168 132,88
-144 216,96
4 650 338,65
-123 330 024,17
-9 419 129,17

33 630 726,65

30 179 975,59

289 554,22
289 554,22

275 054,22
275 054,22

168 444 292,07
77 653 602,48
-82 357 720,95
163 740 173,60

115 401 317,21
96 357 163,23
-43 314 188,37
168 444 292,07

507 397 624,69

445 266 965,11

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Vähennysten kertyneet poistot (+)
Kauden poistot (-)
Koneet ja kalusto

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä
Hankintameno 1.1. (+)
Vähennykset (-)
Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-)
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä

12 160 350,59
-2 000 000,00
-531 550,00
9 628 800,59

12 310 350,59
-150 000,00
-531 550,00
11 628 800,59

Osakkeet ja osuudet osakkuus- ja muissa omistusyhteysyhteisöissä
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet arvonalennukset ja pääomaosuusviennit 1.1. (-)
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet

4 573 035,00
458 884,78
-9 000,00
0,00
-200 910,00
4 822 009,78

4 675 410,00
25 625,00
-3 000,00
-125 000,00
-200 910,00
4 372 125,00

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Muut osakkeet ja osuudet

1 627 318,31
927 900,00
125 000,00
2 680 218,31

1 627 318,31
927 900,00
125 000,00
2 680 218,31

Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset

2 680 218,31

2 680 218,31

Muut lainasaamiset
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä
Hankintameno 1.1.
Vähennykset (-)
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut lainasaamiset oskuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
Hankintameno 1.1.
Vähennykset (-)
Muut lainasaamiset oskuus- ja muilta omistusyhteisöiltä yht
Muut lainasaamiset yhteensä
Muut saamiset
Muut saamiset muilta
Hankintameno 1.1.
Lisäykset (+)
Vähennykset (-)
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut saamiset yhteensä
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT

58 869 230,76
12 915 384,60
-1 676 923,08
11 238 461,52
11 238 461,52
11 238 461,52

58 869 230,76
14 592 307,68
-1 676 923,08
12 915 384,60
12 915 384,60
12 915 384,60

1 133 333,32
-113 333,34
1 019 999,98
12 258 461,50

1 246 666,66
-113 333,34
1 133 333,32
14 048 717,92

1 176 126,21
642 251,33
248 996,44
0,00
891 247,77
891 247,77
891 247,77

1 176 126,21
642 251,33
0,00
0,00
642 251,33
642 251,33
642 251,33

30 280 737,95

33 372 113,15

543 241 439,42

484 250 280,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 803 906,16
4 177,20
0,00
0,00
3 808 083,36

0,00

2018
632 906,83

OLENNAISET LISÄPOISTOT
Tays M-rakennus purettu
Puhdasvesijärjestelmä Sastamala poistettu pysyvistä vastaavista
Tays Sastamala, rakennusosa D
Tays Sastamala, rakennusosa D, A, B

Tilikauden 2007 aikana valmistuneen R-rakennuksen hankintamenoon on luettu
rakennusaikaisia korkomenoja yhteensä 1341 254,68 euroa.
Rakennukset
Aktvoituja korkomenoja poistamatta

2019

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Liitetiedot 20 ja 22

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Omistukset muissa yhteisöissä
Kotipaikka Kunta- Konsernin Kuntayhtymäkonsernin osuus (1000 e)
yhtymän omistus
Omasta
Vieraasta Tilikauden
omistus osuus
pääomasta pääomasta Voitosta/
osuus
Tappiosta
Tytäryhteisöt
Tampereen yliopistollisren
sairaalan tukisäätiö Oy
Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo
Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu
Kiinteistö Oy Kissantassu
TAYS Sydänkeskus Oy
Coxa Oy
Fimlab Laboratoriot Oy
FinnMedi Oy
Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Tullinkulman työterveys Oy
Tuomi Logistiikka Oy
FinnHEMS Oy
Istekki Oy
Monetra Pirkanmaa Oy
Tays Alustayhtiö Oy

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tmpere

100 %
0%
0%
0%
94 %
62,3 %
54,54 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
94 %
62,3 %
54,54 %
100 %

8453
450
131
502
20865
13094
9424
383

17398
1144
1010
839
48986
7941
15031
49

-249
0
0
0
3433
3404
771
-50

Tampere
Tampere
Vantaa
Kuopio
Tampere
Tampere

24,80 %
48,20 %
20,0 %
31,8 %
27,8 %
33,3 %

24,80 %
49,00 %
20,0 %
31,8 %
27,8 %
33,3 %

861
1673
1541
4394
630
16

3371
6553
1173
5641
698
-9

161
312
2
697
436
1

2019
Pshp:n osuus tilikauden voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt
Tampereen yliopistollisen
sairaalan tukisäätiö
Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo
Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu
Kiinteistö Oy Kissantassu
Tays Sydänkeskus OY
Coxa Oy
Fimlab Laboratoriot Oy
Finn-Medi Oy
Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Tullinkulman työterveys Oy
Tuomi Logistiika Oy
FinnHEMS Oy
Istekki Oy
Monetra Pirkanmaa Oy
Tays Alustayhtiö Oy

-465 541,12
32 570,57
17,50
19,20
3 324 485,11
3 403 679,10
670 450,66
-50 161,65
160 623,88
312 181,73
2 019,69
687 077,74
435 951,09
1 023,51

Liitetieto 23
Pitkä- ja lyhtyaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä sekä osakuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
Saamiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Yhteensä

Liitetieto 24
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä
Lääkäreiden koulutuskorvaus
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus
Menoennakot
Tulojäämät
Siirtyvät korot
Muut siirtosaamiset
Yhteensä

2019

2018

11 238 461,52

12 915 384,60

2 117 063,70
1 855 774,37

2 452 451,45
807 685,71

1 019 999,98

1 133 333,32

138 688,51
16 369 988,08

107 289,48
17 416 144,56

2019

2018

2 355 105,20
270 661,62
1 469 004,45
122 436,27
2 683 446,57
67 231,26
128 046,50
7 095 931,87

2 289 321,64
278 722,92
3 763 285,71
1 078 228,85
1 742 206,82
75 890,65
67 864,48
9 295 521,07

Liitetieto 25
Oman pääoman erien muutokset

2019

Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.

2018

151 370 701,76 151 370 701,76
151 370 701,76 151 370 701,76

Rahastopääomat
Rahastopääomat 1.1.
Rahastopääomat lisäykset
Rahastopääomat vähennykset
Rahastopääomat 31.12.

24 486,11
0,00
0,00
24 486,11

Edellisten tilikausien ylijäämä muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat korjaukset
Edellisten tilikausien ylijäämä

30 398,05
0,00
-5 911,94
24 486,11

-2 340 858,77 16 989 407,09
0,00 -15 000 000,00
-2 340 858,77
1 989 407,09

Tilikauden yli/alijäämä

2 670 401,73

Oma pääoma

-4 330 265,86

151 724 730,83 149 054 329,10

Liitetieto 27
Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät
myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Yhteensä

2019

2018

82 621 454,28 24 054 169,26
153 472 572,01 162 567 626,77
236 094 026,29 186 621 796,03

Liitetieto 29
Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

Muut pakolliset varaukset
Potilasvahinkovastuuvaraus
Muut pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset yhteensä

2019

2018

27 800 294,00
357 063,11
28 157 357,11
28 157 357,11

39 533 352,00
386 144,15
39 919 496,15
39 919 496,15

Liitetieto 30
Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen osalta
Velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat (kosernitilivelka)
Yhteensä
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat
Yhteensä
Yhteensä

2019

2018

11 819 869,35
39 610 435,81
51 430 305,16

10 535 961,62
41 185 621,19
51 721 582,81

8 153 288,34
8 153 288,34

10 752 846,07
10 752 846,07

59 583 593,50

62 474 428,88

Liitetieto 31
Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti

Luottolimiitti 31.12.

