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Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
Sairaanhoitopiirin valtuuston asettamia sitovia tavoitteita vuodelle 2020 olivat potilaan kokeman palvelun laatu,
hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteajat, kehityskeskustelut, sisäinen mainemittari, palkka– ja
toimintamenot, investointien toteutuminen ja tilikauden tulos. Asetettu taso sitovissa tavoitteissa saavutettiin
palvelukokemuksessa, palkkamenoissa, toimintamenoissa, investointien toteutumisessa ja tilikauden tuloksessa.
Hoidon saatavuuden, kehityskeskustelujen ja sisäisen mainemittarin osalta tavoitetta ei saavutettu.
Sairaanhoitopiirin eri yksiköissä tuotettiin vuonna 2020 yhteensä 987 350 avohoitotapahtumaa ja 37 997
leikkaustoimenpidettä. Hoidettuja eri potilaita oli 226 831. Erikoissairaanhoidon hoitopäiviä kertyi 431 130 ja
hoitojaksoja 82 913.
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat kertomusvuonna 925,9 milj. euroa ja toimintakulut 913,2 milj. euroa.
Toimintakate oli 12,7 milj. euroa. Tilikauden kokonaistulos oli 30,2 milj. euroa alijäämäinen, joka on 10,7 milj. euroa
alkuperäistä talousarviota heikompi, mutta koronaa huomioivaa muutettua talousarviota 12,5 milj. euroa parempi.
Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden lopulliseksi alijäämäksi muodostui 29,99 milj. euroa.
Taloudellinen tilanne vuoden 2020 alussa edellytti, että sairaanhoitopiirissä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut
järjestöjen kanssa talousarvion ollessa noin 20 milj. euroa alijäämäinen. Maailmanlaajuinen koronapandemia
keskeytti aloitetut neuvottelut, ja aiheutti palvelutuotannon voimakkaan alasajon kevättalvella. Tuotanto saatiin
kevään ja kesän kuluessa palautettua normaalitasolle, ja syntyneitä hoitojonoja päästiinkin loppuvuoden aikana
purkamaan. Yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden määrä Taysissa oli vuoden vaihtuessa pienin
yliopistosairaaloista. Pandemiatilanne on kuitenkin aiheuttanut hoitovelkaa, jota joudutaan purkamaan myös
alkaneen vuoden aikana.
Sairaanhoitopiirin strategia päivitettiin vuoden 2020 aikana ja valtuusto hyväksyi uudistetun strategian 30.11.2020.
Strategian mukainen tavoitetilamme on olla potilaiden valitsema, henkilökunnan arvostama, vaikuttavin ja
digitaalisin yliopistosairaalaverkosto. Eettiset periaatteemme ovat edelleen hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen,
osaamisen arvostaminen ja vastuullisuus.
Vuosien 2019-2020 aikana valmisteltu Tampereen kaupungin ja Taysin mielenterveys- ja päihdepalveluiden
mittava integraatiohanke saatiin valmiiksi ja 1.1.2021 Taysin toimialueelle 5 siirtyi noin 5000 potilaan hoitovastuu,
16 mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoitoyksikköä sekä 205 henkilöstövakanssia. Psykiatrian
uudisrakennuksen, T-rakennuksen, rakentaminen käynnistyi kesällä Kaupin kampuksella ja eteni suunnitellusti
aikataulussaan.
Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa jatketiin vuonna 2020. Vuoden
aikana keskityttiin erityisesti tietoaltaan pystyttämiseen ja työtä jatketaan edelleen vuonna 2021. Potilalle
digitalisaatio näkyy erityisesti sähköisten asiointikanavien lisääntymisenä ja käytön sujuvoitumisena. Taysissa
pääkanavana on OmaTays.fi –palvelu, jonka käyttäjämäärä lähestyi vuoden 2020 aikana jo 100 000 käyttäjää.
Päättynyt vuosi 2020 on ollut täysin poikkeuksellinen meille kaikille. Olen ylpeä sairaanhoitopiirin työntekijöiden
ratkaisukeskeisyydestä ja sinnikkyydestä perustehtävän hoidossa vaikeassa pandemiatilanteessa sekä itse
pandemian hoitoon liittyvissä tehtävissä. Esitän lämpimät kiitokseni henkilökunnalle, luottamushenkilöille ja
omistajille arvokkaasta työstänne vuonna 2020.

Tarmo Martikainen
sairaanhoitopiirin johtaja
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Kuntayhtymän tehtävä ja organisaatio
Tehtävä
Kuntayhtymän tehtävänä on palveluyhteisönä toteuttaa laissa säädetty ja palvelusopimuksissa sovittu
erikoissairaanhoito sekä huolehtia yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyistä muista tehtävistä. Lisäksi
kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan laissa säädetty kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin
kunnat ovat antaneet tehtävän kuntayhtymän hoidettavaksi.
Kuntayhtymä voi myös tuottaa valtuuston päättämille jäsenkunnille laissa säädettyjä perusterveydenhuollon ja
yksittäisiä sosiaalihuollon palveluja sopimalla siitä kuntien tai kuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen kanssa.
Tehtävänsä toteuttamiseksi 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 organisaatio vuonna 2020
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Johtamisjärjestelmä

Yhtymävaltuusto
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on valtuusto, johon sairaanhoitopiirin 23 jäsenkuntaa ja
Tampereen yliopisto ovat valinneet edustajansa. Valtuutettuja on yhteensä 65, joista 63 edusti jäsenkuntia 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 pidettiin 25.5.2020 ja syyskokous 14.12.2020.
Lisäksi pidettiin kokoukset 16.3., 11.5. ja 12.10.2020. Valtuuston kokoukset striimattiin yleiseen tietoverkkoon.
Valtuuston kokousten edellä pidettiin infotilaisuus valtuutetuille ajankohtaisista asioista. Toimintavuoden aikana
valtuusto piti lisäksi viisi seminaaria, joissa käsiteltiin päätöksentekoon tulevia asioita.

Yhtymähallitus
Sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus. Hallitukseen kuuluu 13 jäsentä, joista kaksi nimeää
Tampereen yliopisto. Hallituksen esittelijänä toimii sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen. Sihteerinä toimi
hallintojohtaja Vuokko Ylinen. Hallituksen kokouksia pidettiin joka kuukausi lukuun ottamatta heinäkuuta. Lisäksi
pidettiin seminaarit kesä- ja lokakuussa. Lisäksi pidettiin kahdeksan iltakoulua, joissa käsiteltiin ajankohtaisia
asioita. Hallituksen varsinaisten kokousten lisäksi hallituksella on suunnittelukokouksia, joissa ohjataan Taysin
uudistamisohjelman päätöksentekoa. Suunnittelukokouksen kokoonpano on sama kuin hallituksen.
Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtaja

Leena Kostiainen, Tampere

Varapuheenjohtaja

Ilpo Sirniö, Tampere

Muut jäsenet

Mauri Jussila, Kangasala
Anneli Taina, Tampere
Leena Mankkinen, Ylöjärvi
Esa Mikkola, Mänttä-Vilppula
Tuukka Liuha, Lempäälä
Tarja Ahonen, Tampere
Sinikka Torkkola, Tampere
Leo Lähde, Nokia
Henri Backman, Tampere

Yliopiston edustajat

Eeva Moilanen
Seppo Parkkila
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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 muut jäsenet: Merja Litmanen, Minna Mustakallio-Sorvari, Teppo Hoikkala,
Tuula Jokinen ja Rauno Lehtinen.

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 Anttila, Tampere

Varapuheenjohtaja

Peter Löfberg, Tampere

Muut jäsenet

Terttu Hiukkamäki, Urjala
Reetta Mathier, Pälkäne
Raili Naskali, Pirkkala
Pirjo Mikkonen, Mänttä-Vilppula
Reijo Kahelin, Orivesi

Esittelijänä ja sihteerinä lautakunnassa toimii tarkastusjohtaja
tilintarkastuksesta vastasi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy.

Jarmo

Paananen.

Varsinaisesta

Hallituksen asettamat erityislainsäädäntöön perustuvat toimikunnat
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunta
Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 61.3 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien
kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa
on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Erityisvastuualueen
tutkimustoimikunta on toimielin, joka osallistuu terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden
määrittelyyn sekä päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta alueensa terveydenhuollon
organisaatioissa tehtävään yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.
Tutkimustoimikuntaan kuuluu 13 jäsentä, se kokoontui neljä kertaa, käsitteli 48 asiakokonaisuutta ja myönsi
valtion tutkimusrahoitusta 2,414 milj. euroa seitsemään organisaatioon 116 tutkijan/tutkimusryhmän
tutkimukseen kohdennettavaksi. Puheenjohtajana toimi Juhani Sand, varapuheenjohtajana Hannu Puolijoki,
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asiantuntijajäsenenä Tarja Laitinen ja sihteerinä Aila Kätkä. Tietoa toimikunnasta löytyy osoitteesta
https://www.tays.fi/fiFI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tutkimusrahoitus/Valtion_tutkimusrahoitus/Ervatutkimustoimikunta

Alueellinen eettinen toimikunta
Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta antaa lausuntoja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja sen erityisvastuualueella tehtävistä ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön
kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista. Toimikuntaan kuuluu 18 jäsentä ja se kokoontui 12 kertaa. Uusia
tutkimussuunnitelmia käsiteltiin 94 kappaletta ja tutkimussuunnitelman muutoksia käsiteltiin 192 kappaletta.
Kaikkiaan toimikunnan käsittelemiä asioita oli 715 kappaletta. Puheenjohtajana toimi Matti Korppi,
varapuheenjohtajana Kaija Puura ja sihteereinä Kirsi Kohonen ja Minna Lahtinen. Tietoa Alueellisesta eettisestä
toimikunnasta löytyy osoitteesta https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Eettinen_toimikunta

Hallituksen asettamat muut toimikunnat
Raimo Anttilan taidetoimikunta
Toimikuntaan kuuluu 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Leo Lähde ja sihteerinä Sari Haapalahti.

Museo- ja historiikkitoimikunta
Toimikuntaan kuuluu 7 jäsentä ja sihteeri. Puheenjohtajana toimi Sinikka Torkkola ja sihteerinä Pirjo Pääkkönen.

Yhteistyötoimikunta
Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 21 jäsentä, joista 7 edustaa työnantajaa ja 14 henkilöstöä. Yhteistyötoimikunnan
kokouksiin osallistuvat kutsuttuina asiantuntijajäsen, johtoryhmän ja johtajiston henkilöstöedustajat sekä
viestinnän edustaja. Puheenjohtajana toimi Matti Anttonen (henkilöstön edustaja), varapuheenjohtajana Tarmo
Martikainen (työnantajan edusta). Sihteerinä toimi Tapio Koskimaa.

Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista 5 edustaa työnantajaa ja 10 henkilöstöä. Lisäksi toimikuntaan
kuuluu työsuojelupäällikkö pysyvänä asiantuntijajäsenenä. Viestintäasiantuntija ja työterveyshuollon edustaja
osallistuvat kokouksiin kutsuttuna. Puheenjohtajana toimi Paula Kymäläinen (henkilöstön edustaja) ja
varapuheenjohtajana Raija Ruoranen (työnantajan edustaja). Sihteerinä toimi Katri Lindberg.

Johtamisverkostot
Sairaanhoitopiirin johtoryhmä
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
Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
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johtajan kanssa.

Toimialuejohtajakokoukset
Toimialuejohtajakokouksien tehtävänä on käsitellä yleisen toiminnan johtamiseen liittyviä kysymyksiä, koko
kuntayhtymää koskevia operatiivisia asioita ja linjauksia, strategista johtamista ja strategian jalkauttamista
työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen liittyviä kysymyksiä sekä uusia toimintatapaehdotuksia.
Toimialuejohtajakokouksen jäsenet ovat sairaanhoitopiirin johtaja (toimii myös puheenjohtajana), johtajaylilääkäri,
Taysin toimialueiden 1-8 toimialuejohtajat, palvelukeskuksen johtaja, muutosjohtaja sekä liikelaitoksen
toimitusjohtaja. Sihteerinä toimi Sari Haapalahti.

Muut johtoryhmät
Toimialueilla ja palvelukeskuksessa sekä vastuualueilla toimivat omat johtoryhmät, joissa on henkilöstön
edustaja.

Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
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Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat vuonna 2020
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä ei muuttunut vuonna 2020. Jäsenkuntia oli 23 ja asukkaita oli vuoden
2019 väestötietojen mukaan yhteensä 532 261.

Tays/Tampere, Nokia
Tays Valkeakoski
Tays Sastamala

Kuva 2. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ja toimipisteet 2020
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Sairaanhoitopiirin erityisvastuualue
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueeseen kuuluivat vuonna 2020 seuraavat sairaanhoitopiirit
•

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

•

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

•

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.

Asukkaita em. sairaanhoitopiirien alueilla asuu yhteensä 900 564 henkilöä ja alueeseen kuuluu 52 kuntaa.

Etelä-Pohjanmaa (EP) 18 kuntaa
Pirkanmaa (P) 23 kuntaa
Kanta-Häme (KH) 11 kuntaa

Kuva 3. Tays erityisvastuualue

Sairaanhoitopiirin eräitä tunnuslukuja vuonna 2020
Sairaalat
Tampereen
yliopistollinen sairaala
(Tays)
Sydänsairaala Oy
Coxa Oy
Kehitysvammahuolto

Sairaansijat
1358

Hoitopäivät

Leikkaustoimenpiteet

377512

Avohoitotapahtumat
910637

31116

Hoidetut eri
potilaat
210456

127
87
80

36724
16894
27797

51454
25259
5535

1612
5269

23915
13831

Taulukko 1. Sairaanhoitopiirin tunnuslukuja vuonna 2020
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PSHP toimintatuotot 2020
4%
5%

1%1%

Myynnit jäsenkunnille

4%

Myynnit ulkokunnille (muu shp)
Muut myynnit

13 %

Maksutuotot
Muut tuotot
72 %

EVO-tuotot
Erityisvelvoitemaksut

Kuva 4. Toimintatuottojen ja myyntituottojen jakauma ilman sisäisiä eriä.

PSHP toimintakulut ja poistot 2020
3%
4%
17 %

Henkilöstökulut

41 %

Ulkopuoliset palvelut
Materiaaliostot
Poistot

35 %

Muut toimintakulut

Kuva 5. Kulujakauma ilman sisäisiä eriä (ostot konserniyhtiöiltä näkyvät ulkopuolisten palveluiden ostoissa).
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Yhtymähall. vars.
toiminta
1,2 %

Yhtymähall.
erillisrahoitt.
13 %

Toimialue 1
9%

Toimialue 2
9%

Liikelaitos
10 %

Toimialue 3
13 %

Palvelukeskus
15 %
Toimialue 4
11 %
Tays Hatanpää
6%

Toimialue 7
8%

Toimialue 6
1%

Kuva 6. Toimintakulujen (ml. sisäiset erät) jakauma toimintayksiköittäin.
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Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Muutokset toimintaympäristössä ja asiakaskunnassa
Vuoden 2020 ylivoimaisesti merkittävin muutos toimintaympäristössä oli kevättalvella alkanut koronapandemia.
Pandemia aiheutti ensin varautumissyistä voimakkaan palvelutuotannon alasajon maalis-huhtikuussa, sen jälkeen
koronahoitojen ohessa muun tuotannon palauttamisen normaalitasolle ja kesästä lähtien syntyneiden hoitojonojen
purkamisen.
Pandemia pienensi myös palvelujen kysyntää keväällä. Lähetteiden määrä pieneni huomattavasti vielä silloinkin,
kun palvelutuotannossa olisi ollut resursseja vastaanottaa potilaita.
Koronapandemia vaikutti itse taudin ja siihen liittyvien hoitojen lisäksi myös moneen muuhun asiaan. Esimerkiksi
rahoituksen saaminen oli huhtikuussa erittäin hankalaa ja sen vuoksi jouduttiin hakemaan valtuuston
ylimääräisessä kokouksessa lisävaltuutuksia rahoituksen turvaamiseksi.
Myös talvella 2020 aloitetut YT-neuvottelut jouduttiin keskeyttämään pandemian ajaksi.
Perinteisempiä muutoksia toimintaympäristössä ja asiakaskunnassa oli Pirkanmaan maakunnan yhä kiihtyvä
väestönkasvu, joka kohdistui Tampereen kaupunkiseudulle. Myös ikääntyminen kiihtyy ja vaikuttaa siten suoraan
myös erikoissairaanhoidon tarpeeseen. Silti viimeisen kuuden vuoden keskimääräinen jäsenkuntalaskutuksen
vuosikasvu on pystytty pitämään alle kahdessa prosentissa eli alle vanhusväestön kasvuvauhdin.
Jäsenkuntien taloudellinen tilanne parani erittäin voimakkaasti vuonna 2020 valtion koronasta aiheutuneiden
tukitoimintojen vuoksi. Pirkanmaalla ei kuitenkaan monista muista sairaanhoitopiireistä poiketen pyydetty
jäsenkuntia osallistumaan sairaanhoitopiirin talouden tasapainotukseen, vaan valtuusto päätti, että vuoden 2020
alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntituloilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sairaalaalueiden maa-alueet tullaan myymään sijaintikunnille.
Jäsenkuntien määrässä ei tapahtunut muutoksia. Ulkoisissa asiakkaissa Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan
maakuntien alueilta palveluidemme kysyntä jatkoi laskuaan. Muuten Pirkanmaan maakunnan ulkopuolinen myynti
kasvoi edellisvuosien tapaan.

Olennaiset muutokset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnassa ja taloudessa
Vuosi 2020 aloitettiin käynnistämällä YT-neuvottelut järjestöjen kanssa. Vuoden 2020 talousarvio oli noin 20
miljoonaa euroa alijäämäinen. Näin suuren alijäämän paikkaaminen olisi merkinnyt isoja rakenteellisia muutoksia
palveluiden tuottamisessa. Koronapandemia keskeytti kuitenkin tuottavuusohjelman toteuttamisen.
Olennaisimmat muutokset PSHP:n toiminnassa olivatkin koronapandemiasta johtuvia. Käytännössä toiminnan
ohjauksessa jouduttiin siirtymään päiväkohtaiseen ohjaukseen tautitilanteen ja valtakunnallisen ohjauksen
mukaisesti.
Huolimatta koronapandemian aiheuttamasta lisätyöstä, vuoden aikana valmisteltiin osastosiirtoja Hatanpäältä
Tampereen kaupungille. Erittäin suuri valmistelutyö oli Tampereen ja eräiden kehyskuntien mielenterveys- ja
päihdepalveluiden avopalveluiden siirto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Molemmat muutokset
toteutettiin vuoden vaihteessa 2020/2021.
Iso muutos toiminatavoissa oli myös toimielinten siirtyminen koronapandemian alusta lähtien sähköisiin etä- tai
hybridikokouksiin ja osan henkilökunnan siirtyminen etätöihin.
Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
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Sairaanhoitopiirin strategia päivitettiin syksyllä 2020, ja valtuusto hyväksyi uuden strategian 30.11.2020.
Uudistamisohjelman investoinneissa
aloittaminen Kaupin kampukselle.

merkittävin

oli

aikuispsykiatrian

uudisrakennuksen

rakentamisen

Konsernirakenteessa merkittävin muutos oli Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön perustaminen. Yhtiö vastaa
vuoden 2021 alusta lähtien yliopistosairaaloiden potilasvahinkovakuuttamisesta.

Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä
Talousarvion alkuperäinen tulostavoite oli, että sairaanhoitopiiri tekisi n. 20 miljoonan euron alijäämän.
Alijäämäiseen talousarvioon päädyttiin, kun valtuusto ei antanut lupaa hintojen palauttamiseen kustannusten
tasolle. Vuoden aikana tehtyjen pääosin koronasta johtuvien talousarviomuutosten jälkeen talousarvion alijäämä
oli 42,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä alijäämäksi muodostui noin 30,0 miljoonaa euroa, joka tekee myös
taseen selvästi alijäämäiseksi.
Tilinpäätöksen perusteella sairaanhoitopiirin palveluhinnat ovat yhä jääneet jälkeen kustannuskehityksestä. Tämä
johtuu etenkin erillisistä päätöksistä, joilla hintoja on aikaisemmin alennettu yhteensä 3,2 % kuntien taloudellisen
tilanteen helpottamiseksi. Tilinpäätöksen perusteella hinnoittelukuilu on noin 20 miljoonaa euroa. Joulukuussa
2020 valtuusto hyväksyi keskimäärin 2,9 % hintojen korotuksen, joka paransi huomattavasti hintojen
kustannusvastaavuutta.
Vuoden 2021 talousarvio sisältää myös 19 miljoonan euron ja 2,8 % tuottavuusohjelman. Sen toteuttaminen
yhdessä hintojen korottamisen kanssa tekee talousarviosta realistisen, mikäli valtio korvaa täysimääräisesti
koronapandemiasta aiheutuvat kulut ja tulojen menetykset.
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Palvelutuotanto

Erikoissairaanhoidon toiminnallinen näkökulma
Esitettyihin toiminnallisiin lukuihin sisältyvät myös Tays Sydänsairaala Oy:n ja Coxa Oy:n tuottamat palvelut.
Lähtökohtana on palvelujen järjestämisvastuu.
Palvelutuotannon määrät laskivat. Pääasiallinen syy oli koronepidemia. Laskutettavien hoitopäivien määrä laski 8
% ja hoitojaksojen 8 %. Päiväkirurgian määrä laski 13 % ja laskutettavien avohoitotapahtumien 1 %.
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä (lähetteellä ja ilman lähetettä tulleet) laski 7 % vuodesta 2019.
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta kysyntä laski 10 %. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon
toimintayksiköihin tuli vuonna 2020 yhteensä 178 500 lähetettä, joista ulkoisia lähetteitä oli 73 %. Ulkoisten
lähetteiden määrä laski 7 %. Terveyskeskuksista tulleiden lähetteiden määrä laski 3 % ja työterveyshuollon sekä
yksityislääkäreiden lähetteiden määrä laski 7 %. Ulkoisista lähetteistä yksityisen sektorin ja työterveyden lähetteitä
oli 38 %. Ilman lähetettä hoitoon tulleiden potilaiden määrä oli noin 36 % potilaista.
Acutan yhteispäivystyksessä hoidettiin 71 310 eri potilasta, mikä oli 6 % enemmän kuin vuonna 2019 ja Tays
Valkeakosken yhteispäivystyksessä 22 970 eri potilasta, mikä oli 20 % enemmän kuin vuonna 2019.
Leikkaussalitoimenpiteiden lukumäärä oli 37 997 vuonna 2020, mikä oli 7 % vähemmän kuin vuonna 2019.
Vuoden lopussa yli 6 kuukautta hoitoon odottaneita potilaita oli sairaanhoitopiirissä 267 ja heidän osuutensa
kaikista odottaneista oli 2 %. Niistä avohoitoon yli 6 kuukautta pääsyä odottaneiden määrä oli 246.
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että somaattisen sairaanhoidon potilaat, joiden hoidon tarpeen arviointi edellyttää
erikoislääkärin tarkastusta, pääsevät vastaanotolle 3 kuukauden kuluessa lähetteen hyväksymisestä. Yli 3
kuukautta odottaneiden potilaiden osuus oli 11 %.
Kiireellisen hoidon alkamista odottaneista potilaista 6 % odotti hoitoon pääsyä yli 30 vuorokautta.
Vuoden 2020 potilashotellissa yöpyi keskimäärin 26 potilasta vuorokaudessa.

Erikoissairaanhoidon taloudellinen näkökulma
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koko palvelulaskutuksen toteuma oli 788,9 milj. euroa, josta jäsenkuntien osuus oli
668,8 milj. euroa ja ulkoisten asiakkaiden laskutus 120,1 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon osuus
palvelulaskutuksesta oli 748,0 milj. euroa, josta jäsenkuntien 630,9 milj euroa ja ulkoisten asiakkaiden 117,2 milj.
euroa.

Jäsenkunnille ja ulkoisille asiakkaille tuotettujen erikoissairaanhoidon palveluiden
laskutus
Tampereen yliopistollisen sairaalan jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelulaskutus laski edellisestä vuodesta
0,6 prosentilla. Myynnit jäsenkunnille alittuivat talousarvioon verraten 2 % (16,1 milj. euroa). Muille kuin
jäsenkunnille tuotettujen erikoissairaanhoidon palveluiden laskutus oli 117,2 milj. euroa, joka oli -0,9 % vähemmän
kuin vuonna 2019.
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Kuva 7. Erikoissairaanhoidon palvelulaskutuksen toteuma asiakkaittain

Edellä olevassa kuvassa erikoissairaanhoidon asiakaskohtaisissa laskutustoteumissa ei
kehitysvammahuoltoa, ensihoitoa eikä kalliin hoidon tasausta. Maksulla tasataan kuntien välillä
000 euron suuruisia yksittäisten potilaiden hoitokustannuksia. Jäsenkunnat maksoivat
tasausmaksua yhteensä 34,4 milj. euroa. Laskutuksesta 64 % syntyi 10 prosentista kaikkein
vaikeahoitoisimmista potilaista.
Potilaan jatkohoidon viivästymisestä perittiin vuonna
siirtoviivemaksujen laskutusta kertyi n. 4 milj. euroa.

2020

siirtoviivemaksua.

ole huomioitu
vuotuisia yli 60
kalliin hoidon
kalleimmista ja

Jäsenkuntien

osalta

Terveydenhoitolain perusteella vuodesta 2014 alkaen potilaalla on ollut mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon
hoitopaikkansa kaikista Suomen julkisista sairaaloista. Vuoden 2020 aikana vapaan hoitopaikan valinnan
perusteella Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin tuli 8 885 potilasta, joiden hoidosta laskutettiin yhteensä 34,8 milj.
euroa. Laskutus kasvoi edelliseen vuoteen nähden 12 %.

Perusterveydenhuollon palvelut
Sairaanhoitopiiri tuotti perusterveydenhuollossa vain päivystyspalveluita.

Kehitysvammahuollon palvelut
Taysin toimialueen 6 tukikeskuksen vastuualue ja erityishuollon asiantuntijapalveluiden vastuualue tuottivat
pitkäaikaista laitoshoitoa, lyhytaikaisia kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusjaksoja, arjen tueksi tarjottavia
asiantuntijapalveluja sekä kehitysvammapoliklinikan palveluja. Palvelu keskitettiin vuoden alusta Pitkäniemeen.
Laitoshoidon kysyntä pysyi korkeana koko vuoden ja hoitopäivät kasvoivat edellisvuodesta 5 %. Avohoidon
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palveluissa hoitotapahtumat vähenivät 9 % koronan vaikutuksesta. Kehitysvammahuollon palvelujen kuntamyynti
oli yhteensä 17,4 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuodesta 3,2%.

Ensihoito
Ambulanssitoiminta tuotettiin monituottajamallilla Pirkanmaan Pelastuslaitoksen ja viiden yksityisen
palveluntuottajan toimesta. Kokonaistehtävämäärässä oli 3,4 % lasku vuoteen 2019 verrattuna. Eniten laskua
tapahtui kiireellisimmissä, A- ja B- luokan tehtävissä. Hoidon tarpeen arvioinnista ilman kuljetusta hoitolaitokseen
on tullut entistä keskeisempi osa ensihoitajien työnkuvaa. Ensihoidon kokonaislaskutus oli 23,6 milj. euroa, josta
jäsenkuntien osuus oli 23 milj. euroa.
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Henkilöstö
Henkilöstökertomus sisältää tulokset henkilöstöstä vuodelta 2020 sekä kuvauksen henkilöstön kehittämisestä ja
COVID19-epidemian vaikutuksista henkilöstöön. Henkilöstökertomus on toimintakertomuksen liitteenä. Tässä
luvussa kuvataan tiivistetysti henkilöstöresurssit 2020.
Vuonna 2020 sairaanhoitopiirissä oli virkoja ja toimia yhteensä 6731, joista sivuvirkoja oli 60. Sivuvirkojen määrä
pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna, eikä vakanssien yhteismäärässäkään tapahtunut kuin vähäinen muutos.
Uusia vakansseja perustettiin ostopalveluina hankittuja tehtäviä muutettaessa sairaanhoitopiirin toiminnaksi.
Lisäksi tehtiin muutama muu välttämätön järjestely, jotka katettiin kustannusrakenteen sisäisillä järjestelyillä.
Vuodelle 2020 perustettiin yhteensä 16 uutta vakanssia. Tehtävät sijoittuivat uusiin leikkaussaleihin Tulesvastuualueella ja verisuoni- ja toimenpideradiologiaan tarvittavaan hoitohenkilöstöön, kenttäjohtajatoimintaan
ensihoidossa, lääketieteelliseen fysiikkaan ja sisäiseen tarkastukseen Tays erityisvastuualueella. Toiminnallisilla
ja tehtävän muutoksilla perusteltuja virka- ja toimimuutoksia tehtiin 108. Lisäksi sairaanhoitopiirin sisällä toteutettiin
useita rakenteellisista muutoksista ja sisäisistä järjestelyistä johtuneita henkilöstösiirtoja toimialueiden välillä.
Yhteensä sairaanhoitopiiristä lakkautettiin 153 tyhjää vakanssia. Työntekijöitä palkattiin myös nuorisotakuun tuella
edelleen Taysin keskussairaalan opastustehtäviin.
Henkilöstöresurssien
toteumaa
seurataan
talousarvion
palkkaja
työpanostoteumana
sekä
henkilöstökertomuksessa esitetyillä laadullisilla mittareilla. Valtuusto hyväksyi 12.10.2020 palkkoja koskevan
talousarviomuutoksen. Muutoksen sisällytettiin kunta-alan sopimusten 1.4.2020 alkaen voimaantulon vaikutukset
vuodelle 2020. Elokuussa maksettiin yleiskorotus, joka oli 26 euroa tai vähintään 1,22% suuruinen osuus
tehtäväkohtaisesta
palkasta.
Lisäksi
talousarviomuutos
sisälsi
COVID19-epidemiasta
johtuneita
henkilöstösiirtojen ja -järjestelyjen kustannuksia ja muita toimialueiden välisiä resurssisiirtoja, joita ei ollut
hyväksytyssä talousarviossa. Palkkoihin lisättiin noin 3,9 miljoonaa euroa.
Palkkabudjetti ylittyi 409 900 euroa vuonna 2020. Palkkabudjetti ylittyi edellisen vuoden tapaan eniten
toimialueella 4 (2,25 miljoonaa euroa). Toimialueelle 4 on sovittu ohjelma, jolla on tarkoitus saada talous
tasapainoon ja talousarvion mukaiseksi. Ohjelman toimeenpano alkoi loppuvuodesta. Muiden toimialueiden
ylitykset ja alitukset palkkabudjetissa näyttävät kytkeytyvän suurimmaksi osaksi epidemiasta johtuviin
henkilöstöjärjestelyihin.
Vuoden alussa ehdittiin aloittaa yhteistoimintaneuvottelut valtuuston hyväksymän vuoden 2020 alijäämäisen
talousarvion johdosta. Neuvottelut keskeytyivät nopeasti COVID19-epidemian alettua maaliskuussa 2020.
Järjestöjen kanssa neuvoteltiin kuitenkin kesäajan toiminnan järjestelystä, jolla varauduttiin epidemian
aiheuttamiin häiriöihin, palveluiden saatavuuteen kesäomakaudella toukokuun alusta syyskuun loppuun ja
ennakoitiin vuosilomien pitämistä mahdollisimman normaaliin tapaa. Samalla sovittiin järjestöjen kanssa
poikkeustilanteen korvauskäytännöt lomakauden ajaksi. Uudet neuvottelut käytiin joulukuussa, jolloin sopimus
korvauskäytännöistä uusittiin varautumalla joulunajan toimintaan.
Työpanostoteuma lasketaan tehdyistä työtunneista vuosityöpanosten määränä. Vuosityöpanosten
kokonaistoteuma oli 5661,8 (vuonna 2019 5691,5) ilman kehittämisen työpanosta. Työpanosten ylityksistä on
vaikeaa analysoida epidemian osuutta. Se on ilmeinen toimialueella 7, jolla työpanosylittyi 58,1. Sinne järjestettiin
päivystyksen erillinen hoitolinja ja kohortointi epäiltyjä COVID19-potilaita varten. Lisäksi lääkärien määrää lisättiin.
Tehohoitoon siirrettiin keväällä hoitohenkilöstöä, jotta oltiin valmiita tehopotilaita hoitoon. Myös koronapuhelimen
henkilöstöä lisättiin toimialueella 7. Toimialueelle 2 sijoitettiin kohorttivuodeosasto kevään ajaksi. Lokakuun alusta
osasto sijoitettiin toimialueelle 1 siellä vapautuneeseen vuodeosastotilaan. Muista poikkeavasti työpanos alittui
palvelukeskuksessa 51,8 työpanoksen verran.
Eniten ylittyi lääkärihenkilöstön työpanos (41,7), jota selittää epidemiaan liittyvät järjestelyt. Sen sijaan
hoitohenkilöstöstä on ollut aika ajoin pulaa ja se näkyy vähäisenä ylityksen viime vuonna. Huomiota herättävää oli
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toimisto-ja hallintohenkilöstön työpanosylitys (43,2). Muutos on suurin palvelukeskuksen sisällä ja erityisesti
sairaalahuollossa, jolloin toimisto- ja hallintohenkilöstön työpanos on kasvanut budjetoitua enemmän ja
vastaavasti huoltohenkilöstön työpanos on vähentynyt.

Erityishenkilöstö 4 %

Lääkärihenkilöstö
14%

Huoltohenkilöstö
12 %

Hoitohenkilöstö
64 %

Hallinto- ja toimistohenkilöstö
6%

Kuva 8. Virat ja toimet ammattiryhmittäin vuonna 2020.

Tays
Keskussairaala

TAYS
Pitkäniemi

TAYS
Hatanpää

Kuvantamiskeskusja apteekkiliikelaitos

Yhtymähallinto

Muutos-%

yhteensä

19 / 20

959

-0,3

Lääkärihenkilöstö

682

55

104

108,5

Erityishenkilöstö

157,5

48

2

76

283,5

0,0

Hoitohenkilöstö

2823

639

540,5

327

4329,5

-0,4

Hallinto- ja toimistohenkilöstö

285

18

12

21

44

380

2,2

Huoltohenkilöstö

769

6

3

1

779

-0,3

4716,5

766

658,5

535,5

54,5

6731

-0,2

18,4

12,5

21,5

24,1

45,5

19

-0,5

46

6

2

5

1

60

0,0

Yhteensä
Virkojen osuus%
Sivuvirat

Taulukko 2. Sairaanhoitopiirin virat ja toimet sairaaloittain vuonna 2020
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Kehittäminen
Kehittämistoiminnan organisointi
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen toimintamalli muutettiin vuoden 2020 aikana. TKI-keskus lakkautettiin
1.7.2020 ja samalla aloitti Tays Tutkimuspalveluiden vastuualue. Kehityspalveluiden tehtävät ja henkilökunta
hajautettiin yhtymähallintoon, toimialueille sekä keväällä käynnistyneeseen Tays Kehitysyhtiö Oy:ön. Tällä
muutoksella pyritään vahvistamaan sekä toimialuelähtöistä että Tays ervan kattavaa yhteistyössä tehtävää
kehittämistä. Tutkimuspalveluiden vastuualuejohtajana on Biopankkijohtajan toimen ohella toiminut FT Johanna
Mäkelä 1.7.2020 alkaen. Tutkimuspalvelut jakautuvat edelleen kolmeen vastuuyksikköön, joita ovat
Hanketoimisto, Kliinisen tutkimuksen palvelut ja Toimikunta- ja tutkimusaineistopalvelut.
Kehittämistoiminnan hanketyöhön varattiin vuoden 2020 talousarviossa määrärahaa yhteensä 1,5 milj. euroa,
josta uudistamisohjelmaan kohdennettiin 0,5 milj. euroa, sairaanhoitopiirin keskitettyihin kehittämishankkeisiin 0,5
milj. euroa ja digitalisaatio -hankkeille (Virtuaalisairaala ja UNA-kehitys) 0,45 milj. euroa.

Kehittämistoiminnan erillisrahoitus
Sairaanhoitopiirille varatusta 1,5 milj. euron kehittämismäärärahasta toteutui vuonna 2020 yhteensä1,17 milj.
euroa (78 % talousarviosta). Määräraha alittui 0,33 milj. eurolla. Sairaanhoitopiirin keskitetyille hankkeille varatusta
0,5 milj. eurosta toteutui 0,36 milj. euroa (73%), uudistamisohjelmalle varatusta 0,55 milj. eurosta 0,45 milj. euroa
(82%) ja digitalisaatio-hankkeille varatusta 0,45 milj. eurosta 0,36 milj. euroa (79%). Keskitetyissä hankkeissa
merkittävin talousarvion poikkeama oli Tähtisairaalahankkeella. Hankkeen myötä perustettiin Tays Kehitysyhtiö,
jonka palvelukseen hankkeen projektipäällikkö siirtyi keväällä 2020. Hankkeelle varatusta määrärahasta jäi
käyttämättä 0,09 milj. euroa. Uudistamisohjelman kehittämismäärärahasta jäi käyttämättä 0,1 milj. euroa. Syynä
tähän oli mm. koronapandemian tuomat muutokset suunnitelmiin. Esim. ensiapu Acutan osalta kehittämisrahaa
oli tarkoitus käyttää projektikoordinaattorin palkkakuluihin, mutta ko. henkilön siirryttyä töihin koronapuhelimeen
ehti hänen palkkakulujaan toteutua osaprojektille vain vähän. Digitalisaatiohankkeiden alhaiseen toteumaan
vaikutti esimerkiksi UNA-kehityshankkeen eteneminen suunniteltua hitaammin mm. hyvinvointialueiden ja
koronapandemian tuomien uusien prioriteettien myötä.

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Digitalisaatio on toiminnasta lähtevää ICT:n mahdollistamaa prosessien, toimintatapojen ja palveluiden
uudistamista. PSHP:ssä oli vuosina 2017-19 erillinen TaysDigi-puiteohjelma, jonka toteuttamisesta vastasi ICTarkkitehdin vetämä moniammatillinen ydinryhmä ja ohjaamisesta hallintoylilääkärin johtama ohjausryhmä.
Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa jatketiin vuonna 2020 samalla
mallilla.
Potilalle digitalisaatio näkyy erityisesti sähköisten asiointi kanavien moninaistumisena. Taysissa pääkanavana on
OmaTays.fi –palvelu, jonka käyttäjämäärä lähestyi vuoden 2020 aikana jo 100 000 käyttäjää. Uudet digitaaliset
palveluratkaisut mahdollistavat potilaiden osallistumisen entistä paremmin omaan hoitoonsa ja tuottavat tietoa
tutkimusten ja hoitojen vaikuttavuudesta. Hoitotapahtuminen digitalisointi tietoturvallisille palvelualustoille
mahdollistaa sähköisen asioinnin, etävastaanotot, potilaiden oikea-aikaisen ohjaamisen ja useat muut sellaiset
palvelut, jotka aiemmin ovat olleet virka-aikaan ja tiettyyn paikkaan sidottuja ja ovat edellyttäneet matkustamista.
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Käytännön työtä sujuvoittamaan sairaanhoitopiirin työntekijöille on kehitetty mahdollisuus mobiilikirjaukseen.
Ratkaisut on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi ns. Mobi-tuotteeksi. Vuonna 2020 mobiililaitteita oli päivittäin
käytössä jo yli 1000 kappaletta.
Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet ja hyödyt sairaanhoitopiirissä ovat suuret, sillä henkilökunnan tekemät
rutiininomaiset tietojen siirrot ohjelmistosta toiseen on mahdollista korvata robotiikalla. Sairaanhoitopiiri jatkoi
vuoden 2020 aikana ohjelmistorobotiikkaan panostamista. Ohjelmistorobotit esimerkiksi tarkastavatkin
henkilökunnan puolesta laboratoriokäyntejä ja käyvät läpi saapuvia lähetteitä, minkä seurauksena ammattilaisten
aikaa vapautuu suoraan potilastyöhön.
Sairaanhoitopiirin digitaaliset palvelut sisältävät myös kansallisen yliopistosairaaloiden yhteisesti toteuttaman
Terveyskylä-kokonaisuuden (Terveyskylä.fi). Käytettävyyden ja palveluhallinnan näkökulmasta on erityisen
tärkeää, että käytössä olevat digitaaliset palvelut saadaan integroitua teknisesti osaksi sairaanhoitopiirin
järjestelmäkokonaisuutta. Tämän mahdollistamiseksi Tays on luonut selkeät toimintamallit palvelutoimittajien
kanssa ja yhteistyötä on syvennetty entisestään ICMT-prosesseja ja -arkkitehtuuria tarkentamalla.
Sairaanhoitopiirissä tuettiin myös Pirkanmaan kuntien mahdollisuutta ottaa käyttöön kustannustehokkaasti
kansallisia Omaolo palveluita (Omaolo.fi) ja Tays osallistui päivystysapu 116117- palvelun käytön kehittämiseen
Pirkanmaalla sekä oli mukana Koronavilkku-sovelluksen kansallista kehittämistä ja käyttöönottoa.
Tiedolla johtamisen saralla vuoden 2019 aikana panostettiin toimialueiden johdon raportoinnin kehittämiseen ja
tiedon visualisointiin. Vuoden 2020 aikana keskityttiin erityisesti tietoaltaan pystyttämiseen ja työ sama jatkuu
edelleen vuonna 2021. Oleellista on saada siirrettyä kaikki tarvittavat tiedot tietoaltaaseen yhdenmukaiseen
tietomalliin, joka mahdollistaa kestävän tiedolla johtamisen raporttien kehittämisen tulevaisuudessa. Tietoaltaan
pystyttämisen ohella rakennettiin teknisiä valmiuksia tutkimuksen tietoturvallisen työympäristön tarjoamiseksi
tutkijoille vuoden 2021 aikana. Lisäksi luotiin uusia tiedolla johtamisen raportteja kuten vuodeosastojen
tilannekuvanäkymä päivittäisjohtamisen avuksi sekä talouden ja toiminnan tietoja yhdistäviä interaktiivisia näkymiä
yksiköiden ja vastuu- ja toimialueiden johdon tarpeisiin. Vuoden loppupuolella valmisteltiin mahdollisen tulevan
hyvinvointialueen sote-tietoaltaan pilotin toteuttamista PSHP:n tietoaltaan rinnalla. Projektissa tullaan vuoden
2021 aikana luomaan tiedolla johtamisen näkymiä paljon palveluita käyttävien potilaiden koordinoinnin tueksi
yhdistämällä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon dataa.
Sairaanhoitopiirissä tiedolla johtamisen kokonaisprosessista vastaa hallintoylilääkäri. Syksystä 2019
sairaanhoitopiirissä on työskennellyt tietoarkkitehti, jonka tehtävänä on sairaanhoitopiirin tietojohtamisen
kokonaisarkkitehtuurikuvan luominen, datan visualisoinnin kehittäminen ja tietoallashankeen edistäminen.
ICT-kokonaisuudet sekä niiden tukipalvelut hankittiin vuonna 2020 pääosin Istekki Oy:lta ja täydentäviltä osin
kumppaniverkostosta.