2019
2018
30 000 000,00 30 000 000,00

Liitetieto 33
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Lomapalkkajaksotus
Korkojaksotukset
Peruspääoman korko jäsenkunnille
Potilasvahinkovakuutus seuraavan vuoden lyhennys
Lääketieteellinen tutkimus/EVO-rahojen jaksotus
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus
Yleislääketieteen koulutuskorvaukset
Maankäyttömaksu Tampere
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä

2019

2018

8 684 009,17
61 985 633,28
539 534,46
3 784 267,54
3 601 600,00
2 661 316,36
6 973 310,89
0,00
980 000,00
642 973,31
89 852 645,01

10 954 782,48
57 387 482,94
409 474,30
3 784 267,54
3 942 880,00
2 592 362,05
8 113 385,05
0,00
980 000,00
709 831,58
88 874 465,94

Liitetieto 36
Kuntayhtymän antamat takausvastuut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Vastuusitoumukset

Alkuperäinen
pääoma

2019
Jäljellä

2018
Jäljellä

Takaukset tytäryhteisöjen puolesta

Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-Talo
Nordea Bank AB
Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu
Kuntarahoitus Oyj
Tays Sydänkeskus Oy
Kuntarahoitus Oyj
Coxa Oy
Kuntarahoitus Oyj
Tampereen Yliopistollisen sairaalan tukisäätiö
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Tampereen Seudun Osuuspankki
Yhteensä

2 884 630,00

1 095 717,58

1 194 591,22

1 500 000,00

900 000,00

1 000 000,00

35 000 000,00

32 717 393,00

34 239 131,00

7 063 892,00

2 060 316,00

2 354 644,00

12 000 000,00
8 960 000,00
1 800 000,00

0,00
8 960 000,00
1 395 000,00

8 620 000,00
0,00
1 575 000,00

69 208 522,00

47 128 426,58

48 983 366,22

Vuokravastuut
Liitetieto 38

2019

2018

66 738 788,02
15 582 039,61

54 488 264,00
15 207 823,00

Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat (ei sis. alv)
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingit
Myöhemmin maksettavat (ei sis. alv)
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingit

2 363 814,15
430 085,50
7 234 428,12
4 634 179,48

2 766 231,65
421 038,00
9 356 713,54
4 938 101,46

Leasingvastuiden yhteismäärä

9 598 242,28

12 122 945,19

76 337 030,30
17 945 853,76

66 611 209,19
17 974 054,65

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Liitetieto 40
Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset
Vastuusitoumukset

Alkuperäinen
pääoma

Takaukset muiden puolesta
Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiö
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Yhteensä

2019
Jäljellä

578 906,00
18 203,69
597 109,69

2018
Jäljellä

0,00
18 203,69
18 203,69

Liitetieto 41
Muut kuntayhtymää koskevat taloudelliset vastuut

2019

Sopimusvastuut
Coxa Oy maanvuokrasopimus/rakennuksen lunastusvelvollisuus
Potilasvakuutuskeskus
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet, tuleva tuettu asuminen
Sopimusvastuut yhteensä

10 535,59
0,00
10 535,59

2018

14 964 210,77

14 482 282,07

220 839,00

8 050 962,00

15 185 049,77

22 533 244,07

0,00

Arvonlisäveron palautusvastuu

1 773,18

Liitetieto 41
Korkosuojauksiin liittyvät johdannaissopimukset
Nimellisarvo
31.12.2019

Markkina-arvo
31.12.2019

Johdannaissopimukset
OP Yrityspankki Oyj
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Yhteensä

689 655,17
1 379 311,00
5 608 248,00
34 400 000,00
8 500 000,00
5 195 875,00
7 000 000,00
19 111 111,11
81 884 200,28

-34 756,41
-64 653,00
-1 525 819,00
-1 459 956,00
-690 875,00
-1 255 256,32
-633 152,77
-913 192,79
-6 577 661,29

Yhteensä

81 884 200,28

-6 577 661,29

Rahalaitos

Suojaavat koronvaihtosopimukset yhteensä
Vaihtuvakorkoiset lainat yhteensä
Kiinteäkorkoiset lainat yhteensä
Suojausaste

Sopimuksen
luonne

Päättymis
päivä

Sopimuksen
tarkoitus
suojaava/ei-suojaava

Suojauksen kohde,
lainan sopimusnumero

koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus

20.12.2021
23.8.2021
3.11.2036
9.12.2026
20.9.2032
2.11.2037
2.5.2022
25.4.2041

suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava

OP 598001-80633078
Kuntarahoitus 12111/06
Kuntarahoitus 15486/11
EIB 81912/4
EIB 81912/2
EIB 81912/1
EIB 81912/1
Kuntarahoitus 19511/19

81 884 200,28
272 909 639,63
50 647 791,10
40,96 %

Jos korkotaso nousee 1 %-yksikön, korkokulut nousevat 687 t € vuodessa vuonna 2020 huomioiden lainojen korot ja koronvaihtosopimukset

Sopimuksiin liittyvät ehdot
Maksettu Saatu Legi Muu ehto
Legi
3,670 % Eurib 6M +0,04%
3,314 % Eurib 6M
3,320 % Eurib 3M
0,678 % Eurib 6M
1,280 % Eurib 3M
2,915 % Eurib 3M Purkuoikeudellinen
3,500 % Eurib 3M
0,818 % Eurib 6M

Liitetieto 42

2019

2018

Henkilöstön lukumäärä

7890

7989

Liitetieto 43
Henkilöstökulut

2019

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
Henkilöstökulut yhteensä

2018

338 128 346,77

329 409 919,16

68 520 096,05
10 588 511,28

66 431 113,56
11 492 436,53

-5 539 225,49

-5 473 269,62

411 697 728,61

401 860 199,63

Liitetieto 44
Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
2019
SDP
Keskustapuolue
Kokoomus
Vihreät
Sitoutumattomat
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto
Siniset
Yhteensä

2018
8 770,65
3 342,00
4 803,00
3 713,00
133,00
81,00
2 248,75
389,50

7 487,25
2 675,00
3 792,00
2 693,00
120,00
1 597,50
315,00

23 480,90

18 679,75

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimelliseli pariarvomenetelmällä.

Liitetieto 46
Konsernituloslaskelman liitetiedot
2019
TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myyntituotot ulkokunnilta
Erityisvaltionosuus
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

2018

679 933 555,82
128 119 303,58
13 809 313,27
121 221 512,48
33 965 342,23
9 206 685,63
13 959 311,10
1 000 215 024,11

666 295 176,13
116 356 277,57
13 217 066,00
108 580 450,48
31 900 295,11
6 898 248,22
11 092 050,93
954 339 564,44

39 533 352,00
0,00
-11 733 058,00
27 800 294,00

34 273 197,00
5 260 155,00
0,00
39 533 352,00

719 144,15
0,00
-362 081,04
357 063,11
28 157 357,11

430 322,93
333 000,00
-44 178,78
719 144,15
40 252 496,15

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.
Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut pakolliset varaukset 31.12.
Varaukset yhteensä
PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT
Myyntivoitot
Myyntivoitot
Myyntitappiot
Myyntitappiot
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN ERITTELY
Tilintarkastus
Tilintarkastajan lausunnot
Veroneuvonta
Muut palvelut
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä

1 593 485,24
1 593 485,24
-303,84
-303,84

57 546,19
19 363,00
337,50
66 973,58
144 220,27

74 470,48
74 470,48
-848 233,08
-848 233,08

67 114,64
3 200,00
2 625,00
80 351,66
153 291,30

Liitetieto 46
Liitetieto 50
Konsernitaseen liitetiedot

2019

2018

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Aineettomat oikeudet

538 579,29
51 553,00
-0,04
-199 524,69
-32 483,60
358 123,96

530 129,29
8 450,00
0,00
-159 072,63
-40 452,06
339 054,60

Liikearvo
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Siirtojen kertyneet poistot (+/-)
Kauden poistot (-)
Liikearvo

13 801 023,52
1 212 007,96
-2 181 722,58
0,00
-586 314,52
12 244 994,38

7 353 023,52
6 448 000,00
-2 274 608,33
0,00
92 885,75
11 619 300,94

Tietokoneohjelmistot
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit (+)
Vähennykset(-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Tietokoneohjelmistot

43 578 002,01
528 783,79
0,00
0,00
-41 359 005,68
-539 273,19
2 208 506,93

42 359 863,63
50 453,12
0,00
1 167 685,26
-41 044 600,72
-314 404,96
2 218 996,33

14 811 625,27

14 177 351,87

21 564 071,22
2 087 269,08
83 808,24
376 454,87
-11 668 300,89
-3 824 665,60
8 618 636,92

15 408 579,84
2 901 459,86
0,00
3 254 031,52
-8 566 465,16
-3 101 835,73
9 895 770,33

272 246,14
2 464 703,26
433 533,14
3 170 482,54
26 600 744,73

26 769,74
1 417 959,15
-1 172 482,75
272 246,14
24 345 368,34

13 948 120,40

13 862 855,24

Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset sisäiset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. (+)

Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Maa- ja vesialueet

116 886,00
-46 961,43
566 221,60
14 584 266,57

85 265,16
0,00
0,00
13 948 120,40

604 736 008,54
1 399 656,17
277 589,97
69 525 011,28
-310 883 476,53
-169 481,24
-17 830 416,67
347 054 891,52

532 646 606,36
0,00
-1 724,74
72 091 126,92
-289 210 475,21

28 228 738,51

22 217 713,16

Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Kiinteät rakenteet ja laitteet

0,00
0,00
8 930 887,52
-18 493 178,37
-1 390 008,49
17 276 439,17

126 269,76
0,00
5 884 755,59
-17 498 924,59
-994 253,78
9 735 560,14

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Yritysmyynnit (-)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Yritysmyyntien kertyneet poistot (+)
Kauden poistot (-)
Koneet ja kalusto

195 778 533,30
13 386 415,36
0,00
-362 687,86
2 946 079,28
-156 341 044,38
0,00
-12 766 035,85
42 641 259,85

176 748 536,25
13 761 579,71
0,00
-874 424,13
6 142 841,47
-144 133 845,46
0,00
-12 207 198,92
39 437 488,92

Hankintameno 1.1. (+)
Vähennykset (-)
Lisäykset investoinnit
Siirrot erien välillä
Muut aineelliset hyödykkeet

71 635,68
0,00
0,00
14 500,00
86 135,68

62 263,93
-8 825,12
25 700,00
-7 503,13
71 635,68

Arvo- ja taide-esineet
Hankintameno 1.1. (+)
Arvo- ja taide-esineet
Muut aineelliset hyödykkeet

222 554,22
222 554,22
308 689,90

222 554,22
222 554,22
294 189,90

169 640 015,26
0,00
78 322 480,54
-409 916,94
-82 791 254,09
164 761 324,77

152 908 515,97
0,00
104 059 512,50
0,00
-87 328 013,21
169 640 015,26

Rakennukset
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Siirtojen kertyneet poistot (+/-)
Kauden poistot (-)
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Hankintameno 1.1. (+)

-21 673 001,32
293 852 532,01

Muut aineelliset hyödykkeet

Keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. (+)
Yritysostot (investointi) (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet

586 626 871,78

526 907 906,63

0,00

0,00

Osakkeet ja osuudet osakkuus- ja muissa omistusyhteysyhteisöissä
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Hankintameno 1.1. (+)
6 193 833,46
Lisäykset (+)
458 884,78
Vähennykset
-9 000,00
Siirrot eroen välillä
0,00
Kertyneet arvonalennukset ja pääomaosuusviennit
232 493,53
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
6 876 211,77

6 875 572,43
25 625,00
-3 000,00
-125 000,00
-394 676,52
6 378 520,91

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1. (+)
Yritysostot (investoinnit) (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-)

13 122 568,42
0,00
286 753,62
-17 720,92
0,00
-289 143,81

10 496 594,59
0,00
2 500 973,83
0,00
125 000,00
-289 143,81

Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset
Arvonalennukset kaudella (-)
Muut osakkeet ja osuudet

-47 156,68
142 864,53
13 198 165,16

12 833 424,61

Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
Hankintameno 1.1.(+)

1 133 333,32

1 246 666,66

Vähennykset(-)
Muut lainasaamiset yhteensä

-113 333,34
1 019 999,98

-113 333,34
1 133 333,32

690 087,21
642 251,33
248 996,44
0,00
891 247,77
891 247,77

690 087,21
642 251,33
0,00
0,00
642 251,33
642 251,33

21 985 624,68

20 987 530,17

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Kelan korvaus työterveyshuollon järjestämisestä
Lääkäreiden koulutuskorvaus
Ulkopuolisen rahoituksen jaksotus
Muut siirtosaamiset
Muihin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2 733 365,20
322 511,62
1 469 004,45
5 253 758,27
9 778 639,54

2 534 422,89
306 922,92
3 763 285,71
4 247 854,75
10 852 486,27

Rahoitusarvopapereiden kirja-ja markkina-arvojen erotus
JVK-lainasaamisten markkina-arvo
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Erotus

2 502 470,65
2 400 585,06
101 885,59

3 286 989,10
3 238 274,27
48 714,83

Muut saamiset
Muut saamiset muilta
Hankintameno 1.1.
Lisäykset investoinnit
Vähennykset (-)
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut saamiset yhteensä
Sijoitukset

Liitetieto 46
Konsernitaseen vastattavaa koskevat liitetiedot

2019

2018

Oman pääoman erien muutokset
Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma lisäykset
Peruspääoma

151 370 701,76
0,00
151 370 701,76

151 370 701,76
0,00
151 370 701,76

Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 1.1
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoman lisäyksestä siir
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma

222 641,10
0,00
222 641,10

222 641,10
0,00
222 641,10

Arvonkorotusrahasto
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Arvonkorotusrahasto vähennykset
Arvonkorotusrahasto siirrot erien välillä
Arvonkorotusrahasto

327 235,88
0,00
0,00
327 235,88

327 235,88
0,00
0,00
327 235,88

24 529,98
0,00
24 529,98
24 529,98

30 441,92
-5 911,94
24 529,98
24 529,98

41 900 714,58
0,00
41 900 714,58

59 379 269,56
-15 000 000,00
44 379 269,56

9 376 985,58

-2 478 554,98

203 222 808,87

193 845 823,29

27 800 294,00
357 063,11
28 157 357,11
28 157 357,11

39 533 352,00
719 144,15
40 252 496,15
40 252 496,15

10 532 101,40
78 187 280,99
539 534,46
3 784 267,54
3 601 600,00
2 661 316,36
6 973 310,89
4 909 600,19
111 459 811,88

11 569 132,82
72 460 079,02
501 716,05
3 784 267,54
3 942 880,00
2 592 362,05
8 113 385,05
5 324 729,38
108 288 551,91

Muut omat rahastot
Rahastopääomat
Rahastopääomat 1.1.
Rahastopääomat vähennykset
Rahastopääomat
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA
Muut pakolliset varaukset
Potilasvahinkovastuuvaraus
Muut pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Lomapalkkajaksotus
Korkojaksotukset
Peruspääoman korko jäsenkunnille
Potilasvahinkovakuutus seuraavan vuoden lyhennys
Lääketieteelinen tutkimus/EVO-rahojen jaksotus
Jaksotetut tuet ja avustukset
Muut siirtovelat
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät

myähemmin kuin viiden vuoden kuluttua
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5V. KULUTTUA
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
91 040 194,21
Lainat muilta luotonantajilta
153 472 572,01
Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin 5 v. kuluttua
244 512 766,22

61 333 635,39
162 567 626,77
223 901 262,16

Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

5 747 607,13
538 468,00
23 357 570,00
16 000 000,00

6 520 965,09
615 390,00
23 357 570,00
16 000 000,00

1 500 000,00
24 900,00
1 524 900,00

1 500 000,00

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteenä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

80 281 340,74
21 725 379,06

67 490 810,56
21 003 665,96

Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingit
Myöhemmin maksettavat
siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingit
Yhteensä