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma
Yleistä
Taysin uudistamisohjelman etenemisestä on raportoitu yksityiskohtaisemmin neljän kuukauden välein laadituissa
osavuosiraporteissa. Hallitus on käsitellyt ne suunnittelukokouksissaan.
Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnittelua on jatkettu vuoden 2020 aikana. Uudistamista tarvitsevat vielä
mm. sisätautien, keuhkosairauksien, korva- nenä- ja kurkkutautien, neurologian, neurokirurgian,
gastroenterologian ja gastroenterologisen kirurgian, urologian, äiti-lapsiyksikön, aikuisten ja lasten tehohoidon,
päivystyksen ja kuvantamisen tilat. Loppuvaiheen osaprojektien toiminnalliset suunnitelmat on päivitetty ja näistä
on tehty tilaluettelot arkkitehtisuunnittelun pohjaksi. Vuoden 2021 aikana toiminnallisia suunnitelmia ja
tilaluetteloita edelleen tarkennetaan. Alkuvuodesta 2020 tehtiin taustamitoitukseen vaikuttavia linjauksia.
Merkittävä linjaus oli hallituksen 9.3.3020 tekemä Tays Hatanpään erikoissairaanhoidon toimintojen siirtäminen

Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

27
Taysin kampukselle osana uudistamisohjelman loppuvaihetta. Hallitus päätti myös, että koronakriisin vuoksi
lisättyä etätyötä jatketaan normaaliolojen palauduttuakin. Ei-hoidollisista toimistotiloista tehdään yhteiskäyttöisiä.
Näin toimistilojenkin tilatehokkuutta saadaan lisättyä.
Loppuvaiheen hankkeen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi katsottiin tarpeelliseksi kilpailuttaa suunnittelun ja
rakentamisen konsulttiryhmä. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA:ssa 19.7.2020 ja tarjoukset pyydettiin 31.8.2020
mennessä. Loppuvaiheen suunnittelun ja rakentamisen arvioidaan kestävän 10-20 vuotta. Esisuunnittelussa
tarkastellaan vaihtoehtoina joko B-rakennuksen säilyttämistä tai B-rakennuksen purkamista. Vaihtoehtoisia
ratkaisuja tarkastellaan toiminnallisuuden ja kustannusten kannalta, tavoitteen on saada realistinen kuva
investoinnin laajuudesta ja kustannuksista. Tavoitteena on tuoda Uudistamisohjelman loppuvaiheen investointi
päätettäväksi 2021 joulukuun valtuustoon.
Taysin kampukselle siirtyvän psykiatrian uudisrakennuksen urakkakilpailutuksen valinta esiteltiin hallituksen
suunnittelukokouksessa 4.5.2020. Hallitus päätti merkitä tiedoksi kokouksessa esitellyn kilpailutusaineiston ja
valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan tekemään viranomaispäätökset ja allekirjoittamaan sopimukset T-rakennuksen
(Tays Psykiatria) urakkakilpailutuksista. Hankintapäätös allekirjoitettiin 4.5.2020. Rakentaminen käynnistyi kesällä
2020 ja eteni koko vuoden suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa.
Etupihahankkeen loput tilat otettiin käyttöön alkuvuodesta 2020. D-rakennuksen Syntymäpaikka, Tuki- ja
liikuntaelinkeskus sekä Verisuoni- ja toimenpideradiologinen keskus otettiin käyttöön D-rakennuksessa tammihelmikuussa 2020. Etupihahankkeen kokonaisuudesta laadittiin väliraportti, joka hyväksyttiin hallituksen
suunnittelukokouksessa 9.11.2020. Väliraportti on kooste suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttöönotosta.
Loppuraportti laaditaan noin kahden vuoden kuluttua käyttöönotosta taloteknisten säätöjen jälkeen ja toimintojen
vakiinnuttua.
F-rakennuksen rakentaminen valmistui aikataulussa ja budjetissa. Kliinisen isotooppilääketieteen potilaat
saapuivat uusiin tiloihin 15.9.2020 ja Verisairauksien keskuksen toiminta käynnistyi kokonaisuudessaan
1.10.2020. Urakan sisällä erillisenä hankkeena tehdyn MRI-laajennuksen käyttöönotto on edelleen viivästynyt MRI
laiteongelmien vuoksi. Apteekki- ja kuvantamisliikelaitos käy vielä neuvotteluja laitetoimittajan kanssa laitteen
hinnan alennuksesta.
Ruokapalvelujen
annosjakelukeittiölle,
sairaala-apteekin
varastoautomaatille
ja
sädehoidon
annossuunnittelumagneetille tarvittavat tilat ovat rakentamisen osalta valmistuneet R-rakennuksesta Tuomi
Logistiikan keskusvarastolta vapautuviin keskusvarastotiloihin. Rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019 ja eteni
aikataulun ja budjetin mukaisesti. Koko työmaa otettiin vastaan 4.12.2020. Sairaala-apteekin tilat valmistuivat
ensimmäisenä syyskuussa. Muiden tilojen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain joulukuulta 2020 tammikuulle
2021.Tuomi Logistiikalle tilaan jää logistiikkaterminaali.
Terapiarakennus ja sekä samaan urakkaan sisällytettynä omana hankkeenaan tilat kehitysvammahuollon
poliklinikalle valmistuivat aikataulussaan loppuvuodesta 2019. Kehitysvammahuollon terapiarakennuksen
avajaiset vietettiin tammikuussa 2020. Hankkeen kokonaisbudjetti 5,5 milj. euroa ylitettiin vähäisessä määrin,
loppukustannusten oltua noin 5,9, milj. euroa. Kehitysvammahuollon terapiarakennuksen väliraportti hyväksyttiin
hallituksen suunnittelukokouksessa 15.6.2020. Hankkeen loppuraportti kootaan noin kahden vuoden kuluttua
käyttöönotosta taloteknisten säätöjen jälkeen ja toimintojen vakiinnuttua.

Projektin johtaminen
Uudistamisohjelman projektin johto kokoontui 16 kertaa. Kokouksissa seurattiin ja ohjattiin uudistamisohjelman
etenemistä osaprojekteineen, uudistamisohjelman talouden toteutumista ja valmisteltiin uudistamisohjelman
johtoryhmä- sekä hallituskäsittelyä vaativia asioita. Uudistamisohjelman johtoryhmä kokoontui 10 kertaa.
Uudistamisohjelman riskien kokonaisuutta seurataan projektin johdon toimesta. Rakentamisen ja siihen liittyvän
suunnittelun riskienhallintaa toteutetaan ja seurataan yksityiskohtaisesti rakennushankkeissa.
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Tilanteessa 31.12.2020 uudistamisohjelman kokonaisuuteen ei ole tunnistettu kokonaan uusia riskejä, mutta
olemassa olevia on täydennetty. Riskiluvuiltaan suurimpina yksittäisenä riskinä tilanteessa 31.12.2020 nähdään
seuraavat neljä riskiä: 1) rakentaminen, jonka suunnittelu uudistamisohjelman loppu-/jatkovaiheen osalta on
käynnistynyt, 2) Sote-uudistus, muut valtion taholla tehtävät uudistukset ja lainsäädännön muutokset, 3) tiloista
johtuvat työterveydelliset ongelmat ja toiminnalliset muutokset aiheuttavat ennakoimattomia tilapäisratkaisuja;
palvelutoimintaa ei pystytä toteuttamaan nykyisissä eikä vuokratuissa tiloissa sekä 4) rahoitus. Näiden kaikkien
riskiluvuksi on määritelty vuoden 2020 lopun tilanteessa 12.
Uudistamisohjelman kokonaisriski, joka on tunnistettu myös sairaanhoitopiirin yhdeksi strategiseksi riskiksi, on
seuraava: ”Taysin uudistamisohjelman kokonaisuus epäonnistuu alkuperäisissä / uudistuvissa tavoitteissaan:
toiminnallisia muutoksia ei saavuteta ja rakennushankkeet viivästyvät liikaa, jolloin tilapäisratkaisujen paine
kasvaa.” Myös tämän riskin riskiluku on 12 (todennäköisyys 3 ja vaikutus 4) tilanteessa 31.12.2020.

Osaprojektit
Yhteiset toiminnalliset osaprojektit
Lääkelogistiikka–osaprojektissa on laajennettu elektronisen lääkekaapin käyttöönottoa ja rinnalla tutkittu
virtuaalisen älylääkekaapin ja älylääkekärryn käyttöä ja niiden tuomia mahdollisuuksia edullisempana
vaihtoehtona.
Huollon palvelut ‐osaprojektissa ruokapalveluissa siirrytään kokonaan ”cook and chill” (valmista ja jäähdytä)
toimintamalliin R keskusvarastosta toimitiloja –hankkeen käyttöönoton myötä vuoden 2021 alkupuolella.
Toimintamallin mukaisesti ruoka tuotetaan keskitetysti Pitkäniemen keittiössä ja jaetaan sairaaloiden
jakelukeittiöistä kuumennusvaunuissa osastoille. Etupihan rakennuksissa D, L ja N valmius toimintamalliin on jo
olemassa ja myös vanhojen rakennusten osalta toimintamalli on käyttöönotettavissa. Nk. hajautetun jakelun malli
(ruoka toimitetaan kuumennettuna isoissa tarjoiluastioissa yksiköihin ja potilaat itse ottavat ruuan) on otettu Lrakennuksessa käyttöön osassa yksiköitä.
Poliklinikat ‐osaprojektissa on keskitytty tuottavuuden
raportointia päivittäisen johtamisen tueksi. Reaaliaikaisilla
esimerkiksi digitaalisten palveluiden lisääntymistä polien
nosto mahdollistaisi hoitajavastaanottojen lisäämisen
Tähtikävely toteutettiin poliklinikoilla syksyllä 2020.

nostamiseen ja lähdetty kehittämään muun muassa
poliklinikoiden tunnusluvuilla seurataan tuottavuutta ja
arjessa. Tavoitteena on, että henkilöstötuottavuuden
entisellä työvoimalla. Poliklinikoitten auditointimalli

Leikkaussalien tukitoiminnot -osaprojektissa Tuomi Logistiikan kanssa on otettu D-rakennuksessa
onnistuneesti käyttöön täyttöpalvelu, joka kattaa tarvikkeet, infuusionesteet sekä implantit. Toimintamalli otetaan
käyttöön
myös
muissa
uudisrakennuksissa,
joissa
on
tulevaisuudessa
leikkaustoimintaa.
Leikkaussalitarvikelogistiikan toimintamallikuvaus käsiteltiin uudistamisohjelman johtoryhmässä 8.6.2020.
Uudistamisohjelman johtoryhmä linjasi, että Leikkaussalien tukipalvelut -osaprojekti päätetään ja leikkaussalien
kehittäminen viedään osaksi Operatiivisen palvelutyöryhmän toimintaa.

Yksikkökohtaiset toiminnalliset osaprojektit
Yksikkökohtaisissa osaprojekteissa ohjausryhmät jatkoivat kokoontumisia hankkeen vaiheen mukaisesti.
Uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnittelua on vuonna 2020 viety aktiivisesti eteenpäin. Toiminnalliset
osaprojektit ovat mukana työskentelyssä sekä arkkitehtisuunnittelun tukena että kootusti toiminnallisessa
ohjausryhmässä. Uudistamisohjelman toiminnallisen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran
joulukuussa 2020. Ohjausryhmän tehtävä on ohjata ja seurata uudistamisohjelman loppuvaiheen toiminnallista
suunnittelua ja käsitellä suunnittelusta nousevia yhteisiä toiminnallisia kysymyksiä. Ohjausryhmä linjaa osaltaan
myös uudistamisohjelman johtoryhmän käsittelyyn vietävät asiat.
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Etupihalle sekä F-rakennukseen valmistuneiden tilojen osalta, yksikköjen toiminnallisen suunnittelun
toimeenpanoa seurattiin rakennusvaiheen ohjausryhmissä.

Potilasturvallisuuden ja laadun kehittäminen
Sairaanhoitopiirin suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta määrittelee tavoitteet ja menetelmät
potilaan turvallisen ja sujuvan hoidon sekä palvelukokemuksen jatkuvalle kehittämiselle. Sairaanhoitopiiri on
asettanut näihin näkökulmiin liittyvät yleisluontoiset päämäärät sekä tavoitteet, mittarit ja seurantatiheyden.
Tavoitteena on varmistaa, että palveluprosessit ja toimintatavat ovat turvallisia ja suojaavat potilaita
vaaratapahtumilta. Keskeinen menetelmä on toiminnallisten riskien arviointi ja tunnistettujen riskien hallinnan
parantaminen. Potilaiden kaatumisia ja putoamisia koskevat potilasturvallisuusilmoitukset ovat lisääntyneet
voimakkaasti viime vuosina. Kaatumisen ehkäisyyn laadittiin toimintamalli. Myös potilaiden painehaavariskin
arviointiin ja ehkäisevien toimenpiteiden valintaan laadittiin toimintamalli. Molemmat on tarkoitettu käyttöön
jokaisessa terveydenhuollon ja vanhushuollon yksikössä Pirkanmaalla.
Jokaisen lääkehoitoa toteuttavan yksikön tulee tunnistaa verenhyytymistä estävien lääkkeiden, opioidien ja
insuliinien lisäksi kaksi yksikön toimintaan liittyvää suuren riskin lääkettä ja kirjata ne lääkehoitosuunnitelmaan.
Lääkkeiden jakamiseen ja antamiseen liittyviä käytäntöjä koskeva ohjeistus uusittiin. Lääkehoidon toteutumista
selvitettiin tutkimuksella, jossa sovittuna ajankohtana tarkistettiin perustiedot kussakin sairaanhoitopiirin yksikössä
hoidossa olleiden potilaiden lääkehoidosta yhden työvuoron aikana. Lääkehoidon turvallisuutta on parannettu
ottamalla käyttöön älylääkekaappeja. Sairaanhoitopiirissä toimii lääkehoidon turvallisuus -työryhmä.
Potilaan hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat toimet on kuvattu tarkemmin toimialueiden osioissa.

Asiakaspalvelun kehittäminen
Covid19-pandemia vaikutti osaltaan vahvasti asiakaspalvelun kehittämiseen, koska vierailuja ym jouduttiin
rajoittamaan. Asiakaspalvelussa keskityttiin asiakkaiden hyvään ohjaukseen koronatilanteessa ja vahvistettiin
neuvontahenkilökuntaa auloissa sekä infopisteissä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota opastukseen niin sairaalan sisällä
kuin ulkopuolella. Asiakastyytyväisyyden mittaamista jatkettiin aikaisempien vuosien tapaan. Lisäksi suunniteltiin
ja valmisteltiin NPS:n käyttöönottoa vuodelle 2021 sekä otettiin käyttöön lapsipotilaiden potilaspalautemenetelmä.
Terveydenedistämisen osalta osallistuttu alueelliseen hyvinvointityöhön ja erityisesti erikoissairaanhoidon
panopistealueita toteutettu. Hyvä asiakaspalvelu yliopistosairaalassa - hanke jatkui kevätkauden 2020.
Hankkeessa tuotettiin PSHP:n yksiköiden käyttöön hoitotyön yhteenvedon suosikkitekstejä parantamaan ja
yhdenmukaistamaan
kotiutusvaiheen
kirjaamista.
Hankkeessa
valmisteltiin
kansallisen
sairaalavapaaehtoistoiminnan käynnistämistä Tays:ssa (OLKA-toimintamalli), testattiin kliinisen työn eettisen tuen
mallia eri toimintayksiköissä (Moral Case Deliberation-malli) sekä osallistuttiin Pirkanmaan liiton vetämään
alueelliseen digitukihankkeeseen (PiDike-hanke).

Hoitotyön kehittäminen ja näyttöön perustuva hoitotyö
Hoitotyön kehittämistä ohjasi hoitotyön vuosikellossa määritellyt asiat. Hoitotyön areenoita toteutettiin 8 eri kertaa
aiheina esim. hoitotyön laatu ja vaikuttavuus sekä tulevaisuuden näkymät. Hoitotyön tähtiryhmä jatkoi hoitotyön

Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

30
areenojen uudistamista ja palkitsi ansioituneita hoitotyöntekijöitä. Vuoden aikana työstettiin myös Tays/erva
alueen yhteinen hoitotieteellinen toimintaohjelma vuoteen 2025 asti.
Tays osallistui hoitotyön kansallisen kehittämisverkoston, HoiVerken toimintaan, jonka tarkoituksena on kehittää
Suomeen yhteinen hoitotyön laadun- ja tulosten vertailujärjestelmä. Yhteisesti määritellyt hoitotyön
tulosindikaattorit täsmentyivät edelleen yhteisessä kehittämistyössä. Vuoden aikana työskenneltiin erityisesti
sairaalahoidon aikana ilmaantuvien painehaavojen, sairaalahoidon aikaisten kaatumisten, hoitotyösensitiivisen
potilaspalautteen, kanyyli-ja katetriperäisten infektioiden ja kanyylipäivien määrän sekä hoitohenkilöstön työhön
sitoutumisen- ja työnimun parissa. Lisäksi aloitettiin psykiatrista hoitotyötä koskevien tulosindikaattoreiden, kuten
rajoittamisten ja eristämisten kansallinen määrittely. Tays oli mukana myös THL:n kansallisessa
laaturekisterihankkeessa, jossa edelleen määriteltiin hoitotyösensitiivisten laadun sisältöä ja indikaattoreita laajasti
erilaisiin terveydenhuollon toimintaympäristöihin. Tutkimusnäyttöön perustuva hoitotyön kehittäminen pohjautui
käytännöstä nouseviin kysymyksiin sekä HoiVerke yhteistyössä sovittuihin asiakokonaisuuksiin.
Vuodeosastoilla otettiin käyttöön Taysin asiantuntijoiden laatima EI painehaavoille toimintamalli, jonka mukaan
potilaan painehaavariski arvioidaan kahdeksan tunnin sisällä hoidon alkamisesta. Toimintamallista kehitettiin
erillinen verkkokoulutus, jonka suoritti noin 2000 hoitajaa vuoden aikana. Mallin käyttöönottoa sekä painehaavojen
esiintyvyyttä ja ilmaantuvuutta seurattiin kerran kuukaudessa tehdyillä painehaavaprevalensseilla. Tulosten
mukaan Ei painehaavoille toimintamallin käyttöönoton tehostamista tulee edelleen jatkaa. Vuodeosastopotilailla
havaituista painehaavoista 10-37% oli varmuudella syntynyt Tays hoidon aikana. Painehaavojen synnyn ehkäisy
vaatii edelleen jatkotoimenpiteitä. EI painehaavoille toimintamallia esiteltiin Pirkanmaan perusterveydenhuollon
toimijoille, ja useimmat valmistelevat sen käyttöönottoa. Painehaavojen rakenteisen kirjaamisen kehittäminen
aloitettiin Uranuksen hoitotaulukkoon ja sairaalahoidon aikaiset kaatumiset sekä niiden haitan aste saatiin
rakenteiseen kirjaamismuotoon hoitotaulukkoon. Vuoden aikana kehitettiin Pirkanmaan alueen kaatumisen
ehkäisyn malli, jonka mukaan potilaan kaatumisriski kartoitetaan hoidon alussa FRAT-kyselyllä. Lisäksi koottiin
kaatumisen ehkäisyn alueellinen verkosto, joka jatkaa mallin implementointi Taysiin ja laajemmin Pirkanmaalle
vuoden 2021 aikana. Kaatumisten raportointia TaysTabu järjestelmään aloitettiin yhteistyössä Istekin kanssa.
Syksyllä käyttöönotetut mobiilikirjauslaitteet mahdollistivat potilaan painehaava- ja kaatumisriskin kirjaamisen
potilaan vuoteen vierellä. Syksyllä toteutettiin vuodeosastopotilaiden lääkehoidon arviointi, jonka perusteella
havaittiin lääkkeiden antokirjauksen kehittämistarpeita.
Hoitohenkilökunnalle toteutettiin keväällä työhön sitoutumista ja työn imua mittaava kysely (nk NES kysely =
nursing engagement survey). Kyselyn tulosten mukaan hoitohenkilöstö on työhön sitoutunutta, joskin tuloksissa
oli hienoista laskua edelliseen vuoteen nähden. Vuodeosastopotilailta kerättiin hoitotyösensitiivistä palautetta neljä
kertaa vuoden aikana. Palautteen perusteella potilaan ovat tyytyväisiä hoitohenkilöstön toteuttamaan työhön ja
asiakaspalveluun. Hoitotyösensitiivisen potilaspalautteen tulokset, kaatumis- ja putoamistiedot sekä NES kyselyn
tulokset lähetetään yliopistosairaaloiden vertailuun, joista saatiin ensimmäisiä pilottituloksia.

Hoitotyön kirjaaminen
Hoitotyön kirjaamisessa on vahvistettu kirjaamisohjeiden mukaista toteutusta tavoitellen vuoden 2019
auditointitulosten paranemista erityisesti hoitotyön tulosten kirjaamisen osalta. Yksiköiden kirjaamismentorit jayhdyshenkilöt olivat yksikkötason vastuuhenkilöitä. Heidän työtään tuettiin kirjaamistyöryhmän toiminnalla.
Hoitotyön yhteenvedot ovat osastohoidossa olevilla potilailla ainoa dokumentti, joka turvaa hoitotyön
näkökulmasta hoidon jatkuvuuden, siksi niiden määrää seurataan yksikkötasolla Tabu-raportin kautta. Myönteistä
kehitystä on tapahtunut, sillä yhteenvetojen kokonaismäärä on edelleen kasvanut edellisestä vuodesta ollen 69%
uloskirjoitetuista potilaista.
Hoitokertomuksen (OMNI360) uudistamisessa saatiin toteutettua sairaanhoitopiirien kesken taustatietojen
otsikoiden määrittely. Lisäksi selvitettiin hoitotyön mittarien ja tarkistuslistojen tarvetta ja toteutusta uuden
hoitokertomuksen rakenteessa. OMNI360:n julkaisu siirtyi kuitenkin vuodelle 2021. Koronasta huolimatta
kirjaamisen yhdyshenkilöille ja mentoreille järjestettiin loppuvuodesta työpajoja, joissa harjoiteltiin OMNI360:n
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sisältämän FinCC 4.0 luokituksen mukaista hoitotyön suunnitelman tekemistä. Niiden tuotoksina syntyi
vastuualueiden potilasesimerkkeihin tehtyjä hoitotyön kirjauksia.
Mobiilikirjaaminen laajeni loppuvuodesta uuden MOBI-laitteen käyttöönottojen myötä 55 vuodeosastolle. Uutena
kokonaisuutena laite mahdollistaa tiettyjen potilaskohtaisten riskiarviointien (painehaava-, vajaaravitsemus- ja
kaatumisriski sekä alkoholin riskikäyttö) tekemisen mobiilisti potilaan vierellä. Yksiköissä oli mahdollista myös
laajentaa mobiilikirjausta uusien havaintoarvojen kirjaamiseen, jolloin arvot siirtyvät automaattisesti potilaan
hoitokertomukseen. Näistä kaikkien yksiköiden käytettäväksi keskitetysti tarjottiin kivun ja pahoinvoinnin arvioinnin
sekä kanyylien ja katetrien asentamiseen liittyvät kirjaukset.

Hoitoisuusluokitus
Hoitoisuusluokitus järjestelmää käytettiin Pshp;n vuodeosastoilla kuten aikaisemminkin. Rinnakkaisluokitukset
toteutettiin suunnitelman ja ohjeistuksen mukaisesti ja optimaalisen hoitoisuuden mittaus tehtiin niissä yksiköissä,
joissa kahden vuoden aikaraja umpeutui. Covid -19 pandemia tilanteen ja mahdollisten poikkeusjärjestelyiden
vuoksi FCG:n ohjeistus antoi mahdollisuuden venyttää hyväksytyn tuloksen voimassaoloaikaa 6-12 kk mikäli
rinnakkaisluokitusjakso on tehty loppuvuodesta 2019 tai vuoden 2020 aikana ja yksikön toiminta on pysynyt
samana.
Vuodelle 2020 suunnitellut luokitusharjoituskoulutukset jouduttiin perumaan Covid-19 pandemian takia.
Luokitusharjoitusten toteuttamista etäharjoituksina ei nähty tarkoituksenmukaiseksi. Vuoden 2019 alkanut
hoitoisuustietojen raportoinnin kehittäminen ja hoitoisuuden raportti näkymän pilotointi oli tarkoitus toteuttaa
kevään 2020 aikana, mutta Covid -19 pandemia muutti tilannetta eikä pilotointia toteutettu.
Hoitoisuustunnuslukujen ja päivittäisen toiminnan ohjaustaulun kehitystyö jatkui ja loppuvuodesta saatiin
päivittäisen toiminnan raporttinäkymä -vuodeosaston tilannekuvat Tays tabuun. Osastoille hankittiin näyttötaulut,
joihin tiedot saadaan näkymään.
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Opetus ja terveystieteellinen tutkimus
Opetus ja koulutus
Tampereen yliopistollinen sairaala oli pääasiallinen koulutuspaikka Tampereen yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan lääkärin perustutkinnon opiskelijoille ja erikoislääkärikoulutuksessa oleville.
Erikoislääkäritutkinnon kliiniseen koulutukseen osallistuivat myös TAYS Valkeakoski ja TAYS Sastamala sekä
Taysin konserniin kuuluvat Tays Sydänsairaala, Tekonivelsairaala Coxa ja Fimlab Laboratoriot Oy sekä
erityisvastuualueen terveyskeskukset ja keskussairaalat. Lääkärin perustutkintoon liittyvää käytännön opetusta
antoivat yliopiston professorien ja kliinisten opettajien lisäksi myös sairaalan ja terveyskeskusten muut lääkärit ja
hoitohenkilökunta.
Terveydenhuollon opiskelijoiden perus- ja jatko- koulutuspaikkoina olivat Tays ja muut sairaanhoitopiirin sairaalat
sekä terveyskeskukset.
Perusterveydenhuollon yksikkö huolehtii erityisvastuualueen terveyskeskuksien
koulutuksesta ja tuesta. Perusterveydenhuollon yksikön tuella järjestetään
erikoislääkärikouluttajille pedagogista koulutusta.

kouluttajalääkäreiden
sairaalaerikoisalojen

Perusterveydenhuollon yksikössä on ollut 2 vakanssia yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen
sairaalaerikoisalajaksojen suorittamiseen. Jaksoja toteutui kahdeksan kolmen kuukauden jaksoa ja
palautekyselyssä jakson yleisarvosanan keskiarvo oli 9.
Tampereen yliopisto on Suomen toiseksi suurin erikoilääkärikouluttaja ja hakijoita on ollut vuosittain n. 300.
Uusi asetus EL- ja EHL-koulutuksesta astui voimaan 1.2.2020 ja sen myötä erikoislääkärikoulutus muuttuu
osaamisperustaiseksi. Osaamistavoitteet ja koulutuksen sisältö on määritelty valtakunnallisissa opinto-oppaissa,
jotka astuivat voimaan 8/2020.
Asetus mahdollistaa koulutuksen aiempaa joustavamman toteutuksen keskus- ja yliopistosairaalan yhteistyönä.
Tays ja Tampereen yliopisto ovat järjestäneet kaikille erva-alueen erikoislääkäreille suunnattuja pedagogisia
kursseja. 3 op kurssin on suorittanut nyt jo yli 100 eri alojen erikoislääkäriä. Ensimmäinen pedagoginen
jatkokoulutus ”Opetuksen päivä” järjestettiin 11/2020.
Koulutuksen suunnitelmallisuutta on parannettu nimeämällä sairaaloihin 30 koulutusvastuu- eli kova-lääkäriä.
Kova-lääkärit ovat koulutuksen asiantuntijoita, jotka osana omaa työtään kehittävät alansa koulutusta yhteistyössä
professorien ja muiden erikoislääkärien kanssa.
Tays-ervan sairaanhoitopiirit perustivat keväällä 2020 Tähtisairaala-hankkeen pohjalta yhteisen Tays
Kehitysyhtiön, jonka yhtenä teema-alueena on Koulutus ja opetus. Erikoislääkärikoulutuksen kehittämistyöstä
vastaa Kehitysyhtiössä koulutuspäällikkö Johanna Rellman.
Erikoislääkärin tutkintoon liittyvään opetukseen sisältyi ohjausta myös tieteellisen työn tekemiseen. Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri osallistui erillisen tutkijakoulutuksen järjestämiseen yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan
kanssa. TAYS Tukipalveluiden järjestämän Kliinisen tutkijan peruskurssin (5 op) Tampereen yliopiston moodlessa
(TUNI moodle) suoritti 68 kurssilaista vuonna 2020.
PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö ja Tampereen yliopiston yleislääketieteen oppiala ylläpitävät
erityisvastuualueen tutkijaterveyskeskusten verkostoa. TUTKA-verkostoon kuuluu 23 erva-alueen
terveyskeskusta.
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Lääketieteen lisensiaatin tutkintoja Tampereen yliopistossa suoritettiin 106. Erikoislääkärin koulu- tuksen suoritti
175. Sairaanhoitopiiri sai lääkärikoulutuksen aiheuttamien kulujen kattamiseen tarkoitettua erityisvaltionosuutta
(EVO) yhteensä 10,1 milj. euroa.
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Kuva 9. Vuosittain valmistuneet lääketieteen lisensiaatit ja erikoislääkärit. Lähde TaY tutkintotilastot.
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Kuva 10. Koulutus-EVO:t eri yliopistosairaaloissa. Lähde STM:n ilmoitukset.
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Terveysalan opetus ja ohjattu harjoittelu
Terveysalan opetuksen ja harjoittelun kehittämisen ja koordinoinnin ydintavoitteena on laadukkaiden
opiskelijaohjauspalvelujen sekä oppimisympäristöjen varmistaminen osana osaamisen kehittämistä ja ennakoivaa
rekrytointia. Vuonna 2020 terveydenhuollon opiskelijoiden ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja ammatillisen
koulutuksen opiskelijoiden työssä oppimisen harjoitteluviikkoja oli sairaanhoitopiirissä 9102 (12 045/-19), mitkä
kertyivät 1905 (2 584/19) harjoittelujaksosta (Kuvio 1.). Tästä kokonaismäärästä AMK opiskelijoiden osuus oli
8321 viikkoa ja1799 jaksoa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osuus oli 781 viikkoa ja 106 jaksoa.

Toteutuneet harjoitteluviikot ja jaksot
2018-2020
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Kuva 11. Terveysalan opiskelijoiden toteuttamat harjoitteluviikot ja jaksot vuosina 2018- 2020

Toimialueittain tarkasteluna viikkojen määrä jakauman trendi on hyvin samansuuntainen kuin aiempinakin
vuosina. Yleisesti voidaan todeta, että opiskelijoita ohjataan laajasti kaikille PSHP:n toimialueilla, joskin selkeästi
eniten harjoittelujaksoja toteutuu toimialueilla 4 ja 8 ja seuraavaksi eniten toimialueilla 1-3 ja 5. Toimialueittain ja
suhteessa viimevuoteen tarkasteltuna näkyy selkeästi pandemian aikaiset rajoitukset ja niiden vaikutukset
harjoittelujaksojen ja viikkojen määriin kuluneella toimintakaudella.

Pshp:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

35

Kuva 12. Terveysalan opiskelijoiden toteuttamat harjoitteluviikot ja jaksot toimialueittain vuosina 2019-2020.

Koulutuskäytöstä sairaanhoitopiiri laskutti vuodelta 2020 yhteensä 329,524 euroa (462 800 euroa/2019).
Opiskelijoiden suojavaatekorvaukset tuloutettiin suoraan huollon palvelualueelle. Harjoittelukorvaus oli 45 € per
viikko ja suojavaatekorvaus 5,00 € viikko/ opiskelija vuonna 2020.
Kuluneeseen toimintakauteen vaikutti merkittävästi Covidin aiheuttama pandemiatilanne. Vaikutukset näkyivät niin
opiskelijoiden harjoitteluiden määrän laskussa kuin prosessin sisäisessä koordinoinnissa. Vallitsevasta tilanteesta
johtuen harjoittelujaksojen toteuttamista jouduttiin rajoittamaan. Lisäksi toimimme suurimman osan
toimintakaudesta vajaalla miehityksellä työtehtäviä jakaen, sillä kaksi ohjatun harjoittelun prosessin
koordinaattoreista oli siirrettynä hoidolliseen tehtäviin maaliskuusta elokuun loppuun ja yksi koronapuhelimeen
syys-lokakuun ajaksi. Käytännössä kaikki tapaamiset siirrettiin toteutettaviksi etäyhteyksien turvin, mutta
merkittävä osa tapaamisista myös peruttiin tehtäviä priorisoitaessa. Tällaisia olivat mm oppilaitosyhteistyöhön
liittyvät säännönmukaiset tapaamiset sekä asiantuntijatuokiot.
Organisaation sisäinen yhteistyö
opetusylihoitajan,
koulutuskoordinaattorien
sekä
harjoitteluyksiköiden
välillä
toteutui
pääasiassa
sähköpostiviestinnän ja SKYPE palaverien kautta ja viestintää luonnehti enemmänkin kysymyksiin vastaaminen
akuutteihin tilanteisiin tarttuminen kuin proaktiivinen toiminta.
Poikkeusolossa toimimisen ohella pystyttiin kuitenkin myös työskentelemään kuluneelle kaudelle asetettuja
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, joskin niidenkin osalta jouduttiin tekemään priorisointia. Merkittävin
näistä oli opiskelijoiden ohjaajakoulutuksen suunnittelu ja toteutustyön siirtyminen. Ohjaajien ohjausosaamisen
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi ei vuonna 2020 pystytty järjestämään koulutusta.
Kuluneen toimintakauden aikana edelleen kehitettiin mm. opiskelijoiden verkkoperehdytystä. Lisäksi
käyttöönotettiin sähköisen harjoittelupaikkajärjestelmän (Jobiilin) tuoma mahdollisuus lähettää opiskelijoille
automaattinen Tervetuloa harjoitteluun kirje. Toimintakauden aikana seurattiin ja arvioitiin prosessin toimivuutta
tarkoituksenmukaisen alkuperehdytyksen näkökulmasta. Opiskelijoille tehdyn kartoituksen perusteella
(vastausprosentti
18,4)
suurin
osa
vastaajista
(84%)
olivat
hyödyntäneet
Tays
Moodlen
opiskelijaperehdytysmateriaalia ja heistä noin joka viides (19%) koki materiaalin tukevan harjoittelun alkamista
erittäin hyvin ja hieman yli puolet (52%) melko hyvin. Jatkuvan ja luotettavamman palautteen saamiseksi lisättiin
opiskelijaohjaksen laatukyselyyn tähän liittyvät kysymykset.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitotyön opetuksen laatumittarina toimivat CLES-kyselyn kysymykset, joilla
kartoitetaan osaamistavoitteiden saavuttamista, työyksikön ilmapiiriä ja ohjaajan ohjaustaitoja (taulukko 1).
Tavoitteena on, että 85 % vastaajista antaa arvioinnin tasolle 8-10 (hyvä). Vastausprosentti vuonna 2020 oli 47,9
% (43.8/2019). Jakaumien perusteella voidaan todeta, että tavoite on saavutettu kaikilla näillä osa-alueilla ja
muutokset kolmen vuoden seurannassa on varsin pienet. Harjoitteluyksikön myönteisen ilmapiirin osalta muutos
positiiviseen suuntaan on selkein (Taulukko 7). Cles -keskiarvo vuonna 2020 oli 8.91 (8.85 / 2019), joka
valtakunnallisessa YO -sairaalavertailussa oikeuttaa toiseen sijaan. Vuonna 2019 otettiin osana
laadunmittaamista käyttöön NPS -indeksi, joka oli 75 (vuonna 2019 indeksi oli 74).
Muuttujat
Saavutin osaamistavoitteeni tällä jaksolla
Työyksikössä vallitsi myönteinen ilmapiiri
Ohjaajani ohjaustaidot olivat oppimistani tukevia

2018
(8-10)
96.1
86.9
90.5

2019
(8-10)
97.0
85.4
90.4

2020
(8-10)
96.7
87.3
90.3

Taulukko 3. Opiskelijoiden palaute ohjatusta harjoittelusta vuosina 2018 – 2020
Pääsääntöisesti harjoittelut toteutettiin perinteisellä omaohjaajamallilla. Lisäksi harjoittelunohjausta toteutettiin
opiskelijamoduulimallilla. Opiskelijamoduuliharjoittelusta saatujen hyvien kokemusten myötä malli on vakiintunut
joihinkin yksiköisin ja kiinnostus mallin käyttöönottoon on noususuuntainen.
Opiskelijamoduulimallin
onnistuminen on edellyttänyt ja edellyttää systemaattista ohjaajien kouluttamista sekä opiskelijoiden
perehdyttämistä. Moduuliharjoittelun edelleen kehittämiseksi ja systematisoinniksi luodun Moduuliharjoittelun
käyttöönoton ABC -toimintamallin systemaattinen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021.
Valtakunnallinen yhteistyö oli vallitsevasta tilanteesta ja ehkä osittain siitä syystä varsin tiivistä. Verkostossa
pohdittiin useita opiskelijaohjauksen ajankohtaisia asioita. Verkoston alatyöryhmissä, joissa myös meiltä oli
merkittävä edustus, otettiin mm kantaa harjoittelujen toteuttamiseen pandemian aikana, jatkettiin
opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin perustuvan harjoitteluprosessin ja harjoitteluympäristöjen auditoinnin
työkalun pilotoimista sekä moduuliohjaajakoulutuksen rakentamista. Lisäksi kehitettiin opiskelijaohjauksen
laatumittaria sekä sen tuottaman tiedon hyödyntämistä. PSHP oli merkittävässä roolissa järjestämässä sekä
valtakunnallisen ValOpe -verkoston virtuaalitapaamista, että OVeLa- symposiumia (opiskelijaohjauksen vertailta
laatu). Opetuksen- ja ohjatun harjoittelun kehittämisen teemat olivat myös edustettuina HTTS:n järjestämässä
hoitotyön konferenssissa kahdella suullisella sekä yhdellä posteriesityksellä.
Kuluneen toimintakauden aikana järjestettiin useita työelämäpalavereita ja osallistuttiin opinnäytetöiden
ohjaukseen. Opiskelijaohjauksen kehittämisen näkökulmasta valmistui yksi Pro gradu -tutkimus ohjaajien
ohjausosaamisesta ja yksi YAMK opinnäyteyhteistyö käynnistettiin erilaisten ohjausmenetelmien kartoittamiseksi.
Kaiken kaikkiaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja kehittämishankkeita koskevia lupia myönnettiin
yhteensä 65 kappaletta (95/2019). YAMK töiden määrä oli huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna.

Terveystieteiden maisteriopiskelijoiden opetus ja ohjaus
Hoitotieteen johtamisen koulutusohjelmaan kuuluvan johtamisen käytännön harjoittelun toteutti Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä ylihoitajien ohjauksessa kaksi (vuonna 2019 viisi) Tampereen yliopiston
opiskelijaa.
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Terveystieteellinen tutkimus
Tays Tutkimuspalveluiden vastuualue aloitti toimintansa 1.7.2020, kun kehityspalveluiden henkilökunta hajautettiin
toimialueille ja TKI-keskus lakkautettiin. Toiminnan käynnistymisestä lähtien on FT Johanna Mäkelä on toiminut
Tutkimuspalveluiden vastuualuejohtajana biopankkijohtajan toimen ohella. Tutkimuspalvelut jakautuvat kolmeen
vastuuyksikköön, joita ovat Hanketoimisto, Kliinisen tutkimuksen palvelut ja Toimikunta- ja
tutkimusaineistopalvelut.
Tays-erityisvastuualueen eettinen toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 12 kertaa käsittelemään lakisääteisiä
tehtäviään. Uusia lääketutkimuksia ilmoitettiin alkaneeksi 8 ja hoitotieteellisiä tutkimuksia 3. Toimikunnan muita
asioita ovat mm. tutkimussuunnitelman muutokset ja vuosittaiset turvallisuusraportit. Kaikkiaan käsiteltyjä asioita
oli 715. Toimikuntasihteeri otti vastaan 77 tiedonantoa tutkimuksista, jotka oli käsitelty muussa eettisessä
toimikunnassa. Lausuntomaksujen tuotto oli 104 250€ (vuonna 2019 112 950€).
Oikeus käyttää potilastietoja tutkimuksessa myönnettiin yhteensä 135 tutkimukseen.
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Kuva 13. Eettisen toimikunnan lausunnot uusista tutkimuksista vuosittain. Päijät-Hämeen
sairaanhoitopiiri poistui Tays:n erityisvastuualueesta vuonna 2017. Lähde: PSHP/Tutti-tietokanta.
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Kuva 14. Vuosittaiset potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemukset tutkimushankkeisiin.

Vuonna 2020 Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi VTR-rahoitusta yhteensä 21 M€, joista ERVA-alueiden osuudet
olivat HUS 41.4% , TYKS 17.8%, Tays 14.4%, Oys 13.7% ja KYS 12.6%. PSHP:n erityisvastuualueen
tutkimustoimikunnan osuus oli 3,032 M€ jaettavaksi erityisvastuualueen terveydenhuollon organisaatioille niissä
tehtävään yliopistotasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen. Tiedetoimikunta arvio yhteensä 136 hakemusta,
joista 116:lle tutkimustoimikunta myönsi rahoitusta.
VTR-rahoituksesta suorina apurahoina tutkijoille myönnettiin yhteensä 2 414 028 euroa: Taysiin 87 tutkimukselle
yhteensä 1 745 028 euroa, TAYS Sydänkeskus Oy:n viidelle tutkimukselle yhteensä 87 686 euroa,
Tekonivelsairaala Coxa Oy:n kolmelle tutkimukselle yhteensä 48 226 euroa ja Fimlab Laboratoriot Oy:n 12
tutkimukselle 320 098 euroa. Rahoitusta myönnettiin lisäksi Seinäjoen keskussairaalaan (EPSHP) seitsemälle
tutkimukselle 154 955 euroa, Kanta-Hämeen keskussairaalaan yhdelle tutkimukselle 22 956 euroa ja Tampereen
kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen yhdelle tutkimukselle 35 079 euroa. VTR-rahoitusta käytettiin tämän lisäksi,
eettisen toimikunnan kustannuksiin, tutkimuskoordinaattoreiden palkkioihin, VTR-sihteeristön palkkoihin,
tutkimustietokannan ylläpitoon ja Tutkimuspalveluiden hallintokuluihin.
Tays Tutkimuspalveluiden hallinnoitavia tutkijalähtöistä tutkimusprojekteja vuonna 2020 oli käynnissä yhteensä
1185, joista 28 kliinistä lääketutkimusta (uusia vuonna 2020 alkoi 6). Yrityslähtöisiä toimeksiantotutkimuksia oli
käynnissä 104 (uusia käynnistyi 16). Valtion tutkimusrahoituksen lisäksi tiedekeskuksen hallinnoima ulkopuolinen
tutkimusrahoitus oli yhteensä 7.7 M€ (vuonna 2019 6,9M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus sekä hallinnoitavien
tutkimusten määrä on kasvanut viime vuonna merkittävästi. Tutkijoiden lisäksi Tampereen biopankki on pystynyt
kasvattamaan ulkopuolisen rahoituksen määrää merkittävästi. VTR ja ns. Taysin toimialojen tutkimusinfrarahoitus
pysyivät ennallaan. Sekä Tutkimuspalveluiden asiantuntijat että toimialoilla toimivat tutkimuskoordinaattorit ovat
avustaneet tutkijoita tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkimuspalveluiden työkuormaa lisäsi viime vuonna
poikkeuksellisesti toisiolain vaatimat valmistelutyöt (tietolupaprosessin uudistus ja tutkijan tietoturvallisen
käyttöympäristön valmistelu) sekä Tutkimuspalveluiden hallinnon uudistukset.
Hoitotieteen tutkimustiimissä myönnettiin lupa kolmelle tutkimushankkeelle, kolmelle väitöskirjatutkimukselle,
seitsemälle pro gradu tutkimukselle sekä kahdelle hoitotyön prosesseihin kohdentuvalle diplomi-insinööri työlle.
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Tutkimuslupahakemusten käsittelyn lisäksi tutkimustiimissä käsiteltiin ja käytiin keskustelua muun muassa
alueellisen hoitotieteellisen tutkimusseuran toiminnan käynnistämisestä, hoitotieteellisen tutkimuksen
jalkauttamisen foorumeista tavoitteena mahdollisimman monipuolisen ja eritasoisen tarjonnan rakentaminen ilman
päällekkäisyyksiä niin, että saavutetaan mahdollisimman monia kuulijoita. Tutkimustiimin toimesta myös
organisoitiin parhaiden ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ja yliopiston pro gradu ja syventävän projektitöiden
palkitseminen.
Uuden tiedon areenoita järjestettiin kuluneen kauden aikana normaalia vähemmän, sillä kevään areenat jouduttiin
perumaan koronapandemian vuoksi. Lisäksi uutta oli se, että pidetyt areenat toteutettiin etäyhteyksillä. Areenoissa
käsiteltiin ajankohtaisia teemoja tutkimuksen tuottamien tulosten näkökulmasta; nuorten sairaanhoitajien ajatukset
ammatinvaihdosta, kollektiivisen mielen merkitys yhteistyössä, korona pandemian vaikutukset sairaalahenkilöstön
työssäjaksamiseen sekä lääkehoidon turvallisuus. Hoitotieteen post doc-tutkimustoimintaa jatkettiin edelleen.
Taysin hoitotyön asiantuntijoista väittelivät kehittämiskoordinaattori Minna Sorsa “Engagement and Barriers in
Help-seeking of the Dually-diagnosed Mothers: Grasping life or letting go?” sekä projektipäällikkö Mika Virtanen
”Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon laadun arviointi”. Edellisvuonna vastaavien väittelijöiden määrä oli
kolme. Post doc tutkimustoimintaa jatkettiin johtamisen eettisyys sekä potilaan osallistaminen tutkimusryhmissä.
Lisäksi arvioitiin ja linjattiin tulevan vuoden uudet post doc tutkimuskokonaisuudet.
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Kuva 15. Tutkimustoiminnan vuosittaiset rahoitusmäärät ja – lähteet. Valtion tutkimusrahoitus sisältää koko
erva-alueen saaman rahoituksen. Lähde: PSHP:n tilastot
Sairaanhoitopiirin konsernin tuottamien tieteellisten julkaisujen kirjaus on vielä kesken. Tähän mennessä on
kirjattu 1 1 8 8 julkaisua (edellisenä vuonna lopullinen tulos 1163). Julkaisujen Jufo-pisteiden määrän laskenta
vastaavasti kesken, tähän mennessä pisteitä 1316 (edellisenä vuonna lopullinen tulos 1215).
Väitöskirjoja Kaupin kampuksella valmistui 71 (edellisenä vuonna 59).
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Kuva 16. Julkaisupistekertymät (JUFO-pisteet) toimialueittain. Huom! vuoden 202o luvut saattavat vielä olla
puutteelliset. Lähde: Julki-ja Tunicris tietokantojen kirjaustilanne 27.1. 2021.
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Kuva 17. Tohtoritutkintojen vuosittainen määrä Kaupin kampuksella. TtT terveystieteen tohtori, FT
ﬁlosoﬁan tohtori, LT lääketieteen tohtori. Lähde TaY tutkintotilastot.
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Taulukko 4. Taysin ja tytäryhtiöiden vuoden 2020 julkaisut. Huom! vuoden 2020 luvut saattavat vielä olla
puutteelliset. Lähde: Julki-tietokannan kirjaustilanne 8.2.2019.
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Kuva 18. Lähde: Vuosittaiset Tays+tytäryhtiöt julkaisujen lukumäärä (sininen) ja Jufo-pisteet (vihreä).
Huom! vuoden 2020 luvut saattavat vielä olla puutteelliset. Lähde: Julki-ja Tunicris tietokantojen 27.1.2021
kirjoitustilanne.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Tampereen yliopiston ja kahden erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien
yhdessä perustama Tampereen Biopankki keräsi biopankkilain mukaisia suostumuksia yhteensä 51 354, vuonna
2020 uutta 25 520 suostumusta, joista sähköisiä 17 094. Kieltoja yhteensä 1782, joista 2020 1 468. Näytteitä
yhteensä 30 742 henkilöltä, joista uusia vuonna 2020 13 865. Sähköinen suostumus ja kielto on lisännyt
merkittävästi tutkittavien lukumäärää. Verinäytteiden rinnalla on jatkettu tuorekudos-, raskausajan-, ja ctDNA näytteiden keräämistä. Biopankin suurin yhteistyöhanke on FinnGen, jossa pyritään tutkimaan yhteensä 500 000
suomalaisen perimä ja ymmärtämään erilaisten sairauksien syntyä suomalaisia valtakunnallisia terveysrekistereitä
hyödyntäen. Biopankissa tehtiin viime vuonna yhteensä 75 esiselvitystä (vuonna 2019 yhteensä 66), joista 25:ssä
(vuonna 2019 yhteensä 13) on tehty näyte- ja tietoluovutus. Erva-sairaaloiden biopankkitoiminnan käynnistämiseen
valmistautuminen on jatkunut.
Kliininen informatiikkatiimi on toiminut kuluneen vuoden yhteistyössä neljän OOO-tutkimushankkeen, muissa
Tays/Tyks-tutkijoiden kanssa sekä yritysten toimeksiantotutkimuksissa potilastietoa visualisoiden, harmonisoiden ja
tekstin louhinnalla rakenteistaen. Tiimiin ovat liittyneet myös Taysin tilastotieteilijät. Tutkimuspalvelut valmistautuvat
toisiolain viimeiseen vaiheeseen. Tutkijan tietoturvallinen käyttöympäristö on työn alla yhteistyössä tietohallinnon,
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Istekin ja yliopiston kanssa. Olemme myös aloittaneet yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa OMOPsanaston ja tietomallin kehitystyön, mikä tulevaisuudessa mahdollistaa kliinisen potilastiedon analysoinnin
kansainvälisessä yhteistyössä nopeasti ja tehokkaasti.
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Kuva 19. Kuukausittainen biopankkisuostumusten, -kieltojen ja näytteiden kiihtyvä keräys. Lähde: Treen
Biopankin suostumus- ja näyterekisteri.
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä

Sairaanhoitopiirin riskienhallintajärjestelmää ja turvallisuustyötä on käsitelty sisäistä valvontaa ja
konsernivalvontaa koskevan kappaleen yhteydessä. Tässä luvussa keskitytään strategisiin ja osin operatiivisiin
riskeihin, joilla on välitöntä vaikutusta sairaanhoitopiirin lyhyen ja pitemmän ajan taloudenhoitoon ja yleensäkin
toiminnan jatkumiseen. Lisäksi tässä esitetään toimenpiteet, joita on käytetty vuoden 2020 painopisteiksi valittujen
riskien hallitsemiseen.

Riskienhallintaohjelman toimenpiteet
Merkittävimmät sairaanhoitopiirin toimintaa uhkaavat riskit arvioidaan vuosittain ja dokumentoidaan
hallintatoimenpiteineen sähköiseen riskienhallintajärjestelmään. PSHP:ssä on arvioitu yhteensä noin 400 riskiä
PSHP:n tasolla, toimialueilla ja liikelaitoksessa.
Johdon riskirekisterissä on tällä hetkellä 17 riskiä, joista vuoden 2020 painoalueiksi valittiin 6 strategista riskiä.
Potilasturvallisuus nostettiin vahvemmin esille ja muutostilanteissa tehdään tilannekohtainen riskiarvio.
Johtoryhmän ja toimialueiden tekemän riskien arvioinnin perusteella vuoden 2020 riskienhallinnan painoalueiksi
valittiin seuraavat kuusi riskiä, joista jokaiselle johtoryhmätason vastuuhenkilö laati erillisen hallintasuunnitelman:
•
•
•
•
•

•

Palvelutuotannon yhteensovittamisessa ei onnistuta
Saaduilla tuloilla ja resurssien kohdentamisella ei pystytä turvaamaan erikoissairaanhoidon lisääntyvää
palvelutarvetta, jolloin menoja on karsittava merkittävästi
Ulkoistetun toiminnan häiriö vaarantaa Taysin palvelutoiminnan
Epäonnistutaan tiedolla johtamisessa ja uusien palvelumallien kehittämisessä
Taysin uudistamisohjelman kokonaisuus epäonnistuu alkuperäisissä/uudistuvissa tavoitteissaan:
toiminnallisia muutoksia ei saavuteta, ja rakennushankkeet viivästyvät liikaa, jolloin tilapäisratkaisujen
paine kasvaa
Epäonnistutaan strategisesti tärkeässä verkostoitumisessa

Vuonna 2020 jatkettiin vastuullisuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta. Vastuullisuus
tarkoittaa avoimuutta, eettisyyttä sekä vastuuta päätösten ja palvelujen vaikutuksista yhteiskuntaan ja
ympäristöön. Vastuullisuusohjelmassa korostetaan erityisesti julkisia näyttöjä vastuullisuuden toteutumisesta ja
viestintää. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on osoittaa asiakkaille, miten eettisesti ja vastuullisesti
sairaanhoitopiirissä toimitaan.
Graniten riskienhallintajärjestelmä on käytössä koko sairaanhoitopiirissä: strategista osaa käytetään
toimialuetasolla, työturvallisuusriskejä arvioidaan yksiköissä. Myös hankeriskeille on oma moduulinsa. Graniten
käyttöä on laajettu mm. työturvallisuuteen, rakennustyömaan riskeihin, tietoturvallisuuteen, vartioinnin
turvallisuusriskeihin, sisäiseen palotarkastukseen ja vastuullisuusohjelmaan.
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Tietoturvallisuus ja tietosuoja
Tietoturvapolitiikan mukaiset tietoturvan ja tietosuojan hallintaa varten luodut ryhmät kokoontuivat vuonna 2020
suunnitellusti. Tietoturvaosaamisen resursseja vahvistettiin, kun päätoiminen tietoturvavastaava aloitti elokuussa
2020. Myös organisoitumista sekä tietosuoja- ja tietoturva-asiantuntijoiden yhteistyötä tehostettiin.
Vuonna 2020 jatkettiin tietoturvan ja tietosuojan systemaattista kehittämistä. Lisäksi sairaanhoitopiiri valmistautui
mm. julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (tiedonhallintalaki, 906/2019) vaatimuksiin. Lain vaatiman
tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen ensimmäiset versiot otettiin käyttöön vuoden 2020 lopussa.
Koronapandemian vuoksi nopea siirtyminen etätyöhön toi esille uudenlaisia haasteita henkilötietojen käsittelyyn.
Sairaanhoitopiiri on tunnistanut etätyöskentelyyn liittyviä tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä ja ohjeistanut
henkilöstöä etätyöhön liittyen.
Henkilöstölle järjestetään vuosittain koulutuksia tietosuojasta ja tietoturvasta. Vuonna 2020 on henkilöstön
suoritettavana ollut tietoturvan ja tietosuojan osaamistasotesti verkkokoulutuksena. Vuonna 2020 järjestettiin
yksikkökohtaisia ja laajempia tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksia sekä jatkokoulutuksia. Aiheet keskittyivät
esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn poikkeusoloissa, toisiolakiin ja tiedonhallintalakiin sekä tietosuojaasetukseen ja henkilörekisterien hallintaan.
Marraskuussa sairaanhoitopiiri osallistui Digi- ja väestötietoviraston koordinoimaan TAISTO20-harjoitukseen.
Harjoituksen
tavoitteena
oli
harjoitella
organisaation
toimintakykyä
erilaisissa
tietoturvaja
tietosuojaloukkaustilanteissa. Harjoituksen perusteella sairaanhoitopiirin valmius hallita tietoturva- ja
tietosuojaloukkaustilanteita on hyvä.
Vuoden 2020 aikana tapahtunut laaja potilastietojen tietomurto kosketti myös sairaanhoitopiiriä.
Psykoterapiakeskus Vastaamossa, jota tietomurto koski, oli sairaanhoitopiirin lasten ja nuorten
psykoterapiamaksusitoumuksella asiakkaina myös yksittäisiä sairaanhoitopiirin potilaita. Sairaanhoitopiiri on
kirjallisesti tiedottanut henkilöitä, joita tietomurto koski.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kuntien käyttämän yhteisen kuva-arkiston tietojärjestelmäuudistuksessa tuhoutui
vuonna 2020 potilaiden kuva-aineistoa. Kuvia tuhoutui pääasiassa niiltä henkilöiltä, joiden henkilötunnuksessa oli
ollut puute tai virhe. Potilaiden kuvista tehdyt lausunnot ja potilaskertomusmerkinnät ovat sen sijaan tallessa.
Sairaanhoitopiiri oli henkilökohtaisesti yhteydessä niihin 208 potilaaseen, joiden henkilötunnus kyettiin
luotettavasti selvittämään ja joiden arkistointivelvoitteen piirissä olevat kuvat tuhoutuivat vuoden 2020 aikana.
Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä HaiPro-ilmoituksia tehtiin vuonna 2020 kaikkiaan 541 kpl. Ilmoitustyyppinä
korostui ”tietojen salassapito vaarantunut” (34 %). Suuri osa HaiPro-ilmoituksista on liittynyt teknisen tuen
huijauspuheluihin, tietojenkalasteluviesteihin sekä tietojärjestelmien toimintaan.
Rekisterinpitäjän on tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava tietosuojapoikkeamasta valvontaviranomaiselle
72 tunnin kuluessa, mikäli rekisteröidyn oikeuksiin tai vapauksiin on kohdistunut riski. Vuoden 2020 aikana
ilmoitettiin 25:stä henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle.
Tietoturvarikkomuksina pidetään sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien käytöstä ja tietosuojasta annettujen
sääntöjen tai määräysten vastaista toimintaa tai tietojärjestelmien käyttöä lainsäädännön vastaisesti. Käyttäjiä
koskevia seuraamuksia voivat olla suullinen huomautus, käyttöoikeuksien rajoittaminen, kirjallinen varoitus,
irtisanominen tai palvelussuhteen purku sekä rikosilmoituksen tekeminen. Rikkomusten seuraamukset ovat usein
hallinnollisia toimia ja ainakin vakavat rikkomukset saattavat johtaa rikosilmoitukseen. Vuoden 2020 aikana
käsiteltiin 117 lokitietojen tarkastus- ja selvityspyyntöä.
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Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta
Omaisuusriskit liittyvät lähinnä rakennusten ja laitteiden hankintaan sekä käyttöön. Periaatteelliset ratkaisut
tehdään strategisina linjauksina, osana toiminta- ja talous- sekä erityisesti investointien suunnittelua.
Päälinjauksen mukaan sairaanhoitopiiri omistaa itse ydintoiminnoissa tarvittavat tilat ja laitteet. Erikseen
päätetyissä poikkeuksissa on käytetty vuokrausratkaisuja ja leasingsopimuksia. Vanhan kiinteistömassan
ongelmien vuoksi ulkopuolisia vuokrasopimuksia on kuitenkin jouduttu viime vuosina lisäämään.
Käytöstä poistuneille tai vajaakäytössä oleville tiloille on haettu uusia käyttäjiä jo pitkään, jotta ne eivät rasittaisi
sairaanhoitopiirin ydintoimintoja. Tämä on noussut viime vuosina aikaisempaa merkittävämmäksi, mutta erittäin
vaikeaksi kehittämiskohteeksi. Realisoitavia rakennuksia on mm. Pitkäniemessä, Kaivannossa, Ylisillä ja
Mäntässä. Jokaisesta kohteesta on käyty neuvotteluja niin sijaintikuntien kuin mahdollisten sijoittajatahojen
kanssa, mutta toistaiseksi tuloksettomasti.
Kuntayhtymässä ei ole tilikauden aikana todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa
olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia. Huonokuntoisia rakennuksia on kirjattu nopeutetusti menoksi.
Sairaanhoitopiiri ei myöskään ole joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen
omaisuusriskeihin liittyen.
Osaa riskeistä hallitaan vakuuttamalla. PSHP:n vakuutusmeklari Justia Oy kilpailutti syksyllä 2017
sairaanhoitopiirin vakuutusturvan. Kilpailutuksen perusteella vakuutusturva siirtyi vaiheittain vuoden 2018 alussa
OP Pohjolan vastuulle. Kilpailutus tuotti merkittävän säästön vakuutusmaksuissa.

Rahoitusriskit
Rahoitusriskit liittyvät yhtäältä sairaanhoitopiirin tulorahoituksen riittävyyteen, pitkäaikaisen lainarahoituksen
saatavuuteen sekä kassavarojen ja vieraan pääoman hoitoon. Tulorahoituksen riittävyydestä on raportoitu
muualla toimintakertomuksessa.
Verorahoitteisena ja kunnallisena toimijana kuntayhtymän mahdollisuudet saada vierasta pääomaa on ollut
normaalisti hyvä. Ainoastaan koronapandemian alkuvaiheessa rahoituksen saamisessa oli merkittäviä ongelmia,
ja uusia rahoitusvaltuuksia jouduttiin hakemaan ylimääräisestä valtuuston kokouksesta.
Koronapandemian alussa jouduttiin käyttämään myös kuntatodistusohjelmia kassatilanteen parantamiseksi.
Tällaista lyhytaikaista rahoitusta ei ole tarvittu sairaanhoitopiirissä yli kymmeneen vuoteen. Maksuvalmius oli
vaarassa myös vuoden alussa, kun sairaanhoitopiiri siirtyi toteumaperusteiseen laskutukseen, jolloin yksi
laskutusjakso jäi väliin. Konsernitilin kokonaissaldo oli tuolloin kuitenkin riittävä.
PSHP turvasi merkittävimmän investointihankkeen eli uudistamisohjelman rahoituksen rahoitussopimuksin EIB:n
kanssa. Rahoitussopimuksiin haettiin lisäaikaa, mutta puitesopimukset tulivat silti käytetyksi jo syksyllä 2018. Sen
jälkeen rahoitusta on hankittu erillisin kilpailutuksin.
PSHP on teettänyt lainasalkkuanalyysejä rahoituslaitoksilla ja hyödyntänyt lainasalkkusovellus Apollon analyysejä
ja raportteja. Analyysien mukaan lainojen suojausaste on jo hyvinkin korkea (77,7 %). Suojausasteen korottaminen
edullisesti on ollut mahdollista nyt, kun myös pitkien kiinteiden lainojen korot ovat hyvin alhaiset. Viimeiset kaksi
lainaerää (yht. 50 milj.€) on nostettu 10 vuoden kiinteällä nollakorolla. Suojausaste on noussut kolmessa vuodessa
yli 11 prosenttiyksikköä. Suojausastetta ei ole tarpeen enää nostaa, mutta jos se jatkuu yhä edullisena
vaihtoehtona, myös kiinteän koron lainoja voidaan tulevaisuudessakin käyttää.
Johdannaissopimusten markkina-arvo 31.12.2020 oli yhteensä – 9,7 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen
negatiivinen johdannaisen markkina-arvo oli – 2,4 miljoonaa euroa. (tämä on kuntayhtymätasolla)
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Sairaanhoitopiirin lainakanta 31.12.2020 oli 470,5 miljoonaa euroa sisältäen konsernitilivelat. Lainakanta nousi
vuodessa 107,1 miljoonaa euroa. Suhteellinen velkaantuminen jatkoi nousuaan ja on 67,7% (57,7% vuonna 2019).
Ilman konsernitilivelkoja lainakanta oli 404,3 M€ (323,6 milj. euroa. 31.12.2019)
Konsernitasolla lainakanta 31.12.2020 oli 453,9 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 79,9
milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus on 61,7 %
Vuoden 2020 lopussa keskikorko johdannaisten kustannukset huomioiden oli vain 0,76 prosenttia huolimatta siitä,
että osa lainoista on nostettu aikana, jolloin yleinen korkotaso oli huomattavasti nykyistä korkeampi. Vanhimmat
lainat on nostettu vuonna 2006. Kaikki sairaanhoitopiirin lainat ovat euromääräisiä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on myöntänyt lainan TAYS Sydänkeskus Oy:n liiketoimintakaupan rahoittamiseen ja
kaksi lainaa Fimlab Laboratoriot Oy:n liiketoimintakaupan rahoittamiseen. Myös konsernitilin luottolimiitit ovat
antolainoihin verrattavia. Lainajärjestelyihin ei arvioida sisältyvän erikseen mainittavia huomattavia riskejä.
Sairaanhoitopiiri on antanut takauksen Sydänkeskus Oy:lle uudistamisohjelmaan liittyvän etupihahankkeen
toteuttamiseksi. Takaukseen ei arvioida sisältyvän huomattavia riskejä.
Yhtenä
sairaanhoitopiiritasoisena
riskienkantokyvyn
mittarina
voidaan
kuntayhtymäkonsernin taseessa olevaa oman pääoman määrää ja sen muutosta.

pitää

kuntayhtymän

ja

Sairaanhoitopiirin oma pääoma oli vuoden 2020 lopussa 121,7 miljoonaa euroa ja se pieneni edellisestä vuodesta
tilikauden alijäämän verran. Nyt taseessa on alijäämää 29,66 miljoonaa euroa. Valtuusto päätti vuoden 2021
talousarviopäätöksen yhteydessä, että alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntituloilla.
Sairaanhoitopiirikonsernin oma pääoma oli 188,3 miljoonaa euroa, ja se pieneni edellisestä vuodesta 14,9
miljoonaa euroa tilikauden alijäämän ansiosta. Aiempien vuosien ja tilinpäätösvuoden ylijäämä taseessa oli
yhteensä 36,4 miljoonaa euroa.
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Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla
varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevan
tiedon riittävyys ja luotettavuus ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä
noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntayhtymän hallitus. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toimielimet ja
viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, sekä muut
esimiesasemassa olevat henkilöt, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.
Vuosittain uudistetaan keskeiset sisäiseen valvontaan liittyvät taloutta ja henkilöstöä koskevat ohjekirjeet sekä
tarpeen mukaan muita ohjekirjeitä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Kuntayhtymän päätöksenteko perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen.
Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö sekä muut sairaanhoitopiirin
säännöt ja ohjeet.
Lakien ja säännösten tai hyvän hallintotavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne,
vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole sairaanhoitopiirin hallituksen tiedossa.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin
pätevyys ja luotettavuus
Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla
toimintakertomuksessa. Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,2 % ja alittivat muutetun talousarvion
0,5 %. Talousarvio siis toteutuu yllättävän hyvin poikkeuksellisesta koronavuodesta huolimatta.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen oli pääosin muutetun talousarvion mukaista. Ainoastaan koronasta
johtuva hoitoon pääsyn vaikeutuminen näkyy tavoitteiden alittumisessa.
Tavoitteiden toteutumista kuvataan tarkemmin toisaalla tässä toimintakertomuksessa.

Riskienhallinnan järjestäminen
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin v. 2015 hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaan riskienhallinta ja sisäinen
valvonta perustuvat strategiaan ja hyvään hallintotapaan. Sairaanhoitopiirissä riski tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa,
joka uhkaa sairaanhoitopiirin tai sen toimintayksiköiden toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista.
Riskienhallintaprosessin mukaisesti riskejä arvioidaan systemaattisesti sairaanhoitopiirin johdossa ja toimialueilla.
Riskienhallintaa toteutetaan osana päivittäisjohtamista tai erillisinä kehittämishankkeina, ja osaa vahinkoriskeistä
hallitaan vakuuttamalla. Riskien arvioinnissa ja toimenpiteiden dokumentoinnissa käytetään sähköistä
riskienhallintajärjestelmää (Granite). Myös yksikkökohtaiset työturvallisuusriskit arvioidaan samaan järjestelmään.
Riskienhallintapolitiikka päivitetään vuonna 2021.
Turvallisuus, valmius ja riskienhallinta huomioidaan osana sairaanhoitopiirin johtamista. Turvallisuudessa
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lähtökohtana on potilaan hoito ja potilasturvallisuus, jota työ-, kiinteistö-, palo-, ympäristö- ja tietoturvallisuus sekä
valmiussuunnittelu tukevat. Johdolle turvallisuusasioita valmisteleva moniammatillinen turvallisuustyöryhmä
kokoontui vuonna 2020 kymmenen kertaa.
Turvallisuusraportointi on osa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteutumisen seurantaa. Kaksi kertaa vuodessa
PSHP:n johtoryhmälle annettavaan turvallisuusraporttiin kootaan tilannekatsaus turvallisuuden eri osa-alueista.
Tilannetietoa turvallisuudesta saadaan mm. HaiPro-järjestelmästä, johon työntekijät ilmoittavat vaaratapahtumat,
turvallisuuspoikkeamat ja läheltä piti -tilanteet.
Vuonna 2020 HaiPro-järjestelmään tehtiin yhteensä 8578 potilasturvallisuusilmoitusta (8016 ilmoitusta vuonna
2019). Potilasturvallisuus- ja tietoturvailmoitusten määrät ovat kasvussa. Työturvallisuus- ja
toimintaympäristöilmoitusten määrät ovat pysyneet ennallaan.
Potilaan hoidon sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä, ilmoitetuista tapahtumista 63 % sattui potilaalle ja 37 %
oli läheltä piti -tapahtumia. Vuonna 2020 käynnistettiin kahdeksan potilaan hoitoon liittyvän vakavan
vaaratapahtuman tutkintaa (vuonna 2019 kolme). Lääkehoidon toteutukseen liittyviä vaaratapahtumia ilmoitetaan
eniten. Useimmiten tapahtumat liittyvät lääkkeen määräämiseen ja kirjaamiseen sekä lääkkeen jakoon ja antoon
potilaalle. Vuonna 2020 selvitettiin kaksi kertaa lääkehoidon toteutumista sairaanhoitopiirin yksiköissä.
Selvityksessä tarkistettiin sovittuna ajankohtana perustiedot yksikössä hoidossa olleiden potilaiden lääkehoidosta
yhden työvuoron aikana. Sairaanhoitopiirissä toimii lääkehoidon turvallisuus -työryhmä.
Potilaan hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat toimet on kuvattu toimialueiden osioissa.
Eniten työntekijöihin kohdistuneita poikkeamailmoituksia tuli aiempien vuosien tapaan väkivalta- ja uhkatilanteista.
PSHP osallistui 19.11.2020 Digi- ja viestintäviraston järjestämään julkishallinnolle suunnattuun tietosuoja- ja
tietoturvaloukkauksien hallinnan Taisto20-harjoitukseen. Osallistujia oli PSHP:n johdosta, konserniyhtiöistä,
tietohallinnosta, Istekistä ja Fujitsulta. Harjoitus toteutettiin Trasim-järjestelmän kautta. PSHP:n sisäiseen
viestintään ja tapahtumapöytäkirjan ylläpitoon käytettiin Krivat-järjestelmää ja Skypeä. Harjoituksen palautteiden
perusteella kirjattiin 13 kehittämiskohdetta.
Suuronnettomuusohjetta on päivitetty. Edellisen kerran suuronnettomuusohjetta päivitettiin merkittävässä määrin
noin 10 vuotta sitten. Merkittävin ero uuden ja vanhan ohjeen välillä on hälytettävä resurssi perushälytyksessä.
Perushälytyksessä hälytettävä resurssi riippuu osin kriittisesti vammautuneiden potilaiden määrästä.
Täyshälytyksessä virka-ajan ulkopuolella päivystystoimintaan osallistuvissa yksiköissä/osastoilla pyritään
pääsääntöisesti virka-aikaa vastaavaan henkilökuntamäärään.
Muita merkittäviä muutoksia on mm. se, että Tays Hatanpää ja Tays Valkeakoski hälytetään tarvittaessa
suuronnettomuudessa.
12.11.2020 pidettiin suuronnettomuusharjoitus, joka toteutettiin koronatilanteen takia ilman maalipotilaita.
Riskienhallinnan koulutuksiin osallistuttiin henkilötyöpäiviksi laskettuna 1526.
Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä toimialueille ja konserniyhtiöille suunnattiin kysely, jolla kartoitettiin
riskienhallinnan tasoa ja toimenpiteitä. Selvityksen perusteella riskienhallinnan tasossa tai järjestelmissä ei
löytynyt huolestuttavia puutteita.
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Sopimustoiminta
Sopimushallintaa kehitetään yhteistyössä tietohallinnon ja yleishallinnon kanssa. Sairaanhoitopiirissä valmisteltiin
keväällä 2020 sopimushallinnan uusi ohjeistus. Ohjeistuksen käyttöönottoa tuettiin sisäisellä koulutuksella. Ohje
täydentää Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjetta. Sopimuksia hallinnoidaan Viksu asianhallintajärjestelmässä. Tutkimussopimusten vieminen Viksu -järjestelmään käynnistettiin yhteistyössä
tutkimuksen
vastuualueen
kanssa.
Sopimusten
sähköinen
allekirjoitus
on
tietohallinnossa
valmistelussa. Loppusyksystä käynnistettiin tiettyjen sopimustyyppien tietosuojaehtojen tarkastaminen. Työ on
käynnissä ja valmistuu huhtikuussa 2021.

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu
tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen
tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-,
valvonta- sekä tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastuksen toimivalta ja vastuu määritellään sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.
Sisäinen tarkastus laatii kutakin työvuotta varten vuosisuunnitelman, jonka sairaanhoitopiirin johtaja hyväksyy.
Sisäisen tarkastuksen yksikkö uudistettiin vuoden 2020 alussa. Uuden yhteistyösopimuksen mukaan sisäinen
tarkastus järjestetään yhteistyönä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)
ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) kanssa. Yksikössä on nyt tarkastuspäällikkö ja kaksi sisäistä
tarkastajaa.
Keskeisenä sisäisen tarkastuksen tehtävänä on ollut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden arviointi.
Kolmen kuntayhtymän yhteinen tarkastusyksikkö pystyy myös tekemään vertailevia analyysejä kuntayhtymien
välillä.
Tarkastuspäällikkö on lisäksi toiminut asiantuntijana sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.
Selontekoa varten sairaanhoitopiirin toimialueet, liikelaitos ja konsernin tytäryhtiöt arvioivat sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tilaa omilla alueillaan. Käytetty arviointimalli perustuu yleisesti käytettävään COSOviitekehykseen, jossa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa arvioidaan viidellä eri osa-alueella:
•
•
•
•
•

Johtamistapa ja valvontakulttuuri
Riskien arviointi
Valvontatoiminnot
Raportointi ja tiedonvälitys
Seuranta

Sisäinen tarkastus kokosi itsearvioinneista yhteenvedon.
Keskeiset havainnot olivat seuraavat:
•
•

Tiedonkulku toimialueen ja yhtiön sisällä arvioitiin toimineen hyvin korona-asioiden tiedotuksessa. Monia
uusia tapoja ja käytäntöjä otettiin käyttöön. Havaittiin myös, että sidosyksiköiden kanssa kriisiviestintä
toimi suunnitellusti.
Sairaanhoitopiirin kehittämistoimet (mm. uudet tilat, Tays Tableau -raportointityökalun käyttöönotto) ovat
pienentäneet riskejä, jotka liittyvät tiloihin ja tiedolla johtamiseen, sillä näihin liittyviä riskejä toteutui paljon
vähemmän kuin aiempina vuosina.
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•
•

Työhyvinvointi arvioitiin lähes kaikilla toimialueilla heikentyneen edellisestä vuodesta. Myös riski
henkilöstön kuormittuvuudesta arvioitiin realisoituneen useilla toimialueilla. Palvelukeskuksessa ja
yhtiöillä tilanne työhyvinvoinnista arvioitiin paremmaksi.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehitystarpeina nähtiin mm. riskienhallintajärjestelmän parempi
hyödyntäminen arjessa, mikä on ollut kehitystarpeena jo aiemminkin. Väkivallan uhan hallintaa kehitetään
yhä niillä toimialueilla, joilla toteutuu väkivaltatilanteita. Yhtiöiden vastauksissa nostettiin esille
tietojärjestelmien yhteensovittamiseen, tietoturvan ja tietosuojan ja tiedonkulun kehittämiseen liittyviä
parannuksia.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntayhtymäkonsernin toiminta on taloudellista ja
tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita
ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Konsernivalvonnan ydin on
kuukausittainen talousraportointi sekä säännölliset kokoukset yhtiöiden johdon ja sairaanhoitopiirin johdon välillä.
Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt konsernityöryhmän, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtajan lisäksi
konserniohjauksen päällikkö, hallintoylilääkäri, talousjohtaja ja konserniasioiden controller. Työryhmän tehtävänä
on analysoida yhtiöiden taloutta ja toimintaa, ohjeistaa ja seurata yhtiöiden konsernitaloutta sekä osallistua
konserniohjauksen ja –valvonnan prosessiin. Lisäksi työryhmä neuvottelee yhtiöiden kanssa strategisista
linjauksista, omistajapolitiikan toteutumisesta, riskien hallinnasta sekä seuraa ja raportoi yhtiöille asetettujen
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa
kuukaudessa. Hallitukselle informoidaan keskeiset konserniasiat hallituksen kokousta edeltävässä infotilaisuudessa.
Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut sairaanhoitopiirin ja konserniyhteisöjen tilintarkastuksen. Yhtiökokoukset
nimeävät tilintarkastajat.
Konserniohje on hyväksytty valtuustossa keväällä 2018. PSHP:n omistajapolitiikan ja yhtiöiden ohjauksen
keskeiset periaatteet tulivat voimaan 1.1.2018.

Konsernitalouden hallinta
Osa palvelutuotannosta tuotetaan yhtiömuotoisesti, joten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asemaa ja taloudellista
tilannetta tuleekin arvioita ensisijaisesti konsernilaskelmien pohjalta.
Konsernin kokonaisohjauksen hallinta perustuu ensisijaisesti siihen, että emoyhteisön eli sairaanhoitopiirin hallitus
ja toimiva johto huolehtivat konsernin kokonaisedun toteutumisesta ja että kaikki konsernin osat noudattavat
yhteistä strategiaa ja ymmärtävät omat tehtävänsä lähtökohtaisesti tältä pohjalta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
on käytössä tarvittavat työvälineet ja menetelmät, jolla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Konsernitilijärjestelmä
on niistä keskeisimpiä. Käytössä ovat konserniohjeistukset sekä konsernijohdon ja konserniyhtiöiden väliset
säännölliset seurantapalaverit ja kuukausittainen seurantaraportointi.

Toimivallan ja vastuunjako konserniohjauksessa
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimielinten ja viranhaltijajohdon toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa
on määritelty konserniohjeessa. Konsernijohdolla tarkoitetaan hallitusta ja sairaanhoitopiirin johtajaa, joka voi
antaa konserniasioiden valmistelun määräämilleen vastuuhenkilöille.
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Tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä
konserniohjeessa luetelluista merkittävistä asioista. Ennakkokäsitys hankitaan sairaanhoitopiirin johtajalta
vapaamuotoisesti. Vastuu ennakkokäsityksen hankkimisesta on tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajalla.
Konserniohjeen mukaan konsernin taloutta ja investointeja suunnitellaan ja ohjataan yhteistoiminnassa konsernin
kokonaisedun, rajallisten resurssien tehokkaan käytön sekä varallisuusarvon säilyttämisen ja kasvattamisen
varmistamiseksi. Talouden ja investointien suunnittelun lähtökohtana ovat strategia ja siihen sisältyvä
omistajapolitiikka, yhtiön liiketoiminta, kuntayhtymän ja yhtiön palvelutuotanto- ja kehittämistavoitteet, investointien
lisäarvo sekä arviot toimintaympäristön muutoksista.

Kuntayhtymän edustajat tytäryhteisöissä
Sairaanhoitopiirin hallitus nimeää kuntayhtymän edustajat yhtiökokouksiin ja ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen.
Lopullisen päätöksen hallituksen valinnasta tekee yhtiökokous. Nimityksissä huomioidaan kuntalain edellyttämän
asiantuntemuksen lisäksi poliittinen edustavuus. Tärkeimpien yhtiöiden hallituksiin on valittu konsernijohtoa
edustava sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsen.

Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi
Konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee kuntayhtymän omistajapolitiikan linjaukset ja päättää
merkittävimmille yhtiöille asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vuosittain asetettavien
tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksen erillisessä luvussa ”Konsernin toiminta ja tytäryhtiöiden
tavoitteiden saavuttaminen”. Konserniohjeessa on määritelty talousarviovuoden aikana tapahtuvan
konserniraportoinnin periaatteet ja konserniraportoinnista on olemassa erillinen ohje.

Riskienhallintajärjestelmän toimivuus tytäryhteisöissä
Konserniyhteisöjä on ohjattu järjestämään oma riskienhallintansa riittävällä tavalla, tukeutuen sairaanhoitopiirin
yhteiseen riskienhallintapolitiikkaan. Suurissa konserniyhtiöissä on käytössä myös yhtiöiden toimintaan soveltuvia
omia riskienhallintajärjestelmiä. PSHP:n riskienhallintapolitiikan päivityksen yhteydessä täsmennetään yhtiöiden
roolia riskienhallinnan osalta. Päivityksen yhteydessä ohjeistettiin yhtiöitä käymään läpi PSHP:n ja yhtiön
riskienhallinnan kokonaisuus. Pääosa yhtiöistä on ottanut PSHP:n riskienhallintasovellus Graniten käyttöön.
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä konserniyhtiöiden riskienhallintaa arviodaan erillisellä kyselyllä. Keskeisistä
riskeistä ja niiden hallintakeinoista tytäryhtiöt raportoivat kuukausittaisessa konserniraportoinnissa.

Keskitettyjen konsernitoimintojen ja konsernipalvelujen käyttö sekä siirtohinnoittelun
toimivuus
Konserniohjeen periaatteena on keskitetysti järjestettävien tai hankittavien konsernipalvelujen käyttö. Siitä voidaan
poiketa vain konsernijohdon päätöksellä. Tällaisia päätöksiä on tehty eräiden hankintojen ja tukipalvelujen osalta.
Päätösten taustalla ovat olleet painavat taloudelliset tai toiminnalliset syyt.
Sairaanhoitopiirin ja konserniyhteisöjen välisten ostojen ja myyntien hinnoittelussa noudatetaan "omakatteisuuden
huomioivaa liiketaloudellista hinnoittelua", mikä vastaa lainsäädännössä määriteltyä siirtohinnoitteluperiaatetta
julkisen ja yksityisen toiminnan välimaastoon sijoittuvassa toiminnassa. Hinnoittelu sekä siihen liittyvä riskien jako
yhtiön ja omistajan kesken tulevat olemaan keskeisimpiä sairaanhoitopiirin ja yhtiöiden välisiä keskustelunaiheita
myös jatkossa.
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Vuodesta 2017 lähtien käytössä on ollut konsernin hallintokuluveloitus, jolloin myös hinnoittelua on
yksinkertaistettu.
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Talous ja rahoitus
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Koronapandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteutumiseen. Toiminnan osalta
korona vaikutti sekä koronapotilaiden varsinaisen hoidon osalta toimintaa nostavasti, mutta samalla se
pienensi merkittävästi muuta elektiivistä toimintaa. Korona vaikutti myös kulurakenteeseen. Sekä
varautumiseen, että varsinaiseen hoitoon sitoutui merkittäväsi kulueuroja. Koronapandemian lisäksi vuodesta
teki talouden kannalta hankalan se, että jo vuoden alkaessa palvelutuotannon hintatason tiedettiin olevan
liian pieni toiminnasta muodostuviin kuluihin nähden.
Toiminnan määrän osalta koko konsernin kokonaiskysyntä sekä ulkoisten lähetteiden määrä putosivat 7%.
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit pienenivät 1% ja niissä tapahtui selkeää toiminnallista muutosta kohti
etänä tapahtuvia käyntejä. Sekä hoitojaksot, että hoitopäivät vähenivät 8% ja leikkaustoimenpiteitä toteutui
7% vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, että edelliseen vuoteen
verrattuna vähentynyt toiminta oli sisällöllisesti selkeästi keskimääräistä kevyempää ja raskaampi ja
kompleksisempi hoito sekä päivystystoiminta toteutuivat melko normaalisti. Sen vuoksi laskutus ei
pienentynyt prosentuaalisesti toimintalukuja vastaavasti verrattuna edelliseen vuoteen. DRG-pistetuotoksella
mitattuna hoidon kokonaismäärä pieneni 2%. DRG-tuotos ei kuitenkaan sisällä psykiatriaa, jossa toiminnan
määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös kehitysvammahuollossa toiminta kasvoi kokonaistasolla
ja painottui avohoidon sijasta enemmän hoitopäiviin.
Sairaanhoitopiirin toimintatuotot vuonna 2020 olivat 925,9 miljoonaa euroa ilman sisäisiä eriä. Toimintatuotot
kasvoivat yhteensä 10,7 miljoonaa euroa ja 1,2 % edellisestä tilikaudesta. Varsinaiset oman toiminnan
toimintatuotot vähenivät edellisestä vuodesta, mutta kokonaiskasvun taustalla vaikutti valtion
sairaanhoitopiireille maksamat suorat koronatuet, jotka Pirkanmaan sairaanhoitopiirille olivat 20,2 milj. euroa.
Jäsenkuntamyynti oli yhteensä 668,8 milj. euroa, joka oli 1,8 milj. euroa (0,3 %) vähemmän kuin edellisellä
tilikaudella. Ulkokuntamyynti oli 120,1 milj. euroa, joka oli 1,1 milj. euroa (0,9 %) vähemmän kuin 2019.
Ulkokuntamyynteihin sisältyi vapaan hoitopaikan valinnan potilaiden laskutusta yhteensä 34,8 milj. euroa ja
ne kasvoivat 12 % edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta koronapandemiasta.
Palvelumyyntikokonaisuuden sisällä erikoissairaanhoidon myynti oli yhteensä 748 milj. euroa (-0,6%),
ensihoito 23,5 milj. euroa (+6%) ja kehitysvammahuolto 17,4 milj. euroa (+3,2%). Jäsenkunnilta laskutettavat
erityisvelvoitemaksut olivat 8,4 milj. euroa.
Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2020 olivat 913,2 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 28,7 milj. euroa
(3,2 %) edellisestä tilikaudesta. Merkittävistä kulueristä palkkakulut kasvoivat 2,4 milj. euroa (0,7 %). Kulujen
kasvu oli maltillista huomioiden 1.4.2019 tullut 1 % yleiskorotus sekä 1.8.2020 tullut 1,22 % yleiskorotus, jotka
molemmat nostivat palkkakustannustasoa vuodelle 2020 verrattuna vuoteen 2019. Nämä korotukset
huomioiden varsinaisen tehdyn työn palkkatoteuma jopa vähän laski verrattuna edelliseen vuoteen.
Ulkopuoliset palveluostot kasvoivat 25,8 milj. euroa (8 %) edellisestä vuodesta. Ulkopuolisten ostojen
kasvusta 8,1 milj. euroa muodostui läpilaskutettavien palveluiden määrän kasvusta. Myös ICT-palveluiden
ostoissa oli merkittävä kasvu edelliseen vuoteen, 7,6 milj. euroa (18%). Merkittävä ero edelliseen vuoteen oli
myös vakuutusmaksuissa, joissa vuosi 2019 oli poikkeava potilasvahinkovastuun pienennyttyä. Vuonna 2020
potilasvahinkovastuun kasvu edelliseen vuoteen oli edelleen hyvin maltillinen (1,2 milj. euroa), mutta
edelliseen vuoteen verrattuna erotus oli 9,8 milj. euroa. Koronapandemia vaikutti lisäksi ulkoisten palveluiden
ostoihin siten, että koulutukset ja matkustuspalvelut vähenivät 2,5 milj. euroa. Toisaalta terveyspalveluiden
ostot kasvoivat 1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski edellisestä vuodesta ja oli 101,4 prosenttia. Toimintakate oli
12,7 milj. euroa ja oli 18 milj. euroa edellisvuotta pienempi.
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Sairaanhoitopiirin rahoitustuotot olivat 4,4 milj. euroa. Merkittävin erä rahoitustuotoista olivat tytäryhtiöiden
osinkotuotot, jotka kuitenkin laskivat koronan vuoksi edellisestä vuodesta. Rahoituskulut olivat 6,6 milj.
euroa ja 0,3 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Vaikka lainamäärät kasvoivat selvästi, niin keskikorko
toteutui kuitenkin matalampana. Sairaanhoitopiiri maksoi jäsenkunnilleen peruspääoman korkoa 2,5
prosentin mukaan yhteensä 3,8 milj. euroa.