3 323 870,26
430 085,50
10 737 590,09
4 634 179,48
14 061 460,35

3 822 096,24
421 038,00
13 723 232,61
4 938 101,46
17 545 328,85

18 203,69
18 203,69

578 906,00
10 535,59

39 491,55

250 000,00
40 194,99

14 964 210,77
220 839,00
15 185 049,77

14 482 282,07
8 050 962,00
22 533 244,07

Arvonlisäveron palautusvastuu

3 213 708,37

3 209 584,91

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
Henkilöstön lukumäärä

9614

9515

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset
Panttaussitoumukset

Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä
Muut vastuusitoumukset
Hankintasopimusvastuu
Vuokratakaussitoumus

1 500 000,00

Muut taloudelliset vastuut
Sopimuksiin sisätyvät lunastusvelvoitteet
Potilasvakuutusvastuu
Sopimusvastuut yhteensä

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot

428 778 934,49

407 268 585,56

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Eläkekulut

83 589 602,95

80 102 016,08

Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut

13 253 193,56

14 099 710,82

Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjau

-5 964 936,64

-5 828 774,32

519 656 794,36

495 641 538,14

Henkilöstökulut yhteensä
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Korkosuojauksiin liittyvät johdannaissopimukset
Rahalaitos

Nimellisarvo
31.12.2019

Johdannaissopimukset
OP Yrityspankki Oyj
689 655,17
Nordea Bank AB
1 379 311,00
Nordea Bank AB
5 608 248,00
Nordea Bank AB
34 400 000,00
Nordea Bank AB
8 500 000,00
Kuntarahoitus Oyj
5 195 875,00
Kuntarahoitus Oyj
7 000 000,00
Kuntarahoitus Oyj
19 111 111,11
32 717 393,00
OP Yrityspankki Oyj
Yhteensä
114 601 593,28

M
31.12.2019

-34 756,41
-64 653,00
-1 525 819,00
-1 459 956,00
-690 875,00
-1 255 256,32
-633 152,77
-913 192,79
-2 321 142,33
-8 898 803,62

Sopimuksen
luonne

koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus

Päättymis
päivä

20.12.2021
23.8.2021
3.11.2036
9.12.2026
20.9.2032
2.11.2037
2.5.2022
25.4.2041
29.7.2029

Sopimuksen
tarkoitus
suojaava/ei-suojaava

Suojauksen kohde,
lainan sopimusnumero

suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava

OP 598001-80633078
Kuntarahoitus 12111/06
Kuntarahoitus 15486/11
EIB 81912/4
EIB 81912/2
EIB 81912/1
EIB 81912/1
Kuntarahoitus 19511/19
Kuntarahoitus 18064/15

Myöhemmin alkavat
Yhteensä

114 601 593,28

-8 898 803,62

Suojaavat koronvaihtosopimukset yhteensä
Vaihtuvakorkoiset lainat yhteensä
Kiinteäkorkoiset lainat yhteensä
Suojausaste

114 601 593,28
305 627 032,63
50 647 791,10
46,38 %

Jos korkotaso nousee 1 %-yksikön, korkokulut nousevat 594 t  vuodessa vuonna 2020 huomioiden lainojen korot ja koronvaihtosopimukset.

Sopimuksiin liittyvät ehdot
Maksettu Saatu Legi
Legi
3,670 %
3,314 %
3,320 %
0,678 %
1,280 %
2,915 %
3,500 %
0,818 %
0,981 %

Eurib 6M +0,04%
Eurib 6M
Eurib 3M
Eurib 6M
Eurib 3M
Eurib 3M
Eurib 3M
Eurib 6M
Eurib 6M

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN RASITUSTODISTUKSET /
TILINPÄÄTÖS 31.12.2019
Tampere
Kiinteistötunnus 837-132-881-50
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 837-132-881-46
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 837-132-881-37 ja 41
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 837-132-881-49
30.6.1999 / 14310 Vuokraoikeus
19.7.2007 / 8542 Vuokraoikeus
Ikaalinen
Kiinteistötunnus 143-417-4-0 (Rantahakala)
ei rasituksia
Nokia

Kiinteistötunnus 536-10-25-1
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 536-10-25-10
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 536-10-25-2
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 536-10-25-3
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 536-10-25-9
20.12.2013 / MML/182726/73/2014 Vuokraoikeus
Kiinteistötunnus 536-10-26-4
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 536-10-27-1
ei rasituksia

Kangasala

Kiinteistötunnus 211-455-16-74 (Kiehelä)
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 211-455-16-57 (Vehoranta)
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 211-455-3-10 (Koivunummi I)
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 211-455-16-41 (Koivunummi)
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 211-455-16-21 (Sahlberg)
ei rasituksia
Kiinteistötunnus 211-455-16-48 (Syrjämaa)
ei rasituksia

Sastamala
Kiinteistötunnus 790-7-1-22
ei rasituksia
Valkeakoski
Kiinteistötunnus 908-2-25-26
5.6.2019 / MML/308959/73/2019 Vuokraoikeus
Ylöjärvi
Kiinteistötunnus 980-405-1-165 (Suojala)
ei rasituksia
Mänttä-Vilppula
Kiinteistötunnus 508-405-2-642 (Mäntän sairaala)
ei rasituksia
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Toimialueen 6 tuloslaskelma ennen tasausta
Toteuma 2019
1000e
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)
EVO-tuotot
Muut myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten konsultaatioiden myynnit
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio 2019
1000e

Toteuma
%

14768,9
2489,6
9,6
113,4
224,4

14012
3501,9
8,8
102,5
385

105,4
71,1
108,9
110,7
58,3

0,4

0,4

99,2

17606,3
539,3
107,1
18252,7

18010,6
608,5
124,2
18743,3

97,8
88,6
86,2
97,4

-163,3

-17,6

927,6

-479,1
-586,2
-8297,1
-325
-2,5
-9853,2
-2002,6
218,7
-11637,1

-551,2
-656,2
-8741,8
-365,4
0
-10332,2
-2334,9
245,8
-12421,3

86,9
89,3
94,9
88,9

-683,9
-92,2

-643,7
-76,3

106,2
120,8

-4777
-5553,1

-4766,8
-5486,8

100,2
101,2

-118,7
-0,2
-92,8
-199,8
-411,5

-155,6
0
-136,3
-233,5
-525,4

76,3

-43,5
-17645,1

-43,2
-18476,7

100,7
95,5

TOIMINTAKATE

607,5

266,6

227,9

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

-61,7
-61,7

-61,5
-61,5

100,3
100,3

VUOSIKATE

545,8

205,1

266,1

Poistot
Satunnaiset erät yht

-125,4

-125,4

100

TILIKAUDEN TULOS

420,4

79,7

527,5

103,7
-105,3

113,2
-192,9

91,6
54,6

418,9

0

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus
Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö
Tutkimushenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Työnantajan sos.kulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
Ulkopuoliset palvelut
Klinikoiden ostot klinikoilta
Sisäisten konsultaatioiden ostot
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT
MATERIAALIOSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet
Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet
MATERIAALIOSTOT
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

95,4
85,8
89
93,7

68,1
85,6
78,3
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Ensihoidon tuloslaskelma ennen tasausta
Toteuma 2019
1000e
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)
EVO-tuotot
Muut myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten konsultaatioiden myynnit
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

Talousarvio 2019
1000e

Toteuma
%

100
86,2

22346,3
491,2

22346,2
570

70,5

0

0

0

22908

22916,2

100

7,7
22915,7

0
22916,2

100

-57,1

-17,3

330,3

-1293,7
0
-729,4
-90
-15,3
-2185,6
-509,3
4,8
-2690,1

-1263,4
0
-514,2
-120
0
-1914,9
-437,6
2
-2350,5

102,4

-18647,6
-1,5

-19651,7
-1,4

94,9
108,6

-570
-19219,1

-478,8
-20131,9

119
95,5

-30,4
-0,3
-51,8
-58,6
-141,1

-56,6
0
-56
-73
-185,6

53,7

-5,8
-22056,1

-3
-22671

192
97,3

TOIMINTAKATE

859,6

245,2

350,6

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

-20,5
-20,5

-20,5
-20,5

100,2
100,2

839

224,7

373,4

Poistot
Satunnaiset erät yht

-57,5

-69,2

83,1

TILIKAUDEN TULOS

781,5

155,5

502,6

-141,6

-153

92,6

639,9

2,5

25597

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus
Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö
Tutkimushenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Työnantajan sos.kulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
Ulkopuoliset palvelut
Klinikoiden ostot klinikoilta
Sisäisten konsultaatioiden ostot
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT
MATERIAALIOSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet
Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet
MATERIAALIOSTOT
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

VUOSIKATE

Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

141,8
75
114,1
116,4
237,9
114,4

92,5
80,3
76
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Vakuutusyhteenveto
Vakuutusnumero
821-0691255
Fennia
Päättynyt
40-427-281-8
OP Vakuutus

Vakuutuslaji
Työtapaturma

Vakuutuksen kohde
Työntekijät, työtapaturmat ja ammattitaudit
Fenix, katkaisuraja 290 000 euroa

Maksuperuste €
Palkkasumma 316 397 729

Vakuutusmäärä €

Työtapaturma

Työntekijät, työtapaturmat ja ammattitaudit
Rajoitetun omavastuun erikoism.,
katkaisuraja 300 000 euroa
Henkilöstö ja luottamushenkilöt
Työmatkat kaikkialla maailmassa
Matkan kesto max. 1 kk

Palkkasumma 322 314 358

Maksupromille 2,44

3 600 hlöä
Matkapäivät 7 300

Hoitokulut ilman ylärajaa
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus
Matkatavara
Matkavastuu
Matkaoikeusturva
Hoitokulut
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus

16-596-505-0
Op Vakuutus

Matka

16-596-505-0
Op Vakuutus

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16-596-505-0
Op Vakuutus

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16-596-505-0
Op Vakuutus

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16-596-505-0
Op Vakuutus

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16-596-505-0
Op Vakuutus

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16-596-677-4
Op Vakuutus

Omaisuus

Luottamushenkilöt
Vakuutus on voimassa luottamustehtäviä
suoritettaessa ja näihin tehtäviin liittyvillä
välittömillä matkoilla.
Vapaaehtoistyöntekijät
Vakuutus on voimassa vapaaehtoistyöntekijöille palkattomassa työssä ja näihin liittyvillä
välittömillä matkoilla
Stipendin ja apurahan turvin työskentelevät
Vakuutus on voimassa palkattomassa työssä
näihin tehtäviin liittyvillä välittömillä matkoilla.
Siviilipalvelusmiehet siviilipalvelustehtäviä
suoritettaessa ja näihin tehtäviin liittyvillä
matkoilla sekä vapaa-ajalla ko. palvelusajalla.
Nuorisopsykiatrian poliklinikka:
Kiipeilyryhmä
Talliryhmä
Vakuutus on voimassa yllä mainitussa harrastetoiminnassa ja näihin liittyvillä välittömillä
matkoilla.
TAYS, all risks

Mäntän sairaala, all risks
Valkeakosken aluesairaala, all risks
Vammalan aluesairaala, all risks
Sairaala-apteekki, all risks

Henkilömäärä: 300

Omavastuu €

50 000
50 000
2 500
100 000
10 000
10 000
50 000
10 000

Henkilömäärä: 40

Hoitokulut
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus

10 000
50 000
10 000

Henkilömäärä: 10

Hoitokulut
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus
Hoitokulut
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus
Hoitokulut
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus

10 000
50 000
10 000
10 000
50 000
10 000
10 000
50 000
10 000

Henkilömäärä: 21

Henkilömäärä 10
Henkilömäärä 36

Täysarvo
Täysarvo

Täysarvo
Täysarvo
Täysarvo
Täysarvo
Täysarvo
Täysarvo

Alueellinen kuvantamiskeskus, all risks

Rakennukset luettelon mukaan
Irtaimistot luettelon mukaan
Irtaimisto euromääräinen
Yli 500 000 euron laitteet
Taideteokset eri paikoissa
Lisäkulut ensivastuuna, vastuuaika 12 kk
Lisäturvat ensivastuuna
Viranomaisten määräyksistä aih. lisäk.
Hankinnat ja investoinnit vak.kauden aikana
Terrorismista aih.om.vahingot
Haltuun uskottu vieras omaisuus
Maanperän pilaantumisesta aih. puhdistuskust.
Omaisuusluettelossa olevat virheet ja puutteet
Muualla sijaitseva omaisuus
Ohjelm. ja tiedostojen pal.kust. sis. arkistot
Ulkoalueiden rakenteet ja varusteet
Vahingon selvittämisestä aih. lisäk.
Rakennukset luettelon mukaan
Rakennukset luettelon mukaan
Irtaimisto luettelon mukaan
Rakennukset luettelon mukaan
Irtaimisto luettelon mukaan
Irtaimisto täydestä arvosta
Vaihto-omaisuus
Yli 500 000 euron laitteet

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

200 000
2 000 000
3 000 000
200 000
200 000
500 000
200 000
200 000
200 000
30 000

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

5 000 000

10 000

500 000
13 445 000

10 000
10 000

16-596-696-9
Op Vakuutus

Rakennus- ja asennustyö

Rakennus- ja asennustyövakuutus, all risks
Yli 5 000 000 euron urakat vakuutettava erikseen
Vakuutus kattaa myös konserniyhtiöt

Vuosivolyymi 105 000 000
Ensivastuu, enintään 5 000 000
euron urakat (veroton)

16-651-594-0
Op Vakuutus

Rakennus- ja asennustyö

Rakennus- ja asennustyövakuutus, all risks
4.2.2019-4.12.2020

Urakkasumma 13 445 000

16-596-697-7
Op Vakuutus

Keskeytys

Epidemiakeskeytys, all risks
Vastuuaika 12 kk

1 060 024

Epidemiakate

1 060 024

50 000

Riippuvuuskeskeytys, all risks
Vastuuaika 12 kk
PSHP:n toiminnan riippuvuusriskit:
*sähkönjakelu
*vedenjakelu
*maakaasun jakelu
*lämmönjakelu
*telepalvelut
*höyryn tuotanto
*sairaalakaasujen tuotanto
*pesulapalvelut
*FimLab Laboratoriot Oy
Toiminnanvastuu ja tuotevastuu
Tilaisuuden järjestäjän vastuu
Laajennus kauko-ohjatulle ilma-alukselle
Vakuutus kattaa myös vastuuvahingot tytäryhtiöille, liikelaitoksille tai muille määräysvallassa oleville yhteisöille
Alle omavastuun vahinkojen käsittelysopimus
Hallinnon vastuu
Vakuutetut: shp:n hallituksen jäsenet (13 hlöä)
ja johtoryhmä (10 hlöä) varajäsenineen
Kattaa myös konserniyhtiöille aih. vahingot
Vakuutetut: säätiön toimielimen jäsenet ja
säätiön toimielimet

2 120 048

Riippuvuuskate

2 120 048

10 000

Henkilö- ja esinevahingot

2 000 000

5 000

200 000
100 000
500 000

5 000
5 000
5 000

2 000 000

2 000

400 000

2 000

100 000

15 %/väh.
2 000

16-596-677-4
Op Vakuutus

16-596-677-4
Op Vakuutus

Vastuu

Vastuu

16-596-677-4
Op Vakuutus

Oikeusturva

Toiminnan oikeusturva

Useita sopimuksia
Op Vakuutus
Yhteensä

Liikenne
Kasko

Ajoneuvot luettelon mukaan
Ajoneuvot luettelon mukaan

Toimiala varsinaiset
sairaalapalvelut
Palkkasumma:
PSHP 329 000 000
Vakuutettuna myös Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Voimassaoloalue Eurooppa
Palkkasumma:
PSHP 329 000 000
Vakuutettuna myös Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Voimassaoloalue Eurooppa

Palkkasumma:
PSHP 329 000 000
Vakuutettuna myös Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Voimassaoloalue Eurooppa