Lainasaldon ja keskikoron kehitys
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Taulukko 5. Lainasaldon ja keskikoron kehitys

Vuosikate oli 10,5 milj. euroa, joka oli 18,7 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2019. Poistoissa tapahtui
merkittävä muutos uudistamisohjelman etupihan valmistuttua. Poistot olivat 14 milj. euroa edellisvuotta
suuremmat ja yhteensä 40,7 milj. euroa. Vuosikatteen riittävyys poistoihin oli vain 25,9%. Satunnaisia eriä ei
vuonna 2020 kirjattu lainkaan.
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli -30,2 milj. euroa.
Poistoeron vähennyksenä kirjattiin 0,2 milj. euroa, liittyen R-rakennukseen.
Poistoeron muutoskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden kokonaistulos oli 29,99 milj. euroa
alijäämäinen.
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Taulukko 6. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille
EVO-tuotot
Muut myynnit
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT
PALKAT
Työnantajan sos.kulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT
Ulkopuoliset palvelut
PALVELUJEN OSTOT
Lääkkeet
Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet
MATERIAALIOSTOT
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

Tilinpäätös
2020

Tilinpäätös
2019

Muutos
2020 vs
2019

1 000 e

1 000 e

1 000 e

8 415
668 807
120 135
11 819
48 914
858 090
31 020
36 802
925 911
-340 503
-77 735
5 500
-412 737
-348 085
-348 085
-52 647
-47 768
-25 683
-126 098
-26 304
-913 224

8 457
670 591
121 221
12 865
50 214
863 347
33 919
17 959
915 225
-338 128
-79 109
5 539
-411 698
-322 241
-322 241
-55 880
-45 566
-25 949
-127 395
-23 178
-884 512

-43
-1 784
-1 086
-1 046
-1 299
-5 258
-2 899
18 843
10 686
-2 374
1 374
-39
-1 040
-25 844
-25 844
3 234
-2 202
265
1 297
-3 126
-28 712

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

12 687
4 427
-6 580
10 535
-40 746
0
-30 211
222

30 714
4 841
-6 297
29 257
-26 790
0
2 468
203

-18 026
-414
-283
-18 723
-13 956
0
-32 679
20

-29 989

2 671

-32 660

Tuomintatuottojen osuus toimintakuluista
Vuosikate prosenttia poistoista

101,4 %
25,9 %

103,5 %
109,2 %
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Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirralla osoitetaan, kuinka toiminnan tuotot riittävät käyttömenojen lisäksi
investointien rahoittamiseen. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, miten toiminnan ja investointien rahoitustarve
on katettu tai miten mahdollinen rahoituksellinen ylijäämä on käytetty.
Sairaanhoitopiirin toiminnan rahavirta vuodelta 2020 oli 9,3 milj. euroa, joka on 7,6 milj. euroa vähemmän
kuin vuonna 2019. Pienentyminen johtui vuosikatteesta, joka oli 2020 vain 10,5 milj. euroa (29,3 milj. euroa
2019). Tulorahoituksen korjauserät olivat 1,2 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserät koostuivat pieneltä osin
pysyvien vastaavien myyntivoitoista sekä suurimmaksi osaksi potilasvahinkovastuun pienentymisestä.
Investointien rahavirta osoittaa investointeihin sitoutuneen nettorahoituksen määrän. Vuonna 2020
sairaanhoitopiirin investointien rahavirta oli 62,8 milj. euroa, joka on 23,9 milj. euroa vähemmän kuin vuonna
2019. Investointeihin käytettiin yhteensä 63,3 milj. euroa ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja
saatiin 0,5 milj. euroa. Investointien toteumat on eritelty tarkemmin kappaleessa ”Investointien toteutuminen”
(s.159). Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot liittyivät lähinnä tytäryhtiöosakkeiden ja
osakkuusyhtiöosakkeiden
myynteihin
ja
pieneltä
osin
pysyvien
vastaavien
luovutukseen
liiketoimintakauppojen yhteydessä.
Toiminnan tuottama rahoitus ei kattanut investointien nettorahoitustarvetta, vaan rahoitusalijäämää jäi 53,5
milj. euroa (69,8 milj. euroa vuonna 2019).
Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien,
vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.
Tytäryhtiöt ja
osakkuusyhtiöt lyhensivät sairaanhoitopiirin myöntämiä lainoja yhteensä 1,9 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri
nosti ulkopuolisia pitkäaikaisia lainoja yhteensä 100 milj. euroa tilikauden 2020 aikana ja pitkäaikaisia
ulkopuolisia lainoja vähennettiin 19,3 milj. euroa.
Vuoden 2020 aikana koronapandemia toi normaalista poikkeavia kassanhallinnallisia haasteita etenkin
keväällä, jolloin tulorahoitus tippui merkittävästi palvelumyyntitulojen pienentämisen vuoksi. Maksuvalmiutta
hallittiin nostamalla investointeihin tarkoitettuja lainoja vähän etupainotteisesti ja toisaalta käyttämällä
lyhytaikaisena rahoitusinstrumenttina kuntatodistuksia. Näitä ei ollut enää 31.12.2020 kuitenkaan avoinna.
Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät pienensivät maksuvalmiutta yhteensä 17,1 milj. eurolla.
Myyntisaamisten määrän muutos oli -35,1 milj. euroa vuoden takaiseen verrattuna ja se heikensi
maksuvalmiutta. Muutos johtui toteumaperusteiseen laskutukseen siirtymisestä ja sen tuomasta viiveestä
laskutukseen. Toisaalta korottomien velkojen muutos vei kokonaismuutosta toiseen suuntaan 17,4 milj.
euroa. Korottomien velkojen muutos liittyy pääasiassa avoinna oleviin ostolaskuvelkoihin. Kaikkiaan
sairaanhoitopiirin rahoituksen rahavirta oli 66,5 milj. euroa ja huomioiden toiminnan ja investointien rahavirta
rahavarojen kokonaismuutos oli yhteensä 13,0 milj. euroa.
Investointien tulorahoitusprosentti oli 16,6 % (32,6 % vuonna 2019) eli investointimenoista pystyttiin
tulorahoituksella rahoittamaan huomattavasti edellisvuotta vähemmän johtuen matalasta vuosikatteesta.
Pääomamenoista (investointien omahankintamenot + antolainojen muutokset + lainan lyhennykset)
tulorahoituksella katettiin 11,7 % (29,2 % vuonna 2019).
Lainakanta 31.12.2020 oli yhteensä 470,5 milj. euroa sisältäen konsernitilivelat. Näistä pitkäaikaista ja
lyhytaikaista korollista velkaa oli yhteensä 404,3 milj. euroa ja loput ovat konsernitilivelkaa. Lainanhoitokate
heikkeni edellisestä vuodesta ja oli vain 0,5. Tulorahoitus ei siis riittänyt kattamaan lainojen lyhennyksiä, vaan
lainojen hoitoon tarvittiin uutta ulkopuolista rahoitusta.
Kassa oli 31.12.2020 36 kassapäivää vastaava, mutta sisälsi varautumista vuoden alun nopeaan laskuun,
jolloin tammikuussa ei laskutusviiveen vuoksi tule käytännössä tulorahoitusta lainkaan ja ensimmäinen
laskutusajo tehdään vasta 8.2.2021. Kassassa oli rahaa 31.12.2020 yhteensä 100,1 milj. euroa.
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Taulukko 7. Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman tunnusluvut
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät

2020

2019

10 535
0

29 257
0

-1 245
9 290

-12 417
16 840

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-63 299
0
506

-89 717
0
3 050

Toiminnan ja investointien rahavirta

-62 792
-53 502

-86 667
-69 827

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

0
1 914

-249
1 790

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

100 000
-19 262
939

90 000
-12 158
-14 349

0

0

109
518
-35 170
17 407
-17 135

-21
-88
41 430
-3 244
50 976

Rahoituksen rahavirta

66 456

116 012

Rahavarojen muutos

12 953

46 184

100 114
87 160
12 953

87 160
40 975
46 185

16,6 %
11,7 %
0,5
36,0

32,6 %
29,2 %
2,2
32,1

Tulorahoituksen korjauserät

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
Rahoituslaskelman tunnusluvut:
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Investointien tulorahoitus %= vuosikatteen suhde investointimenoihin
Pääomamenojen tulorahoitus % = vuosikatteen suhde pääomamenoihin

Lainanhoitokate = vuosikatteen ja korkokulujen summan suhde korkokulujen ja lainan lyhennysten summaan
Kassa riittävyys = vuoden viimeisen päivän kassavarat kerrottuna 365:llä suhteessa tilikauden kassastamaksuihin
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Tase ja sen tunnusluvut
Kirjanpitolain mukaisesti taseen tulee kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. Sairaanhoitopiirin taseen
loppusumma 31.12.2020 oli 776,1 milj. euroa, kun vuotta aiemmin 31.12.2019 taseen loppusumma oli 708,2
milj. euroa.
Taseen pysyvien vastaavien ryhmässä aineettomien hyödykkeiden kokonaisarvo oli 6,2 milj. euroa ja kasvoi
edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa. Aineettomien hyödykkeiden osuus on melko pieni johtuen ICTulkoistuksesta Istekki Oy:lle. Pitkävaikutteisina menoina näkyy mm. digitalisaatioon ja UNA:n liittyviä menoja.
Aineellisten hyödykkeiden tasearvo oli 525,8 milj. euroa ja se kasvoi 18,4 milj. eurolla. Rakennusten tasearvo
kasvoi huomattavasti (136,3 milj, euroa) etupihakokonaisuuden valmistuttua ja oli yhteensä 416,8 milj. euroa.
Koneiden ja kaluston tasearvo oli 48,0 milj. euroa ja myös siinä oli merkittävä kasvu. Keskeneräiset hankinnat
puolestaan väheni merkittävästi etupihakokonaisuuden valmistuttua ja oli 21,5 milj. euroa (163,7 milj. euroa
2019). Sijoitukset olivat yhteensä 31,6 milj. euroa ja kasvoivat jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna.
Kasvu selittyi etenkin osakkuusyhteisöosakkeiden kasvulla liittyen sairaanhoitopiirin yhteiseen
potilasvakuutusyhtiöön.
Vaihtuvien vastaavien ryhmässä vaihto-omaisuuteen sitoutunut pääoma pieneni hiukan edellisestä vuodesta
ja sen arvo oli vuoden 2020 lopussa n. 8,1 milj. euroa.
Lyhytaikaisia saamisia oli yhteensä 104,4 milj. euroa ja ne kasvoivat 35,2 milj. euroa vuoden 2019
tilinpäätöksestä. Merkittävimpänä muutoksena oli myyntisaamisten 38,1 milj. euron kasvu. Tämä johtui
toteumaperusteiseen laskutukseen siirtymisestä, joka toi viiveitä laskutuksen toteuttamiseen.
Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat edellisvuodesta 13,0 milj. euroa ja olivat tilanteessa 31.12.2020 yhteensä
100,1 milj. euroa. Rahavaroja kasvatti vuoden lopulla nostettu laina, joka tarvittiin kattamaan vuoden 2021
alussa tulorahoituksen viivästymisen vuoksi nopeasti pienenevää kassaa.
Taseen vastattavien ryhmässä oma pääoma pieneni edellisvuodesta yhteensä 30 milj. eurolla johtuen vuoden
2020 merkittävästä alijäämästä. Peruspääoma pysyi ennallaan ja oma pääoma oli 31.12.2020 yhteensä
121,7 milj. euroa. Tilikauden merkittävä alijäämä veti taseessa olleen edellisten tilikausien pienen ylijäämän
merkittävästi alijäämäiseksi ja ne ovat tilanteessa 31.12.2020 yhteensä 29,7 milj. euroa alijäämäisiä.
Poistoeroa purettiin R-rakennukseen liittyen suunnitelman mukaisesti 0,2 milj. euroa ja sitä on jäljellä 1,1 milj.
euroa.
Pakollisten varausten määrä pieneni edellisvuodesta 1,1 milj. euroa liittyen potilasvahinkovastuun
muutokseen. Pakolliset varaukset olivat 31.12.2020 yhteensä 27 milj, euroa, joista potilasvahinkovaraus
muodostaa 26,7 milj. euroa.
Toimeksiantojen pääomat eli lahjoitusrahastojen pääomat pysyivät noin edellisen vuoden tasolla, 0,3 milj.
euroa. Lahjoitusvarojen hallinnointi on järjestetty Tays tukisäätiö sr:n kautta.
Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 70,5 milj. euron pitkäaikaisten lainojen nostojen myötä ja oli tilanteessa
31.12.2020 yhteensä 380,4 milj. euroa.
Lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi edelliseen tilinpäätöksen nähden 28,6 milj. eurolla ja oli yhteensä 245,5
milj. euroa. Tähän sisältyy merkittävänä eränä konsernitilivelat. Ostovelat kasvoivat 15,9 milj. euroa ja olivat
yhteensä 64,2 milj. euroa. Siirtovelkoja oli yhteensä 93,3 milj. euroa. Näissä suurin yksittäinen erä oli
lomapalkkavelka 62,9 milj. euroa, joka kasvoi edellisvuodesta 1,0 milj. euroa. Myös tutkimushankkeisiin
liittyvä ulkopuolisen rahoituksen jaksotus kasvoi 2,6 milj. euroa ja on nyt 9,6 milj. euroa.
Sairaanhoitopiirin lainakanta 31.12.2020 oli kaikkiaan 470,5 milj. euroa, josta korollista ulkopuolista velkaa oli
404,3 milj. euroa ja loput konsernitilivelkoja. Ulkopuolinen lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 80,7 milj.
euroa.
Lainasaamisia tytäryhtiöiltä ja osakkuusyhtiöiltä sairaanhoitopiirillä oli vuoden lopussa 10,3 milj. euroa.
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Sairaanhoitopiirin oman pääoman suhde kokonaispääomaan eli omavaraisuusaste oli 15,8 prosenttia (21,6
% vuonna 2019). Omavaraisuusaste on viime vuosina pudonnut mittavien investointien vuoksi sekä myös
oman pääoman pienentymisen vuoksi. Sairaanhoitopiirin suhteellinen velkaisuus eli vieraan pääoman
suhde toimintatuottoihin on kasvanut vuosi vuodelta ja on nyt 67,7 prosenttia (57,7 % vuonna 2019).
Taulukko 8. Tase ja sen tunnusluvut
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Konsernin toiminta ja tytäryhtiöiden tavoitteiden saavuttaminen
Konserni
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti sairaanhoitopiiri keskittyy ydintoimintoihin eli
erikoissairaanhoitoon ja järjestää tukipalveluita tarvittaessa kumppaneiden avulla. Olemalla omistajana
näissä kumppaneissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pystyy vaikuttamaan niiden toimintaan ja turvaamaan
erikoissairaanhoidon sujuvan toiminnan. Kumppanuuksilla tavoitellaan myös mittakaavaetuja palveluiden
tuottamisessa sekä syvempää osaamista yhteistyökumppaneiden kanssa.
Operatiivisesta konserniohjauksesta vastaa työryhmä, jonka puheenjohtaja on konserniohjauksen päällikkö
ja jäseninä sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, hallintoylilääkäri ja konserniasioiden controller.
Valtuustotason tavoitteet neuvoteltiin tytäryhtiöiden kanssa syksyllä 2019 pidetyissä yhtiöiden ja
sairaanhoitopiirin johdon välisissä neuvotteluissa ja ne hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2019.
Tavoitteiden toteutumista seurattiin kuukausittaisilla seurantaraporteilla sekä keväällä ja syksyllä pidetyissä
konserniyhtiöneuvotteluissa. Yhtiöille asetetut tavoitteet toteutuivat ja niiden toteutumista on kuvattu
tarkemmin jäljempänä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni muodostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä sekä
tytäryhtiöistä, joita vuoden 2020 lopussa olivat Coxa Oy, TAYS Sydänkeskus Oy, Fimlab Laboratoriot Oy,
Tays Kehitysyhtiö Oy ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö. Konserniin kuuluvia osakkuusyhtiöitä
vuoden 2020 lopussa olivat hankinta- ja logistiikkapalveluita tuottava Tuomi Logistiikka Oy, ICT-palveluita
tuottava Istekki Oy, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottava Monetra Pirkanmaa Oy ja
työterveyspalvelut tuottava Tullinkulman Työterveys Oy.

Tampereen yliopistollisen
sairaalan tukisäätiö

24,81 %

100 %

Tullinkulman työterveys Oy

27,83 %
Kiinteistö Oy
Solkikadun Kissantassu
Kiinteistö Oy
Kissantassu
Kiinteistö Oy
Kissanmaan Y-talo

100 %

PIRKANMAAN
SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ

100 %

Monetra Pirkanmaa Oy
31,75 %
Istekki Oy
48,2 %
Tuomi Logistiikka Oy

100 %

62,3 %
Coxa Oy

100 %

Tekonivelsairaala
Coxa Oy

50,66 %

Fimlab
Laboratoriot Oy

59,4 %

94 %
TAYS
Sydänkeskus Oy

100 %

Tays
Kehitysyhtiö Oy

SK Hankintapalvelut Oy

100 %
Helsingin
Sydänsairaala Oy

Kuva 20. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernirakenne vuoden 2020 lopussa.
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Sairaanhoitopiirin omistusosuudet tytär- ja osakkuusyhteisöistä vuoden 2020 lopussa sekä yhtiöiden sisäinen
rakenne ilmenevät kuvasta 19.
Vuoden 2020 aikana konserniin on tullut muutoksia. Tays Alustayhtiö Oy muuttui vuoden 2020 aikana Tays
Kehitysyhtiö Oy:ksi, josta tuli PSHP:n tytäryhtiö. Suomen Keskinäisen Potilasvahinkovakuutusyhtiö Oy:n
perustettiin vuoden 2020 lopussa. Suomen Keskinäisen Potilasvahinkovakuutusyhtiö Oy:n omistajia ovat
yliopistolliset sairaanhoitopiirit. FinnMedi Oy:llä ei ole ollut toimintaa, yhtiö asetettiin selvitystilaan jo vuoden
2019 aikana ja yhtiö purettiin vuonna 2020. Lääkärihelikopteritoiminnan kokonaisuutta hallinnoivan
FinnHEMS Oy:n osakkeet päätettiin vuonna 2019 myydä valtiolle. Labquality Oy:n osakkeet myytiin keväällä
2020.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa terveydenhuollon palveluita tuottavat Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin lisäksi sen tytäryhtiöt Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy ja Fimlab Laboratoriot Oy. Näiden
terveydenhuollon palveluita tuottavien yhtiöiden yhteenlasketut toimintatuotot vuonna 2020 olivat 325,0 milj.
euroa ja toimintakulut 293,1 milj. euroa.

Coxa Oy
PSHP:n valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:
•
•
•
•

Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90, ”Kuinka todennäköisesti
suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)

Coxa Oy:lle asetetut tavoitteet toteutuivat. Tulos ennen veroja oli 6,25 milj. euroa. Hintojen kokonaistasoa
laskettiin 0,5 %. Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvoi edellisestä vuodesta, vapaan
hoitopaikan valinnan (VHV) potilaiden laskutus kasvoi 14,6 % hyvän alku- ja loppuvuoden ansiosta. NPS oli
keskimäärin 96.
Vuoden aikana toiminnan keskeisin tekijä oli leikkaustoiminnan ja lähetemäärän kasvu tammi-helmikuun
aikana odotusten mukaisesti ja toisaalta voimakas lasku maalis-huhtikuun aikana koronaepidemian
seurauksena. Toiminta elpyi asteittain toukokuusta lähtien. Coxassa tehtiin 5330 tekonivelleikkausta eli 0,8
% edellistä vuotta enemmän (vuonna 2019 tehtiin 5290 leikkausta).
Leikkaustoiminnan lasku maalis-toukokuussa edellytti toiminnan uudelleen järjestelyjä erityisesti henkilöstön
työvuoroihin sekä loma- ja vapaapäiviin. Koronaepidemia, sen varautumissuunnitelma, kohortointi ja
rajoitustoimet liikkumiseen vähensivät potilasmäärän noin puoleen 16.3. jälkeen. Potilaista 43 % valitsi
hoitopaikakseen Coxan VHV:n perusteella.
Coxa otti 1.3.2020 käyttöön uudet leikkaussali- (Opera) ja potilastietojärjestelmät (Uranus). Vastaava
raportoinnin uudistaminen tehtiin Tableau -järjestelmällä vuoden 2020 aikana, kehitystyö jatkuu vuonna 2021.
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Coxa-konserni, 1000 €
Liikevaihto
- josta myynnit PSHP:lle
- josta myynnit Erva-alueelle
- josta myynnit muille asiakkaille
Liiketoiminnan muut tuotot
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Välittömät verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TP 2020

TP 2019

Toteumamuutos %

52 769
48 693
2 518
1 558
502

51 178
46 978
2 821
1 379
555

3,1 %
3,7 %
-10,7 %
13,0 %
-9,5 %

-5 100
-10 793
-20 986
-2 143
-7 975

-4 949
-10 397
-20 392
-1 775
-7 382

3,1 %
3,8 %
2,9 %
20,7 %
8,0 %

6 274
-23
6 251
0
6 251
0
-1 248
5 003

6 838
-26
6 812
0
6 812
0
-1 349
5 463

-8,2 %
-11,5 %
-8,2 %
-8,2 %
-7,5 %
-8,4 %

TAYS Sydänkeskus Oy
PSHP:n valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:
•
•
•
•

Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90, ”Kuinka todennäköisesti
suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin”)

TAYS Sydänkeskukselle asetetut tavoitteet toteutuivat. Tulos ennen veroja oli 3,97 milj. euroa. Tavoitteen
mukaisesti hintoja ei nostettu. Toiminta kasvoi vuoteen 2019 verrattuna pääosin PSHP:n ulkopuolisen
myynnin kautta, mikä kasvoi 2,2 milj. euroa (6,7 %). NPS-indeksi oli keskimäärin 96.
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 3,78 milj. euroa (4,1 %). Myynti PSHP:lle kasvoi 1,55
milj. euroa (2,6 %). Hatanpään osasto B5 siirtyi Sydänkeskuksen toiminnaksi 1.5.2019. Osasto B5:n myynti
kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 1,45 milj. euroa, mikä selittää lähes kokonaan myynnin kasvun PSHP:lle.
Tuottavuus parani vuoteen 2019 verrattuna 2,6 %.
Lähetteiden määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna noin 10 %, todennäköisesti koronaviruspandemiaan
liittyen. Vähenemä tapahtui lähinnä maalis-kesäkuun välillä normalisoituen loppuvuonna. Hoitoon pääsy
toteutui hyvin. Vuoden 2020 aikana ei ollut yhtään hoitoon pääsyn (180 vrk) ylitystä. Vuonna 2020 oli kaksi
hoidon tarpeen arvion ylitystä (90 vrk).
Henkilökuntamäärä (työpanosten lukumäärä) kasvoi 29:llä ja henkilöstökulut 6 %. Kasvun syynä olivat
pääosin Hatanpään B5-osaston henkilökunta, joka vuonna 2019 oli vain osan vuotta Sydänkeskuksen
henkilökuntaa. Koronapandemian vuoksi erityisesti vuodeosasto- ja valvontahenkilökuntamääriä
vahvistettiin. Joitain palveluita siirrettiin omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijaan (fysioterapia Hatanpää,
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Sydänpoliklinikka Hatanpää). Henkilökunnan työhyvinvointi parani työn vire-mittauksen mukaan vuonna 2020
(Vire vuonna 2019 3,28 ja vuonna 2020 3,45 asteikolla 1-5).
TAYS Sydänkeskus -konserni, 1 000 €
Liikevaihto
- josta myynnit PSHP:lle
- josta myynnit Erva-alueelle
- josta myynnit muille asiakkaille
Liiketoiminnan muut tuotot
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Välittömät verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TOT
1-12/2020

TP
2019

Toteumamuutos %

95 589
60 157
14 123
21 309
680

91 807
58 606
13 424
19 777
642

4,1 %
2,6 %
5,2 %
7,7 %
5,9 %

-11 091
-19 274
-42 020
-3 452
-15 604

-11 670
-18 190
-39 625
-3 795
-14 006

-5,0 %
6,0 %
6,0 %
-9,0 %
11,4 %

4 828
-854
3 974

5 163
-641
4 522

-6,5 %
33,2 %
-12,1 %

3 974

4 522

-12,1 %

-773
3 201

-870
3 652

-11,1 %
-12,3 %

Fimlab Laboratoriot Oy
PSHP:n valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:
•
•
•
•

Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in- house- asiakkuuksia lisäämällä
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 3,
asteikolla 1- 4)

Fimlab Laboratoriot Oy:lle asetetut tavoitteet toteutuivat. Tulostavoite ylittyi, tulos ennen veroja oli 20,5 milj.
euroa. Hintatasoa ei nostettu. Markkinaosuutta kasvatettiin, kun in house-asiakkaaksi ja osakkaaksi liittyi
Vaasan sairaanhoitopiiri 1.3.2020 toteutetulla liiketoimintakaupalla. Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys
oli 3,7.
Syynä parantuneeseen taloustilanteeseen on perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon
palvelukysynnän palautuminen normaalille tasolle sekä voimakkaasti lisääntynyt koronatestaus. Kysyntä on
jatkunut vahvana, mikä on vaikuttanut merkittävästi vuoden 2020 tulokseen.
Liikevaihto oli 174,1 milj. euroa (128,0 milj. euroa v. 2019). Yhtiön liikevaihto kasvoi 36,0 %. Liikevaihdon
kasvu johtui Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa 1.3.2020 toteutetusta liiketoimintakaupasta sekä
koronapandemian aiheuttamasta ennakoimattomasta mittavasta testaustarpeesta. Yhtiön tulos oli 16,3 milj.
euroa (1,4 milj. euroa v. 2019).

65

TOT
2020

TP
2019

Liikevaihto
- josta myynnit PSHP:lle
- josta myynnit Erva-alueelle
- josta myynnit muille asiakkaille
Liiketoiminnan muut tuotot

174 082
45 968

127 985
44 386

36,0 %
3,6 %

128 114
1 383

83 599
1 009

53,2 %
37,0 %

Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut

-17 300
-41 397
-53 859
-5 559
-36 545

-13 432
-30 752
-47 685
-5 102
-29 965

28,8 %
34,6 %
12,9 %
9,0 %
22,0 %

20 806
-294
20 511

2 059
-336
1 723

910,4 %
-12,5 %
1090,4 %

20 511
-125
-4 059
16 328

1 723
-22
-287
1 414

1090,4 %
459,7 %
1315,4 %
1054,8 %

Fimlab Laboratoriot Oy, 1 000 €

Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot
Välittömät verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Toteumamuutos %

Tays Kehitysyhtiö Oy
Tays Kehitysyhtiöstä tuli PSHP:n tytäryhtiö vuoden 2020 aikana, joten yhtiölle ei ole määritelty valtuuston
asettamia tavoitteita vuodelle 2020. Kehitysyhtiön kolme keskeistä osa-aluetta ovat asiakaslähtöisten
palveluiden kehittäminen, hankinnat sekä koulutus ja opetus. Vuodelle 2021 valtuusto on asettanut Tays
Kehitysyhtiölle tavoitteet samoin kuin muille tytäryhtiöille.
Vuosi 2020 oli yhtiön ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, joka oli yhtiölle toiminnan perustamisen,
tavoitteiden täsmentämisen ja palveluiden käynnistämisen aikaa. Koronaviruspandemia on monella tavaa
vaikeuttanut toiminnan käynnistämistä. Koronaviruspandemiasta huolimatta kaikki keskeiset toiminnan
käynnistämiseen liittyneet tavoitteet saavutettiin. Näitä olivat yhtiön liiketoimintasuunnitelman laatiminen,
palvelutoiminnan sisällöstä sopiminen ja niiden käynnistyminen sovituilla teema-alueilla sekä
kumppanuusmallin luominen.
Kesäkuun loppuun saakka yhtiö toteutti Tähtisairaala -yhteistyön toiminnan käynnistämiseen liittyvän
palvelukokonaisuuden. Heinäkuun alusta alkaen yhtiön palveluita olivat peruspalvelu, koulutuksen
kehittäminen, asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen ja hankinnat.
Peruspalvelu koostuu Tähtisairaalayhteistyön yleisestä koordinoinnista (ml. yhtiön hallinnon järjestäminen,
viestintä sekä uusien palvelusopimusalueiden kartoitus- ja esivalmistelutyö).
Koulutuksen kehittäminen kattaa lääkäri-, hoito- ja erityisalojen perus-, erikoistumis- sekä jatko- ja
täydennyskoulutuksen koordinoinnin ja kehittämisen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tehtäviin kuuluvat
mm. koulutuksen määrällinen ohjaus sekä koulutuksen kehittäminen ja laadun parantaminen.
Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen keskittyy yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseen,
kehittämisvalmennukseen sekä parhaiden käytäntöjen käyttöönoton vauhdittamiseen Tays erva-alueella.
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Hankintojen osalta keskitytään hankintojen strategiseen kehittämiseen, terveydenhuollon hankintasisältöjen
vakiointiin, kustannussäästöpotentiaalien tunnistamiseen sekä innovatiivisten hankintojen mallin
kehittämiseen ja toteutukseen kumppanuusperiaatteella.
Tilikauden tuotot olivat 482 tuhatta euroa (0 euroa v. 2019). Tilikauden voitto oli 96,2 tuhatta euroa (tappio
34,1 tuhatta euroa v. 2019). Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa neljä päätoimista ja kolme osa-aikaista
henkilöä. Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 2,2.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön (Tays tukisäätiön) tarkoituksena on edistää ja tukea
Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaa ja henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen,
terveystieteiden ja muiden Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja
opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaitosten
toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Tays tukisäätiö rahoitti tutkimustoimintaa 400 000 eurolla niin, että tutkimusrahoitus oli Taysin tai sen
tytäryhtiöiden henkilökuntaan kuuluvien tutkijoiden haettavana. Tukisäätiö myönsi lahjoitus- ja
testamenttivaroista avustuksia vuodelle 2020 yhteensä 1 415 045,33 euroa. Avustuksia myönnettiin vuodelle
2020 mm. hoidon kehittämiseen, tutkimustoiminnan tukemiseen, potilaiden ja omaisten viihtyisyyden
parantamiseen, henkilökunnan koulutukseen sekä laite- ja kalustehankintoihin.
Tays tukisäätiöllä on Poliisihallinnon myöntämä rahankeräyslupa. Verohallinto on nimennyt säätiön
lahjoituksen vastaanottajaksi niin, että lahjoittava yritys saa vähentää lahjoituksen yhteisöverotuksessa.
Säätiö omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Finn-Medi Deltan osakkeista 30,9 %. Kyseisessä tilassa vuokralaisina
ovat olleet Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Fimlab Laboratoriot Oy. Tampereen yliopiston vuokraama
Arvo 1 -rakennus on Tays tukisäätiön omistama. Rakennuttamiskustannuksiin on otettu laina Kuntarahoitus
Oyj:ltä.
Tukisäätiö otti vastaan lahjoituksia ja testamentteja vuonna 2020 yhteensä 945 344 euroa. Toimintavuoden
aikana vastaanotettiin mm. koronaepidemian hoitamiseen suunnattuja lahjoitusvaroja. Lahjoitus- ja
testamenttivarat on käsitelty kirjanpidossa määrätarkoitukseen sidottuina rahastoina. Lahjoitus- ja
testamenttivaroja säätiöllä oli vuoden 2020 lopussa 2 126 417 euroa
Säätiö omistaa Tampereen yliopistolle vuokratun Arvo 1 -rakennuksen (tasearvo 7,419 miljoonaa euroa).
Lisäksi Tays tukisäätiöllä on omistuksessa henkilökunnalle vuokrattavia asuntoja hallinnoivien
kiinteistöosakeyhtiöiden Kissanmaan Y-talo, Solkikadun Kissantassu ja Kissantassu koko osakekanta
(tasearvo 1,836 miljoonaa euroa). Tukisäätiön omistamien Kiinteistöosakeyhtiö Finn-Medi Deltan osakkeiden
tasearvo on 6,528 miljoonaa euroa. Muiden sijoitusten tasearvo on 3,580 miljoonaa euroa.
Säätiöllä on lainaa Arvo 1 -rakennuksen rakennuttamiskustannuksiin ja kiinteistöosakkeiden ostoa varten
vuoden 2020 lopussa yhteensä 11,075 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli 80 314,92 euroa. Tilikauden aikana säätiön palveluksessa oli osa-aikainen asiamies.

Konsernitilinpäätös
Vuonna 2020 konsernin toimintatuotot olivat yhteensä 1060,5 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä
vuodesta 60,3 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 60,6 milj. euroa ja olivat yhteensä 1003,6 milj. euroa.
Konsernin toimintakatteeksi muodostui 59,7 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa edellisvuotta suurempi.
Konsernin toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 105,7 %.
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Konsernin rahoituskulut olivat yhtensä 7,8 milj. euroa, rahoituskulut vähenivät 0,3 milj. euroa. Konsernin
lainakanta kasvoi 80,0 milj. euroa ja oli 31.12.2020 yhteensä 453,9 milj. euroa. Rahoitustuottoja oli 0,6 milj.
euroa. Konsernitasolla poistot olivat 51,8 milj. euroa, poistot lisääntyivät 14,7 milj. euroa edellisestä vuodesta.
Vuosikate oli 101,4 % poistoista, joten se riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.
Tilikauden tulos oli 0,7 milj. euroa, tulos heikentyi edellisestä vuodesta 13,4 milj. euroa mm. koronaepidemian
seurauksena. Tilikauden alijäämäksi verojen, tilinpäätössiirtojen sekä vähemmistöosuuskirjausten jälkeen
muodostui 14,9 milj. euroa. Vuonna 2019 konserni teki ylijäämää 9,4 milj. euroa.
Konsernin rahoituslaskelma osoittaa selvästi käynnissä olevien investointihankkeiden laajuuden.
Investointimenot olivat yhteensä 73,1 milj. euroa, vuonna 2019 investointimenot olivat 100,2 milj. euroa.
Toiminnasta saadut tuotot eivät kattaneet investointeihin käytettyjä nettomenoja, vaan toiminnan ja
investointien rahavirta oli 30,0 milj. euroa negatiivinen. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 100,0
milj. euroa ja vanhoja lainoja vähennettiin 31,6 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta oli 41,5 milj. euroa
positiivinen. Kaikkiaan konsernin rahavarat kasvoivat 11,5 milj. euroa ja olivat vuoden lopussa 103,9 milj.
euroa.
Tulorahoitus kattoi 71,8 % konsernin investoinneista. Pääomamenoista (investoinnit + lainan lyhennykset +
antolainojen nettolisäys) 54,9 % katettiin tulorahoituksella. Lainanhoitokate oli 2,1. Konsernin maksuvalmius
oli 34 päivää ja se parani hieman, vuonna 2019 maksuvalmius oli 32 päivää.
Konsernin omavaraisuusaste oli 24 %, omavaraisuusaste hieman heikkeni edellisestä vuodesta (27 %).
Konsernin lainakanta 31.12.2020 oli 453,9 milj. euroa. Lainakannan kasvun vuoksi suhteellinen
velkaantuneisuus nousi 61,7 %:iin (56,6 % vuonna 2019). Taseessa kertynyt ylijäämä 31.12.2020 oli 36,3
milj. euroa, ml. tilikauden 2020 ylijäämä. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli yhteensä 900,6 milj. euroa.

Tytäryhtiöiden tulokset ennen veroja

Yhtiö
Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo

Tilikauden
tulos ennen
veroja
15,60

Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu

15,45

Kiinteistö Oy Kissantassu

18,39

Coxa Oy
Tekonivelsairaala Coxa Oy
Fimlab Laboratoriot Oy
Tays Tukisäätiö

6 401 098,32
117 533,63
20 386 092,10
162 079,73

Tays Sydänkeskus Oy

2 817 095,90

SK Hankintapalvelut Oy

1 190 529,24

Helsingin Sydänsairaala Oy
Tays Kehitysyhtiö Oy

19 815,60
113 585,60
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Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
2020
1 000 €

2019
1 000 €

1 060 524
-1 003 577
2 753

1 000 215
-943 006
1 209

TOIMINTAKATE

59 701

58 418

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

169
478
-5 443
-2 399
-7 195

208
703
-3 493
-4 631
-7 213

VUOSIKATE

52 506

51 204

-51 806
2
0
-51 804

-36 969
-116
0
-37 085

702

14 119

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuus
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

5
-5 378
-52
-10 223
-14 946

0
-1 665
-232
-2 846
9 377

TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %

2020
105,7 %
101,4 %

2019
106,1 %
138,1 %

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen elimointierot
Arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
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Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
RAHOITUSLASKELMA

2020
1 000 €

2019
1 000 €

52 506

51 204

-5 378
-4 153
42 975

-1 665
-13 732
35 807

-73 142

-100 267

160
-72 982

2 125
-98 142

-30 007

-62 335

0
237

-249
113

100 000
-22 374
-9 923
67 703

90 780
-15 250
127
75 657

550
-584
-34

268
0
268

-271
-1 487
-45 443
20 796
-26 405

-2 113
-432
37 532
-1 664
33 323

Rahoituksen rahavirta

41 502

109 112

Rahavarojen muutos

11 495

46 778

103 892
92 397
11 495

92 397
45 620
46 778

2020
71,8 %
54,9 %
2,1
34

2019
51,1 %
44,3 %
2,9
32

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

Oman pääoman muutokset
Muutokset vähemmistön osuudessa
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
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Konsernitase ja sen tunnusluvut
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
TASE

2020
1 000 €

2019
1 000 €

2 694
22 889
3 424
29 007

2 567
20 864
3 170
26 601

15 454
481 621
25 935
56 862
472
21 924
602 268

14 584
347 055
17 276
42 641
309
164 761
586 627

13 127
13 105
783
891
27 906

6 876
13 198
1 020
891
21 986

659 181

635 213

13 280
13 280

11 794
11 794

Saamiset
Pitkäaikaiset samiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset

168
76
1 495
1 739

209
76
1 834
2 119

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

103 253
46
1
9 639
9 545
122 485

57 370
12
1
11 345
7 974
76 702

Saamiset

124 224

78 821

1 787
0
1 787

2 401
0
2 401

Rahat ja pankkisaamiset

102 105

89 997

VAIHTUVAT VASTAAVAT

241 397

183 013

VASTAAVAA

900 577

818 226

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

71

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

151 371
223
327
19
51 278
-14 946
188 272

151 371
223
327
25
41 901
9 377
203 223

VÄHEMMISTÖOSUUDET

28 197

18 008

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET

27 031
27 031

28 157
28 157

2 422
2 422

2 693
2 693

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

240 239
232
181 219
2 818
287
424 795

163 715
306
189 248
3 839
340
357 448

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

21 726
74
10 452
296
61 110
13 937
119 766
2 500
229 861

13 898
68
19 041
309
46 226
15 261
111 460
2 435
208 698

VIERAS PÄÄOMA
VASTATTAVAA

654 656
900 577

566 146
818 226

TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Lainakanta 31.12., 1000 eur

2020
24,0 %
61,7 %
453 942

2019
27,0 %
56,6 %
374 054

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Vuoden 2019 tilinpäätöslukuja on muutettu 'lainat muilta luotonantajilta' ja 'muut velat' välillä siksi,
että vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ovat vertailukelpoisia.

72

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista
koskevista toimenpiteistä

Kuntalain mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varausten ja rahastojen
muutoksia.
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos vuodelta 2020 oli -30 211 350,96 euroa.
Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden tuloksesta kirjataan seuraavat poistoeron, varausten ja rahastojen
muutokset:
-

puretaan R-rakennuksen rakentamista ja varustamisen osalta poistoeroa kokonaishankinnan poistojen
mukaisessa aikataulussa vuonna 2020 yhteensä 104 127,02 euroa

-

puretaan poistoeroa kehitysvammahuollon toimintavarustuksen osalta 113 173,31 euroa

-

kirjataan Pirkanmaan terveydenhuollon etiikan edistämisrahastolle maksettavaa korkoa ja rahaston käyttöä
vastaava purkua yhteensä 5 132,82 euroa

Tilinpäätöskirjausten jälkeen sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2020 on 29 988 917,81 euroa.
Hallitus esittää valtuustolle, että alijäämä jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.
Kuntalain 115 § mukaan ”Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.”
Vuoden 2020 alijäämän jälkeen taseen kertynyt ali-/ylijäämätilanne (edellisten tilikausien alijäämä + tilikauden
ylijäämä) on yhteensä 29 659 374,85 euroa alijäämäinen. Valtuusto päätti 14.12.2020 kokouksessaan, että
alijäämä katetaan suunnitelmakaudella maanmyyntivoitoilla. Maanmyyntivoitot on sijoitettu suunnitelmakaudella
vuodelle 2022.
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Talousarvion toteutuminen ja toteutumisvertailut
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Talousarvion toteutuminen ja toteutumisvertailut
Kuntayhtymän tavoitteet
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita vuonna 2020 mitattiin viiden BSCmittarinäkökulman kautta. Mittareiden näkökulmat liittyvät johtajuuteen (2 kpl), asiakkuuteen (5 kpl), prosesseihin
(5 kpl), henkilöstöön ja uudistumiseen (9 kpl) sekä talouteen (5 kpl). Sairaanhoitopiirin valtuustolle mittarit
raportoidaan sairaanhoitopiiritasolla. Sairaanhoitopiirin hallitukselle raportoidaan kaikkien mittareiden tulokset
sekä toimialue- että sairaanhoitopiiritasolla. Tulokset raportoidaan seuraavasti: sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta,
liikelaitos ja koko sairaanhoitopiiri yhteensä.
Mittariston määrittelystä ja raja-arvojen tulkinnasta on olemassa erillinen dokumentaatio.

Sairaanhoitopiirin valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Sairaanhoitopiirin valtuustoon nähden sitovia tavoitteita vuonna 2020 olivat potilaan kokeman palvelun laatu,
hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteajat, kehityskeskustelut, sisäinen mainemittari, palkat,
toimintamenot, investointien toteutuminen ja tilikauden tulos.

Liikelaitoksen sitovat tavoitteet
Sairaanhoitopiirin valtuusto on 9.12.2019 kokouksessaan asettanut tavoitteet Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitokselle.
-

Tulostavoitteena on nollatulos
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan vuonna 2020
erikoissairaanhoidon strategian ja mittareiden kautta. Mittarit on määritelty johtamiseen, asiakkuuteen,
prosesseihin, henkilöstöön ja uudistumiseen sekä talouteen. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos käyttää
suunnittelussaan ja raportoinnissaan soveltuvin osin kyseistä mittaristoa. Raportointi tapahtuu joko
välitilinpäätösten tai tilinpäätöksen yhteydessä. Johtokunta ei aseta liikelaitokselle erikseen sitovia tavoitteita.

Sairaanhoitopiirin hallitukseen nähden sitovat tavoitteet
Taysin toimi- ja palvelualueiden sekä palvelukeskuksen osalta toimialueen tai palvelukeskuksen johtaja ja
yhtymähallinnon osalta sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat hallitukselle talousarvion mukaisesti seuraavien
tavoitteiden toteutumisesta: sisäinen mainemittari, potilaan kokema palvelun laatu, hoidon saatavuuden ja hoitoon
pääsyn tavoiteajat, kehityskeskustelujen toteuttaminen, palkat yhteensä toteutuvat enintään talousarvion
mukaisina (lukuun ottamatta yhtymähallinnon erillisrahoitteista toimintaa, johon kuuluvat tutkimus- ja
kehittämistoiminnan ja perusterveydenhuollon vastuualueet), tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai
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parempi ja hankkeet toteutuvat määrärahojen puitteissa ja yksittäiset hankeryhmän sitovien määrärahojensa
puitteissa.

Tavoitteiden toteutumista koskevat tulokset
Kuvassa 20 on kuvattu tavoitteiden toteutuminen toimi– ja palvelualueittain, sairaaloittain, yhtymähallinnon tasolla
sekä sairaanhoitopiiritasolla yhteensä ilman liikelaitosta, mikä on myös jäljempänä olevan näkökulmittain tehdyn
raportoinnin taso. Toimi– ja palvelualueiden, sairaaloiden ja yhtymähallinnon tulokset on raportoitu luvussa
”Käyttösuunnitelman toteutuminen”. Lisäksi kuvassa on esitetty vastaavat tulokset myös liikelaitoksen osalta ja
lopuksi sairaanhoitopiiritasolla yhteensä liikelaitos mukaan lukien.
Liikelaitokselle asetettujen erillisten sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toiminta lyhyesti on esitetty tässä luvussa
jäljempänä omassa kohdassaan sekä liikelaitoksen eriytetyssä tilinpäätöksessä.

Kuva 21. Tavoitteiden toteutuminen.
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Tulokset näkökulmittain 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. Keskiarvo laski edelliseen vuoteen nähden 0,1 ollen 2,6.
Lyhyt

Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5

Pitkä

Sairaanhoitopiirin johtaminen on ammattitaitoista ja korkeatasoista.

Omistajaohjaus
Tytäryhtiöille (Coxa, Fimlab, Sydänsairaala) asetetut tavoitteet toteutuivat.
Lyhyt

Sairaanhoitopiirin valtuuston tytäryhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuvat.

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite
Tavoite saavutettiin, toteuma oli 98 %.
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.
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Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoitetta ei saavutettu. Toteuma oli 96 %.
Lyhyt

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla
suunnitelman mukaisesti.

Pitkä

Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite toteutui osittain. Hoidolliset vastuualueet saavuttivat tavoitteen, toteuma oli 82 %.
Ei-hoidolliset vastuualueet eivät saavuttaneet tavoitetta, toteuma oli 63 %.
Lyhyt

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

Pitkä

Asiakkaan asettamat laatuvaatimukset täyttyvät.

Terveyskeskusten tyytyväisyys
Tavoite saavutettiin. Kokonaistulos oli 91 %.
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
Tavoitetta ei saavutettu. Ulkopuolinen myynti laski edellisestä vuodesta 67,1 %. Huomattavan laskun syynä oli
koronaepidemia.
Lyhyt

Ulkopuolinen myynti on vähintään edellisen vuoden tasolla.

Pitkä

Koulutustilojen käyttöaste on 85 % (pois lukien sulkuajat). Ulkopuolisen myynnin osuus on 50%.
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PROSESSIT
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite saavutettiin. Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä laski 1 %:n. Ennakoimattomia sairaalaan ottoja
oli 10 %.
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
2020.

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
Tavoitetta ei saavutettu. Kiireellisten lähetteiden arviointi toteutui säädetyssä ajassa 89 %. Hoitoon pääsy
toteutui 95 %.
Lyhyt

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Pitkä

Vakavien sairauksien, erityisesti syövän hoidon tulokset ovat parhaat mahdolliset.

Hoitojaksotuottavuus
Sairaanhoitopiirin tasolla tavoitetta ei saavutettu. Vastuualueista sisätaudit, syövänhoito ja silmäkeskus pääsivät
tavoitteeseen.
Lyhyt
Pitkä

DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse (kustannukset per painotettu hoitojakso).
Sairaanhoitopiirin tuottavuus verrattuna muihin yliopistosairaaloihin paranee.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoitetta ei saavutettu. Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva oli 43 %. Turvallisuuskuva laski edellisestä vuodesta
6 %.
Lyhyt

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020

Pitkä

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 60 % vuonna 2021
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HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite
Tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli 80 %. Tulos parani edellisestä vuodesta 3 %.
Lyhyt

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Pitkä

Henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvia tehtäviä vastaavaksi.

Täydennyskoulutus
Tavoitetta ei saavutettu minkään ammattiryhmän osalta. Toteumat olivat lääkäreillä 3,3 vrk, hoito– ja
tutkimushenkilöstö 1,8 vrk ja muu henkilöstö 1,5 vrk.
Lyhyt

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.

Pitkä

Koulutukseen osallistuu kattavasti koko sairaanhoitopiirin henkilöstö.

Sisäinen mainemittari
Sitova tavoite
Tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli 72 %. Tulos laski edellisestä vuodesta 2 %.
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 73 %. Tulos parani edellisestä vuodesta 6 %.
Lyhyt

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja opetusmyönteisyyden
kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Pitkä

PSHP:ssä koko henkilöstö osallistuu opetustoimintaan ja turvaa opiskelijoiden
oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla myönteisestä oppimisilmapiiristä ja
ohjaustaidoistaan.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista (lähtötaso)
Tavoite saavutettiin. Tulos oli +12 %.
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 +5 %.
Lyhyt

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Pitkä

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite saavutettiin. Sairauspoissaolopäivät vähenivät 5 %.
Lyhyt

Sairauspoissaolopäivät / henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Pitkä

Työkykyjohtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä sekä työntekijä onnistuu työkykynsä
hallinnassa.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite saavutettiin. Tulos oli -15 %.
Lyhyt

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

Pitkä

Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet toteutuvat. Varhainen tukeminen
on vakiintunut käytäntö.
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite
Tavoite saavutettiin. Toteuma oli 100 %.
Lyhyt

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Pitkä

Palkkakustannusten hallinta on hyvä organisaation kaikilla tasoilla.