Rakennus-, laajennus-, asennus- sekä
korjaus- ja huoltotyöt työ- ja materiaalikustannuksineen sis. riskilisät
Ympäröivä omaisuus( ensivastuu)
Rakennus-, laajennus-, asennus- sekä
korjaus- ja huoltotyöt työ- ja materiaalikustannuksineen sis. riskilisät

5 000 000

150
15 %/150

Varallisuusvahingot
Sopimusvastuu
Haltuun uskottu omaisuus

Taloudelliset vahingot
Laajennusehdot:
vakuutetun puolustuskulut tutkimuksissa
tai vastaavissa prosesseissa sekä
vakuutetun puolustuskulut rikosprosessissa

Oikeudenkäyntikulut
Sis. vastapuolen kulut

500

Liitetieto 51
Omaisuusluettelo pysyviin vastaaviin kuuluvista osakkeista ja osuuksista
Yrityksen nimi, paikkakunta

Omistus Osakkeita Tasearvo
osuus % kpl
31.12.2019

Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet
Coxa Oy, Tampere
Fimlab Laboratoriot Oy, Tampere
FinnMedi Oy, Tampere
TAYS Sydänkeskus Oy, Tampere
Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet yhteensä

62,30
54,54
100,00
94,0

1782
2850
10880
5000

4 995 000,00
850 000,00
350 495,46
3 433 305,13
9 628 800,59

Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet
FinnHEMS Oy, Vantaa
Istekki Oy, Kuopio
Monetra Pirkanmaa Oy
Tays Alustayhtiö Oy, Tampere
Tullinkulman Työterveys Oy, Tampere
Tuomi Logistiikka Oy, Tampere
Osakkkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet

20,00
31,75
27,83
33,33
24,81
48,20

20
2810
9113
2500
33
723

2 000,00
3 512 500,00
227 684,78
25 000,00
100 000,00
723 000,00
4 590 184,78

0,71
8,33

78
1
16
1361
68250
6
138
25
180
1080
1000
25
1
100

3 900,00
125 000,00
1 675,15
1 185 416,26
199 900,00
100,91
127,65
231 825,00
774 000,00
23 546,25
191 468,00
25 000,00
84,09
150 000,00
2 912 043,31
17 131 028,68

Muut osakkeet ja osuudet
2M-IT Oy, Helsinki
Biopankkien Osuukunta Suomi - FINBB, Turku
Ikaalisten Parkanon Puhelin Oy, Ikaalinen
Kiinteistö Oy F-Medi, Tampere
Kuntarahoitus Oyj, Helsinki
Labquality Oy, Helsinki
Leppäkosken Sähkö Oy, Ikaalinen
Monetra Oy, Oulu
Pirkanmaan Voimia Oy, Tampere
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, Ruovesi
Sakupe, Siilinjärvi
Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy, Sastamala
Suomen luotto-osuuskunta, Helsinki
UNA Oy, Tampere
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä
Kaikki yhteensä

6,30
2,00
0,13
16,00
18,00
0,27
2,62
5,00
6,30

Liitetieto 52
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA SEN INTRESSITAHOJEN VÄLISET LIIKETOIMET
Kunnan tai kuntayhtymän ja henkilön katsotaan kuuluvan toistensa intressipiiriin, jos toinen pystyy
käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa taloutta koskevassa
päätöksenteossa tai toimesta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa toiselle osapuolelle.
Tilinpäätöksessä on esitettävä liitetietoina tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien
oikeushenkilöiden välisistä liiketoimista, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin
kaupallisin ehdoin. Lisäksi liitetietona esitetään myös tavanomaisin ehdoin intressitahojen kanssa
toteutetuista toimista niiden osapuolien ja toimien arvot, jos ne ovat tarpeen oikean ja riittävän kuvan
antamiseksi.
Intressitaho

Kuvaus liiketoimesta

Liiketoimen arvo

Intressisuhteen
luonne

Muut tiedot
liiketoimesta

Sairaanhoitopiirin
intressitahoiksi
luettavat henkilöt

Ei liiketoimia
sairaanhoitopiirin ja
intressipiirin
henkilöiden välillä
Sairaanhoitopiirillä on
paljon liiketoimia tytärosakkuus- ja
omistusyhteysyrityste
nsä kanssa

Myynnit ja ostot
kumppaneittain
on esitetty
erillisessä
taulukossa alla

Liiketoimet ovat
luonteeltaan
liiketalousperustei
sia ja ne on
toteutettu
tavanomaisin
kaupallisin ehdoin

Sairaanhoitopiirin
taholta ohjataan
konserniyhteisöjä
konserniohjauksella.
Omistusosuudet
löytyvät liitetiedoista
20 ja 22

Konserniyhteisöt

Myynnit kumppaneittain

1 000 €

Ostot kumppaneittain

1 000 €

E27 Tullinkulman Työterveys Oy

375,8

E27 Tullinkulman Työterveys Oy

E28 Tuomi Logistiikka Oy

362,2

E28 Tuomi Logistiikka Oy

56 424,6

R75 Istekki Oy

780,8

R75 Istekki Oy

49 909,0

R78 Pirkanmaan Voimia Oy

2 040,4

R79 Monetra Pirkanmaa Oy

139,5

R78 Pirkanmaan Voimia Oy

10 474,2

R81 Pirkanmaan Hoitokoti

111,7

R79 Monetra Pirkanmaa Oy

2 336,5

R81 Pirkanmaan Hoitokoti

2 585,0

T00 Tays Tukisäätiö
T03 Kiinteistöosakeyhtiö Kissantassu
T04 Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo

1 930,0

R76 Suomen Biopankkiosuuskunta

4 710,4

51,7

T03 Kiinteistöosakeyhtiö Kissantassu

58,8

T06 Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu

50,0

21,5
4,2

T10 Coxa Oy

2 828,9

T10 Coxa Oy

15 419,7

T11 Tekonivelsairaala Coxa Oy

1 999,0

T11 Tekonivelsairaala Coxa Oy

33 135,1

T20 Tays Sydänkeskus Oy

9 527,3

T20 Tays Sydänkeskus Oy

59 673,5

832,4

T21 SK Hankintapalvelut Oy

19 995,8

1,1

T30 Fimlab Laboratoriot Oy

42 589,1

T21 SK Hankintapalvelut Oy
T23 Helsingin sydänsairaala Oy
T30 Fimlab Laboratoriot Oy
T40 Finnmedi Oy

2 973,8
17,8

Eriytetyt tilinpa tokset
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Silmakeskus—taseyksikko
Tilinpa tos
2019

SILMAKESKUKSEN TEHTAVA JA ORGANISAATIO

Tays Silmäkeskus
Vastuualuejohtaja Marko Kataja
Palvelupäällikkö Sirpa Mie unen
Tilinpäätös
2019

Talousarvio
2019

Silmäkeskus

1 000 e

1 000 e

Toimintatuotot

19 350

Muute u
Talousarvio
2019
1 000 e

Tilinpäätös
2018

TP2019/
Lopull.
TA2019

TP2019/
TP2018

1 000 e

%

%

17 932

18 647

108 %

104 %

Toimintakulut

15 723

14 936

14 760

105 %

107 %

- josta palkat

5 462

5 277

5123

104 %

107 %

Tilikauden tulos

3 296

2 666

3 593

124 %

92 %

Tilikauden yli/alijäämä

2 983

2 276

3 128

131 %

95 %

Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(ne o)

Silmäkeskus

86,3

Hoito-jaksot

Päivä-

(lasku ava)

kirurgia
(lasku ava)

1351

1067

4926

Avohoitokäynnit
(kuntalaskute a
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaan-