Toimintamenot
Tavoite toteutui. Toteuma oli 100 %.
Sitova tavoite
Lyhyt

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa
poikkeamiin

Pitkä

Sairaanhoitopiirin talouden tasapaino saavutetaan myös toimintamenoissa

Investointien toteutuminen
Sitova tavoite
Tavoite saavutettiin. Toteuma oli 88 %.
Lyhyt

Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Pitkä

Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei ylity.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite
Tavoite saavutettiin. Tulos oli +1,3 %.
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
Tavoitetta ei saavutettu. Tulos oli -2,1 %.
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
2020

Talousarvio
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

127 053

136 812

135 536

128 095

94 %

99 %

Toimintakulut

124 197

130 407

129 469

124 648

96 %

100 %

josta palkat

29 621

29 408

29 735

28 579

100 %

104 %

Tilikauden tulos

-1 570

823

484

-174

Tilikauden yli/alijäämä

-2 315

-136

-397

-812

-

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen liikevaihto oli 122,9 milj. euroa vuonna 2020. Vuosi 2020 oli erityisen
haastava ja tilinpäätös selvästi alijäämäinen eli -2,3 milj. euroa, jossa on otettu huomioon valtiolta saatu koronatuki.
Alijäämäisen tuloksen selittää varsinkin koronaviruspandemian (Covid-19) johdosta sairaanhoitopiirissä tehdyt
valmius- ja poikkeusjärjestelyt, joiden johdosta kuvantamispalveluiden kysynnässä tapahtui merkittävä pudotus
erityisesti keväällä. Toinen alijäämän muodostumista edesauttanut tekijä liittyi hinnoitteluun. Liikelaitos esitti
vuodelle 2020 hinnankorotuksia, jotka perustuivat kustannusperusteiseen hinnoitteluun, mutta sairaanhoitopiirin
valtuusto ei hyväksynyt esitettyjä korotuksia täysimääräisenä ja tämä lisäsi osaltaan alijäämän muodostumista.
Koronaviruspandemia vaikutti liikelaitoksen tuottamien kuvantamispalveluiden kysyntään. Sairaanhoitopiirissä
ajettiin keväällä merkittävissä määrin alas elektiivistä toimintaa osana valmistautumista ja varautumista
koronaviruspandemiaan. Tämän seurauksena lähes kaikkien kuvantamispalveluiden kysyntä laski huomattavasti
edellisvuoteen nähden, erityisesti maaliskuussa ja huhtikuussa.
Tämä näkyi myös koko vuoden
tutkimusmäärissä. Kokonaistutkimusmäärät laskivat radiologian vastuualueella 5 prosenttia, Kliinisen fysiologian
ja isotooppilääketieteen vastuualueella 10 prosenttia ja Kliinisen neurofysiologian vastuualueella 14 prosenttia.
Mainitsemisen arvoinen poikkeus edellä mainittuun oli tietokonetomografiset kuvaukset, joiden määrä kasvoi
edellisvuoteen nähden. Suurin kasvu tapahtui päivystyskuvantamisessa.
Koronaviruspandemialla oli vaikutusta myös Verisuonikeskuksen toimintaan, ja lähetemäärät laskivat
kokonaisuudessaan. Kuitenkin Verisuonikirurgian avohoitokäynneissä saavutettiin kasvua 16 prosenttia, mikä
selittyy pääosin Hatanpään laskimokirurgian siirtymisestä Verisuonikeskuksen toiminnaksi vuoden 2020 alussa.
Toiminta kehittyi edellisvuoteen nähden positiivisesti. Verisuonikirurgiaan liittyvien tehohoitopäivien määrä laski
merkittävästi, samoin kuin toiminnan aiheuttamat kustannukset verrattuna vuoteen 2019. Toiminnallisesti
merkittäviä muutoksia olivat oman verisuonikirurgian päivystys- ja heräämötoiminnan aloittaminen sekä
neurointerventiopäivystyksen käynnistyminen syyskuussa 2020.
Sairaala-apteekin lääkemyynti laski n. 2,8 milj. euroa eli noin 4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen
onnistuneen lääkekilpailutuksen ansiosta. Vaikutus oli merkittävä sairaanhoitopiirin eri yksiköille ja se kohdistui
erityisesti syöpä-, HIV- ja C-hepatiittilääkkeisiin.
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Pandemia vaikutti maaliskuusta lähtien merkittävästi myös sairaala-apteekin toimintaan. Toteutetuissa
sairaanhoitopiirin varautumisjärjestelyissä apteekki pystyi järjestämään nopealla aikataululla koronapotilaiden
hoitoon tarkoitetuille osastoille lääkehuollon palvelut. Loppuvuodesta 2020 vastaanotettiin myös ensimmäiset
koronarokotteet sekä aloitettiin rokotteiden jakelun organisointi.

Sairaala-apteekin vuoden 2020 merkittävimpänä kehityshankkeena on ollut jo yli kahden vuoden ajan lääketoimitusprosessin täydellinen uudistaminen siihen liittyvine toimitilaremontteineen ja laitehankintoineen.
Toimitilojen laajennus- ja korjaushanke eteni suunnitellussa aikataulussa vuonna 2020 ja lääketoimituksen
merkittävimmät toiminnalliset muutokset tulevat olemaan lääkkeiden keräilyvarastoautomaatin täysimittainen
käyttöönotto. Lääkitysturvallisuuden edistäminen sairaanhoitopiirissä oli yksi toimintavuoden keskeisiä
kehittämiskohteita.
Uudistamisohjelman myötä valmistui uusia tiloja liikelaitoksen tarpeisiin. Verisuonikeskuksen toiminta siirtyi
alkuvuodesta kokonaisuudessaan uusiin tiloihin D-rakennuksen toisessa kerroksessa. Isotooppilääketieteen
tarpeita varten otettiin uudet tilat F-rakennuksessa käyttöön syksyllä. Uudet tilat varusteltiin ja otettiin käyttöön
ongelmitta sekä potilastyön ja muuton yhteensovittaminen sujui hyvin.
Vuonna 2020 toteutettiin liikelaitoksessa suunnitelman mukaisesti ja tarvelähtöisesti merkittävä investointiohjelma,
joka sisälsi sekä laitekapasiteetin kasvattamista, että laitteiden päivityksiä. Laitteiden asennukset ja käyttöönotto
toteutuivat pääosin ongelmitta, mutta R-rakennukseen asennetun uuden T3-magneettilaitteiston asennus ja
käyttöönotto viivästyivät, mistä aiheutuen magneettikuvantamisen kapasiteetti vuonna 2020 oli suunniteltua
pienempi. Lisäksi uusi Istekki-PACS -kuva-arkiston käyttöönottoprojekti valmistui selvästi jäljessä alkuperäisestä
aikataulustaan.
Liikelaitoksen vakanssien määrä kasvoi 14 uudella vakanssilla ja liikelaitoksessa työhyvinvointiteemana jatkui
”Sujuva arki”. Vuoden 2020 aikana sairaspoissaolot vähenivät koko liikelaitoksessa. Osaselittävinä tekijöinä
pandemiaan liittyvät suojaus- ja varotoimenpiteet ja etätyön lisääntyminen.
Vuonna 2020 panostettiin kehitysresursseja toiminnan ja toimintamallien suunnitteluun tulevien sote-ratkaisujen
jälkeen. Merkittävän riskin muodostaa pandemiatilanteen kehitys sekä henkilöstön saatavuus ja riittävyys
tulevaisuuden tarpeisiin, joiden ratkaiseminen ja hallitseminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on oleellisen
tärkeää. Tilauudistusten toteuttamisella saadaan hallittua potilasturvallisuuteen, työhyvinvointiin sekä
tuottavuuden kehittämiseen liittyviä riskejä. Kokonaisuutena katsoen tulevat kehitysnäkymät ovat positiiviset sekä
tutkimusmäärien että talouden näkökulmasta.

Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

Tavoite toteutui. Johtamisen keskiarvo 3,8.
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ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
Tavoite toteutui. 98 % 385 vastanneesta antoi arvosanan 4-5 ja kaksi prosenttia antoi
arvosanan 3.

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Sopimusasiakkaat
yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

11 617

12 431

-814

93

Toteuma
2019

Kuntamyynnit toteutuivat 93 prosenttisesti. Alijäämäisyyteen vaikuttivat
koronaviruspandemia, jonka vuoksi toiminta oli ennakoitua pienempää ja ettei hintoja
saatu korottaa kustannusvastaaviksi. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja
toimenpideradiologian vastuualueella.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite

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

Toteuma

Tavoite toteutui. 81 prosenttia antoi arvosanan 4-5. Mittari on käytössä vain
Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

Tavoite toteutui. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian
vastuualueella.
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Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Toteuma

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

Tavoite toteutui. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian
vastuualueella.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut. 95% kiireellisistä lähetteistä käsiteltiin 0-3 vuorokaudessa ja
94% pääsi kiireelliseen hoitoon 0-30 vuorokauden määräajassa.

Perustelu poikkeamaan

Koronaviruspandemian vuoksi elektiivinen toiminta ajettiin alas, joten lähetteitä ei
tullut. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

10,6%

Perustelu poikkeamaan

DRG-pisteen deflatoitu hinta nousi 10,6% verrattuna edelliseen vuoteen. Mittari on
käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

Tavoite toteutui. Liikelaitoksen turvallisuusindeksi oli 66 % vuonna 2020.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut.

Perustelu poikkeamaan

Kehityskeskustelujen toteuma oli 80 % (2019: 69 %). Tavoite saavutettiin kaikilla
vastuualueilla paitsi radiologian vastuualueella. Ryhmäkeskustelut eivät ole
kirjaantuneet järjestelmään.
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Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut.

Perustelu poikkeamaan

Koronaviruspandemian vuoksi koulutuksiin ei osallistuttu. Toteuma oli ryhmittäin
seuraava; lääkärit 3,2 vrk (2019 6,1 vrk), hoito- ja erityishenkilöstö 2,5 vrk (2019 3,7
vrk), muu henkilöstö 3,7 vrk (2019 4,7 vrk).

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

Tavoite toteutui. 83 prosenttia (2019 78 prosenttia) vastaajista antoi arvosanan 3-5.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

Tavoite toteutui. Opiskelijoista 92 prosenttia (2019 89 prosenttia) antoi arvosanan 810. Tulos parani kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2019.

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

Tavoite ei toteutunut. Opiskelijoista 55 prosenttia antoi arvosanan 6-7.

Perustelu poikkeamaan

Verisuonikirurgia on pieni kirurgian erikoisala, jossa on rajallinen määrä tekemistä ja
seuraamista tarjolla opiskelijoille. Mahdollisuus yksilölliseen huomioimiseen ja
opastamiseen ovat rajalliset, koska ryhmäkoot ovat suuria. Opiskelijoiden kliinisen
harjoittelun kesto on neljä päivää, jonka vuoksi kosketus verisuonikirurgiaan jää
pinnalliseksi. Verisuonikirurgia on myös epätyypillinen kirurgian erikoisala, sillä
varsinainen kirurgia hoitomuotona jää vähäiseksi. Potilaita hoidetaan paljon
konservatiivisesti ja endovaskulaarisesti, jolloin ainakin kirurgisesti suuntautuneet
opiskelijat saattavat pettyä. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja
toimenpideradiologian vastuualueella.
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Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

Tavoite toteutui. Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat vuonna 2019 edeltävän 5
vuotisjakson julkaisuihin 30 prosenttia.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Tavoite toteutui. Julkaisumäärät kasvoivat vuonna 2019 32 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan lukuun verrattuna.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Tavoite toteutui. Toteuma oli 12,12 sairauspoissaolopäivää/laskennallinen vakanssi.
Vuonna 2019 toteuma oli 13,55.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

Tavoite toteutui. Toteuma oli 1,86 sairauspoissaolokertaa/laskennallinen vakanssi ja
se laski vuoden 2019 toteumaan nähden, joka oli 2,25.
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2020

Palkkamenot yhteensä
(te)

29 621

Tavoite 2020

29 735

Poikkeama
te

-114

Toteuma%

Toteuma
2019

99,6

28 579

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

Tavoite toteutui. Toimintamenojen toteumaprosentti oli 96 talousarvioon nähden.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020
Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

-1570

Tavoite 2020
484

Poikkeama
te
2054

Toteuma%
-1,7

Toteuma
2019
-174

Vuosi 2020 oli haasteellinen koronaviruspandemian, laiterikkojen ja riittämättömien
hinnankorotusten vuoksi.
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Toimialue 1
Toimialuejohtaja Hannu Päivä
Toimialuejohtajan varahenkilö Kaija Roine-Mentula
Muutettu
Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2020

Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

Toimialue 1

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

118.048

116.110

114.740

117.653

102,9 %

100,3 %

Toimintakulut

113.187

114.432

113.314

112.700

99,9 %

100,4 %

josta palkat

36.467

35.984

35.957

34.654

101,6 %

105,0 %

Tilikauden tulos

3.421

174

-79

3.546

96,5 %

Tilikauden yli/alijäämä

2.318

-1.056

-1.236

2.540

91,3 %

-

Toimialueen tunnuslukuja
Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät

Hoitojaksot(
laskuttava)

Päiväkirurgia
(laskuttava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskutetta
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

(netto)
Sisätautien vastuualue

395,1

32.928

8.268

10

120.805

124,6

Keuhko-, iho- ja
allergiasairauksien
vastuualue

174,1

14.736

2.433

4

91.011

43,0

Toimialueen kanslia

6,5

10.701

14

211.816

167,6

15,6 %

0,1 %

21,9 %

13,7 %

YHTEENSÄ
% sairaanhoitopiiristä
- somaattinen esh

575,7
10,2 %

47.664
14,4 %

Toimialueella oli laaja-alaista toimintaa Pirkanmaalla Tays yksisairaalakonseptin mukaisesti. Vuoden 2020
kysyntä muodostui koronapandemiaan liittyvän keväisen kysynnän laskun jälkeen lopulta vuoden 2019 tasolle.
Ennakoidusti sisätautien vastuualueella erityisvastuualueen sairaaloiden kysyntä laski merkittävästi. Toimialueen
taloudellinen tulos muodostui selvästi ennakoitua paremmaksi. Keväällä toimintaa jouduttiin jarruttamaan
koronasta (Covid-19) johtuen, mutta siitä huolimatta hoitotakuussa pysyttiin yksittäisiä potilaita lukuun ottamatta.
Toimialueen työntekijät onnistuivat erinomaisesti hoitamaan sekä koronapandemiaan, että normaalitoimintaan
liittyvät tehtävät.
Toimialueen 1 hygieniayksiköllä ja infektiosairauksien poliklinikalla oli keskeinen rooli erittäin hyvin onnistuneen
koronapandemian jäljitystyössä Pirkanmaalla ja alueen toimijoiden ohjeistamisessa. Toimialueella oli merkittävä
rooli myös koronapotilaiden hoidon järjestelyissä osastoilla. Epidemia lisäsi päivystyskuormitusta ja heikensi
mahdollisuutta käyttää aikaa koulutus - ja kehitystoimintaan.
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Verisairauksien keskus aloitti toimintansa uusissa tiloissa lokakuussa 2020. Toiminnat ovat lähteneet odotetusti
käyntiin ja sekä potilaat että henkilöstö ovat olleet tyytyväisiä tiloihin ja toimintamalleihin. Olemme saaneet
pääkaupunkiseudulta siellä ruuhkautunutta kantasolupotilasjoukkoa tänne hoitoon. Hematologialta vapautuneisiin
tiloihin avattiin marraskuussa koronakohorttiosasto KEI3. Tays Sastamalassa sisätautiosasto ja kuntoutusosasto
toimivat yhteisosastona keväästä 2020 alkaen.
Uniyksikössä otettiin käyttöön sähköisiä palvelukanavia palvelun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Kehittämistoimenpiteiden myötä hoidonaloitusjonot saatiin purettua. Keuhkosyöpäpotilaiden hoitoketjua
kehitettiin.
Valoihottumapotilaiden UV-altistustestitoiminta siirtyi
Allergiakeskuksesta ihotautipoliklinikalle. PäivänvaloPDT-hoitohuone otettiin käyttöön okasolusyöpien
esiasteiden hoidossa.
Digitaalisten palveluiden ja OmaTaysin käyttöönotto
lisääntyi toimialueen poliklinikoilla. Mobiilikirjaaminen
laajeni kaikilla vuodeosastoilla loppuvuodesta uuden
MOBI-laitteen käyttöönoton myötä. Tabu-raportteja
kehitettiin
tiedolla
johtamisen
tueksi.
Hoitotyösensitiivisten mittareiden ja tutkimusnäyttöön
perustuvien toimintamallien mm. EI painehaavoille
käyttöönottoa jatkettiin.
Vuoden 2019 yhteistoimintaneuvotteluissa laadittuja
tuottavuutta, asiakaspalvelua ja työn sujuvuutta
parantavia toimenpiteitä edistettiin vastuuhenkilöiden
johdolla mutta työ hidastui koronaepidemian aikana.
Aloitettiin toiminnan laatua ja vaikuttavuutta kuvaavien
rakenne-, prosessi- ja tulosmittarien määrittelytyö.
Koronaepidemian aikana toimialueen 1 henkilöstöä
kouluttautui toimimaan itselle uudessa yksikössä.
Keuhkosairauksien vuodeosastolta ja poliklinikalta
hoitajat
ja
lääkärit
kouluttivat
jo
keväällä
koronakohorttiosaston henkilöstöä. Koronaepidemian
aikana oli siedettävä epävarmuutta ja jatkuvia muutoksia
työjärjestelyissä.
Työhyvinvointiin
panostettiin
täsmäkoulutuksella, yhteisten käytäntöjen sopimisella ja
vahvalla lähijohtamisella.
Sisätautien vastuualueen monet lääkärit ovat olleet
keskeisessä
asemassa
WHO:n
organisoimassa
Solidarity-tutkimuksessa, jossa selvitetään lääkehoidon
merkitystä sairaalahoitoisilla Korona-potilailla.
Pshp:n opiskelijaohjauksen vuoden 2020 laatukyselyn
tulosten perusteella kategoriassa suuret vuodeosastot
dialyysiosasto palkittiin parhaana yksikkönä. Keuhko- ja
ihosairauksien vuodeosasto KEI2 sijoittui toiseksi.
Erikoislääkärikoulutukseen
liittyen
toimialueen
1
erikoisalat saivat NLY:n erikoistuville lääkäreille
suunnatussa kyselyssä 5/5 tähteä.
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Tutkimus- ja opetustyölle pyrittiin turvaamaan mahdollisimman suotuisat olosuhteet. Tutkijakuukausilla tuettiin
väitöskirjatyön tekijöitä. Vuonna 2020 toimialueelta 1 väitteli 3 lääkäriä – yksi sisätaudeilta, yksi keuhkosairauksilta
ja yksi ihotaudeilta.
Terveyden edistämisen ohjausryhmä ja työhyvinvointityöryhmä ideoivat toimenpiteitä henkilöstön terveyden ja
työhyvinvoinnin edistämiseen. Potilashoidossa terveydenedistämisen painopisteet olivat alkoholi ja tupakka sekä
vajaaravitsemuksen tunnistaminen.
Ihotautien uudeksi professoriksi valittiin Teea Salmi. Ihotautien ylilääkäri Annikki Vaalasti jäi eläkkeelle ja uudeksi
ylilääkäriksi valittiin Maria Lönnrot.

Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

4,3

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
98 % / 1 %

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla
suunnitelman mukaisesti.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2019

Erikoissairaanhoito,
jäsenkunnat (te)

95.763

94.902

861

100,9 %

93 696

Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)

3.625

3.152

473

115,0 %

5 068

Sopimusasiakkaat
yhteensä (te)

99.387

98.054

1.333

101,4 %

98 764
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PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

-7%

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

•
•
•
Toteuma

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

99 % / 100 % / 100 %

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

90 % / 96 %

Perustelu poikkeamaan

Toimialueen potilaat pääsevät kiireelliseen hoitoon määräajan puitteissa. Valitettavasti
erilaisista tilastollisista syistä johtuen toteumaluvut antavat tilanteesta todellista huonomman
kuvan. Iso osa virheistä johtuu tuloksia tuottavista järjestelmistä, ja emme niitä pysty yrityksistä
huolimatta itse korjaamaan.

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

-4,5 % (SIST -7,7 %, KIHA +2,6)

Perustelu poikkeamaan

Kihan toimintaa jouduttiin jarruttamaan keväällä 2020 koronasta johtuen.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Toteuma

66 %

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

94 %
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Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

4,5 / 1,9 / 3,3 päivää

Perustelu poikkeamaan

Koronapandemiasta (Covid-19) johtuen koulutustilaisuuksia peruttiin ja koulutustilaisuuksiin
osallistuminen jäi muutenkin suunniteltua pienemmäksi

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

85 %

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

94 %

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

68 %

Perustelu poikkeamaan

Tulos on parempi kuin vuonna 2019, mutta kaukana tavoitteesta. Vapaan kentän ja suullisen
palautteen perusteella opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä annettuun opetukseen. Ristiriita
on selvä numeeriseen arvioon verrattuna herättäen epäilyn numeerisen arvon liian kovasta
tavoitteesta. Lääketieteen opiskelijoiden kliiniseen harjoitteluun yritetään panostaa
toimialueella aktiivisesti.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

+20 %

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

-7 %

Perustelu poikkeamaan

Julkaisumäärät ovat olleet pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kasvussa. Julkaisumäärissä on
vuotuista vaihtelua.
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Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

-2 %

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-12 %

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2019

36.467

35.957

-510

101,4 %

34.654

Palkkamenot yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkojen ylitys koskee toimialueen lääkäreitä. Toimialue on järjestänyt resurssia koronan
jäljitystyöhön, järjestänyt lääkärit koronakohorttiosastoille GAS1:lle ja KEI3:lle sekä vastannut
keskussairaalan kohorttiosastojen ylimääräisen viikonloppuja koskevan päivystysresurssin
järjestämisestä.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

99,9 %

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama te

3.421

-79

3.500

Toteuma-%

Toteuma 2019
3.546
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Toimialue 2
Toimialuejohtaja Mikael Leppilahti
Toimialuejohtajan varahenkilö Teija Liimatainen
Tilinpäätös
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Talousarvio
2020

TP2020/
Lopull.
TA2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
TP2019

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

118 345

121 152

114 054

118 483

104 %

100 %

Toimintakulut

114 050

116 875

116 520

115 841

98 %

98 %

josta palkat

28 332

27 808

27 656

27 736

102%

102 %

Tilikauden tulos

1 507

1 064

-5 055

-57

81

-511

-6 567

-1 222

-

Tilikauden yli/alijäämä

Toimialueen tunnuslukuja
Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(netto)

Kirurgian va

141,4

6 175

Gastroenterologian
va

170,7

Syövänhoidon va

155,2

9 692

7,8

-

YHTEENSÄ

475,0

35 449

% sairaanhoitopiiristä

8,4%

10,7%

- somaattinen esh

9,3%

13,7%

TA2 Kanslia va

19 582

Hoitojaksot
(laskuttava)

Päiväkirurgia
(laskuttava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskutetta
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

2 597

11

27 579

23,9

134

35 105

65,9

3 384

32

88 714

40,6

-

-

-

-

177

151 398

130,4

15,7%

1,7%

15,5%

10,3%

16,4%

1,7%

16,5%

12,7%

4 903

10 884

Toimialue 2:lla alkoi sairaanhoitopiirin strategiaan perustuva systemaattinen kehitystyö jo keväällä 2018.
Moniammatillisissa tiimeissä luotiin strukturoitu pohja kaikkien isojen potilasryhmien hoidon ja toiminnan jatkuvalle
kehittämiselle. Kehittämistyön painopiste oli piirin strategisissa tavoitteissa (henkilöstön hyvinvointi,
asiakastyytyväisyys ja kustannusvaikuttavuus) ja hoitopolkukohtaisesti pyrittiin huomioimaan potilaiden
hoitoprosessi yli toimi- ja vastuualuerajojen. Covid-epidemian ja muiden haasteiden keskellä toiminnallinen
kehittäminen jatkui 2020. Tiimeissä tehtiin uusia potilaan ja ammattilaisen polkuja, kehitettiin verkkopoliklinikkaa
ja jatkettiin kustannusten karsimista. Ylihoidon entistä parempi tunnistaminen ja geriatrisen arvioinnin lisääminen
nähtiin osaltaan tärkeänä. Lisääntyvästi pyrittiin myös perusterveydenhuollon edustajia ottamaan mukaan
hoitoketjujen suunnitteluun. Moniammatillisissa tiimeissä oli oman toimialueen lisäksi kattavaa edustusta Tays
Hatanpäältä, Tays Valkeakoskelta, Tays Sastamalasta, patologian ja radiologian yksiköistä, Kanta-Hämeen ja
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireistä sekä perusterveydenhuollosta.
Keväällä alkaneeseen Covid-epidemiaan reagoitiin toimialueella nopeasti. Kiireetön leikkaustoiminta ajettiin alas,
jotta kyettiin ripeästi kouluttamaan henkilökuntaa mahdolliseen tehohoidon lisätarpeeseen. Gas 1-vuodeosasto
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valjastettiin kohorttiosastoksi ja osastojen henkilöstöä hyödynnettiin tehokkaasti myös K3-tarkkailuosaston
toimintaan, jotta Acutan tarkkailuosastolle voitiin puolestaan kohortoida Acutan uudet infektiopotilaat. Yhteistyössä
HUS:n kanssa laadittiin kriteerit ja yhteinen ohjeistus pandemian aikaiseen urologisten potilaiden hoitoon.
Vastaava ohjeistus laajennettiin sen jälkeen myös muuhun kirurgiaan. Syövänhoidon vastuualue puolestaan
koordinoi yhdessä TYKS:n kanssa kansallisia kokouksia, joissa luotiin yhteinen linjaus syöpäsairauksien hoitoon
pandemian aikana.
Syövänhoidon vastuualueella kysyntä kasvoi Covid-epidemiasta huolimatta 3,3%. Erikoislääkärivajeen vuoksi
Etelä-Pohjanmaan shp:n lymfoomahoidot siirtyivät Taysiin. Myös sädehoitopotilaiden määrä kasvoi entisestään ja
tätä kasvua kompensoitiin siirtymällä entistä tehokkaammin hypofraktioituihin hoitoihin. Näin sädehoitofraktioiden
määrä saatiin laskemaan 9%. Syöpätautien pkl:lle toteutettiin remontti, mikä lisäsi potilaspaikkoja ja mahdollisti
myös gynekologisten syöpäpotilaiden siirtymisen onkologian pkl:lle. Covid-epidemia vauhditti fyysisten
vastaanottojen muuttamista etäkontakteiksi ja samalla aloitettiin myös videovastaanotot. Psykososiaalisen tuen
yksikö ja palliatiivinen keskus perustettiin alkuvuodesta palvelemaan syöpäpotilaita.
Gastroenterologian ja kirurgian vastuualueilla keskityttiin päivystyksen ja vaativan erikoissairaanhoidon
laadukkaaseen toteutukseen. Leikkaussalihenkilöstön kouluttaminen Covid-potilaiden hoitoon romahdutti keväällä
leikkaustoimintaa voimakkaasti, mutta epidemian laannuttua toiminta voitiin normalisoida ja syksyllä myös kysyntä
palautui, joten kysynnän lasku gastroenterologian ja kirurgian vastuualueilla jäi lopulta vain 2,5% ja 3%:iin. Kevään
aikana kertyneet leikkausjonot saatiin loppuvuoden aikana myös purettua. Urologian vuodeosastolla sujuvoitettiin
toimenpideradiologisia hoitoprosesseja, mikä vähensi tarpeetonta
osastohoidon tarvetta ja samalla myös muita toimintoja siirrettiin
poliklinikalle vapautuneisiin tiloihin. Valvontapaikkojen niukkuus oli yksi
keskeinen haaste vaativan erikoissairaanhoidon toteutuksessa ja
syksyllä avattiin gastrokirurgian osastolle uudelleen 2 valvontapaikkaa
lisää.
Hoitajaresusoinnin
ja
sisäilmaongelmien
vuoksi
gastroenterologian vastuualueelta jouduttiin kuitenkin vähentämään 6
vuodepaikkaa, mikä osaltaan pahensi päivittäistä ylikuormitusta
gastroenterologian osastoilla.
B-rakennuksessa vapautuneisiin 11b:n tiloihin perustettiin IBD-keskus
ja tämä mahdollisti myös infuusiohoitojen siirron syöpätautien pkl:ta
takaisin gastroenterologian vastuualueelle. LE4 ja LE7-8 siirtyivät
toimimaan K-rakennuksen 6. kerroksen leikkausyksikköön ja
pehmytkirurginen leikkausyksikkö (Lepe) aloitti yhteistyön näiden
yksiköiden kanssa erityisesti heräämöhoidon merkeissä. Syksyn aikana
valmistauduttiin huolella myös Hatanpään gastroenterologisen ja
kirurgisen toiminnan integroimiseen vastuualueille.
Covid-epidemia vuoksi osa tutkimustoiminnasta jouduttiin tauottamaan
ja uusien tutkimusten aloitus olennaisesti vaikeutui. Siitä huolimatta
tutkimustoiminta kuitenkin jatkui vilkkaana. Uusia väitöskirjoja
toimialueelle valmistui 3 kpl. Tieteellisiä artikkeleita ilmestyi 131 kpl.
Vuoden lopussa toimialueella oli meneillään 245 eri tutkimusta, mikä on
2,5% enemmän, kuin vuonna 2019.
Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi aiheuttivat huolta.
Työhyvinvointia pyrittiin kehittämään erilaisilla työpajoilla, jossa myös
työpsykologin osallistuminen oli keskeisessä roolissa. Syöpätautien
vastuualueella käynnistettiin lisäksi lääkäreiden työyhteisösovittelu.
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Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

3,3

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
98% annetuista vastauksista on ”osittain tai täysin samaa mieltä”, 0% vastauksista
on ”täysin tai osittain eri mieltä”

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla
suunnitelman mukaisesti.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama te

Toteuma-%

Toteuma 2019

Erikoissairaanhoito,
jäsenkunnat (te)

85 836

84 859*

977

101

85 268

Erikoissairaanhoito, muut
sopimuskunnat (te)

8 934

8 775*

159

102

10 319

Sopimusasiakkaat
yhteensä (te)

94 770

93 634

1 136

101

95 587

Perustelu poikkeamaan

*Talousarviomuutoksessa vähennettiin jäsenkuntamyyntituottoja yhteensä 3 750 t€
alkuperäinen sopimus oli 88 610 t€ ja siihen nähden poikkeama -2 774 t€ (97%).
*Myös ulkokuntien myyntejä vähennettiin yht. 2 432 t€ alkuperäisen talousarvion
ollessa 13 001 t€, jonka mukaan ulkokuntamyyntien muutettu TA yhteensä 10 569
t€. Muiden sopimuskuntien osuus muutetusta talousarviosta 8 775 t€, (alkuperäinen
talousarvio oli 9832 t€), siihen nähden muiden sopimuskuntien osalta poikkeama on
159 t€ (102%) ja täten muutettuun talousarvioon nähden kaikkien
sopimusasiakkaiden myynnit toteutuivat 1 136 t€ (101%). Alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna muiden sopimusasiakkaiden myynnit toteutuivat -898 t€
(91%) ja kaikkien sopimusasiakkaiden myynnit -3 672 t€ (96%).
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PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

Ennakoimattomat sairaalaan paluut vähenivät kirurgian va:lla 9%, gastroenterologian
va:lla 10% ja syövänhoidon va:lla 18%. Koko toimialueen ennakoimattomat
sairaalaan paluut vähenivät 12%.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Toteuma

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen 0-21 vrk
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen 0-90 vrk
Hoitoon pääsy 0-180 vrk

•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen joka vastuualueella toteutui 100%
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen toteutui kirurgian va:lla 98%,
gastroenterologian va:lla 97% ja syövänhoidon va:lla 100%. Koko
toimialueella hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen toteutui 98%.
Hoitoon pääsy toteutui kirurgian va:lla 99%, gastroenterologian va:lla 100%
ja syövänhoidon va:lla 100%. Koko toimialueella hoitoon pääsy toteutui
100%.

•

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite
Toteuma

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•

Perustelu poikkeamaan

Kiireellisten lähetteiden tot.käsittely 0-3 vrk:n aikana kirurgian va:lla toteutui
86%, gastroenterologian va:lla 89% ja syövänhoidon va:lla 99%. Koko
toimialueella kiireellisten lähetteiden käsittely toteutui 90%.
Kiireellinen hoitoon pääsy 0-30 vrk:ssa toteutui kirurgian va:lla 90%,
gastroenterologian va:lla 93% ja syövänhoidon va:lla 99%. Koko
toimialueella kiireellinen hoitoon pääsy toteutui 94%.

Kiireellisten lähetteiden käsittely 0-3 vrk:ssa parani edellisestä vuodesta, mutta ei
kaikilta osin toteutunut vieläkään määräajassa ja tähän on kiinnitettävä huomiota.
Myös kiireelliseen hoitoon pääsy parani edellisvuodesta. Osalla potilaista (esim.
eturauhassyöpä) THL:n asettama kiireellisen hoidon raja on 6vk, mutta tilastoinnissa
nämä näkyvät osin virheellisesti määräajan ylityksenä.
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Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

DRG-pisteen hinta nousi edellisestä vuodesta kirurgian va:lla n. 1,3%,
Gastroenterologian va:lla n. 5,2% ja syövänhoidon va:lla drg-pisteen hinta laski
edellisestä vuodesta n. 3,2%. Koko toimialueen drg-pisteen hinta nousi edellisestä
vuodesta n. 1,2%.

Perustelu poikkeamaan

Covid19-infektion vaikutuksena vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla mm.
aluesairaaloiden pkl-toimintaa supistettiin voimakkaasti sekä toiminta keskittyi
ainoastaan kiireelliseen hoitoon. Myös Tays-kampuksella varauduttiin Covid infektion saaneisiin potilaisiin perustamalla gastroenterologian osastolle 1 Koronan
kohorttiosasto. Tällä osastolla olleista potilaista drg-pisteet kertyivät sisätautien
vastuualueelle, joka toimi potilaiden taustaosastona ja gastron osasto ainoastaan
sisäisesti laskuttavana hoivaosastona. Keskityttiin kiireelliseen hoitoon ja
leikkaustoimintaa supistettiin, tämän vaikutuksesta vuodeosastotoiminnan kuormitus
ja drg-pistekertymät laskivat. Kiireettömien hoitojen jonot kasvoivat. Elokuusta alkaen
toiminta palautui lähes normaalitasolle, mutta avohoitotoiminnan osalta infektion
leviämisen estämiseksi kasvoivat etävastaanottona, puhelimitse ja kirjeitse tapahtuva
toiminta. Toiminnan painottuessa enemmän puhelimitse/kirjeitse tapahtuvaksi, ei
drg-pisteitä kertynyt samalla tavalla. Kuitenkin toiminnan kiinteät kustannukset
kertyivät koko ajan ja mm. tietohallinnon kustannukset kasvoivat kokonaisuutena n.
16% edellisestä vuodesta. Syövänhoidon vastuualueella Covid19-infektio ei
vaikuttanut oleellisesti hoidettavien potilaiden määrään, koska hoito on kiireellistä
toimintaa. Potilaiden fyysisten käyntien minimoimiseksi kuitenkin siirryttiin paljon
puhelimitse hoidettaviin vastaanottoihin.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Muutos

Perustelu poikkeamaan

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

•

Kirurgian va:lla 59% vastasi (4-5) ja 9% vastasi (1-2), turvallisuusindeksi-%
oli 50
• Gastroenterologian va:lla 42% vastasi (4-5) ja 31% vastasi (1-2),
turvallisuusindeksi-% oli 11
• Syövänhoidon va:lla 74% vastasi (4-5) ja 11% vastasi (1-2),
turvallisuusindeksi-% oli 63%
• Koko toimialueen osalta 59% vastasi (4-5) ja 17% vastasi (1-2),
turvallisuusindeksi-% oli 42
Toimialueen turvallisuusindeksi kokonaisuudessaan parani edellisvuodesta 4%.
Covid-epidemian aiheuttamat toiminnalliset järjestelyt kuormittivat kuitenkin
erityisesti Gastroenterologian va:ta, mikä näkyy myös selkeänä laskuna
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HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite
Toteuma

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.
•
•

Perustelu poikkeamaan

Kehityskeskustelut toteutuivat kirurgian va:lla 92%, gastroenterologian va:lla
56%, syövänhoidon va:lla 105% ja kanslian va:lla 129%
Koko toimialueen osalta kehityskeskustelut toteutuivat 84%

Covid-epidemian aiheuttamat toiminnalliset järjestelyt näkyvät Gastroenterologian
vastuualueen sairaanhoitajien kehityskeskusteluiden määrässä. Muuten tavoite
toteutui.

Täydennyskoulutus
Tavoite

Toteuma

Perustelu poikkeamaan

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.
•

Lääkärihenkilöstön toteutuneet koulutuspäivät koko toimialueella olivat ka
3,7 päivää/vakanssi
• Hoito- ja erityishenkilöstön toteutuneet koulutuspäivät koko toimialueella
olivat ka 1,8 päivää/vakanssi
• Muun henkilöstön toteutuneet koulutuspäivät koko toimialueella olivat ka 4,9
päivää/vakanssi
Covid-epidemian vuoksi valtaosa suunnitelluista koulutuksista peruuntui

Sisäinen mainemittari
Tavoite
Toteuma

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

Perustelu poikkeamaan

Resursseja ja sitoutumista arvion (3-5) antoi koko toimialueella 79%
vastanneista
Esimieheltä saatua tukea arviolla (3-5) antoi koko toimialueella 83%
Osaamisen kehittämistä arviolla (3-5) antoi koko toimialueella 76% ja
Avoimuutta ja vaikuttavuutta arviolla (3-5) antoi koko toimialueella 67%
Kaikista arvioinneista koko toimialueella arvion (3-5) antoi 75%

Kokonaisuudessaan toimialueen toteuma parani edellisvuodesta 3%. Avoimuus ja
vaikuttamismahdollisuuksien arvosana oli edelleen heikko, vaikka sekin parani
edellisvuodesta 3%.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

Perustelu poikkeamaan

Kirurgian va:n opiskelijoista 96% antoi arvosanan (8-10)
Gastroenterologian opiskelijoista 91% antoi arvosanan (8-10)
Syövänhoidon opiskelijoista 95% antoi arvosanan (8-10)
Koko toimialueen opiskelijoista 94% antoi arvosanan (8-10)

Toteutui tavoitteiden mukaisesti

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.
•
•
•
•

Toteuma

Perustelu poikkeamaan

Kirurgian vastuualueen opiskelijoista 79% antoi arvosanan 6-7
Gastroenterologian va:n opiskelijoista 47% antoi arvosanan 6-7
Syövänhoidon va:n opiskelijoista 73% antoi arvosanan 6-7
Koko toimialueen opiskelijoista 69% antoi arvosanan 6-7

Tavoite ei toteutunut, mutta lähimmäksi tavoitetta pääsi Kirurgian vastuualue.
Gastroenterologia jäi edelleen reilusti alle tavoitteen, mutta tulos parani edellisvuoden
29%:sta merkittävästi.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

3%

Perustelu poikkeamaan

Tähän vaikutti verisuonikirurgian siirtyminen pois toimialueelta

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa kasvoivat 6% edelliseen
vuoteen verrattuna.

Perustelu poikkeamaan

Covid-epidemian vuoksi joitain tutkimuksia jouduttiin tauottamaan eikä uusia
tutkimuksia keväällä aloitettu.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite
Toteuma

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
•
•
•
•
•

Kirurgian va:lla sairauspoissaolopäivät /vakanssi vähenivät 8% edellisestä
vuodesta
Gastroenterologian va:lla sairauspoissaolopäivät/ vakanssi vähenivät 8%
Syövänhoidon va:lla sairauspoissaolopäivät /vakanssi vähenivät 13% ja
Kanslian va:lla sairauspoissaolopäivät / vakanssi vähenivät 33%
Koko toimialueen sairauspoissaolopäivät / vakanssi vähenivät 9%

102

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

Lyhyet sairauspoissaolokerrat / vakanssi vähenivät kirurgian va:lla 20%,
gastroenterologian va:lla 17%, syövänhoidon va:lla 12% ja kanslian va:lla 21%. Koko
toimialueella nämä vähenivät 17% verrattuna edelliseen vuoteen.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

28 332

27 656

676

2,4

27 736

Toimialueella on edelleen talousarvioon sisältymätöntä henkilöstöä. Kuitenkin v.
2020 talousarvioon eroa tasattiin ja talousarvioon lisättiin muilta toimialueilta siirtyvää
hoitohenkilöstöä yht. 8,3 tp. Hoitohenkilöstön suhteen palkkakustannusten nousu
edellisestä vuodesta oli maltillinen 1,2%. Hoitohenkilöstön osalta talousarviosta
puuttuvia palkkakustannuksia on oikaistu vuoden 2021 talousarvioon. Kuitenkin
toimialueella on myös talousarvioon sisältymätöntä tutkimus- ja hallintohenkilöstöä
ja kanslian va:lla olevan henkilöstön palkat talousarviossa eivät vastaa toteumaa.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

Kirurgian va:lla toimintamenot toteutuivat 6% talousarviota alempina,
gastroenterologian va:lla toimintamenot ylittivät 1% talousarvion, syövänhoidon va:lla
toimintamenot alitti 3% talousarvion ja kanslian va:lla toimintamenot ylitti 3%
talousarvion. Koko toimialueen toimintamenot alittivat 2% talousarvion.

Investointien toteutuminen
Sitova tavoite

Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Toteuma

Investoinnit toteutuivat suunnitellusti
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Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

1 507

-5 055

6 562

-30

-57

Talousarvion toteuma suhteessa toimintakuluihin 5,8

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.

Toteuma

Koko toimialueen ulkokuntamyynnit laskivat n. 14% edellisestä vuodesta.

Perustelu poikkeamaan

Toimialueen kysyntä laski edellisestä vuodesta 1,7%. Tämä johtui alkuvuonna
alkaneesta Covid19-pandemiasta, joka supisti voimakkaasti toimintaa. Myös
ulkopuolinen kysyntä laski.
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Toimialue 3
Toimialuejohtaja Heli Leppikangas
Toimialuejohtajan varahenkilö Seija Alanen
Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

157 453

152 265

160 778

154 388

98 %

102 %

Toimintakulut

159 722

151 959

154 961

150 873

103 %

106 %

josta palkat

48 157

47 432

49 905

47 335

97 %

102 %

Tilikauden tulos

-4750

-2462,1

3048

1903

-156 %

-250 %

Tilikauden yli/alijäämä

-7841

-5467,4

117

-132

-

-6696 %

5940 %

Toimialueen tunnuslukuja
Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(netto)

Hoitojaksot

Päivä-

(laskuttava
)

kirurgia
(laskuttava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskutett
ava +
sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

Neuroalat ja kuntoutus

220,3

15 520

4565

12

41660

61,7

Korva- ja suusairaudet

159,4

1561

2251

1786

52 989

6,4

Tukiliikuntaelinkeskus

300,2

12153

4567

1182

79922

44,2

Silmäkeskus

90,1

1 431

1146

4525

50252

5,1

Toimialueen kanslia

7,6

-

-

-

-

-

YHTEENSÄ

777,6

30665

12529

7505

224823

117,4

% sairaanhoitopiiristä
- somaattinen esh

15 %

13%

19%

73 %

24 %

12 %

ja

Toimialueen 3 vuoden 2020 toimintaan vaikutti vahvasti maailmanlaajuinen koronaviruspandemia. Keväällä
toteutuneen toiminnan alasajon myötä syntynyttä hoitovelkaa ajettiin kiinni loppuvuoden aikana lisätöiden sekä
toiminnan ja resurssien uudelleen järjestämisen avulla. Hoitovelka kohdistui erityisesti kaihitoimenpiteisiin,
glaukooma- ja kostean ikärappeuman pistoshoitopotilaiden hoitoon, neurokirurgian neuromodulaatio- ja
rankakirurgisiin toimenpiteisiin, anestesiahammashoitoihin, kuulokojesovituksiin sekä korva-, nenä- ja
kurkkutautien päiväkirurgiseen leikkaustoimintaan. Toimialueen 3 hoitohenkilöstöä siirtyi vaihtelevassa määrin
työskentelemään koronapotilaita hoitavalle kohorttiosastolle ja teho-osastolle. Lääkäreille tuli oman
erikoisalapäivystyksen lisäksi vuoroja Tays Päivystys Acutan kohorttipäivystykseen Acutan toiminnan
turvaamiseksi. Henkilöstö jousti huomattavassa määrin vallitsevassa tilanteessa, vaikka ymmärrettävästi tilanne
aiheutti huolta omasta osaamisesta, terveydestä ja jaksamisesta.
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Vuonna 2020 toimialueella tehtiin ja valmistauduttiin organisatorisiin muutoksiin. Tays Hatanpään toimintaa
yhdistettiin toimialueelle 3 (fysiatria, korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä neurologian avohoitotoiminta) ja Tays
Valkeakoskella sijaitsevan aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutusosaston toiminta päätettiin ja siirrettiin Tays
Hatanpään neurologisille kuntoutusosastoille. Toimialueella valmistauduttiin uuden, vuonna 2021 toimintansa
aloittavan kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueen perustamiseen. Uudelle vastuualueelle siirtyivät
apuvälinekeskus, fysiatria sekä toimialueen erityishenkilöstö kokonaisuudessaan. Siirtyvinä toimintoina olivat
myös Tays Hatanpään neurologinen kuntoutus sekä erityishenkilöstö laajemmin toimialueen ulkopuolelta (pois
lukien toimialueet 5 ja 6).
Koronavirusepidemiaa edeltävästi ja epidemiaan varautumisesta huolimatta toimialueella toteutettiin toiminnan
sujuvoittamiseen tähtääviä muutoksia. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet muuttivat vuodenvaihteessa 2019-2020
uuteen D-sairaalaan (tuki- ja liikuntaelinkeskus). Tämän myötä käsi- ja rankakirurginen leikkaustoiminta keskitettiin
uusiin tiloihin, aiemmat kaksi vuodeosastoa yhdistettiin ja osastolla siirryttiin moniammatilliseen kiertomalliin.
Poliklinikalla otettiin käyttöön itseohjautuva tiimimalli. Tuki- ja liikuntaelinkeskuksessa otettiin käyttöön
prosessijohtamismalli, joka on mahdollistanut prosessien aiempaa paremman kehittämisen mm. eri
ammattiryhmien välisessä työnjaossa ja yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Prosessijohtamismallin
laajentamista muille vastuualueille jatketaan vuonna 2021.
Korva- ja suusairauksien vastuualueella leikkaustoiminnan hoidonvaraus
keskitettiin;
tavoitteena
potilaiden
leikkausaikojen
antaminen
mahdollisimman nopeasti ja jonottomasti. Kuulokeskuksen muutto uusiin
tiloihin helmikuussa 2020 mahdollisti myös toiminnan aiempaa paremman
kehittämisen. Suu- ja leukasairauksien poliklinikalla vietiin päätökseen
toiminnan sujuvoittamiseen tähtäävä palvelumuotoiluprosessi-hanke.
Silmäkeskuksen vastuualueella jatkettiin P5SE-strategian mukaista
toimintamallia. ACES-hanke jatkuu myös ja hankintamenettelyn kautta
hankkeelle on valittu sopimuskumppani arkivaikuttavuuden (RWD)
mittaamishanketta
kehittämään.
Silmäkeskuksessa
käynnistettiin
asiakaslähtöisemmän toimintamallin pilotointi glaukoomapotilaiden
hoidossa ja kehittämistyö robotiikan hyödyntämiseksi ajanvarauksissa.
Ikärappeumapotilaiden
pistoshoitojen
kasvusta
huolimatta
pistoslääkkeiden kustannukset laskivat tiukentuneiden kriteerien ja
lääketilauskäytäntöjen muutosten myötä. Erityisenä kunnianosoituksena
Tays Silmäkeskuksen ikärappeumatiimi voitti Lääkäriliiton laatupalkinnon
pitkäjänteisestä ja moniammatillisesta kehittämistyöstä.
Tiedolla johtamista ja digitalisaatiota vietiin toimialueella vahvasti eteenpäin
vuoden 2020 aikana. Digitalisaation hyödyntäminen vauhdittuikin
koronavirusepidemian vaikutuksista, kun käyttöön otettiin etä- ja
puhelinvastaanottoja, OmaTaysin digitaaliset palvelut ja etätyön
tekeminen. Tays Tabusta saadun tiedon avulla resursseja on voitu
kohdentaa tarveperusteisesti.
Toimialueen tutkimustoiminta oli aktiivista läpi vuoden.

Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
JOHTAMINEN
Johtaminen

Mittarin tavoitteena on mitata johtamisen onnistumista sairaanhoitopiirissä ja
toimialueilla.
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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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.
Toteuma

2,1

Perustelu poikkeamaan

Painotettu keskiarvo on parantunut edellisestä vuodesta. Yhteistulokseen
heijastuvat toiminnassa tapahtuneet muutokset kuten esimerkiksi
johtamisjärjestelmän muutos Tules-alueella (tarkempi näyttäytyminen vaatii toisen
toimintavuoden), uuden vastuualueen perustamiseen valmistauminen sekä
koronavirusepidemian vaikutukset.

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
Vastaukset 4-5 = 98 %
Vastaukset 1-2 = 0 %

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

Erikoissairaanhoito,
jäsenkunnat (te)

99414

104079

-4665

95,5

96687

Erikoissairaanhoito,
muut
sopimuskunnat
(te)

17301

17242

59

100,3

17370

Sopimusasiakkaat
yhteensä (te)

116715

121321

-4606

96,2

114057

Perustelu poikkeamaan

Koronavirusepidemiasta johtuva toiminnan alasajo keväällä -20 vaikutti
kuntamyynteihin laskevasti eikä tilanne korjaantunut enää loppuvuoden aikana
toiminnan uudelleen käynnistämisestä huolimatta.
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PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

-4 %

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Toteuma

Perustelu poikkeamaan

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

•
•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen = 100 %
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen = 79 %
Hoitoon pääsy = 98 %

Toimintaa jouduttiin ajamaan alas ja resursseja uudelleen kohdentamaan
koronavirusepidemiasta johtuen, mikä vaikutti oleellisesti hoitoon pääsyyn.
Hoitotakuuongelmaa oli erityisesti silmätaudeilla (kaihitoiminta), korva-, nenä- ja
kurkkutaudeilla (kuulokojesovitukset ja päiväkirurginen leikkaustoiminta), suu- ja
leukasairauksien osalta anestesiahammashoidoissa sekä osittain myös
neurokirurgialla neuromodulaatio- ja rankapotilaiden hoidossa. Lisäksi esimerkiksi
silmätaudeilla resursseja priorisoidaan näkövammaisuutta potentiaalisesti
aiheuttavien kroonisten silmäsairauksien hoitoon. Osasyynä poikkeamaan olivat
myös virhekirjaukset, jotka korjattiin loppuvuoden –20 aikana. Hoitotakuutilanne
leikkaustoiminnan osalta saatiin korjattua loppuvuoden –20 aikana. Polikliinisiä jonoja
on edelleen silmätaudeilla sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Lähetteen käsittely 0-3 vrk:ssa = 83 %
Hoitoon pääsy 0-30 vrk:ssa = 93 %

Perustelu poikkeamaan

Koronavirusepidemia vaikutti hoitoon pääsyyn myös kiireellisessä hoidossa.
Toisaalta myös lähettävän lääkärin ja lähetteen käsittelijän näkemykset hoitoon
pääsyn kiireellisyydestä eriävät toisinaan.
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Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

2019 = 593
2020 = 654
Hinta nousee.

Perustelu poikkeamaan

Koronavirusepidemia heijastui DRG-pisteen hintaan sitä nostavasti (kuntamyynti
laski, mutta kulut eivät laskeneet samassa suhteessa). Lisäksi esimerkiksi tuki- ja
liikuntaelinkeskuksen muutto uusiin tiloihin vaikutti ko. hintaan sitä nostavasti.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

53 %

Perustelu poikkeamaan

Tulos on säilynyt ennallaan. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät haasteet mm.
kokemus omasta osaamisesta on voinut vaikuttaa tulokseen.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

76 %

Perustelu poikkeamaan

Toteuma on parantunut edellisestä vuodesta. Henkilöstön vaihtuvuus vaikuttaa
siihen, että kaikki kehityskeskustelut eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Tulokseen
vaikuttaa laskevasti myös erilaisilla pidempiaikaisilla poissaoloilla oleva henkilöstö,
joiden kanssa kehityskeskustelua ei poissaolosta johtuen ole pidetty. Asiasta on oltu
yhteydessä koulutuspalvelujen suuntaan, mutta tilanteelle ei tässä kohtaa pystytä
tekemään mitään.

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Lääkärit 2,8
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 1,4
Muu henkilöstö 2,1

Perustelu poikkeamaan

Koronavirusepidemiasta johtuen koulutuspäivät jäivät toteuttamatta.
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Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

72 %

Perustelu poikkeamaan

Uusiin tiloihin (D-sairaala) muuttaminen ja siihen liittyvät suuret odotukset saattoivat
luoda toiveita työpaikasta, jotka eivät täysin täyttyneet. Yleisellä tasolla
koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät tuloksessa; muuttuneet työnkuvat,
epävarmuus, stressi.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

90 %

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

73 %

Perustelu poikkeamaan

Tulos on parantunut edellisestä vuodesta. Tulokseen on voinut vaikuttaa vaikeudet
lähiopetuksen toteuttamisessa; D-sairaalaan muutto ja koronavirusepidemia.
Toisaalta sanalliset arviot ovat ristiriidassa numeerisen arvosanan kanssa.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

Kasvua 20 %

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Kasvua 5

Perustelu poikkeamaan

Tutkimustoiminta vilkasta. Prosentuaaliset muutokset eivät kerro tarkkaa tietoa
tilanteesta.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

-8 %
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Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-16 %

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

48157

49905

-1748

97

47735

Palkkamenot yhteensä
(te)

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

103 %

Perustelu poikkeamaan

D-sairaalan toiminnan käynnistyminen ja varustelu lisäsivät tarvikeostoja ja. Tuomi
Logistikaan toiminta on myös kasvanut D-sairaalaan muuton myötä; tätä on
muokattu ja kuluja pienennetty loppuvuodesta -20.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-4750,4

3048

-7798,4

-155,9

1903

Koronavirusepidemiasta johtuva toiminnan alasajo keväällä -20 vaikutti
kuntamyynteihin laskevasti eikä tilanne korjaantunut enää loppuvuoden aikana
toiminnan
uudelleen käynnistämisestä huolimatta. Lisäksi lopullisessa
talousarviossa huomiotta jäivät neuroalojen toimintojen siirtoon liittyvät sisäisten
palveluiden ostot (n. 6,3 M€) toimialueelta 8.
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Toimialue 4
Toimialuejohtaja vs Marja-Leena Lähdeaho
Toimialuejohtajan varahenkilö vs Tarja Heino-Tolonen
Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

Toimialue 4

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

120 181

126 770

124 170

119 437

97 %

101 %

Toimintakulut

131 726

125 301

125 464

123 964

105 %

106 %

josta palkat

53 554

51 163

51 304

52 729

104 %

102 %

Tilikauden tulos

-14 031

-1 518

-4281

-6061,9

328 %

231 %

Tilikauden yli/alijäämä

-16 071

-3 847

-6 507

-7 650

247 %

210 %

-

Toimialueen tunnuslukuja
Vastuualueet

Keskimäärin
Hoito-päivät Hoito-jaksot Päiväkirurgia Avohoito-käynnit
Työ(kuntalaskutettava käytössä olleet
panokset
(netto)
(laskuttava) (laskuttava)
+ sis.kons.)
sairaansijat

Naistentaudit ja synnytykset

261,2

19 284

7 728

477

65 730

66,6

Lastentaudit

350,0

21 020

5 209

200

49 950

84

Nuorisopsykiatria

111,4

8 068

402

7

25 936

32

Lastenpsykiatria

130,2

2 627

219

2

22 595

15,5

4,1

0

0

0

0

0

YHTEENSÄ

856,9

50 999

13 558

686

164 211

198,1

% sairaanhoitopiiristä

15,1

15,5

19,8

6,7

17,0

16,2

Toimialueen kanslia

Vuonna 2020 covid-19 epidemia vaikutti suuresti talouteen, toimintaan ja henkilöstöön. Alkuvuosi lähti normaalisti
käyntiin, lasten- ja nuortensairaalassa elettiin muuton jälkeistä aikaa ja VTY ja osa naistentautien ja synnytysten
vastuualueen toiminnoista muutti D-rakennukseen tammikuun puolessa välissä. Lisäksi Q-rakennuksessa on
suoritettu peruskorjausta. Covid-19 pandemian vaikutukset alkoivat näkyä maaliskuussa, jolloin elektiivistä
toimintaa laskettiin alas ja henkilöstösiirtoja tehtiin koronapotilaiden hoitoon tai sen vuoksi. Kesälomakauden
jälkeen toimintaa päästiin aloittamaan taas paremmin ja loppuvuonna saatiinkin kurottua umpeen hoitovelkaa.
Loppuvuodesta toimialueen johdossa tapahtui muutoksia, kun toimialuejohtaja jäi äkillisesti pois ja varahenkilö/hrvastaava siirtyi loppuvuodeksi muihin tehtäviin. Erityistyöntekijät siirtyivät uudelle vastuualueelle 1.1.2021 ja tätä
muutosta valmisteltiin. Syntyvyyden laskeva trendi näyttää tasaantuneen.
Toimialue teki tappiollisen tuloksen. Kuntamyynnit jäivät alhaiseksi. Koronan vuoksi tulot jäivät ennakoitua
alhaisemmiksi; elektiivistä toimintaa oli keväällä vähemmän eikä henkilöstökuluja saatu suhteutettua nopeisiin
muutoksiin. Potilaat osin itse peruivat käyntejään ja etenkin lasten infektiosairaudet vähenivät rajusti.
Nuorisopsykiatrian vastuualueella paineet toiminnan lisäämiseksi kasvoi, lähetteet ovat lisääntyneet 40% viidessä
vuodessa. Samaan aikaan akuuttiosastohoitojaksojen määrä on kasvanut 100% ja eri potilaiden määrä siellä 70%.
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lastenpsykiatrian vastuualueella korona muutti lähetteiden painopistettä siten, että kiireellisten ja päivystyksellisten
lähetteiden määrät ovat lisääntyneet. Kiireetöntä hoitoa odottavien määrä kasvoi.
Muutto uusiin tiloihin lisäsi tila-, tietotekniikkakuluja, eikä niitä saatu katettua kuntalaskutuksella. Palkkamenot
ylitetiin jokaisella vastuualueella, ylitys oli suurin nuorisopsykiatrian vastuualueella. Samoin toimintamenot ylittyivät
ja tilikauden tulos negatiivinen. Digi-palveluita ja sovelluksia on otettu käyttöön. Epidemian vuoksi
etä/puhelinvastaanottoja lisättiin. Ohjelmarobotiikan käyttöönottopilotti suunniteltiin. Puolesta asioinnin rajoitukset
hankaloittavat etätoiminnan laajentamista.
Helmikuun alussa lasten päivystykseen uusina potilasryhminä tulivat psykiatriset ja vatsakipuiset lapset ja nuoret
sekä Kangasalan alle 16 vuotiaiden yle-päivystys siirtyi lasten päivystykseen. Toimintaa on lisätty mm. lasten
endoskopiat siirtyivät lastentaudeille avo- ja toimenpideyksikköön, lasten heräämötoiminta avohoitoyksikössä,
lastenortopediset leiko/päikipotilaat ja päiväkirurgiset käsi- ja plastiikkakirurgiset siirtyivät lasten kirurgian
yksikköön.
Maaliskuun alussa perinnöllisyyspoliklinikan erikoislääkärit irtisanoutuivat. Sen jälkeen toimintaa hoidettiin
ulkopuolisen emerita professorin ja kahden erikoistuvan lääkärin voimin. Kuitenkin potilasjonoja kertyi eikä
hoitotakuussa pysytty. Aloitetiin yhteistyön rakentaminen Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan
kanssa. Tarkoituksena hoitaa Oulun yliopistollisen sairaalan toimesta potilaiden hoito etävastaanotoilla.
Lastentaudeilta siirtyi kivunhoitoon erikoistunut erikoislääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin.
Kipupotilaiden hoitoa jatketaan kuitenkin lastenklinikassa ja toiminta rakennetaan uudestaan. Tämä vaatii
kuitenkin aikaa ja resurssien uudelleen järjestelyä.
Kehityskeskusteluiden tavoite saavutettiin lastentautien vastuualueella
(101 %), muilla se jäi saavuttamatta (n 70 %). Täydennyskoulutuksissa
käytiin vähän, sillä koronan vuoksi koulutukset peruuntuivat tai niitä ei
järjestetty. Kesän jälkeen on kuitenkin ollut tarjolla enemmän
etäkoulutuksia ja niihin on voitu osallistua. Lääkäreiden osalta eniten (4,5
k-pv) osallistuttiin naistentautien ja synnytysten vastuualueelta ja hoitajien
(3 k-pv) lastenpsykiatrian vastuualueelta. Sisäisen mainemittarin tulokset
heikkenivät jokaisella vastuualueella, toimialueella 3 - 5 vastanneita oli 67
%. Henkilöstön kuormittuminen on ollut havaittavissa eri yksiköissä.
Muutto uusiin tiloihin ja uusiin toimintamalleihin siirtyminen on verottanut
jaksamista. Lisäksi korona on tuonut nopeita muutoksia ja haasteita sekä
työ- että yksityiselämässä. Taloudellisen tilanteen vuoksi on jouduttu
miettimään säästötoimenpiteitä ja myös tämä on koettu kuormittavaksi.
Positiivinen muutos näkyi lyhyissä sairauslomissa ja naistentautien ja
synnytysten vastuualueella ja nuorisopsykiatrian vastuualueella myös
pitkät sairauslomat vähenivät. Toimialueella on käytössä Aktiivinen
tukemisen malli ja yhteistyötä Pirten kanssa on tehty, mm.
työterveyspsykologin antamaa tukea on käytetty enemmän.
Hoidon saatavuus ja hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa ei saavuttanut
tavoitetta. Koronapotilaiden hoitoon varautuminen on lisännyt henkilöstön
käyttöä. Hoitojaksotuottavuus kasvoi loppuvuodesta naistentautien ja
synnytysten vastuualueen ja lastentautien vastuualueen osalta.
Toimialueella oli paljon opiskelijoita ja pääosin palaute on kiittävää.
Palvelukokemusmittarin mukaan potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa
hoitoon.

113
Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

1,6

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
97 % annetuista vastauksista on ”osittain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5). 1 %
annetuista vastauksista on ”täysin tai osittain eri mieltä” (arvot 1 tai 2).

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

Erikoissairaanhoito,
jäsenkunnat (te)

88 018

96 537

-8 519

91 %

88 866

Erikoissairaanhoito,
muut sopimuskunnat(te)

10 847

11 643

-796

93 %

11 421

Sopimusasiakkaat
yhteensä (te)

98 864

108 180

-9 316

91 %

100 287

Perustelu poikkeamaan

Koronaviruspandemian vuoksi kiireetöntä hoitoa ajettiin alas. Poliklinikkakäyntejä
korvattiin puhelinsoitoilla. Potilaat itsekin peruivat vastaanottoaikoja.
Infektiotautien ilmaantuminen väheni voimakkaasti kokoontumisrajoitusten,
etätyöskentelyn ja etäopetuksen vuoksi, mikä vähensi päivystyskäyntejä
lastentaudeilla.
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PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

Vähennystä - 6 %

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Hoidon tarpeen arviointikäyntiä odottaneet 0-90 vrk 98 % ja hoitoa odottavat rajoissa
0 - 180 % 88 %. Lähetteiden käsittely 0 - 20 vrk:ssa 100 %.

Perustelu poikkeamaan

Nuorisopsykiatrialla ja lastenpsykiatrialla voimakas lähetteiden lisääntyminen
Perinnöllisyyspoliklinikan vaikea lääkäritilanne aiheutti viiveen hoitoon pääsyyn.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Kiireellinen hoitoon pääsy toteutunut 97 %

Perustelu poikkeamaan

Nuorisopsykiatrialla ja lastenpsykiatrialla lähetteiden lisääntyminen

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

Nousua NASY 12,0% ja LAS 4,4 %

Perustelu poikkeamaan

Muuttojen vuoksi henkilöstöä jouduttu käyttämään enemmän.
Koronaviruspotilaiden hoitoon varautuminen lisäsi henkilöstökuluja

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

Turvallisuusindeksi 35 %

Perustelu poikkeamaan

Henkilöstön kuormittuminen, henkilöstövähennykset ja tunne perhehuoneiden
tuomista muutoksista; potilaat ovat omissa huoneissaan ja tunne ettei voi valvoa.
Nuorisopsykiatrian jatkuva ylipaikkatilanne tuo epävarmuutta.
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HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

Toteuma 81 %

Perustelu poikkeamaan

Muutokset esimiestasolla ovat aiheuttaneet viivettä
Muutot ovat lisänneet esimiesten työmäärää ja vieneet esimiesten ajan
Listoilla edelleen henkilöitä, jotka ovat eläköityneet
(Ohjelman puutteiden vuoksi kaikki käydyt kehityskeskustelut eivät tule kirjatuiksi.
Esim lääkärin tutkimusvapaan aikana vastuualuejohtaja ei saa avattua lomaketta.)

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Lääkärit 3,4, hoitohenkilöstö ja erityishenkilöstö 1,9 sekä muu henkilöstö 2,0

Perustelu poikkeamaan

Koronan myötä koulutustarjonta vähentynyt huomattavasti, keväällä pitkään ei voinut
myöntää koulutusvapaita, koska ei voitu irrottaa perustehtävästä. Toisaalta
verkkokoulutuksia suoritettu hyvin.

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

67 %

Perustelu poikkeamaan

Henkilöstön kuormittuminen huonontanut tulosta

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

Toteuma 89 %
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Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

78 %

Perustelu poikkeamaan

Koronarajoitusten vuoksi opetusta jouduttu sopeuttamaan. Opiskelijaryhmät
suurentuneet suurempien opiskelijamäärien vuoksi, mikä vaikeuttaa opetuksen
järjestämistä.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

+ 17 %

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

+9%

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

+1%

Perustelu poikkeamaan

Koronavirusinfektion varotoimien vuoksi sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-11 %
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TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

53 553,5

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

51 304, 2

2 249,3

104,4%

52 729, 0

Varautuminen koronapotilaiden hoitoon on lisännyt hoitajatarvetta. Muuttojen vuoksi
henkilöstöresurssia on pitänyt vahvistaa.
Toisaalta äkilliset ruuhkahuiput yksiköissä on aiheuttanut lisähenkilöstön tarvetta.
Nuorisopsykiatrialla osastojen ylipaikkatilanteen vuoksi jouduttiin palkkaamaan lisää
hoitajia. Nuorisopsykiatrian kriisitiimi jouduttiin pitämään vakanssittomana.
Lastenpsykiatrialla vierihoidon tarve vaati lisähenkilökuntaa.
Lääkäreiden TVA-määrittely nosti palkkoja osalla.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

105 %

Perustelu poikkeamaan

Uusien tilojen varustaminen näkyy vielä v. 2020.
Tilakustannukset olivat merkittävät uusiin tiloihin siirtymisen myötä.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-4 281,0

-9 749,6

328%

-6 061,9

Tilikauden tulos (te)

-14 030,6

Perustelu poikkeamaan

Koronan vuoksi toiminnan alasajo vaikuttanut tuloihin, henkilöstön käyttöä
sopeutettu, mutta ei ole kyetty tekemään niin nopeita muutoksia (etenkin kevät tuotti
ylimääräisiä kuluja, ja tulot vähenivät)

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.

Toteuma

-4%

Perustelu poikkeamaan

Ei saatu toivottua hintojen korotusta.
Koronarajoitusten vuoksi potilasmäärä väheni.
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Toimialue 5
Toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen
Toimialuejohtajan varahenkilö Sari Lepistö
Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös Talousarvio
2020
2020

TP2020/
Lopull.
TA2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
TP2019

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

48 257

47 167

46 272

46 687

104 %

103 %

Toimintakulut

47 185

46 320

46 476

46 206

102 %

102 %

-

josta palkat

23 726

23 579

23 655

23 562

100 %

101 %

Tilikauden tulos

670,5

454

-597,8

88,5

Tilikauden yli/alijäämä

158,8

-192

-1235

-392,5

Vastuualueet

Työpano
kset

Hoitopäivät
(netto)

Psykoosisairauksien
vastuualue

176,1

Yleis- ja
neuropsykiatrian
vastuualue

(laskuttava)

Päiväkirurgia
(laskuttava)

Avohoito-käynnit
(kuntalaskutetta
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

40 034

1 517

-

3254
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234,4

31 756

1 355

-

30 816

95,6

Toimialueen 5 kanslia

11,8

-

-

-

-

-

YHTEENSÄ

422,4

71 790

2 872

-

34 070

211,6

7,4

21,6

4,1

-

3,5

17,2

% sairaanhoitopiiristä

Hoitojaksot

Tampereen kaupungin ja Taysin mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiohankkeessa 2019-2020
toimialueelle suunniteltiin siirtyväksi 1.1.2021 noin 5000 potilaan hoitovastuu, 16 mielenterveys- ja
päihdepalveluiden avohoitoyksikköä ja 205 henkilöstövakanssia. Tampereen kaupungin Sarviksen-toimipisteen
vakavien sisäilmaongelmien vuoksi kartoitettiin ja saneerattiin uudet toimitilat Hallituskadulle syystalven 2020
aikana ja Hallituskadun mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimipiste suunniteltiin aloittavan toimintansa
4.1.2021. Tilojen saneeraus ja palveluiden keskittäminen Tampereen ydinkeskustaan jatkuu kesäkuun
2021loppuun asti, jolloin toimintatilat viimeisille siirtyville yksiköille valmistuvat. Henkilöstönäkökulma huomioitiin
hankeorganisaatiossa, kehittämisryhmissä, perehdytyksessä ja tiedottamisessa. Potilaat ja omaiset pääsivät
vaikuttamaan palvelujärjestelmän uudistukseen. Kustannuslaskennassa jouduttiin tekemään oletuksia ja
toteutumiseen vaikuttivat myös järjestelmien vaihdot ja kirjaamistavat, jolloin suoritteet voivat muodostua vähän
ennakoidusta poiketen. Laskennan taustalla olleissa kustannusrakenteissa oli muutostilanteessa epävarmuuksia.
Talousarviovalmisteluun sisältyi paljon muuttuvia komponentteja. (tilat, ict, palkkaharmonisaation toteutuminen
jne). Näiden vuoksi talousarviota oikeellisuutta ja sen toteutumista pitää tarkastella vuoden 2021 aikana ja
tarvittaessa tehdä talousarviomuutoksia.Integraation vaikutuksien arviointia varten nimettiin seurantaryhmä ja
sovittiin tavoitteiden toteutumisen seurantamittarit. Psykiatrian toimialueen uusi kolmen vastuualueen
organisaatiomalli suunniteltiin otettavan käyttöön 1.1.2021.

119

Koronapandemia muutti toimialueen toimintaa, vaikka koronapositiivisia ei ollut potilaissa eikä henkilökunnassa.
Varauduttiin kohorttiosastolla ja erilaisilla eristystoimenpiteillä ja niiden suunnitteluilla. Henkilökunnan
poissaoloissa koronatestauksen ja tulosten odottelut näkyivät jonkun verran. Shp:n psykiatrian alueellista kenttää
ohjeistettiin sekä valtakunnasta että shp:n saatujen ohjeiden mukaisesti ja psykiatrian osaltatietoja välitettiin
puolestaan THL:n ja STM:n. Alueella siirryttiin jonkun verran etävastaanottoihin. Ryhmätoiminnoissa oli selvä
vähennys, mikä heijastui pitkäaikaisten potilaiden vointiin ja sairaalan käytön lisääntymiseen.
Sairaala oli maaliskuun -20 jälkeen erityisen täynnä koko loppuvuoden.
Ajoittain potilaita oli ylipaikoilla, mikä aiheutti kuormitusta niin potilaissa kuin
henkilökunnassa. Henkilökunnan sairauspoissaoloissa tuli kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna. Potilaiden sijoittuminen päivystyksestä osastoille oli
ajoittain
epätarkoituksenmukaista.
Sairaalan
kuormituksen
takia
yleissairaalapsykiatrian poliklinikan kapasiteettia supistettiin ja henkilöstöä
siirrettiin päivystyspoliklinikan rajapintaan turvamaan potilaiden jatkohoitoja
ja estämään tarpeetonta sairaalaan tuloa. Tämä puolestaan vaikutti siihen,
että yleissairaalapsykiatrian konsultaatioita muille toimialueille jouduttiin
rajaamaan. Sastamalan viikko-osasto muutettiin 24/7 toimivaksi osastoksi,
jotta sairaalan paikat olisivat paremmin riittäneet. Muut shp:t ja valtion
mielisairaalat eivät kyenneet auttamaan hankalassa paikkatilanteessa.
Muutamia potilaita pystyttiin lähettämään Seinäjoelle ja Hämeenlinnaan.
Loppuvuonna remontointiin ja kalustettiin uusi osasto hyvin nopealla
aikataululla, koska sairaansijat eivät riittäneet. Uusi osasto APS8,
suunniteltiin avattavaksi 4.1.2021. Henkilöstö rekrytoitiin sekä omasta
henkilöstöstä että ulkopuolisista sijaisista.
Lääkäreiden rekrytoinnissa onnistuttiin toimialueella, vaikka edelleen
rikoislääkärin vakansseissa työskentelee erikoistuvia lääkäreitä jossain
määrin. Kesästä lähtien tehtiin yhteistyötä Tampereen kaupungin rekrytoinnin
kanssa, mutta syksyn aikana avohoidon tilanteeseen ei saatu juurikaan
parannusta. Tampereen avopalveluiden lääkärivaje tuntui selkeästi myös
sairaalan toiminnassa ja jatkohoitojen järjestymisen ongelmina.
Valtion mielisairaaloiden käyttö pidettiin edelleen suhteellisen alhaisella
tasolla (vrt muut sairaanhoitopiirit).
Transpoliklinikan toiminnassa ja hoitotakuussa pysymisessä oli edelleen
ongelmia, vaikka toimintaa vahvistettiin. Lähetteiden jatkuva kasvu ja
hoidossa olevien potilaiden määrän kasvu jatkoi edelleen kasvamistaan.

Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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
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3 ja muille 1. Toimialueen tulos lasketaan mittarien painotetusta keskiarvosta.
Johtamisen onnistumistavoitteelle valtuusto määrittää tavoitetason.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.
Toteuma

2,7

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma
Perustelu poikkeamaan

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).
86 % ”osittain tai täysin samaa mieltä” ja 4 % ”täysin tai osittain eri mieltä”
Psykiatrialla luku on hyvä, koska iso osa potilaista tulee tahdosta riippumatta. Luku
oli edellistä vuotta parempi.

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

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

Sopimusasiakkaat
yhteensä (te)
Perustelu poikkeamaan

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

43 182

41 858

1 324

103,2

41 022

470

665

-195

70,7

813

43 652

42 523

1 129

102,7

41 835

Koronasta johtuen keväälle osui hiljainen jakso ja pitkään näytti, että kuntamyynnit
toteutuvat alle tavoitteen. Vuoden viimeinen kolmannes kuitenkin oli hyvin ruuhkaista
aikaa. Tätä loppuvuoden korkeaa kuormitus-tilannetta oli mahdotonta ennustaa vielä
alkusyksystä, kun tehtiin talousarviomuutosta ja myyntejä laskettiin alkuperäisestä
tavoitteesta sen hetkisen arvion mukaan.
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PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

Muutos edelliseen vuoteen - 5 prosenttiyksikköä.

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Toteuma

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

Lähetteet käsitelty 0-21 vrk:ssa 100 %
Hoitoa odottavat rajoissa 0-180 vrk 98 %

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Kiireelliset lähetteet käsitelty 0-3 vrk:ssa 96 %
Kiireelliseen hoitoon päässeet määräajassa 0-30 vrk:ssa 93 %

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

Potilaskohtaiset kustannukset suhteessa edelliseen vuoteen kasvaneet 4,1 %

Perustelu poikkeamaan

Eri potilaiden määrä pieneni hiukan edellisestä vuodesta. Samalla kulut kasvoivat.
Mm. lomarahojen palauttaminen täysimääräisiksi v. 2020 näkyy henkilöstövaltaisella
alalla isona kulukasvuna.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

Turvallisuusindeksi 10 % (vuonna 2019 43 %)
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HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

82 %

Perustelu poikkeamaan

Muutoksia esimiestehtävissä sekä pitkiä poissaoloja henkilöstössä

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Lääkärit 2,3
Hoito- ja erityishenkilöstö 2,0
Muu henkilöstö 1,0

Perustelu poikkeamaan

Korona vuonna koulutuksista suurin osa peruttiin

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

69 %

Perustelu poikkeamaan

Sairaalan kuormittuminen näkyy myös henkilöstön jaksamisessa. Väkivaltahaaste
nostettu esiin. Toimialueella paljon muutoksia ja toisaalta epävarmuutta niihin liittyen.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

94 %

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

87 %
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Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

Muutos -58 %

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Muutos +36 %

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Muutos +20 %

Perustelu poikkeamaan

Pitkiä poissaoloja ja etenkin tuki-ja liikuntaelinten sairauspoissaolot kasvaneet. Toki
koronaan liittyvät hengitystie-elinsairaudet myös hieman lisääntyneet.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

Muutos -22 %

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

23 726

23 655

70,8

100,3

23 562

Palkoissa hyvin pieni ylitys 0,3 %. Lomapalkkavelan muutos toteutui talousarvion
varausta selvästi suurempana.
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Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

Toimintakulujen toteuma 102 % talousarvioon nähden

Perustelu poikkeamaan

Toimintakulujen ylityksen taustalla olivat mm. koronasta johtuvat suojaustarvikkeiden
hankinnat, joita ei oltu huomioitu talousarviossa. Myös ulkopuolisten palveluiden ostot
ylittyivät, suurimpana eränä valtion mielisairaaloiden ostot. Ennakointi poikkeamiin
vuoden mittaan oli haastavaa, koska tilanne vaihteli eri kuukausina hyvin paljon.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

671

-598

1 268

-112,2

89

Tilikauden tulos oli selvästi tavoitetta parempi. Tuloksen taustalla ovat etenkin
loppuvuoden korkeat myyntituotot sekä valtiolta saadut koronatuet. Vuoden
viimeisinä kuukausina osastojen kuormitus oli hyvin korkea ja tämä ei ollut
ennakoitavissa vielä alkusyksystä, kun tehtiin talousarviomuutosta ja alkuvuoden
toiminta oli ollut normaalia hiljaisempaa.
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Toimialue 6
Toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
Toimialuejohtajan varahenkilö Vuokko Sivula
Tilinpäätös
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Talousarvio
2020

TP2020/
Lopull.
TA2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
TP2019

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

18 266

18 558

18 388

17 834

99 %

102 %

Toimintakulut

18 078

18 296

18 441

17 645

98 %

102 %

josta palkat

9 829

10 070

10 121

9 853

97 %

100 %

Tilikauden tulos

0

67

-248

2

Tilikauden yli/alijäämä

0

0

-332

0

-

Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(netto)

(laskuttava)

Tukikeskus

160,8

27 305

Erityishuollon
asiantuntijapalvelut

27,3

Toimialueen kanslia
YHTEENSÄ
% sairaanhoitopiiristä
- somaattinen esh

Hoitojaksot

Päiväkirurgia
(laskuttava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskutettava
+ sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä
olleet
sairaansijat

612

-

84

80,0

-

-

-

5451

-

6,7

-

-

-

-

-

194,8

27 305

612

-

5535

80,0

3,4

8,2

0,9

-

0,6

6,5

Toimialueen pitkäntähtäimen strategisia tavoitteita työstettiin toimintavuoden aikana valmistelemalla
sairaanhoitopiirin uudistetun strategian painopisteet huomioiva kehitysvammahuollon tulevaisuusohjelma.
Kehitysvammahuollon toimialueen keskeinen strateginen tavoite vakiinnuttaa asemansa vaativan erityishuollon
tuki- ja osaamiskeskuksena maakunnallisesti ja Pirkanmaan erva-aluetasoisesti on huomioitu kaikissa
kehittämistoimissa, vaikka rakenteelliset ja lainsäädännölliset ratkaisut ovat kesken. Sairaanhoitopiirin sisäisessä
johtamisrakenteen uudistuksessa toimialueen itsenäistä asemaa uudelleen arviotiin.
Toimialueella vuonna 2019 käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa valmisteltiin taloudellisuutta ja tuottavuutta
parantavia toimenpiteitä laitoshoidon kuormitusasteen ja tilatehokkuuden parantamiseksi, henkilöstön
työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä osaamisen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Tehdyt muutokset tulivat
täysimääräisesti käyttöön vuonna 2020. Koronan vaikutuksista huolimatta toimialueen talouden toteuma oli
erinomainen ja kunnille palautettiin ennätyksellinen ylijäämä noin 1,4 miljoonaa euroa. Sekä pitkät että lyhyet
sairaspoissaolot vähenivät merkittävästi ja laitoshoidon kuormitusaste nousi edellisvuodesta 7,1%.
Toimintavuoden alussa toteutettiin palvelujen uudelleen organisointeja ja tilatehokkuutta parantavia toimia.
Kehitysvammapoliklinikka käynnistyi tammikussa saneeratuissa tukikeskuksen asiantuntijapalvelujen tiloissa.
Muuton myötä siirryttiin Taysin uudistamisohjelman mukaiseen uudenlaiseen toimintakonseptiin, joka pitää
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sisällään monitilatoimisto ympäristön ja erilliset vastaanottohuoneet. Samalla totutettiin hallinnollinen yhdistyminen
samaan yksikköön yhden lähiesimiehen alaisuuteen. Toiminnallinen kuntoutus siirrettiin tukikeskuksen
vastuualueelta asiantuntijapalvelujen vastuualueelle ja sihteerityövoima keskitettiin toimialueen kansliaan.
Uudelleen organisointien yhteydessä kehitettiin asiakaslähtöistä asiakasprosessia sekä yleis- ja potilashallinnon
prosessien sujuvuutta. Toimialueen hallinto aloitti toimintansa uudessa monitilatoimistossa. Kuntoutuksellisiin
tarpeisiin käyttöönotettiin uudet allaskuntoutustilat, kuntosali sekä lahjoitusvaroin toteutettu virtuaalipeliseinä.
Uusiin tiloihin muutot sujuivat hyvin, mutta toimintojen kehittämisessä ei edetty toivotulla nopeudella pandemian
viedessä voimavaroja kehittämiseltä.
Kuntoutuksen sisältöä kehitetiin toimintavuonna eri tavoin. Toimialue aloitti monivuotisen kehittämisprojektin
yhdessä viiden muun erityishuoltopiirin ja Kehitysvammaliiton kanssa emotionaalisen kehityksen arviointityökalun
käyttöönottamiseksi Suomeen. Kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseksi toimialueella validoitiin ja käyttöön
otettiin CMAI-levottomuusmittari. Lapset puheeksi- menetelmästä saatiin hyviä kokemuksia ja Kun lapsi satuttaahankkeessa kehitettiin perheille tukimuotoja haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa pärjäämiseksi.
Osastoproviisori kokeilu aloitettiin psykososiaalisessa kuntoutusyksikössä.
Henkilöstön osaamista on lisätty osallistumalla mm. Voimavarakeskeisen perhe-ja verkostotyön koulututukseen,
NDT-koulutukseen, EMO-hankkeen koulutuksiin, Kuntoutuspainotteinen sovellettuun käyttäytymisanalyysi
koulutukseen, seksuaalineuvojan koulutukseen sekä eri työntekijöiden ammattialakohtaisiin koulutuksiin. Suoliaivoakselin merkitys kuntoutuksessa -seminaari järjestettiin yhteistyössä
Kehitysvammalääkärit ry:n kanssa.
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi aloitettiin Jatkuvan
kehittämisen
taulun
käyttöönotto
toimialueella.
Työhyvinvoinnin
edistämiseksi sopeutettiin tehtävänkuvia ja mahdollistettiin osa-aikaista
työskentelyä, hankittiin ja kehitettiin erilaisia turvallisuutta parantavia
suojavälineitä
ja
kalusteita,
kehitettiin
turvallisuuspoikkeamien
käsittelyprosessia,
toteutettiin
yksilökehityskeskustelujen
lisäksi
ryhmäkehityskeskusteluja, hankittiin erilaisia taukoliikuntavälineitä ja
ryhmämuotisen toiminnan ollessa estyneenä toteutettiin muuta
pienimuotoista tyhy-toimintaa arjen työn lomassa. Työsuojelutoimien
tasalaatuisuuden varmistamiseksi käynnistettiin työsuojelun auditointimallin
kehittäminen.
Asiakaslähtöistä palvelun kehittämistä toteutettiin mm. poliklinikkatoiminnan
uudelleenorganisoinnissa, parantamalla tavoitettavuutta, varmistamalla
osaamisen optimaalista hyödyntämistä ja pyrkimällä vähentämään
työntekijöiden poissaoloista johtuvia asiakasaikojen peruuntumisia.
Tukikeskuksen
asiakkaan
itsemääräämisoikeuden
varmistamiseksi
käynnistettiin IMO itsemääräämisoikeusauditointi- mallin kehittäminen.
Kunta-asiakkaan
palvelun
parantamiseksi
työstettiin
sähköistä
palvelupyyntöä.
Poikkeuksellinen Korona-vuosi on aiheuttanut epävarmuutta, lisännyt työn
kuormittavuutta, vienyt voimavaroja kehittämistyöltä ja aiheuttanut
lisäkustannuksia. Samaan aikaan kuitenkin vuosi on tuonut tullessaan
merkittäviä edistysaskeleita työskentelytapojen tehostumiseen ja sähköisten
työkalujen hyödyntämiseen.
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Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

Ka. 5,1

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
97 % ”osittain tai täysin samaa mieltä” ja 1 % ”täysin tai osittain eri mieltä”

PROSESSI
Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

Turvallisuusindeksi 2020 oli 34 %, vuonna 2019 oli 19 %

Perustelu poikkeamaan

Laitoskuntoutusjaksoille tulevat asiakkaat yhä vaikeahoitoisempia ja väkivallan uhka
lisää työn psykososiaalista kuormittavuutta. Ennakointi on mukana kaikessa arjen
toimintojen suunnittelussa ja turvallisuuteen liittyviä kehittämistoimia tehdään
jatkuvasti. Vaikka tavoitetta ei saavutettu, turvallisuusindeksi on kehittynyt
positiiviseen suuntaan edellisvuodesta.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

Toteutuneet kehityskeskustelut olivat 90 %:a v. 2020.
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Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Lääkärit 3,2
Hoito- ja erityishenkilöstö 2,8
Muu henkilöstö 2,7 vrk.

Perustelu poikkeamaan

Poikkeuksellisesta Korona vuodesta johtuen suunniteltuja koulutuksia
toteutumatta. Lääkärityövoimapula vaikeuttanut koulutuksiin osallistumista.

jäi

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

76 %

Perustelu poikkeamaan

Resurssien ja henkilöstön sitoutumisen sekä esimieheltä saadun tuen osa-alueilla
tavoite saavutettiin. Tavoitteita ei saavutettu osaamisen kehittämisen sekä
avoimuuden ja vaikutusmahdollisuuksien osa-alueilla. Toimialueella tehdyt
rakenteelliset uudelleen järjestelyt sekä Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat
vieneet voimavaroja osaamisen kehittämistyöltä, vaatineet tehtävänkuvien uudelleen
järjestelyjä ja aiheuttaneet epävarmuutta.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

93 %

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

+600 %

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna -18 %:a.
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Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna -3 %:a.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

9 829

10 121

-97

Toteuma%

97 %

Toteuma
2019

9 853

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

Toteuma 98 %:a verrattuna talousarvioon.

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-0,2

-248

-248

0,1

2

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.

Toteuma

Muutos edelliseen vuoteen -4,3 %:a.

Perustelu poikkeamaan

Jäsenkunta kysyntä on ollut suurta ja laitoshoidon kuormitusaste noussut
edellisvuodesta merkittävästi. Ulkokuntakysyntään ei ole aina pystytty vastaamaan,
koska asiakaspaikat ovat olleet täynnä.
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Toimialue 7
Toimialuejohtaja Sirpa Rainesalo
Toimialuejohtajan varahenkilö Anu Tanskanen
Tilinpäätös
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Talousarvio
2020

TP2020/
Lopull.
TA2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
TP2019

Toimialue 7

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

100 067

97 082

94 836

92 693

106 %

108 %

Toimintakulut

103 072

96 663

103 118

94 774

100 %

109 %

josta palkat

36 422

32 104

35 664

32 733

102 %

111 %

Tilikauden tulos

-3 815

-659

-9 358

-2 847

Tilikauden yli/alijäämä

-4 806

-1 785

-10 466

-3 703

-

Toimialueen tunnuslukuja
Vastuualueet

Työpanokset

Hoitopäivät
(netto)

Hoitojaksot

Päivä-

(laskuttava)

Acuta päivystyksen
va

266,2

7 021

Tehohoidon va

120,5

EKA va
Toimialueen kanslia
YHTEENSÄ
% sairaanhoitopiiristä

kirurgia
(laskuttava)

Avohoitokäynnit
(kuntalaskutett
ava +
sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

6 763

6

114 011

25,9

4 733

1 736

-

-

19

84,7

-

-

-

-

-

9,3

-

-

-

-

-

480,8

11 754

8 499

6

114 011

44,9

8,5

3,6

12,4

0,1

11,8

3,7

Vuonna 2020 toimialueen toimintaa leimasi Covid-19 epidemia, siihen varautuminen ja sen hoitaminen.
Epidemialla oli poikkeuksellisen laajat vaikutukset toimialueeseen, johtuen toimialueen luonteesta. Kaikilla
vastuualueilla oli esimiesvaihdoksia. Päivystyksen vastuualueen osalta taloudellinen toiminta oli heikkoa, mutta
muut vastuualueet pärjäsivät niille asetetuissa taloudellisissa tavoitteissa. Uudistamisohjelma oli osan vuodesta
jäissä pandemiasta johtuen, mutta loppuvuonna asian valmistelu pääsi vauhtiin teholla ja päivystyksessä.
Acutan ja Valkeakosken päivystyksen käyntimäärät vähenivät merkittävästi maaliskuun puolivälistä alkaen.
Toukokuussa määrät kääntyivät hiljalleen nousuun ja kesän ja loppuvuoden ajan käyntimäärät ovat olleet samalla
tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuositasolla käyntimäärissä oli laskua 3785 käyntiä. Lääkäriresurssi on ollut niukka
ja ostopalvelua Terveystalolta käytettiin sen paikkaamiseen. Valkeakosken päivystyksen vuokratyövoima
kilpailutettiin uudestaan. Koronapandemia käynnisti varautumistoimet päivystyksessä, joka toi mukanaan sekä
uusia käytännön järjestelyitä, että työvoimaa. Koronaepidemiasta johtuen henkilöstömenot ylittyivät, vaikka
valtiontukea palkkamenoihin saatiin yli 3 m€. Tarkkailuosasto (PTO) siirrettiin toisiin tiloihin, jotta Acutaan saatiin
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perustettua kohorttiosasto hengitystieinfektio-oireisille. Tarkkailuosaston paikkamäärää myös kasvatettiin ajoin 25
paikkaan.
Koronaneuvontapuhelin aloitti toimintansa viikolla 10. Puhelumäärät olivat maalis-huhtikuussa jopa 800 puhelua
päivässä, tällä hetkellä puhelumäärät ovat noin 200 puhelua/vrk, ja toimintaa pyöritetään Acutan toimintana.
116117 -soita ensin palvelua valmisteltiin koko vuosi ja palvelu otettiin suunnitellusti käyttöön 2021 vuoden alusta.
Viime vuosikymmenen jatkunut ensihoidon tehtävämäärien kasvu taittui jo v 2019, ja 2020 laskua
kokonaistehtävämäärässä oli 3,4%. Eniten laskua tapahtui kiireellisimmissä, A- ja B- luokan tehtävissä, hieman
nousua C-tehtävissä, D-tehtävien säilyessä entisellä tasolla. Ensihoidon resurssit säilyivät ennallaan, eikä
palvelutasototeumassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Loppuvuodesta valmistauduttiin Virtain-Ruoveden
alueen oman tuotannon aloittamiseen.
Anestesialla siirryttiin hajautuneempaan toimintaan D sairaalan avattua, tämä näkyy uudenlaisina toimintamalleina
ja laatuun panostamisena sekä myös lisääntyneenä resurssitarpeena useamman pienemmän toimipisteen vuoksi
erityisesti virka-ajan loppuessa. Työaikalain ja lääkärisopimuksen vuoksi jouduttiin arkeen lisäämään 4.s
anestesiapäivystäjä.
TA8:n Hatanpään sairaalan anestesialääkärien integraatiota EKAan 1.1.2021. pohjustettiin ennakoivasti keväästä
2020 alkaen hyvässä ilmapiirissä.
Sähköisen anestesiasuunnitelma-alustan suunnittelu eteni hyppäyksittäin kohti suunniteltua tuotantokäytön
aloitusta 2021-2022.
Teho-osasto on toiminut Finn-Medi 1:ssä 20 potilaspaikalla ja 18
potilaspaikalla viikonloppuisin (30.5.20 lähtien). Teho-osastolla
huoneessa 7 tapahtunut vesivahinko vähensi tehopaikkoja väliaikaisesti
1 paikalla toukokuussa.
Vuonna 2020 teho-osastolla hoidettiin 1725 potilasta (lisäystä 83
hoitojaksoa). Nettohoitopäiviä kertyi 4623, joka on 415 enemmän kuin
2019. Tehohoitoa ja tehostettua valvontaa vaativista potilaista
operatiivisia potilaita oli lähes puolet eli 45 % ja päivystyspotilaita 73 %.
Keskimääräinen hoitoaika oli 2,7 päivää (2019 2,6 päivää).
Tehon osalta kulunutta vuotta leimasi Covid-19 pandemia. Uusia tehoosastoja perustettiin ensin D-sairaalaan, sitten K6lle ja lopulta A6lle.
Enimmillään tehohoidon paikkoja oli 39.
Muiden yksiköiden
hoitohenkilökuntaa pikakoulutettiin tehohoitajien avuksi. Tehopotilaan
hoito ja voinnin arviointi -koulutukseen osallistui 293 hoitajaa. Uusia
sairaanhoitajia teholle siirtyi 72, jotka tulivat 19 eri yksiköstä. Lisäksi siirtyi
kolme esimiestä ja yhteensä 13 lääkäriä. Teholla työskentelyaika muualta
siirtyneillä hoitajilla vaihteli päivästä 9 viikkoon, viimeiset 10 hoitajaa
lopettivat vasta 30.9.2020.
Teho-osaston ja Sydänsairaalan yhteistyön selvitystyö valmistui kesällä
2020 eikä yhdistymisestä saataisi taloudellista etua. Toiminnallisen
yhteistyön kehittämistä jatketaan. Tehon taloudellinen tilanne oli kuitenkin
2020 ylijäämäinen, kiitos kauan toivotun hinnankorotuksen sekä osastolla
tehtyjen toiminnan muutosten ansiosta.
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Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

ka 2,3. Tehohoidon osalta tulos puuttuu. Kanslia 5,3, eka 5,0, acuta 2,3

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
95% 4-5, 2% 1-2, vastanneiden lkm 61

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

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

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

38 818

39 068

-250

99

40 449

549

626

-77

88

641

-327

99

41 090

39 694
39 367

Covid-19-pandemian vuoksi käyntimäärät vähenivät merkittävästi keväällä 2020
Acutan ja Valkeakosken päivystyksessä ja tämä selittää kuntamyyntien
vähenemisen. Alkuperäistä jäsenkuntamyyntiä pienennettiin
talousarviomuutoksessa koronan vuoksi 1 932 t€. Jäsenkuntamyynnit toteutuivat
99 % muutettuun talousarvioon nähden.
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Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite

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

Toteuma

82% 4-5, vastanneiden lkm 123

PROSESSI
Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

+99 euroa, 17,7%

Perustelu poikkeamaan

Koronavarautumisesta johtuen ylimääräistä henkilökuntaa, tiloja, labroja sekä
palvelu- ja materiaaliostoja.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

4-5 -8%, 1-2 + 11%, turvallisuusindeksi 22%, vastanneiden lkm 373

Perustelu poikkeamaan

Teho-osasotolla tulokset heikentyneet merkittävästi, koronan ja pikakoulutettujen
hoitajien vaikutus?