46 863

5,1

sijat

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Silmäkeskuksen palvelujen kysyntä kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verra una. Hatanpään silmäyksikkö integroitui
onnistunees Tays Silmäkeskukseen 1.7.19 alkaen ja Näönkuntoutus muu Hatanpään silmäyksiköltä vapautuneisiin loihin. Ikärappeuman diagnos ikka ja hoito siirtyivät Näönkuntoutukselta vapautuneisiin loihin. Silmäkeskuksen toiminnassa on noudate u P5SE -strategian mukaista toimintamallia.
Ikärappeumapo laiden pistoshoidot kasvoivat 9 %. Pistoslääkkeiden kustannukset nousivat vain 2 %. Kalliiden
pistoshoitolääkkeiden kustannusten kasvu pysyi mal llisena johtuen huh kuussa käy öön otetuista ukennetuista kriteereistä. Kustannussäästöä tuli alkuvuoden ennusteeseen verra una n. 600 000 €.
Glaukoomapo laiden hoitosuunnitelmien laa minen ruuhkautui. Ruuhkan purkuun pilotoi in lääkäreiden lisätyömallia.
Silmäleikkausten määrä lisääntyi 8 %. Leikkausten osalta hoitotakuussa on pysy y hyvin.
Toimintaa on kehite y 17 moniamma llisessa imissä.
Tays Silmäkeskuksen yhdessä TAMK:in kanssa järjestämä glaukoomahoitajakurssi pää yi. Koulutukseen osallistui
11 sairaanhoitajaa eri puolelta Suomea.
Silmäkeskuksen palveluja kehite in OmaTaysissa, esimerkiksi o amalla ajanvaihtomahdollisuus käy öön resursseilla, joille jää usein po laita saapuma a.
ACES-hankkeella vie in eteenpäin arkivaiku avuuden (RWD) mi aamishanke a. Vuoden aikana ediste in silmätutkimuslai eiden integraa ota po laskertomusjärjestelmään. Silmäkeskuksessa ote in käy öön 15D-mi ari
vuoden 2019 aikana.
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TALOUS JA RAHOITUS
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Silmäkeskus
TULOSLASKELMA

31.12.2019

31.12.2018

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

19 314 778,69
35 006,75

18 618 411,76
35 598,07

Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut

-2 646 571,59
-6 453 033,12
-9 099 604,71

-2 451 211,55
-6 034 593,43
-8 485 804,98

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut

-5 340 286,06
-1 112 481,44
-161 240,91
-6 614 008,41

-5 049 669,36
-1 038 310,19
-182 926,75
-6 270 906,30

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-229 694,86
-229 694,86

-198 522,09
-198 522,09

Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-322 103,42
3 084 374,04

-474 472,35
3 224 304,11

-101 632,54
-101 632,54

-96 012,17
-96 012,17

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

2 982 741,50

3 128 291,94

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

2 982 741,50

3 128 291,94

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

2 982 741,50

3 128 291,94

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
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Tase ja sen tunnusluvut
Silmäkeskus
TASE

31.12.2019

31.12.2018

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet

658 177,74
658 177,74

718 140,60
718 140,60

PYSYVÄT VASTAAVAT

658 177,74

718 140,60

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset

8 016 600,86
8 016 600,86
8 016 600,86

11 864 142,26
11 864 142,26
11 864 142,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT

8 016 600,86

11 864 142,26

VASTAAVAA

8 674 778,60

12 582 282,86

251 445,18
4 481 107,76
2 982 741,50
7 715 294,44

251 445,18
8 352 815,82
3 128 291,94
11 732 552,94

Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

959 484,16
959 484,16

849 729,92
849 729,92

VIERAS PÄÄOMA

959 484,16

849 729,92

8 674 778,60

12 582 282,86

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA
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Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

31.12.2019

31.12.2018

3 084 374,04
229 694,86
-101 632,54

3 224 304,11
198 522,09
-96 012,17

3 212 436,36

3 326 814,03

-169 732,00

-250 750,00

-169 732,00

-250 750,00

3 042 704,36

3 076 064,03

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/
kuntayhtymältä

Oman pääoman muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta

-7 000 000,00

3 847 541,40
109 754,24
3 957 295,64

-3 157 506,52
81 442,49
-3 076 064,03

Rahoituksen rahavirta

-3 042 704,36

-3 076 064,03

Rahavarojen muutos

0,00

0,00

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

0,00

0,00
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Silmäkeskus, 41
TUNNUSLUVUT
EUR Konsernivaluutta

1-12/2019

1-12/2018

Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %

120,7 %
1398,6 %

122,5 %
1675,8 %

Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %

1892,7 %
1892,7 %

1326,7 %
1326,7 %

88,9 %
5,0 %
7 464

93,2 %
4,6 %
11 481

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
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Silmakeskuksen talousarvion
toteutuminen ja toteutumisvertailut

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TOTEUTUMISVERTAILUT
Mi arit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mi arin tavoi eena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Johtamisen mi arin tulos on koo u kaikkien BSC-mi areiden yhteistuloksen perusteella. Yksi äisen mi arin vihreälle pääsyn tuloksesta toimialue saa 3 piste ä, keltaisesta 1
pisteen ja punaisesta 0 piste ä. Sitoville tavoi eille annetaan painoarvo 3 ja muille 1.
Toimialueen tulos lasketaan mi arien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistu-

Toteuma
ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osi ain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5)
sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on ”täysin tai osi ain eri mieltä” (arvot 1 tai

Toteuma

95%

Palvelusopimusten toteutuminen
Tavoite

Toteutuvat laaji ain sairaanhoitopiiritasolla ja tuo aji ain toimialuetasolla sopimusten/ lausten mukaises . Toteuma (eur) koko sopimuksesta +- 1%, laaji ain ja toimialuei ain +- 3 %.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama
te
1 305

Toteuma%
109,5

Toteuma
2018
14 595

Erikoissairaanhoito, jäsenkunnat (te)

15 032

13 727

Erikoissairaanhoito,
muut sopimuskunnat
(te)
Sopimusasiakkaat yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

927

784

143

118,2

934

15 959

14 511

1 448

110

15876

Lisääntynyt kysyntä.

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoima omien sairaalaan o ojen määrä pienenee.

Toteuma

0%

Perustelu poikkeamaan
Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiota toteutuu 100% määräajan mukaan, yksikään ei toteudu alle 95%
Hoidon tarpeen arvioinnin aloi aminen 100%
Hoidon tarpeen arvioinnin toteu aminen 80%

Perustelu poikkeamaan

Hoitoon pääsy 100%
Hatanpään silmäyksiköstä siirtyneiden yleis– ja karsastuspo laiden hoidon tarpeen
arvioin viivästyi.
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Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. Kiireellisen hoidon tarpeessa

Toteuma

Kiireellisten lähe eiden käsi ely 0-3 vrk 85 %

Perustelu poikkeamaan

Kiireelliseen hoitoon määräajassa 0-30 vrk 95 %
Lähe äjän ja lähe een käsi elijän näkemykset hoidon tarpeen kiireellisyydestä poik-

Hoitojaksotuo avuus
Tavoite

DRG-pisteen de atoitu hinta ei nouse edellisestä vuodesta (kustannukset per paino-

Muutos

-3%

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteute una vähintään 90 %:s .

Toteuma

85%, kehityskeskustelut on käyty ka avas , kirjaukset puu eellisia.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat amma ryhmi äin seuraavas : lääkärit
vähintään 10 vrk/vuosi, hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5 vrk/vuosi
sekä muu henkilöstö vähintään 3 vrk/vuosi.

Toteuma

Lääkärit 6,8
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 2,1

Perustelu poikkeamaan

Muu henkilöstö 1,8
Joudumme priorisoimaan po laiden hoitoa

Sisäinen mainemi ari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (henkilöstökysely, asteikko 1-5).

Toteuma

78%

Perustelu poikkeamaan

Tulos on parantunut 2% edellisestä vuodesta.

Hoitoalan opiskelijoiden ohja u harjoi elu
Tavoite

Hoitoalan opiskelijoiden antama arvioin ohjatun harjoi elun jaksoista (yliopisto-, amma korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijat). Vähintään 85 % opiskelijoista antaa

Toteuma

98%
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Lääke eteen opiskelijoiden kliininen harjoi elu
Tavoite

Lääke eteen opiskelijat arvioivat sairaalan lääkäreiden antaman opetuksen ja opetus-

Toteuma

Tietoa ei saatavilla.