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

38%

Perustelu poikkeamaan

kirjautumisen ongelmaa, mutta myös koronan vaikutusta, keskusteluja ei ehditty
käydä normaalissa mittakaavassa

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

lääkärit 3, hoitajat 1,7, muu henkilöstö1,8

Perustelu poikkeamaan

Koronan vuoksi koulutuksia ei järjestetty normaalisti
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Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

57%

Perustelu poikkeamaan

Useat muutokset ja korona varautuminen vaikuttaneet

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

88%

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

37%, vastanneiden lkm 152

Perustelu poikkeamaan

anestesian ja päivystyksen osalta vastaukset puuttuvat, vain teholta vastaus, tehon
opetus poikkeusoloissa lähes koko vuoden

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

-17%

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

-5%

Perustelu poikkeamaan

Perinteisesti julkaisutoimintaa eniten anestesialla ja teholla, poikkeus vuonna ei
mahdollisuutta normaalisti pitää tutkimusvapaita
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Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

4%

Perustelu poikkeamaan

Osin acutassa mutta erityisesti teholla sairauspoissaolopäivien kasvua, muuten TA
vähennystä. Tehon työhyvinvointi ongelmat vaikuttamassa, näihin puututtu erillisen
ohjelman avulla. Osa poissaoloista selittyy koronanäytteenotoilla ja tulosten
odottamisella

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-12%

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

36422

35664

758

102

32 733

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Ylimääräistä henkilökuntaa ja ylimääräisiä päivystysrinkejä koronan vuoksi

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

100%

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-3815

-9358

+5543

41

-2 847

Talousarviomuutokseen vietiin Covid-19-kuluja, mutta ei valtiolta joulukuussa saatua
Covid-19-tukea.
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Toimialue 8
Toimialuejohtaja Petri Oivanen
Toimialuejohtajan varahenkilö Anu Nyman
Tilinpäätös
2020
Toimialue

Talousarvio
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

83 400,60

85 761,50

76 944,9

97 369,3

108,4

85,7

Toimintakulut

-78 342,40

-89 999,10

-86 379,5

-91 044,8

90,7

86,0

-

josta palkat

-31 381,20

-35 516,00

-32 683,4

-37 857,7

96,0

82,9

Tilikauden tulos

4 398,60

-5 001,30

-10198,3

5 370,4

-43,1

81,9

Tilikauden yli/alijäämä

3 446,90

-6 242,70

-11444,5

4 499,8

-30,1

76,6

Toimialueen tunnuslukuja
Avohoitokäynnit

Päiväkirurgia
(laskuttava)

Keskimäärin
käytössä
olleet
(kuntasairaansijat
laskutettava +
sis.kons.)

Työpanokset

Hoitopäivät
(netto)

Hoitojaksot
(laskuttava)

Sisätautien vastuualue (va61)

114,9

26 684

3 528

15 513

86

Neurologian ja fysiatrian
vastuualue (va62)

86,1

16 444

239

1 931

58

Geriatrian ja yleislääketieteen
vastuualue (va63)

143,6

23 994

3 117

14 142

76

Leikkaustoiminnan vastuualue
(va64)

185,0

14 472

4 248

1 850

35 909

53

Toimialueen kanslia (va60)

29,2

-

-

-

-

-

YHTEENSÄ

558,8

81 594

11 132

2 543

67 495

272

% sairaanhoitopiiristä

10 %

25 %

16 %

18 %

7%

22 %

Vastuualueet

Vuosi 2020 oli TA8 viimeinen toimintavuosi toimialueena. Merkittävimmät muutokset olivat keväällä tehdyt
neurologian lääkäritoiminnan ja kuntalaskutuksen sekä fysiatrian yksikön siirtyminen TA3:lle, sisätautien
vuodeosaston HB4 kesäsulku, sen toimiminen syksyllä Puistosairaalassa ja osaston toiminnan siirtyminen
Tampereen kaupungille vuodenvaihteessa 2020-21. Akuuttigeriatrian osasto siirtyi Puistosairaalasta
Kantasairaalaan. Vuoden loppuessa Tampereen kaupungille siirtyi geriatrian poliklinikan vastaanottotoiminta ja
Rauhaniemen lääkäritoiminta. Neurokirurgian leikkaustoiminta käynnistyi Hatanpäällä loppuvuodesta. Syksyllä
Pshp:n suunnitteluseminaarissa mahdollistettiin Tays Hatanpään palliatiivisen yksikön perustaminen ja
konsultaatiotoiminta. Samalla päätettiin yleislääketieteen osaston muuttamisesta akuuttigeriatrian osastoksi, jonka
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yhteyteen em. palliatiivinen osastokin sijoittuu. Lisäksi sisätautien vastuualueen infektio-osasto ja sisätautiosasto
vaihtoivat keskenään sijaintia. Tämä mahdollisti infektio-osastolle (HINF) tarkoitukseen paremmin sopivat tilat.
2/2020 TA8:lle annettiin tehtäväksi valmistella sekä toiminnan integroiminen muihin toimialueisiin että hoitotyön
palvelualueen suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen. Myös toimialuejohtaja vaihtui. 8/2020
toimialueintegraation suunnitteluun perustettiin ohjausryhmä. Suunnittelu ja toteutus saatiin tehtyä määräajassa.
Vuoden vaihtuessa lääkärityön vastuu siirtyi keskussairaalan toimialueille hoitotyön säilyessä yhtenä
kokonaisuutena pois lukien neurologisten kuntoutusosastojen henkilökunta. Hematologian poliklinikkatoiminta
siirtyi verisairauksien keskukseen muun sisätautien poliklinikkatoiminnan jatkuessa Hatanpäällä. Päätös
Äitiysultran siirtymisestä vuoden vaihteen jälkeen keskussairaalan tiloihin tehtiin 12/2020.
Hoitoketju Tampereen kanssa toimi aiempaa paremmin, mutta loppuvuodesta jatkohoitopaikkaa odottavia oli
kuitenkin hyväksyttävää enemmän. Tämä liittyi Rauhaniemen koronaepidemiaan. Osastojen kuormitus pysyi
riittävällä tasolla, vaikka keväällä (koronanepidemian alkuvaiheessa) paikkoja oli vapaana keskimääräistä
enemmän. Toimintaluvut pysyivät hyvällä tasolla heijastaen toimintojen järjestämisen muutoksia.
Kuntoutusosaston K5 ja TA1:n sisätautiosaston toiminta Sastamalassa jatkui pääsiäisestä alkaen yhteisosastona
liittyen vähäiseen potilasmäärään ja koronaepidemian vaikutuksiin. Osasto K5 siirtyi TA3:lle vuodenvaihteessa.
Koronapandemia vaikutti koko Pshp:n toimintaan käytännössä koko vuoden. Sen vaikutuksia TA8 on kommentoitu
yksityiskohtaisemmin jäljempänä.
Leikkaustoiminnassa salimäärä laski 9 saliin 1/2020. Myös henkilöstöä
siirtyi toisille toimialueille. 3/2020 alkanut koronaepidemia edellytti
henkilöstösiirtoja ja salimäärän vähentämistä tilapäisesti. Vuonna
2020 tehtiin leikkauksia noin 5 200 eli 1 800 leikkausta vähemmän
kuin v. 2019, mikä johtui salimäärän pudottamisesta koronan
vaikutuksesta.
Huolimatta
nopeista
muutoksista
saleissa,
poliklinikoilla ja osastoilla leikkaustoiminnan prosessit toimivat hoidon
saatavuuden häiriintymättä. Salien vaihtoaikoja ja hoitoaikoja kyettiin
lyhentämään.
Neurologian osalta tehtiin alkuvuodesta 2020 ulkopuolinen selvitys,
jonka perusteella lääkäritoiminta siirtyi 1.4. alkaen TA3
hoitajatoiminnan jäädessä edelleen TA8. Samalla selvitettiin
kuntoutustoiminnan yhdistämisen mahdollisuudet koko Pshp:ssä.
Koko neurologinen kuntoutustoiminta siirtyikin vuoden vaihtuessa
uudelle kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueelle (TA3).
Hatanpään kampusalueen päivystystoimintaan ei vuoden 2020
aikana tehty merkittäviä muutoksia ja uuteen työaikalakiin siirryttiin
varsin vähäisin järjestelyin. Tampereen kaupungin kanssa aloitettiin
kuitenkin keskustelut päivystysvastuiden jakamisesta Hatanpään
kampusalueella.
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Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

Toimialueen 8 johtamisen mittarin keskiarvo on 3,3. Sisätautien vastuualue 3.2,
neurologian ja fysiatrian vastuualue 3.9, geriatrian vastuualue 3.3. ja
leikkaustoiminnan vastuualue 3.6.

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

Perustelu poikkeamaan

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).
Vastuualueista riippuen 95-98% vastauksista oli palvelukokemukselle annettu arvo
4-5. Arvon 1-2 antaneita vastauksia oli vain 2% yhdellä vastuualueella, muilla
vastuualueilla arvon 1-2 antaneita vastauksia ei ollut lainkaan.
Tavoitteen mukainen

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

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

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

61 167

59 787

1 380

102

74 915

653

574

79

114

1 125

61 820

60 361

1 459

102

76 040
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Perustelu poikkeamaan

Koronavuosi 2020 ei ollut tiedossa tavoitteita asetettaessa. Koronasta huolimatta
kuntamyynnit toteutuivat tavoitetta suurempina johtuen tarjouksen 2020 matalasta
tasosta. Liian matalan tarjouksen taustalla oli hinnastomuutos 2019 alussa, jonka
vaikutuksia ei pystynyt simuloimaan tarjousvaiheessa. Kuntamyynnit pysyivät
toimialuetasolla siitä huolimatta mittarin rajojen sisällä, vaikka vastuualuetasolla
vaihtelua olikin.

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

Readmissiot vähentyneet prosentuaalisesti eniten geriatrialla -11%-yks.
sisätaudeilla -10%-yks., neurologialla -2%-yks., leikkaustoiminnalla -4%-yks.

ja

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

Kaikissa kategorioissa toteuma 99-100%. Sisätaudeilla ei lähetekäsittelyä, joten
mittariarvoa ei ole raportoitavissa.

Perustelu poikkeamaan

Toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

Kiireelliset lähetteet käsitelty 3 vrk:n sisään toteutunut huonoiten neurologialla ja
fysiatrialla 83%, parhaiten sisätaudeilla 100% ja leikkaustoiminnalla 99%, geriatrialla
90%. Kiireelliseen hoitoon päässeet 0-30 vrk:ssa toteutunut alhaisimmallaan
sisätaudeilla 84% ja parhaiten geriatrialla 97%, neurologialla 90% ja
leikkaustoiminnalla 95%.

Perustelu poikkeamaan

Tavoite ei ole toteutunut. TA 8 lähetekäsittely tapahtuu pääsääntöisesti Tays
Keskussairaalassa, joka aiheuttaa tilastojen tulkintaongelmia. Varsinaista kiireellistä
toimintaa oli ainoastaan leikkaustoiminnan vastuualueella.

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

DRG-pistehinta noussut kaikilla vastuualueilla, joista eniten neurologialla ja
fysiatrialla +19% ja vähiten geriatrialla +4%.
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Perustelu poikkeamaan

Koronasta huolimatta toiminnan kiinteät kulut ovat toteutuneet eikä niitä ole voinut
sopeuttaa vallitsevaan tilanteeseen. Muuttuvat kulut esim. hoitotarvikekulut
kasvaneet henkilökohtaisen suojautumisen tarvikkeiden vuoksi koronasta johtuen.
Koronan vuoksi vähentynyt leikkaustoiminta ja osastojen käyttöasteessa merkittävä
lasku erityisesti maalis-toukokuussa ovat heikentäneet hoitojaksotuottavuutta.
Neurologialla useita alkuvaiheessa toimintaa alentaneita tekijöitä, kuten osastojen
profiilien muuttaminen, hoitojaksojen pidentyminen sekä henkilöstön siirtyminen ja
siirtymisen suunnittelu toiseen toimialueeseen. Neurologialla myös korkean
hoitoisuuden potilaiden määrä on kasvanut edelliseen vuoteen nähden.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

Tavoite 55% on toteutunut kanslian (55%) ja leikkaustoiminnan (69%) vastuualueilla.
Neurologialla ja fysiatrialla (45%) sekä geriatrialla (42%) alle tavoitteen, mutta
parantunut edelliseen vuoteen nähden. Sisätaudeilla turvallisuusindeksi on 0.

Perustelu poikkeamaan

Sisätautien vastaajia oli 65, joista arvosanan 1-2 on antanut 32 hlöä ja sama määrä
hlöitä on antanut arvosanan 4-5. Mahdollisesti taustalla on suuret sekä
organisaatioon että nimenomaan sisätautien vastuualueeseen vaikuttaneet
muutokset (osaston sulku, siirto ja lopulta lopettaminen). Lisäksi kaksi osastoa vaihtoi
toimintaprofiilinsa keskenään. Vuotta aiemmin indeksi oli 22 eli alhainen tuolloinkin.

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

Toteutunut ainoastaan
mukaisesti.

Perustelu poikkeamaan

Vertailulukuna vakanssit ja täyttämättömien vakanssien osalta vääristää
toteumaprosenttia. Kansliassa täyttämättömiä sissivakansseja ja myös pitkiä
poissaoloja, joihin ei sijaisia. Organisaatiomuutosten vuoksi Geriatrialla
talousarviossa vakansseja lopetetun osaston (U3) ja Tampereelle siirtyneiden
kotilääkäreiden, haavahoitajien ja mobiilihoitajien osalta. Sisäiset siirtymiset kesken
vuotta mahdollisesti haitanneet kehityskeskustelujen toteutumista.

Leikkaustoiminnan

vastuualueella

(98%)

tavoitteen

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Alittuneita koulutuspäiviä keskimäärin 3,8 pv per vakanssi. Tavoite ei toteutunut.

Perustelu poikkeamaan

Koronan vuoksi kaikki muut kuin etäkoulutukset ovat peruuntuneet.
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Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

Arvosanan 3-5 antaneiden osuus koko henkilöstöstä vaihteli 61-77%. Arvosanan 3-5
antaneiden osuus hieman laskenut edelliseen vuoteen nähden (72%>70%). Lukua
pudottaa erityisesti avoimuus ja vaikuttaminen sekä osaamisen kehittäminen. Sekä
geriatrialla että neurologialla nähdään kuitenkin parannusta vuoteen 2019.

Perustelu poikkeamaan

Vaikka muutosta ja toimintaa on pyritty avoimesti tuomaan esiin, epävarmuus
tulevaisuudesta on ollut suurta. Osaston lopettamisuhka, toimintojen siirtyminen ja
pelko työpaikan pysyvyydestä ovat osaltaan vaikuttaneet arvioihin.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

Toteuma toimialueella 8 keskimäärin 90%. Tavoite toteutunut kaikilla muilla paitsi
kanslian vastuualueella (sissit), jolla toteuma 83%.

Perustelu poikkeamaan

Tavoitteen mukainen.

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

Sairaalan lääkäreiden antamasta opetuksesta ja opetusmyönteisyydestä 71%
antanut arvosanan 6-7. Toteuma ainoastaan Leikkaustoiminnan vastuualueella.

Perustelu poikkeamaan

Alle tavoitteen, mutta edelleen nousua 7%-yksikköä.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

Tavoite toteutunut. Viittausten määrän kasvu 2018 >2019 +56%.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Tavoite ei ole toteutunut. Muutos -66%.

Perustelu poikkeamaan

Luvut hyvin pieniä, selityksenä TA8 on vaikkapa yhden merkittävän tutkijan
siirtyminen muualle.
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Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Toimialuetasolla sairauspoissaolopäivät vähentyneet -4 päivää/laskennallinen
vakanssi.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

Lyhyet sairauspoissaolokerrat vähentyneet -15%-yksikköä.

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-31 381,2

-32 683,4

1 302,2

96

-37 857,7

Talousarviossa ei enää ehtinyt huomioimaan viime hetken organisaatiomuutoksia ja
siten palkkamenoissa oli varauduttu suurempiin palkkamenoihin.

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

Toimintamenot kokonaisuudessaan toteutuneet alle talousarvion.

Perustelu poikkeamaan

Palvelujen ostoihin varauduttiin hyvin, sisäiset palvelut toteutuivat vain 86,8%
talousarviosta. Koronasta huolimatta materiaaliostot alittivat talousarvion tason.
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Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

4 398,6

-10 198,3

14 596,9

-43,1

5 370,4

Talousarviomuutokset kesken vuotta (mm. neurologian kuntalaskutuksen siirto
TA3:lle) ei huomioinut sisäisen laskutuksen muutosta. Sisäinen hoivasuoritelaskutus
toteutui, vaikka ei ollut huomioitu muutetussa talousarviossa. Alkuperäinen
kuntatarjous oli hinnastomuutoksen vuoksi alimitoitettu, sillä hinnaston
muutosvaikutusta ei pystynyt etukäteen simuloimaan. Näin ollen tarjous perustui
2018 toteumiin.
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Palvelukeskus
Palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola
Palvelukeskuksen johtajan varahenkilö Päivi Järvinen
Tilinpäätös
2020
Palvelukeskus

Talousarvio
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

Toimintatuotot

212 071

214 942

215 842

191 545

98 %

111 %

Toimintakulut

187 001

188 141

188 904

173 287

99 %

108 %

38 520

40 284

39 304

38 294

98 %

101 %

Tilikauden tulos

-6 573

-2 318

-5 713

-1 729

Tilikauden yli/alijäämä

-4 961

0

-4 454

-206

-

josta palkat

%

Palvelukeskuksen tunnuslukuja
Vastuualueet

Työpanokset

Sairaala- ja välinehuolto

552,5

Toimitilat

80,7

Tietohallinto ja teknologia

24,9

Henkilöstö- ja asiakaspalvelut

91,1

Talous- ja laskentapalvelut

27,6

Palvelualueen kanslia

5,8

Tutkimuspalvelut

34,7

YHTEENSÄ

817,3

% sairaanhoitopiiristä

14,5

Palvelukeskuksen vuoden 2020 toimintaa hallitsi pandemian vaatima tehtävien mukauttaminen, hoidon puitteiden
järjestäminen ja varautuminen. Palvelukeskus osallistui mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatioprojektiin
valmistelemalla sen tila- ja tukipalvelujärjestelyt yhdessä Tampereen kaupungin ja tukiyhtiöiden kanssa.
Etupihahankkeen rakennusten ja F-rakennuksen käyttöönottoa tuettiin ja käynnistettiin niiden tukipalvelut.
Älypuhelimeen perustuva kirjaamislaite Mobi otettiin käyttöön aluksi L- ja D-rakennuksissa, josta sen käyttöä
ryhdyttiin syksyllä laajentamaan muualle keskussairaalaan. TKI-keskus muutettiin tutkimuspalvelut
vastuualueeksi.
Henkilöstö- ja asiakaspalveluiden vastuualueelle pandemia toi oleellisia muutoksia. Etätyö lisääntyi merkittävästi,
koulutuksia peruttiin n. 270 kpl ja koulutukset järjestettiin pääosin verkossa (Moodle, Oppiportti). Taitokeskuksen
ja kirurgian koulutuskeskuksen koulutuksiin osallistujien määrät vähenivät rajoituksien vuoksi.
Asiakaspalvelukeskus oli mukana OLKA®-toiminnan käynnistämisessä yhteistyössä Arttelin kanssa.
Tekstinkäsittelyn myyntisopimus Tampereen kaupungin kanssa päättyi. Aloitettiin potilaan kutsumisen määrittely
ja suunnittelutyö sekä toteutettiin poliklinikkakutsun pilottiprojekti. Opastuksen ja liikkumisen kehittämistä
tehostettiin
perustamalla
työryhmä
haasteiden
ratkaisemiseksi.
Työsuojeluvaaleissa
valittiin
työsuojeluvaravaltuutetut varsinaisten valtuutettujen lisäksi. Sujuvan arjen ohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma
päivitettiin. HR-järjestelmäpalvelujen hankinnan valmistelu käynnistettiin yhdessä Monetra Oy:n kanssa.
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Tutkimuspalvelut vastuualue muodostettiin 1.7.2020 ja toiminnan painopiste oli prosessien ja palveluiden
kehityksessä. Tutkimuspalveluissa hallinnoitiin 1 185 tutkimushanketta. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osuus
kasvoi 4%. Yrityslähtöisiä lääketutkimuksia oli käynnissä 104 kpl ja akateemisia lääketutkimuksia 28 kpl.
Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemuksia käsiteltiin 350 kpl. Biopankkisuostumuksen antoi yli 50 000
henkilöä ja tutkimusprojekteja toteutettiin yli 30. Datatiimi käynnisti toimintaansa. DIPP-hankkeessa toteutettiin
5 329 tutkimuskäyntiä. Alueellinen eettisessä toimikunnassa käsiteltäviä asioita oli 715 kpl.
Syöpäkeskus jatkoi toimintaansa. Rahoitushakemuksia (mm. VTR, Tukisäätiö, OOO) käsiteltiin yli 500 kpl ja
käyttösuunnitelmia yli 100 kpl. Uusi TUNICRIS-julkaisujärjestelmä otettiin käyttöön.
Sairaala- ja välinehuollon vastuualueella D-välinehuollon toiminta saatiin ongelmallisen alkuvuoden jälkeen
vakiinnutettua tyydyttävälle tasolle. Palvelut käynnistettiin uudisrakennuksissa. Potilasruokailun käsikirja otettiin
sairaalahuollossa käyttöön. Sairaalahuollon toimintaa ohjasi vahvasti koronan tuomat turvallisuusvaatimukset.
Keskussairaalassa ja Sastamalassa otettiin menestyksekkäästi käyttöön uudet työvaatteet. Työvaateautomaatin
käyttö alkoi. Valmistauduttiin Pirkanmaan Voimian tuotantomenetelmän muutokseen ja psykiatrian integraatioon.
Talous- ja laskentapalveluiden vastuualueen vuoteen pandemia vaikutti paljon. Se aiheutti talousprosesseihin ja
talouslukuihin merkittäviä poikkeamia, paljon lisälaskentoja/analyysejä sekä työskentelyn osalta muutti toiminnan
keväästä 2020 lähtien hyvin paljon etätyöpainotteiseksi. Talouspäällikkömallia pilotoitiin kolmella toimialueella
vuoden 2020 aikana ja sillä oli vaikutusta taloussuunnitteluresurssin käyttöön. Talousarviovalmistelu toteutettiin
ensimmäistä kertaa uudella raamivalmisteluperiaatteella ja sen tekemisen osalta tuli paljon uutta.
Sairaanhoitopiirissä tehtiin myös paljon organisaatiomuutoksia, jotka aiheuttivat merkittävää lisätyötä.
Tietohallinto- ja teknologia vastuualueella mielenterveys- ja
päihdepalveluiden integraation ICMT-projekti vietiin läpi
onnistuneesti. PSHP:n ja konserniyhtiöiden 10 000
työasemaa päivitettiin Windows 10 -käyttöjärjestelmään,
tämän rinnalla siirrettiin sähköpostit O365-pilvipalveluun ja
otettiin käyttöön Teams-viestintäratkaisu. Pandemia-ajan
etätyötä tuettiin laitehankinnoilla ja etätyöympäristön
teknisellä kehittämisellä. Mobi-päätelaitteiden ja -palveluiden
käyttöä laajennettiin, loppuvuodesta ylittyi 1 000 päätelaitteen
lukumäärä. Tietoaltaaseen liitettiin uusia tietolähteitä (mm.
Oberon, Opera, Clinisoft) ja ladattua raakadataa hyödynnetiin
ensimmäisissä tiedolla johtamisen raporteissa.
Toimitilat vastuualueella vahvistettiin asiakaslähtöisyyttä mm.
käynnistämällä säännölliset toimitilojen hankintaa koskevat
suunnittelupalaverit. Valmistauduttiin MTTP-projektin myötä
vastaanottamaan noin 8 100 m2 toimitilojen vuokravastuut
1/2021 alkaen. Hallituskadulle avattiin uusi psykiatrian
toimipiste. Kaupin Kampuksella F-rakennus valmistui ja
psykiatrian rakennushanke sekä R-rakennuksen muutostyöt
etenivät tavoitteiden mukaisesti. Ulkoisten palveluiden
jatkuvasti lisääntyessä kehitettiin palveluiden hankinnan ja
ohjauksen menettelyjä. Koronasta huolimatta saatiin turvattua
toimitilojen näkökulmasta sairaalan toimintojen jatkuvuus ja
turvallisuus.
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Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

3,5

ASIAKAS
Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite

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

Toteuma

63 %

Perustelu poikkeamaan

Kehitys on paraneva. Palvelukeskus paransi edelliseen vuoteen selvästi, mutta
käynnistetyt toimenpiteet eivät vielä vaikuta riittävästi.

PROSESSI
Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

TOT 2019 52% ja TOT 2020 53%

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

91 %
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Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

Lääkärit 9,9
Hoito- ja tutkimushenkilöstö 1,9
Muu henkilöstö 1,3

Perustelu poikkeamaan

Pandemian vuoksi koulutuspäivät puolittuivat.

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

74 %

Perustelu poikkeamaan

Kehitys on paraneva. Palvelukeskuksen arvioinnit paranivat edelliseen vuoteen,
mutta toimenpiteet eivät vielä vaikuta riittävästi.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

-10 %

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-21 %

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

38 520

39 304

+784

98 %

38 294
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Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

187 001 t€ (TA 188 904 t€)

Perustelu poikkeamaan

talousarvion mukainen / alle

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-6 573

-5 713

-860

-115 %

-1 729

Palvelukeskuksen tulos jäi tavoitetta heikommaksi johtuen koronan takia
suunniteltua pienemmiksi jääneistä toimintatuotoista. Välinehuollossa tällä oli
negatiivinen vaikutus tilikauden tulokseen, sillä yksikön toimintakulut ovat pääosin
kiinteitä.
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Yhtymähallinto
Toimialuejohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen
Toimialuejohtajan varahenkilö johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen 29.2.2020 saakka ja johtajaylilääkäri Juhani
Sand 1.3.2020 alkaen
Tilinpäätös
2020

Muutettu
Talousarvio
2020

Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
Lopull.
TA2020

TP2020/
TP2019

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

163 034

163 158

161 090

155 144

101 %

105 %

Toimintakulut

176 929

179 299

177 894

157 479

99 %

112 %

josta palkat

4 575

4 582

4 859

4 311

94 %

106 %

Tilikauden tulos

-9 469

-10 078

-10 740

2 744

88 %

-345 %

0

0

1,2

10 064

-

Tilikauden yli/alijäämä

Toimialueen tunnuslukuja
Vastuualueet

Työpanokset

Toimintakulut 1000 €

Yleishallinto

32,1

15 045

8,8

1 442

Erillisrahoitteinen toiminta:
Perusterveydenhuolto
Kehittämistoiminta

2 784

Välitettävät palvelut

157 658

YHTEENSÄ
josta erillisrahoitteinen toiminta yht.

40,9

176 929
161 884

Yleishallinto. Yhtymähallinto vastaa sairaanhoitopiirin strategisesta johtamisesta ja päätöksenteosta yhdessä
sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen kanssa. Yleishallinnon tehtävänä on huolehtia valtuustossa ja
hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä sairaanhoitopiirin
johtamisesta.
Toiminnan perustana on eettiset periaatteet, joita ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen
arvostaminen ja vastuullisuus. Johtamista on toteutettu strategisten tavoitteiden pohjalta. Sairaanhoitopiirin
johtoryhmän jäsenet johtavat sairaanhoitopiiritasoisia prosesseja. Nämä ovat sairaanhoitopiirin ja Taysin
johtaminen, konsernin omistajaohjaus, potilashoito ja palvelutuotanto, tutkimus ja opetus, hoitotyö ja
asiakaspalvelu, terveysalan opetus ja hoitotieteellinen tutkimus, talous ja rahoitus, yhteisöasiakkuus ja tiedolla
johtaminen, päätösvalmistelu ja toimeenpano, toiminnan uudistaminen, henkilöstöresurssit ja työnantajatehtävät,
tietohallinto sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä.
Perusterveydenhuollon yksikkö tukee toiminnallaan perusterveydenhuollossa tapahtuvaa moniammatillista ja
monialaista kehittämistyötä, perusterveydenhuollon lääkärikoulutusta ja tutkimusta sekä kuntien ja alueen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon
integraatiota sekä palveluiden järjestämissuunnitelmatyötä. Ydinprosessit ovat:
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmatyö
Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa 10/2020.
Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE-) koordinaatio
Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021 - 2024:n valmisteltiin yhdessä sidosryhmien
kanssa. Pirkanmaan sote-uudistuksen HYTE-osuuden hankesuunnitelma valmisteltiin sidosryhmäyhteistyössä ja
toimeenpano käynnistyi syksyllä. Kuntien HYTE-työlle ja EPT-työlle (ehkäisevä päihdetyö) tarjottiin tukea.
Koordinoitu alueellisia HYTE- ja EPT verkostoja ja osallistuttu valtakunnallisiin verkostoihin aktiivisesti.
Hoitoketjutyö: Terveysportissa on 54 hoitoketjua, joita avattu 23 249 kertaa vuonna 2020. Uusina valmistui
Taysin erva-alueen yhteinen keuhkosyöpäpotilaan hoitoketju ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoketju
(IBD). Lisäksi päivitettiin MS-potilaan, kilpirauhassyövän, kohonneen verenpaineen, tulehduksellisten
reumasairauksien, alle 12-vuotiaiden lasten astman hoitoketju sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palveluketju. Hoitoketjuista 93% päivitetty 4 vuoden välein.
Hoitoketjujen juurrutuksen ja arvioinnin avuksi on laadittu tarkistuslistat 28 hoitoketjuun. Alueen terveyskeskuksille
tehtiin tarkistuslistojen avulla syksyllä kysely merkittävimpien hoitoketjujen käytöstä. Kyselyn perusteella Niska- ja
selkäkipupotilaan hoitoketju toteutui ainakin osittain 50%:ssa, Päihdepalveluketju 29%:ssa ja uniapneahoitoketju
64%:ssa terveyskeskuksia. Standardoidun hoitoketjumallin koulutus pidetty kaikissa terveyskeskuksissa ja asiasta
laadittiin koulutusvideo. Vuoden 2020 alussa Duodecim linkitti hoito- ja palveluketjut diagnoosikoodien mukaan
päätöksentukijärjestelmään.
Suuntima-työvälineen uusi versio saatiin käyttöön lokakuussa 2019. Suuntimaa 2.0 markkinoitu aktiivisesti
Pirkanmaalle sekä myös muualle Suomeen. Sisällöllinen kehittäminen jatkui käyttöohjeiden laadinnalta
ammattilaisen kysymyksiin. Lisäksi sosiaalipalvelujen asiantuntijoiden kanssa laadittiin sosiaalinen hyvinvointi ja
arki -kysymykset sekä käyttöohjeet sosiaalipalvelujen ammattilaisille. Suuntima on systemaattisesti käytössä 7/15
yhteistoiminta-alueiden terveyskeskuksissa ja Taysin
unipoliklinikalla. Suuntimaan liittyy kaksi tutkimusta: sen
reliabiliteetti
ja
käytettävyys
sekä
asiakkuuksien
segmentoinnin vaikuttavuus.
Ketjulähettitoiminta: ketjulähettijaksoja toteutui vain
kahdeksan Covid-19 epidemian vuoksi. Jaksojen laadun
arviointikyselyssä omia hoitokäytäntöjään jakson perusteella
aikoi muuttaa 100 % vastanneista ja yleisarvosanaksi
ketjulähetit antoivat kouluarvosanan 9,6.
Lääkärikoulutus terveyskeskuksissa: koulutimme Ervaalueen
terveyskeskuksiin
uusia
kouluttajalääkäreitä.
Kaikkiaan koulutettuja on 297 ja heistä 88% on
täydennyskoulutettu vastaanoton havainnointiin. 84 %:ssa
terveyskeskuksia on vähintään kaksi koulutettua ohjaajaa.
Ohjauksen suunnitelmallisena kokeneiden koulutettavien
osuus kyselyssä oli 49 %. 2020 toteutui kahdeksan
yleislääketieteen erikoistuvan 3kk:n sairaalaerikoisalajaksoja
ja palautekyselyssä jakson yleisarvosanan keskiarvo oli 9.
Alueen kunnilla yhtä lukuun ottamatta on voimassa oleva
koulutussopimus. Ns. nelikantasopimukset voimassa
terveyspalvelut ulkoistaneiden kuntien ja yksityisten
palvelutuottajien kanssa. Toteutimme yhdessä yliopiston
kanssa
muiden
erikoisalojen
kouluttajalääkäreiden
pedagogiset koulutukset.
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Tutkimustyö perusterveydenhuollossa: Tutkijaterveyskeskusverkostoon kuuluu 23 Erva-alueen 27:sta
terveyskeskuksesta. Tutkimustyötä tehdään 11/15 Pirkanmaan terveyskeskuksessa.
Kehittämistyö: Koulutimme terveyskeskuksiin kehittäjäosaajia (TEKE-koulutus), yhteensä 128 koulutettua.
Koulutuksella tuemme pysyvää kehittämisosaamista ja kehittämisen rakenteita perusterveydenhuoltoon.
Vastaamme Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö Kehys –Kehitämme yhdessä! hankkeen
johtamisesta. Kehys-hanke etenee suunnitellusti, rahoituksen riittäessä hankeaikaa jatkettiin 9/21 saakka.
Valmistelimme Pirsote-hankkeen perusterveydenhuollon osuuden hankesuunnitelmaan ja käynnistimme
hankkeen Peten johdolla verkostojen yhteistyönä. TKI-keskuksen KI-tiimistä siirtyi kolme projektipäällikköä Peten
tiimiin tehtävänä Kehys ja Cohewe-hankkeet ja jatkossa integraation kehittäminen.
Verkostoyhteistyö on laajaa ja aktiivista. Viestimme aktiivisesti toiminnastamme monia viestintäkanavia
hyödyntäen. Julkaisimme Peten uutiskirjeen neljä kertaa, tilausten määrä kasvanut 220:een, kirje avattu 23-35%.
Mittarit, tavoitetasot, tulokset ja perustelut poikkeamiin (toimialuetaso)
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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

4,3

ASIAKAS
Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Välitettävät palvelut/
myynnit jäsen- ja
ulkokunnille yhteensä
(te)

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

154 392

153 259

1 133

100,7

146 442
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PROSESSI
Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

Turvallisuusindeksi v. 2020 on 86%, v. 2019 se oli 89%

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

65%

Perustelu poikkeamaan

Yleishallinnon toteuma jäi 59%:iin, Perusterveydenhuollon vastuualueen toteuma oli
87%.

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

-1,8 päivää/vakanssi

Perustelu poikkeamaan

Lääkäreillä toteutui 4,3 päivää/vakanssi ja muulla henkilöstöllä 2 päivää/vakanssi

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

92%

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite

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

Toteuma

-4%

Perustelu poikkeamaan

Viittauksia vuodelta 2019 oli 666, vuodelta 2018 niitä oli 703.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

Viittauksia vuodelta 2019 oli 3, vuodelta 2018 niitä oli 0
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Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

0 (pienentymä 0,02 päivää / vakanssi ei näy muutosprosentissa)

Perustelu poikkeamaan

6,34 päivää / vakanssi v. 2020, 6,36 päivää / vakanssi v. 2019

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-52% (0,38 päivää / vakanssi v. 2020, 0,79 päivää / vakanssi v. 2019)

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

4 575

4 859

-284

94%

4 311

Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

176 929 (99% talousarviosta)

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020
Tilikauden tulos (te)

-9 469

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-10 740

1 271

88%

2 744
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Tuloslaskelman toteutuminen
Koronapandemia vaikutti vuoden 2020 toteumiin merkittävästi ja niitä ei pystytty ennakoimaan alkuperäiseen
talousarvioon. Koronan vaikutuksia huomioitiin loppuvuoden aikana talousarviomuutoksilla. Alkuperäinen
talousarvio oli myös ilman koronan vaikutuksia merkittävästi alijäämäinen, koska hallituksen talousarvioesitykseen
sisältynyttä hinnankorotusta ei hyväksytty valtuustossa 9.12.2019. Talousarviota sovittiin muokattavaksi
tasapainoon toukokuun (25.5.2020) valtuustoon mennessä. Tasapainoa ei kuitenkaan pystytty kokonaisuudeksi
asti valmistelemaan johtuen alkaneesta koronapandemiasta ja talousarvio jäi siksi 19,2 milj. euroa alijäämäiseksi.
Lopulta vasta toukokuussa hyväksytyssä talousarviossa vuodelle 2020 myyntituotot oli suunniteltu 2,1 % vuoden
2019 toteumaa suuremmiksi ja jäsenkuntamyynnit 2,0 % suuremmiksi. Toimintakulujen ja erityisesti poistojen
osalta kasvu edelliseen vuoteen oli kuitenkin tätä tuottojen kasvua suurempaa. Toimintakulut oli arvioitu 3,0 %
suuremmaksi kuin 2019 toteuma ja poistoissa kasvua oli peräti 50,4% johtuen uudistamisohjelman
etupihakokonaisuuden valmistumisesta. Kaikkiaan kulubudjetti oli kuitenkin melko tiukka ja esimerkiksi
materiaalibudjetti ja palkkabudjetti olivat talousarviossa alle vuoden 2019 toteuman. Kevään 2020
työmarkkinaneuvotteluiden ratkaisulle ei ollut varattu erillistä arviosummaa talousarvioon. Nämä huomioitiin
mukaan vuoden aikana tehdyillä talousarviomuutoksilla.
Vuoden aikana tehdyissä talousarviomuutoksissa pyrittiin huomioimaan erityisesti koronan vaikutuksia ja myös
toiminnan sisäisiä siirtoja toimialueilta toiselle. Näiden lisäksi palkkabudjettiin tarkastettiin mukaan 1.8.2020 tullut
1,22% yleiskorotus sekä henkilösivukuluprosenttia nostetiin toteumaa vastaavaksi. Koronan vaikutuksia
huomioitiin palkkabudjettiin koronan kohorttiosaston hoitohenkilökunnan palkkavaraukseen sekä materiaaleihin ja
palveluostoihin tehtiin lisävarausta. Jäsenkuntamyyntejä pienenettiin koronan vuoksi 10 milj. euroa sekä
ulkokuntamyyntejä 4,6 milj. euroa. Lisäksi asiakasmaksutuottoja pienennettiin koronan aiheuttamien elektiivisten
toimintojen siirtojen vuoksi. Muina talousarviomuutoksina lääkeostoihin kilpailuttamisen vuoksi ennakoituja
säästöjä huomioitiin varausten pienentämisellä sekä ICT-palveluostoihin tehtiin 1,65 milj. euron nosto johtuen
lähinnä mielenterveyspalveluiden integraation aiheuttamista muutostöistä. Lisäksi Z-rakennukset purettiin vuoden
2020 aikana, jonka vuoksi niiden tasearvosta tehtiin 3,5 milj. euron lisäpoisto. Valtion sairaanhoitopiireille
antamista suorista koronatuista ei ollut vielä talousarviomuutosta tehtäessä päätöstä, joten niitä ei sisällytetty
talousarviomuutoksiin.
Vuoden 2020 toimintatuotot alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6,9 milj. euroa (0,7%). Toiminnan
määrä alitti suunnitellun toiminnan määrän selvästi enemmän, mutta valtion tuki kompensoi osan
tulonmenetyksistä. Valtion koronatukea saatiin yhteensä 20,2 milj. euroa ja sen vuoksi muut tuotot ylittivät
talousarvion 18,2 milj. euroa (98%). Jäsenkuntamyynnit alittuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 15,5 milj.
euroa (2,3%) ja ulkokuntamyynnit 6,7 milj. euroa (5,3%). Alitukset johtuivat koronapandemian aiheuttamasta
toiminnan määrän pienentymisestä. Myös asiakasmaksutuotot alittivat alkuperäisen talousarvion 2,0 milj. euroa
(6,1%). Vuodelle 2020 ei tehty kuntien kanssa palvelusopimuksia, joten kuntakohtaisia sopimusten ylitys- tai
alituslukuja ei vuonna 2020 aiemmasta poiketen raportoitu.
Muut myynnit ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,9 milj. euroa (1,9 %) ja niihin koronalla ei ollut merkittävää
vaikutusta. Erityisvelvoitemaksut alittuivat talousarvioon nähden 0,8 milj. euroa (8,5 %) ja EVO-tuotot alittuivat 1,0
milj. euroa (7,8 %).
Koronapandemia vaikutti selvästi myös kulutoteumiin. Vaikutuksia oli useisiin eriin, mutta pääsääntönä ne voidaan
jakaa kahteen vastakkaisiin suuntiin vaikuttaneisiin kategorioihin. Koronan siirtämä suunniteltu elektiivinen
toiminta alitti odotetun toiminnan määrän selvästi ja sen myötä myös siihen toimintaan sitoutuneet muuttuvat kulut
vähenivät. Näitä liittyy erityisesti palkkakuluihin ja materiaalikuluihin, mutta myös läpilaskutettavien palveluiden
ostoihin ja laboratoriopalveluiden ostoihin. Näiden tarkka laskenta on hyvin vaikeaa, mutta karkeasti voidaan
laskea, että jos myyntituottojen ja asiakasmaksutuottojen 24 milj. euron alenema kuvastaa toteutumatta jäänyttä
toimintaa, niin tältä osin voitaisiin laskea muuttuvia kuluja säästyneen noin 50-60% eli 12-14 milj. euroa.
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Toisaalta korona aiheutti varautumisen ja toteutuneen hoidon myötä myös paljon lisäkustannuksia.
Lisäkustannuksia liittyi erityisesti koronanäytteisiin, kohorttiosastoihin, jäljityspalveluun, suojavarusteisiin ja ICTpalveluostoihin. Koronakulut hankkeistettiin heti keväällä ja koronahankkeelle kertyi vuoden aikana kuluja
yhteensä 17,5 milj. euroa ilman sisäisiä palveluita. Hankkeen kulut koostuvat suurimmalta osin henkilöstökuluista
(9,3 milj. euroa), materiaaleista (3,2 milj. euroa) sekä laboratoriopalveluista 3,1 milj. euroa. Oman henkilöstön
koronatestauksen kulut eivät ole hankkeella ja niiden kustannus oli yhteensä noin 1,5 milj. euroa. Lisäksi koronan
vuoksi hoidetut potilaat aiheuttivat kuluja, joita ei kaikkia saa kirjautumaan hankkeille. Koronan vuoksi hoidettiin
125 vuodeosastopotilasta, joiden potilaskohtaiset kustannukset olivat 1,4 milj. euroa. Lisäksi avohoidossa
hoidettiin paljon koronapotilaita tai koronaepäilyjä. Niiden osalta hoidon kustannukset muodostuivat suurimmaksi
osin laboratoriokuluista ja koronahankkeella jo olevista henkilöstökuluista, joten niiden osalta potilaskohtaisia
hoitokustannuksia ei voi huomioida enää toiseen kertaan lisäkustannuksina, vaan ne sisältyvät jo hankkeella
oleviin kustannuksiin.
Kaikkiaan koronaan varautumisen, torjunnan ja hoidon kustannuksiksi voidaan laskea edellä luetelluista asioista
noin 20,4 milj. euroa. Lisäksi elektiivisen toiminnan siirrot toivat alijäämää laskennallisesti noin 10 milj. euroa. Kun
valtiolta saatiin koronatukia yhteensä 20,2 milj. euroa, niin laskennallisesti koronan voidaan sanoa aiheuttaneen
alijäämää vuoden 2020 aikana sairaanhoitopiirille noin 10 milj. euron edestä. Marras-joulukuun koronakuluista ei
ole vielä saatu lainkaan korvauksia valtiolta ja niiden suhteen toivotaan, että tuet tulisivat vielä kevään 2021 aikana.
Kaikkiaan koko toiminta ja molemmin suuntaiset koronavaikutukset huomioiden toimintakulut ylittivät alkuperäisen
talousarvion kaikkiaan 1,9 milj. euroa (0,2 %) ja alittivat muutetun talousarvion 4,2 milj. euroa (0,5%). Merkittävistä
kululajeista palkkakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,5 milj. euroa (2,7%), mutta työmarkkinaratkaisun
huomioiman muutetun talousarvion palkkatoteuma alitti 0,4 milj. euroa (0,1%). Sekä lääkäreiden, että
hoitohenkilökunnan palkat ylittivät talousarvion vähäisesti, mutta hallinto- ja toimistohenkilöstö sekä huolto- ja muu
henkilöstö alittivat talousarvion.
Ulkopuolisten palveluiden ostot alittivat alkuperäisen talousarvio 3,4 milj. euroa (1,0%) ja muutetun talousarvion
4,7 milj. euroa (1,3%). Suurin kuluerä eli läpilaskutettavien erikoissairaanhoidon palveluiden ostot osuivat melko
hyvin talousarvioon alittaen alkuperäisen talousarvion niukasti, mutta ylittäen koronan vuoksi pienennetyn
talousarvion. ICT-palveluiden ostot ylittyivät 2,9 milj. euroa (6,2%) alkuperäiseen talousarvioon sekä 1,3 milj. euroa
(2,6%) muutettuun talousarvioon nähden. Vakuutukset alittivat talousarvion 2,8 milj. euroa koska
potilasvahinkovastuun muutos oli odotettua pienempi. Korona nosti terveyspalveluiden ostoja sekä
potilasasiakkaiden, että henkilökunnan koronatestauksen vuoksi. Tämän vuoksi terveyspalveluiden ostot ylittyivät
3,4 milj. euroa (7,1%) alkuperäiseen talousarvioon nähden. Koronalla oli kuitenkin päin vastainen vaikutus
ravintopalveluiden, matkustuspalveluiden ja koulutuspalveluiden ostoihin ja ne alittivat yhteensä 5,3 milj. euroa
niille varatun talousarvion.
Materiaaliostot ylittyivät alkuperäiseen talousarvioon nähden yhteensä 0,5 milj. euroa (0,4%). Näiden sisällä
kuitenkin lääkekulut alittivat alkuperäisen talousarvion 3,0 milj. euroa (5,4%) ja hoitotarvikkeet ylittivät talousarvion
3,2 milj. euroa (7,0%). Hoitotarvikekulujen ylitys johtui koronasta. Muut toimintakulut ylittyivät talousarvioon nähden
0,3 milj. euroa (1,2%).
Rahoitustuotot toteutuivat 1,4 milj. euroa alle talousarvion. Alituksen syynä oli koronan joillekin tytäryhtiöille
aiheuttamat kassaongelmat, jonka vuoksi esim. Fimlab laboratoriot Oy ei maksanut vuonna 2020 lainkaan
osinkoja, vaan ne lykättiin eteenpäin vuodelle 2021. Tytäryhtiöistä Tekonivelsairaala Coxa Oy maksoi osinkoja 2,4
milj. euroa ja Tays Sydänkeskus Oy 0,96 milj. euroa. Korkotuottoja antolainoista saatiin noin 0,4 milj. euroa.
Rahoituskulut ylittivät talousarvion 0,2 milj. euroa (2,9%). Ylitys johtui pääasiassa suojausasteen lisäämisestä,
mutta myös koronan vuoksi investointeihin suunniteltuja lainoja nostettiin hieman etupainotteisesti sekä kassan
riittävyyden varmistamiseksi jouduttiin käyttämään myös lyhytaikaista rahoitusta kuntatodistusten muodossa.
Peruspääomalle maksettiin korkoa budjetoidun 2,5 prosentin mukaan, yhteensä 3,8 milj. euroa.
Poistot toteutuivat 40,7 milj. euron suuruisena ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,4 milj. euron verran.
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Tilikauden tulos oli -30,2 milj. euroa, joka oli 10,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi, mutta koronaa
huomioivaa muutettua talousarviota 12,5 milj. euroa parempi. Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen
tilikauden lopulliseksi alijäämäksi muodostui 29,99 milj. euroa.