Perustelu poikkeamaan
Sairauspoissaolopäivät
Tavoite
Toteuma

Sairauspoissaolopäivät/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.
+25%, paljon pitkiä poissaoloja.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verra una.

Toteuma

+19%

Perustelu poikkeamaan

Useilla henkilöillä on toistuvas lyhyitä poissaoloja.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama
te

Toteuma-%

Toteuma
2018

5 462

5 277

185

104%

5123

Lisääntynyt toiminta.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä en stä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan

Toteuma

105 %

Perustelu poikkeamaan

Lisääntynyt toiminta

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2019

Tavoite 2019

Poikkeama te

Toteuma-%

3 296

2 666

630

124%
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Toteuma
2018
3 593

Tuloslaskelman toteutuminen
SILMÄKESKUKSEN TASEYKSIKKÖ, TULOSLASKELMAVERTAILU
SILMÄKESKUKSEN TASEYKSIKKÖ,
TULOSLASKELMAVERTAILU

Tilinpäätös Talousarvio
2019
2019

Ylitys (+) /
alitus (-)

Toteuma
%

Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille
EVO-tuotot
Muut myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

361
15 032
1 298
316
3
123
17 133
2 182
35
19 350

400
14 026
1 181
290
5
105
16 006
1 883
43
17 932

-39
1 006
117
26
-2
19
1 127
300
-8
1 418

90,3
107,2
109,9
109,1
68,0
117,7
107,0
115,9
81,4
107,9

Palkkajaksotus
Lääkärihenkilöstö
Erityishenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT

-93
-2 062
-292
-2 752
-135
-129
-5 462
-1 274
122
-6 614

-7
-1 955
-272
-2 797
-138
-108
-5 277
-1 242
75
-6 444

86
107
20
-46
-3
21
185
32
-47
171

1276,7
105,5
107,4
98,4
97,9
119,0
103,5
102,6
162,5
102,6

-819
-243
-3 963
-5 025
-1 428
0
-2 342
-305
-4 075
-9
-15 723
3 627

-853
-251
-3 719
-4 822
-1 194
0
-2 262
-192
-3 648
-22
-14 936
2 996

-34
-7
244
203
234

96,0
97,0
106,6
104,2
119,6

80
113
426
-13
787
632

103,5
158,8
111,7
41,0
105,3
121,1

-102
-102

-101
-101

0
0

100,2
100,2

3 526

2 894

631

121,8

-230

-228

-1

100,6

3 296

2 666

630

123,6

-313

-390

-77

80,3

2 983

2 276

707

131,1

Ulkopuoliset palvelut
Klinikoiden ostot klinikoilta
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet
Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet
MATERIAALIOSTOT
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
VUOSIKATE
Poistot
Satunnaiset tuotot
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Silmakeskuksen tilinpa toksen liitetiedot
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoin (Valt 26.5.2014 §4).
Muut poistot on laskettu tasapoistoina seuraavasti:
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
o sairaalarakennukset, somaattinen
o sairaalarakennukset, psykiatrinen
o asuinrakennukset
o muut rakennukset

Poistoaika vuosina
5 vuotta

Ei poistoa
25 vuotta
30 vuotta
30 vuotta
30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet
o tekniset verkot, tie- ja pysäköintialueet,
muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

10 vuotta

Koneet ja kalusto

5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo- ja taide-esineet
Keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset

Ei poistoa
Ei poistoa
Ei poistoa

Alle 10 000 euroa maksavat pysyvien vastaavien hyödykkeet on kirjattu kokonaisuudessaan
hankintatilikauden kuluksi.
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

31.12.2019

31.12.2018

15 392 894,33
1 297 589,50
315 744,17
126 392,83
2 182 157,86
34 966,75
40,00
19 349 785,44

14 931 792,40
1 281 872,28
355 110,48
18 465,20
1 853 486,80
34 722,26
875,81
18 441 602,97

31.12.2019

31.12.2018

4 669 900,75
169 732,00
0,00
-3 951 760,15
-229 694,86
658 177,74

4 419 150,75
250 750,00
0,00
-3 753 238,06
-198 522,09
718 140,60

658 177,74

718 140,60

TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myyntituotot ulkokunnilta
Erityisvaltionosuus
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

TASEEN LIITETIEDOT
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet

TASEEN LIITETIEDOT

31.12.2019

31.12.2018

251 445,18
251 445,18
4 48
481 107,76
2 98
982 741,50
7 71
715 294,44

251 445,18
251 445,18
8 352
35 815,82
3 128
12 291,94

959 484,16
0,00
959 484,16

849 729,92
0,00
849 729,92

TASEEN VASTATTAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET
Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA
SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Lomapalkkajaksotus
Muut siirtovelat
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

11 732 552,94

31.12.2019
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ

519

31.12.2018
131

HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot

5 462 169,21
5 462 169,21

5 123 382,69
5 123 382,69

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Eläkekulut

1 112 481,44

1 038 310,19

1 112 481,44

1 038 310,19

Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut

161 240,91

182 926,75

161 240,91

182 926,75

Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
Henkilöstökulut

-121 883,15
6 614 008,41

-73 713,33
6 270 906,30

234

LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS KUNTAYHTYMÄN TALOUTEEN
mukaan lukien sisäiset erät

TULOSLASKELMA, TP 2019
1 000 e
TOIMINTATUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille
Evo-tuotot
Muut myynnit
Sisäisten palveluiden myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäiset lääkemyynnit
Myyntituotot yhteensä
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
Palkat yhteensä
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
Henkilöstökulut yhteensä
Ulkopuoliset palvelut
Sisäisten palveluiden ostot
Klinikoiden ostot klinikoilta
Palvelujen ostot yhteensä
Lääkkeet
Sisäiset lääkeostot
Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet
Materiaaliostot yhteensä
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
Sisäisen peruspääoman korkotuotto
Rahoitustuotot
Sisäisen peruspääoman korkokulu
Rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron muutos
Rahastojen muutos
Varausten muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

Sairaanhoitopiiri,
ml. liikelaitos

Kuvantamiskeskus ja
apteekkiliikelaitos

Sairaanhoitopiiri, ilman
liikelaitosta

8 196
661 804
119 777
12 545
29 231
173 162
55 199
0

8 457
670 591
121 221
12 865
50 214
216 457
55 975
51 675
1 187 454
33 919
17 959
1 239 332

261
8 787
1 445
320
20 983
43 294
775
51 675
127 540
327
228
128 095

-338 128
-79 109
5 539
-411 698
-322 241
-216 456
-55 975
-594 672
-55 880
-51 675
-45 566
-25 949
-179 070
-23 178
-1 208 618
30 714
414
4 427
0
-6 297
29 258
-26 790

-28 579
-6 645
436
-34 789
-3 381
-18 824
-2 154
-24 359
-55 856
-817
-7 056
-935
-64 664
-837
-124 648
3 447

3 048
-3 222

-309 549
-72 463
5 104
-376 909
-318 860
-197 633
-53 821
-570 313
-24
-50 858
-38 510
-25 014
-114 406
-22 342
-1 083 970
27 267
414
4 412
414
-6 297
26 209
-23 567

2 468
203

-174
0

2 642
203

0
2 671

-638
-812

638
3 483
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15
-414

1 059 914
33 592
17 731
1 111 236

235
Liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän toiminnan rahoitukseen
Sairaanhoito KuvantamisSairaanhoitokeskus- ja
piiri,
piiri, ilman
apteekkiml.
liikelaitosta
liikelaitos
liikelaitos

RAHOITUSOSA, TP 2019
1 000 €
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhyaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen (kassaan)

Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

29 257

2 410

-12 417
-89 717
0
3 050
-69 827

26 847
-12 417

-5 326
0
0
-2 915

-84 391
3 050
-66 912

-249
1 790

-249
1 790

90 000
-12 158
-1 448
0
38 077
46 185

90 000
-12 158
-1 448
8 000
27 162
46 185

-8 000
10 915
0

Luettelot ja selvitykset
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Tilinpa toksen allekirjoitukset
ja tilinpa tosmerkinta
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Tilinpa toksen ja toimintakertomuksen liitteet
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