Taulukko 9. Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä
PSHP

Tammijoulukuu
2020
toteuma
1 000 e

Talousarvio
2020
valt.
14.12.20
1 000 e

Ylitys/
alitus

toteuma
vs
talousarv
%

Alkup
Talousarvio
2020
1 000 e

Ylitys/alitus

toteuma
vs
talousarv
%

Erityisvelvoitemaksut

8 415

9 193

-779

91,5

9 193

-778

91,5

Myynnit jäsenkunnille

668 807

674 329

-5 523

99,2

684 329

-15 522

97,7

Myynnit ulkokunnille

120 135

122 212

-2 077

98,3

126 811

-6 676

94,7

EVO-tuotot

11 819

12 817

-998

92,2

12 817

-999

92,2

Muut myynnit

48 914

49 671

-757

98,5

48 021

893

101,9

MYYNTITUOTOT

858 090

868 222

-10 133

98,8

881 171

-23 082

97,4

Maksutuotot

31 020

32 289

-1 269

96,1

33 050

-2 030

93,9

Muut tuotot

36 802

18 596

18 206

197,9

18 596

18 206

197,9

TOIMINTATUOTOT

925 911

919 107

6 804

100,7

932 816

-6 905

99,3

-340 503

-340 916

413

99,9

-338 001

-2 502

100,7

Työnantajan sos.kulut

-77 735

-77 973

238

99,7

-75 725

-2 010

102,7

Henkilöstökorvaukset

5 500

5 434

66

101,2

5 434

66

101,2

-412 737

-413 454

717

99,8

-408 292

-4 445

101,1

-348 085

-352 770

4 685

98,7

-351 455

3 370

99,0

PALKAT

HENKILÖSTÖKULUT
Ulkopuoliset palvelut
PALVELUJEN OSTOT

-348 085

-352 770

4 685

98,7

-351 455

3 370

99,0

Lääkkeet

-52 647

-54 349

1 702

96,9

-55 625

2 978

94,6

Hoitotarvikkeet

-47 768

-45 156

-2 611

105,8

-44 629

-3 139

107,0

Muut tarvikkeet

-25 683

-25 642

-41

100,2

-25 358

-325

101,3

MATERIAALIOSTOT

-126 098

-125 147

-950

100,8

-125 612

-486

100,4

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-26 304

-26 026

-278

101,1

-25 995

-309

101,2

-913 224

-917 397

4 173

99,5

-911 354

-1 870

100,2

12 687

1 710

10 977

741,9

21 462

-8 775

Rahoitustuotot

4 427

5 783

-1 356

76,6

5 783

-1 356

76,6

Rahoituskulut

-6 580

-6 397

-183

102,9

-6 397

-183

102,9

10 535

1 096

9 438

960,9

20 849

-10 314

-40 746

-43 835

3 089

93,0

-40 303

-443

0

0

0

0

0

12 527

70,7

-19 454

-10 757

102,4

217

5

-19 237

-10 752

VUOSIKATE
Poistot
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS

-30 211

-42 738

Varausten ja rahastojen

222

217

t
TILIKAUDEN
YLI-/ALIJÄÄMÄ

-29 989

-42 521

12 533

101,1
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Rahoituksen toteutuminen
Talousarvion investointiosaan tehtiin muutoksia valtuuston kokouksessa 16.10.2020. Alkuperäisessä
talousarviossa investointimenot yhteensä olivat 69,0 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa investointimenot
olivat 72,4 milj. euroa. Lopullinen investointien toteuma oli 63,3 milj. euroa ja se alittui muutettuun talousarvioon
nähden 9,1 milj. euroa. Investointien toteutuminen käsitellään tarkemmin investointikappaleessa.
Vuosikate oli 10,5 milj. euroa ja ylitti muutetun talousarvion 9,4 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserät olivat
puolestaan -1,2 milj. euroa ja niitä ei ollut huomioitu talousarvioon lainkaan. Tulorahoituksen korjauserät koostuivat
pieneltä osin pysyvien vastaavien myyntivoitoista sekä suurimmaksi osaksi potilasvahinkovastuun
pienentymisestä. Pysyvien vastaavien luovutustuloissa toteuma oli 0,5 milj. euroa ja alitti talousarvion saman
verran. Tulot liittyivät lähinnä tytäryhtiöosakkeiden ja osakkuusyhtiöosakkeiden myynteihin ja pieneltä osin
pysyvien vastaavien luovutukseen liiketoimintakauppojen yhteydessä.
Toiminnan ja investointien rahavirta oli -53,5 milj. euroa ja se oli 16,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.
Antolainoja lyhennettiin 1,9 milj. euroa ja talousarvioon nähden ne ylittyivät 0,1 milj. euroa johtuen Tullinkulman
svop-palautuksista. Pitkäaikaista lainaa nostettiin talousarvio mukaisesti yhteensä 100 milj. euroa. Ulkopuolisia
korollisia lainoja vähennettiin noin talousarvio mukaisesti, yht. 19,3 milj. euroa.
Muut maksuvalmiuden muutokset heikensivät maksuvalmiutta 17,1 milj. euroa, joka oli 2,9 milj. euroa talousarviota
vähemmän. Taustalla oli erityisesti myyntisaamisten kasvu, joka johtuu toteumaperusteiseen laskutukseen
siirtymisestä ja sen tuomasta viivästyksestä laskutukseen.
Sairaanhoitopiirin rahoituksen rahavirta toteutui kaikkiaan 3,2 milj. euroa suunniteltua suurempana.
Kokonaisuutena varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan vaikutus maksuvalmiuteen oli
yhteensä 13,0 milj. euroa ja se toteutui 20 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Kassassa oli
31.12.2020 rahaa 100,1 miljoonaa euroa, joka on 20 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Toisaalta
vuoden vaihteen suuri kassan koko ja kassapäivien määrä antavat turvaa lähdettäessä uudelle vuodelle, koska
vuoden alussa tulorahoitukseen tulee merkittäviä viiveitä johtuen siitä, että vuoden ensimmäinen palvelutoiminnan
laskutusajo ajetaan vasta 8.2.2021. Lainakanta 31.12.2020 oli 470,5 milj. euroa ja se on 25,7 milj. euroa
talousarviota suurempi. Ero talousarvioon selittyy lähinnä konsernitiliveloilla ja ulkopuolista korollista lainaa on
suunniteltu määrä eli 404,3 milj. euroa.

158
Taulukko 10. Rahoitusosa
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
RAHOITUSOSA
RAHOITUSOSA
1 000 €

Tilinpäätös
2020
1 000 €

Talousarvio
2020
(alkup)
1 000 €

Talousarvio
2020
(valt.14.12.2020)
1 000 €

Poikkeama
TP-TA
1 000 €

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

10 535

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

20 849

1 096

9 438

0

0

-1 245

0

-1 245

-63 299

-68 955

-72 355

9 056

506

1 000

1 000

-494

-53 502

-47 107

-70 259

16 757

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset

0
1 914

1 790

1 795

120

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

100 000

100 000

100 000

0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-28 471

-18 565

-18 565

-9 906

Lainakannan muutokset

Lyhytaikaisten lainojen muutos

10 148

10 148

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen (kassaan)

Kassa

31.12.

Lainakanta 31.12.
Lainasaamiset 31.12.

0
-17 135

-20 000

-20 000

2 865

12 953

16 119

-7 029

19 982

100 114

103 279

80 131

19 982

470 527

444 841

444 841

25 686

10 344

10 718

10 718

-374
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Investointien toteutuminen
Joulukuussa 2019 valtuuston kokouksessa päätettävänä ollut vuoden 2020 talousarvioasiakirja siirrettiin
uudelleen valmisteluun. Talousarvion investointiosassa esitettiin alun perin investointien osuudeksi ilman
liikelaitosta 55,46 milj. euroa ja liikelaitos mukaan lukien 68,96 milj. euroa. Talousarvio hyväksyttiin valtuuston
kokouksessa 25.5.2020. Siinä investointiosaa oli tarkistettu ja määrärahavarauksen suuruudeksi ilman liikelaitosta
hyväksyttiin 58,86 milj. euroa ja liikelaitos mukaan lukien 72,36 milj. euroa. Valtuuston kokouksessa 12.10.2020
tehtiin talousarviomuutoksia uudistamisohjelman rivien välillä. Niillä ei ollut vaikutusta uudistamisohjelman eikä
koko investointiosan kokonaissummaan.
Investointeihin käytettiin tilikaudella kokonaisuudessaan 63,30 milj. euroa (87% talousarviosta) ja kokonaisbudjetti
alittui 9,06 milj. eurolla. Investointituloja kertyi 0,39 milj. euroa. Tästä merkittävin osuus muodostuu FinnMedi Oy:n
purkautumisesta, jonka seurauksena osakkeita kirjatiin pois tasearvosta 0,36 milj. euroa.
Taysin yleinen infrastruktuuri -osion määrärahavaraus oli 3,36 milj. euroa. Kustannusten toteumaksi muodostui
2,21 milj. euroa (66% määrärahasta). Kustannusten toteuman näkökulmasta Tays/KS Yleinen infrastruktuuri osiossa merkittävimmät hankkeet ovat olleet TAC-VISTA-automaatiojärjestelmän vaiheen 1 kustannukset (0,42
milj. euroa) sekä keskussairaalan kulunvalvontajärjestelmän parantaminen (0,35 milj. euroa). Merkittävimmät
poikkeamat ovat Liikennealueet ja logistiikka sekä Sähköt ja verkot -osioissa. Liikennealueiden ja logistiikan
toteumaksi muodostui 0,56 milj. euroa (56%). Merkittävin alitus muodostuu hankkeesta ”Eteläinen tunneliyhteys
R-osalta ja kytkeminen jäteimuun, vaihe 2”. Jäteimua ei saatu liitettyä kannattavasti, joten hankkeen tästä osasta
luovuttiin ja määräraha alittui 0,23 milj. eurolla. Sähköjen ja verkkojen toteumaksi muodostui 0,36 milj. euroa
(53%). Tässä osiossa merkittävin alitus on hankkeella ”Sähköverkon hallintajärjestelmä” (keskussairaala), jonka
osalta määräraha alittui 0,1 milj. eurolla.
Taysin uudistamisohjelman hankekokonaisuus jakautui neljään osioon: Etupihahankkeeseen, Kliinisen
isotooppilääketieteen ja hematologian uudisrakennukseen (F-rakennus), Tays psykiatrian uudisrakennuksen (Trakennus) ja Uudistamisohjelman loppuvaiheeseen. Loppuvaiheen kokonaisuuteen sisältyi AKB-rakennusten
loppukäytön suunnittelua, Z-taloissa sijaitsevien toimintojen siirrosta aiheutuneita kustannuksia, nuoriso- ja
lastenpsykiatrian toiminnan tilojen muutoksia Q-rakennuksessa sekä suu- ja leukasairauksien poliklinikan siirron,
poliklinikkalaboratorion
ja
MRI6-rakennuksen
kustannuksia.
Uudistamisohjelman
alkuperäinen
määrärahavaraus vuodelle 2020 oli kokonaisuudessaan 31,93 milj. euroa, jota tarkistettiin 31,48 milj. euroon
valtuuston jätettyä alkuperäisen talousarvioasiakirjan pöydälle joulukuussa 2019. Toteumaksi muodostui 28,83
milj. euroa (92% talousarviosta), joten tarkistettu talousarvio alitettiin 2,65 milj. eurolla.
Etupihahankkeeseen sisältyvät D-rakennus, L-rakennus, pysäköintilaitos, TAYS Sydänkeskus Oy:n rahoittama
Sydänsairaala sekä koko etupihaa palveleva yhteinen infrastruktuuri. Etupihan rakennukset on otettu käyttöön
vaiheittain vuosina 2018–2020. Kokonaisuutena etupihahanke on edennyt aikataulussa ja määrärahavarausten
puitteissa. Sydänsairaalan on rahoittanut Tays Sydänkeskus Oy.
Etupihahankkeen (sitova taso) toteumaksi vuonna 2020 muodostui 3,74 milj. euroa (104% talousarviosta).
Talousarvio ylittyi 0,14 milj. eurolla. Projektin kokonaisbudjettiin sisältyvistä asioista kohdistui vuodelle 2020 jonkin
verran ennakoitua enemmän. Näillä pienillä vuodelle 2020 kohdistuneilla ylityksillä ei ole vaikutusta hankkeen
kokonaisbudjettiin ja useammalle vuodelle sijoittuva projekti pysyy budjetissaan. D-siiven (pääaula;
verisuonikirurgia ja toimenpideradiologia; raskaus, synnytys ja vastasyntyneiden tehohoito; välinehuolto tuki- ja
liikuntaelinkeskus) määrärahavaraus oli 3,0 milj. euroa ja toteuma 3,2 milj. euroa (107%). L-siiven (Lasten ja
nuorten sairaala) osalta toteumaksi muodostui 0,25 milj. euroa (84%) määrärahavarauksen ollessa 0,3 milj. euroa.
Etupihan infrastruktuurin osalta toteuma oli 0,21 milj. euroa (107%) ja määrärahavaraus 0,2 milj. euroa.
Pysäköintihallille varatusta 0,1 milj. eurosta toteutui 0,08 milj. euroa (76%).
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F-rakennukselle (Kliininen isotooppilääketiede ja hematologia) varattiin vuodelle 2020 10,56 milj. euroa
(tarkistettu talousarvio). Toteumaksi muodostui 8,57 milj. euroa (81 %). Rakennus on valmistunut ja se otettiin
käyttöön syksyllä 2020. Kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt jäivät huomattavasti ennakoitua pienemmiksi ja
varusteluaikaisia käyttäjämuutoksia piti tehdä vain vähän. Vuodelle 2021 on varattu vielä 0,4 milj. euroa
mahdollisiin viimeisiin muutos- ja takuuajan töihin.
Tays Psykiatrian toteumaksi muodostui 14,71 milj. euroa (103%). Rakentaminen eteni vuonna 2020 ennakoitua
pidemmälle, minkä vuoksi vuodelle 2020 varattu kustannusvaraus ylittyi ennakoidusti. Vuoden 2020 osalta ylitys
oli 2,9% (0,4 milj. euroa) ja kokonaisuutena uudistamisohjelman sitova taso jäi vuonna 2020 alle talousarvion,
joten hankkeen ylitys mahtuu talousarvion sisälle.
Uudistamisohjelman loppuvaiheelle varatusta 3,02 milj. eurosta toteutui 1,8 milj. euroa. Loppuvaiheen
suunnittelukustannuksia kertyi 0,39 milj. euroa, mikä on alun perin vuodelle 2020 suunniteltua vähemmän.
Suunnittelu käynnistyy kunnolla vasta vuoden 2021 puolella.
Taysin Muut hankkeet sisältävät osiot Laitteet ja muut hankinnat sekä Rakennushankkeet.
Laitteet ja muut hankinnat -osion määrärahavaraus oli 2,23 milj. euroa, josta toteutui 1,73 milj. euroa (78%).
Merkittävimmät toteumat olivat O-kaaren tietokonetomografialaitteisto sekä navigaattorit (2 kpl) toimialueelle 3:
0,85 milj. euroa (100%) sekä potilasvalvontamonitoreiden uusiminen tehohoitoon toimialueelle 2: 0,44 milj. euroa
(63%). Potilasvalvontamonitorikokonaisuus saatiin hankittua merkittävästi ennakoitua edullisemmin, ja se alitti
talousarvion 0,26 milj. eurolla. Toinen merkittävä talousarvion alitus (0,24 milj. euroa) on toimialueelta 3
vapautuvien salien varustelu; varustelun tarve jäi suunniteltua vähäisemmäksi ja joitakin yksittäisiä tuotteita
hankittiin jo vuoden 2019 puolella toiminnan käynnistyessä.
Rakennushankkeille toteutui yhteensä 7,23 milj. euroa (99%). Suurin yksittäinen hanke tässä kokonaisuudessa
oli R-rakennukseen toteutettava keskusvaraston tilojen uudiskäytön rakentaminen, jonka toteumaksi vuonna 2020
muodostui 6,37 milj. euroa (97%). Tämän hankkeen osalta työmaa vastaanotettiin loppuvuonna 2020. Vuodelle
2021 on varattu vielä 0,3 milj. euroa viimeisiin muutos- ja takuuajan töihin. Pienille alle 0,4 milj. euron hankkeille
varattu määräraha ylittyi 0,2 milj. eurolla, mutta ylitys mahtui Taysin muiden hankkeiden kokonaisuuden sitovaan
tasoon.
Toiminnalle Pitkäniemessä oli varattu talousarvion investointiosassa 0,37 milj. euroa. Toteumaksi muodostui 0,27
milj. euroa (73%). Talousarvio alittui mm. siksi, koska kattoturvatuotteet saatiin alun perin arvioitua edullisemmin.
Tays Valkeakoskelle, Tays Sastamalalle ja Tays Hatanpäälle oli varattu yhteensä 2,52 milj. euroa vuodelle
2020. Toteumaksi muodostui 2,44 milj. euroa (97 %). Tays Valkeakosken 1,23 milj. euron toteumasta merkittävin
osa muodostuu röntgenin muutoksista (0,63 milj. euroa). Tays Sastamalan toteuma oli 1,19 milj. euroa, josta
merkittävin osa muodostuu viemäreiden saneerauksesta (0,58 milj. euroa). Tays Sastamalan sitova taso ylittyi
0,07 milj. eurolla. Ilmanvaihtokoneen uusinta ja konehuoneen rakentaminen vaiheistuvat kahdelle vuodelle eikä
vuosittaisia kustannuksia pystytty täysin määrittelemään. Lisäksi viemäreiden sukituksesta kertyi Tays
Sastamalassa noin 0,1 milj. euroa pakollisia lisätöitä, kun uusittavia viemärilinjoja löytyi enemmän kuin
suunnitelmassa oli huomioitu. Tays Hatanpään toteumaksi muodostui 0,02 milj. euroa, joka on alueopastusta.
Tietohallinnolle varatusta 4 milj. euron määrärahasta toteutui 1,92 milj. euroa (48%). Toteuma muodostuu UNAkehityshankkeesta 1,22 milj. euroa (41%), Tietoallas-hankkeesta 0,62 milj. euroa (83%) sekä tietohallinnon
investoinnista Biopankin toimintaan 0,08 milj. euroa (30%). UNA-kehityshanke eteni suunniteltua hitaammin mm.
hyvinvointialueiden ja koronapandemian tuomien uusien prioriteettien myötä. Tietoaltaan toteutustyötä taas
jouduttiin siirtämään vuodelta 2020 vuoteen 2021 resurssipulan vuoksi. Osa Biopankin investoinneista liittyy
tietoaltaaseen, jonka viivästyminen on siirtänyt myös Biopankin osuuksien toteuttamisen vuodella eteenpäin.
Pienet hankinnat -osion toteumaksi muodostui 3,81 milj. euroa (95%). Yhtenä kokonaisuutena tähän osioon
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toteutui koronapandemiaan liittyviä yli 0,01 milj. euron hankintoja. Koronatarvikkeita toteutui lisäksi toimialueiden
käyttömenoihin (alle 0,01 milj. euron hankinnat).
Osakkeet yhtiöistä -osion määrärahavaraus oli 3,6 milj. euroa, josta toteutui 3,56 milj. euroa (99%). Toteumasta
merkittävin osa on vuonna 2020 perustetun Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön osakkeet, joiden toteuma
oli 3,4 milj. euroa. Toiseksi merkittävin toteuma on Tullinkulman työterveyden osakkeet. Niiden toteuma oli 0,12
milj. euroa.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen määrärahavaraus vuodelle 2020 oli 13,5 milj. euroa ja siitä
toteutui 11,29 milj. euroa (84%) (ks. poikkeamat liikelaitoksen toimintakertomuksesta).
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Taulukko 11. Investointimenojen toteutuminen.
Talousarvion 2020 investointiosa

Talousarvion
Talousarvio
2020
2020
sitovuustaso (alkuper. esitys)
X

01_Tays/KS yleinen infrastruktuuri

Etupiha

2 213 121
560 892
30 583
361 494
1 143 268
116 885

66 %
56 %
31 %
53 %
90 %
39 %

X
X

31 930 000
3 110 000
2 750 000
300 000
50 000
10 000
9 800 000
15 000 000
4 020 000
8 280 000
2 230 000
850 000
700 000
250 000
430 000
6 050 000

31 480 000
3 600 000
3 000 000
300 000
200 000
100 000
10 560 000
14 300 000
3 020 000
9 530 000
2 230 000
850 000
700 000
250 000
430 000
7 300 000

28 826 975
3 739 214
3 197 399
251 182
214 698
75 936
8 571 014
14 714 393
1 802 354
8 968 460
1 733 664
849 825
442 249
250 000
191 590
7 234 797

92 %
104 %
107 %
84 %
107 %
76 %
81 %
103 %
60 %
94 %
78 %
100 %
63 %
100 %
45 %
99 %

5 000 000

6 550 000

6 370 739

97 %

200 000
850 000
370 000
50 000
320 000

200 000
550 000
370 000
70 000
300 000

112 399
751 659
271 428
73 768
197 660

56 %
137 %
73 %
105 %
66 %

X

X

Kehitysvammahuollon terapiarakennus
Pitkäniemi, pienet hankkeet

05_Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja Tays Hatanpää
Hankkeet, Valkeakoski
Hankkeet, Sastamala
Hankkeet, Hatanpää

06_Tietohallinto

X

2 520 000

2 520 000

2 435 904

97 %

X
X
X
X

1 350 000
1 120 000
50 000
4 000 000
3 000 000
750 000
250 000
4 500 000
200 000
55 455 000

1 350 000
1 120 000
50 000
4 000 000
3 000 000
750 000
250 000
4 000 000
3 600 000
58 855 000

1 227 920
1 189 778
18 205
1 920 390
1 220 788
623 922
75 681
3 812 577
3 564 622
52 013 477

91 %
106 %
36 %
48 %
41 %
83 %
30 %
95 %
99 %
88 %

13 500 000

13 500 000

11 285 068

84 %

68 955 000

72 355 000

63 298 546

87 %

UNA-kehitys
Tietoallas
Biopankki

07_Pienet hankinnat
08_Osakkeet yhtiöistä
INVESTOINNIT YHT. (ilman liikelaitosta)
09_Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
INVESTOINNIT YHT. (ml. liikelaitos)

€

3 355 000
1 010 000
100 000
680 000
1 265 000
300 000

Laitteet ja muut hankinnat:
O-kaari tietokonetomografialaitteisto sekä navigaattori 2 kpl (TA3)
Potilasvalvontamonitoreiden uusiminen tehohoitoon (TA7)
Annossuunnittelumagneetti varusteluineen (TA2)
Toimialueelta 3 vapautuvien salien varustelu (TA2)
Rakennushankkeet:
R-rakennuksen keskusvaraston tilojen uudiskäyttöön
rakentaminen
Muut toimitilamuutokset
TAYS, pienet hankkeet < 400 000 €

04_Tays/Pitkäniemi

Talousarvion
toteuma-%

3 655 000
1 210 000
100 000
680 000
1 265 000
400 000

D-siipi
L-siipi
Etupihan infrastruktuuri
Pysäköintihalli
F-rakennus
Tays Psykiatria
Uudistamisohjelman loppuvaihe

03_Tays/KS muut hankkeet

Toteuma 2020

X

A_Liikennealueet ja logistiikka
B_LVI, SPR ja kaasut
C_Sähköt ja verkot
D_Rakennusautomaatio ja turvallisuus
E_Tilat ja rakenteet

02_Tays/KS Uudistamisohjelma UO2020

€

Muutettu
talousarvio
2020
(valt. 12.10.2020)
€

X
X
X
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Investointituloja käyttöomaisuuskohteiden myynnistä ja rahoitusosuuksista kertyi yhteensä 0,39 milj. euroa.
Merkittävin myyntitulo muodostuu FinnMedi Oy:n purkautumisesta, jonka seurauksena osakkeita kirjatiin pois
taseesta 0,36 milj. euroa.

Taulukko 12. Investointitulojen toteutuminen.

Investontien myynnit

Toteuma 2020 €

Lääkintälaitteet / laiterekisteristä poistettu bronkoskooppi (TA1)
Tietokonelaitteet / Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Tytäryhtihtiöosakkeet ja -osuudet / FinnMedi Oy (yhtiön purkautuminen)
Osakkusyhtiöosakkeet/-osuudet / FinnHEMS Oy
Muut osakkeet ja osuudet / Pirkanmaan Voimia Oy
Muut osakkeet ja osuudet / Labquality Oy

23 375,00
2 134,66
350 495,46
2 000,00
10 000,00
100,91

yhteensä

388 106,03
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Tilinpäätöslaskelmat
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TULOSLASKELMA

31.12.2020

31.12.2019

858 089 416,90
31 019 929,80
27 645 538,28
7 710 299,85
924 465 184,83

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

1 446 037,26

1 663 006,21

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut

-335 002 501,80
-66 607 885,78
-11 126 874,60
-412 737 262,18

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

Palvelujen ostot

-348 085 162,05

-322 241 091,61

Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet tarvikkeet ja tavarat

-126 097 519,31
-126 097 519,31

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

-170 280,00

-141 720,00

-26 133 648,32
-913 223 871,86

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

TOIMINTAKATE

12 687 350,23

30 713 553,43

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

437 629,33
3 989 335,19
-4 221 946,97
-2 357 800,64
-2 152 783,09

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

VUOSIKATE

10 534 567,14

29 257 240,26

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-40 745 918,10
-40 745 918,10

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

TILIKAUDEN TULOS

-30 211 350,96

2 467 477,24

Poistoeron muutos
Rahastojen muutos
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

217 300,33
5 132,82
-29 988 917,81

202 924,49
0,00
2 670 401,73

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

Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
TASE

31.12.2020

31.12.2019

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

1 706 413,80
2 184 232,62
2 265 706,09
6 156 352,51

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

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

14 767 537,07
416 784 006,96
24 271 583,40
47 985 384,59
452 422,28
21 505 909,76
525 766 844,06

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

9 305 291,41
8 319 069,93
2 708 693,15
10 344 144,93
891 247,77
31 568 447,19

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

563 491 643,76

543 241 439,42

8 075 457,54
8 075 457,54

8 593 798,98
8 593 798,98

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

88 900 216,25
44 505,66
9 616 428,62
5 839 865,21
104 401 015,74

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

Saamiset

104 401 015,74

69 231 208,13

Rahat ja pankkisaamiset

100 113 511,02

87 160 147,51

VAIHTUVAT VASTAAVAT

212 589 984,30

164 985 154,62

VASTAAVAA

776 081 628,06

708 226 594,04

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä
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
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA

151 370 701,76
19 353,29
329 542,96
-29 988 917,81
121 730 680,20

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

1 125 513,88
1 125 513,88

1 342 814,21
1 342 814,21

27 031 039,19
27 031 039,19

28 157 357,11
28 157 357,11

295 361,93
295 361,93

186 410,05
186 410,05

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

196 816 297,42
180 757 736,29
2 817 047,97
380 391 081,68

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

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

18 769 044,68
60 961 447,03
64 196 909,26
8 328 102,96
93 252 447,25
245 507 951,18

10 931 385,68
58 651 239,04
48 346 649,58
9 150 226,74
89 852 645,01
216 932 146,05

VIERAS PÄÄOMA

625 899 032,86

526 815 281,84

VASTATTAVAA

776 081 628,06

708 226 594,04

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

V.2019 tilinpäätöslukuja muutettu lainat muilta luotonantajilta ja muiden velkojen välillä siksi, että vuoden 2020
tilinpäätöstiedot ovat vertailukelpoisia
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

31.12.2020

31.12.2019

10 534 567,14

29 257 240,26

-1 244 563,25
9 290 003,89

-12 417 215,75
16 840 024,51

-63 298 545,76

-89 716 943,71

506 352,08
-62 792 193,68

3 049 838,26
-86 667 105,45

-53 502 189,79

-69 827 080,94

0,00
1 914 316,57
1 914 316,57

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

100 000 000,00
-19 262 154,72
938 779,41
81 676 624,69

90 000 000,00
-12 157 662,73
-14 349 176,56
63 493 160,71

108 951,88
518 341,44
-35 169 807,61
17 407 126,33
-17 135 387,96

-21 339,95
-87 837,85
41 429 597,85
9 656 914,85
50 977 334,90

Rahoituksen rahavirta

66 455 553,30

116 011 755,59

Rahavarojen muutos

12 953 363,51

46 184 674,65

100 113 511,02
87 160 147,51
12 953 363,51

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

RAHOITUSLASKELMA

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
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
TUNNUSLUVUT
1-12/2020

1-12/2019

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

101,4 %
25,9 %
7 923

103,5 %
109,2 %
7 890

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

16,6 %
12,7 %
0,6
36

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

Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus eur/asukas

15,8 %

21,6 %

67,7 %
-29 659
470 527
10 344
0,2 %
598 444

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

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

TULOSLASKELMA

31.12.2020

31.12.2019

1 060 524 106,17
-1 003 576 786,32
2 753 303,84

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

TOIMINTAKATE

59 700 623,69

58 417 585,99

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

169 225,52
478 045,32
-5 443 253,40
-2 398 662,84
-7 194 645,40

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

VUOSIKATE

52 505 978,29

51 204 134,40

-51 805 917,70
1 574,39
-51 804 343,31

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

701 634,98

14 119 357,34

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuus

5 132,82
-5 377 510,45
-51 882,88
-10 223 034,40

0,00
-1 664 835,90
-231 739,23
-2 845 796,62

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-14 945 659,93

9 376 985,59

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)

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

TILIKAUDEN TULOS
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
TASE

31.12.2020

31.12.2019

2 694 407,19
22 888 706,23
3 424 334,84
29 007 448,26

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

15 454 266,57
481 620 781,11
25 934 893,23
56 862 297,49
471 557,96
21 923 800,17
602 267 596,53

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

13 126 575,79
13 105 244,87
782 606,49
891 247,77
27 905 674,92

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

659 180 719,70

635 213 241,19

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Vaihto-omaisuus

13 280 462,86
13 280 462,86

11 793 834,91
11 793 834,91

Saamiset
Pitkäaikaiset samiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset

168 394,01
75 900,00
1 494 827,70
1 739 121,71

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

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset

103 253 478,35
46 374,74
1 250,00
9 638 732,50
9 544 990,32
122 484 825,91

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

Saamiset

124 223 947,62

78 821 474,41

1 787 119,81
1 787 119,81

2 400 585,06
2 400 585,06

Rahat ja pankkisaamiset

102 105 227,33

89 996 862,50

VAIHTUVAT VASTAAVAT

241 396 757,62

183 012 756,88

VASTAAVAA

900 577 477,32

818 225 998,07

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

Rahoitusarvopaperit
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Rahoitusarvopaperit
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VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma

151 370 701,76
222 641,10

151 370 701,72
222 641,10

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

327 235,88
19 397,16
51 277 700,12
-14 945 659,93
188 272 016,09

327 235,88
24 529,98
41 900 714,61
9 376 985,59
203 222 808,88

VÄHEMMISTÖOSUUDET

28 196 605,87

18 007 614,97

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET

27 031 039,19
27 031 039,19

28 157 357,11
28 157 357,11

2 421 778,92
2 421 778,92

2 692 616,86
2 692 616,86

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

240 239 023,72
231 813,41
181 219 282,29
2 818 003,97
286 946,36
424 795 069,75

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

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

21 725 650,32
73 758,82
10 452 197,62
295 966,54
61 109 783,50
13 937 405,09
119 766 224,40
2 499 981,21
229 860 967,50

13 897 991,32
68 490,32
19 040 803,23
309 055,42
46 225 620,38
15 260 722,23
111 459 811,88
2 435 238,86
208 697 733,64

VIERAS PÄÄOMA

654 656 037,25

566 145 600,25

VASTATTAVAA

900 577 477,32

818 225 998,07

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

V.2019 tilinpäätöslukuja muutettu lainat muilta luotonantajilta ja muiden velkojen välillä siksi, että vuoden 2020
tilinpäätöstiedot ovat vertailukelpoisia
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni

31.12.2020

31.12.2019

52 505 978,29

51 204 134,40

-5 377 510,45
-4 153 220,83
42 975 247,01

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

-73 142 493,11

-100 267 125,02

160 180,69
-72 982 312,42

2 125 227,02
-98 141 898,00

-30 007 065,41

-62 334 526,02

237 393,49
237 393,49

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

100 000 000,00
-22 374 172,68
-9 922 531,19
67 703 296,13

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

-34 043,51

268 356,62

-270 837,94
-1 486 627,95
-45 443 070,04
20 795 854,81
-26 404 681,12

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

Rahoituksen rahavirta

41 501 964,99

109 112 429,38

Rahavarojen muutos

11 494 899,58

46 777 903,36

103 892 347,14
92 397 447,56
11 494 899,58

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

RAHOITUSLASKELMA

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

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
TUNNUSLUVUT
EUR Konsernivaluutta
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Henkilöstön lukumäärä
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Lainakanta 31.12., 1000 eur
Laskennallinen lainanhoitokate
Lainat ja vuokravastuut

1 - 12/2020

1-12 /2019

105,7 %
101,4 %
9 807

106,1 %
138,1 %
9 614

71,8 %

51,1 %

54,9 %
2,1
34
24,0 %
61,7 %
453 942
0,9
592 957

44,3 %
2,9
32
27,0 %
56,6 %
374 054
1,1
468 397
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Tilinpäätöksen liitetiedot
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Tilinpäätöksen liitetiedot 2020
liite
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Pysyvien vastaavien arvostus
Vaihto‐omaisuuden arvostus
Rahoitusomaisuuden arvostus
Konsernitili
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
Edellisten vuosien vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman liitetiedot
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain
Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin
Pakollisten varausten muutokset
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot
Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu
osuuksista muissa yhteisöissä
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Tiedot pysyvistä vastaavista tase‐eräkohtaisesti
Pysyvät vastaavat, aineettomat hyödykkeet
Pysyvät vastaavat, aineelliset hyödykkeet
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Olennaiset lisäpoistot
Aktivoidut korkomenot
Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
Pitkä‐ ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä sekä osakkuus ja muilta omistusyhteisöiltä
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

1

1

6
9
12
13
15

19

20‐22
23
24

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erien muutokset
Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin
kuin viiden vuoden kuluttua
Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä
Erittely pitkä‐ ja lyhytaikaisista veloista samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen osalta
Maksuvalmiuden kannalta merkittävä shekkilimiitti
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

30
31
33

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Vuokravastuut ja leasingvastuut
Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset
Muut kuntayhtymää koskevat taloudelliset vastuut

36
38
40
41

Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstökulut
Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt
luottamushenkilömaksut
Tilintarkastajien palkkiot

25
27
29

42
43
44
45
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

46

Vapaaehtoiset liitetiedot
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistamien kiinteistöjen rasitustodistukset
Toimialue 6 Kehitysvammahuolto tuloslaskelma ennen tasauslaskutusta
Ensihoidon tuloslaskelma ennen tasausta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vakuutukset 1.1. ‐ 31.12.2020
Omaisuusluettelo pysyviin vastaaviin kuuluvista osakkeista ja osuuksista
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja sen intressitahojen väliset liiketoimet
Kilpailulain vuoksi eriytetyn toiminnan tuloslaskelmat

47
48
49
50
51
52
53
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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
ku-luksi.
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
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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 50 509 249,41 euroa ja samat summat ovat
lyhytaikaisissa veloissa. Ilman konsernitiliä rahojen ja pankkisaamisten määrä olisi 49 604 261,61 euroa.
2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
Edellisten vuosien vertailukelpoisuus
Vuodet 2019 ja 2020 ovat organisatorisesti pääosin vertailukelpoisia. Kuitenkin kesken vuotta 2020 tehtiin jonkin
verran muutoksia. Neurologian ja fysiatrian toimintaa siirrettiin keväällä 2020 toimialueelta 8 toimialueelle 3. Lisäksi
Palvelukeskuksessa ollut TKI-keskus purettiin 1.7.2020 alkaen. Toiminnot jatkavat pääosin tutkimuspalveluiden
vastuualueella, mutta toimintoja siirrettiin myös yhtymähallintoon, henkilöstöpalveluihin sekä talouspalveluihin.
Tays Hatanpäältä siirretiin 3.2.2020 mobiilihoitajien, muistikoordinaattoreiden, haavahoitajien ja siedätyshoitojen
liiketoiminnat Tampereen kaupungille.
Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi vuoden 2020 toimintaan. Vaikutukset liittyivät pandemian hoitoon sekä
myös elektiivisen toiminnan siirtoihin ja peruutuksiin. Vaikutukset näkyvät merkittävinä etenkin kevään 2020 aikana,
jolloin normaalitoiminta oli paikoin ajettuna alas. Tämä vaikuttaa vuosien 2019 ja 2020 vertailuihin.
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2020
Liitetieto 6
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myyntituotot ulkokunnilta
Erityisvaltionosuus
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ky:n toimintatuotot yhteensä

2019

677 221 358,49
120 135 217,96
12 226 545,59
48 506 294,86
31 019 929,80
27 645 538,28
7 710 299,84
924 465 184,82

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

Liitetieto 9
Palvelujen ostot eriteltynä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen
ostoihin
Palvelujen ostojen erittely
2020
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot yhteensä

Liitetieto 12
Pakollisten varausten muutokset

163 386 597,59
184 698 564,45
348 085 162,04

2019
155 237 602,75
167 003 469,23
322 241 071,98

2020

2019

Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.
Lisäykset

27 800 294,00

39 533 352,00

Vähennykset

-1 102 407,00

-11 733 058, 00

Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.

26 697 887,00

27 800 294,00

357 063,11

386 144,15

-23 910,92
333 152,19

-29 081,04
357 063,11

Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut pakolliset varaukset 31.12.
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Liitetieto 13
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot ja -tappiot
2020
Muut toimintatuotot
Muut luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Muut luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä

2019

175 296,71
175 296,71

655 076,71
655 076,71

57 051,38
57 051,38

0,00
0,00

Liitetieto 15
Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu
osuuksista muissa yhteisöissä
2020
Osinkotuottojen erittely
Osinkotuotot tytäryhteisöissä
3 380 380,00
Osinkotuotot muissa
yhteisöissä
10 920,00
Yhteensä
3 391 300,00

2019
2 651 418,00
1 272 988,35
3 924 406,35
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Liitetieto 19
2020

2019

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
623 921,55
-40 466 140,43
-425 997,48
1 706 413,80

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

1 706 413,80

1 508 489,73

7 573 090,03
0,00
116 072,17
-4 538 914,21
-966 015,37
2 184 232,62

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

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

1 020 411,23
1 869 216,41
-623 921,55
2 265 706,09

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

Aineettomat hyödykkeet

6 156 352,51

5 563 076,78

13 897 537,07
0,00

13 261 390,90
116 886,00

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

0,00
870 000,00

-46 961,43
566 221,60

14 767 537,07

13 897 537,07

Maa- ja vesialueet

14 767 537,07

13 897 537,07

589 797 939,19
0,00
0,00
160 714 742,11
-309 348 438,42
-24 380 235,92

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

416 784 006,96

280 449 500,77

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

34 926 045,04
0,00
0,00
11 311 192,58
-19 535 912,66
-2 429 741,56
24 271 583,40

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

176 002 628,71
15 289 235,27
-25 509,66
11 634 860,10
-142 371 902,06

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

-12 543 927,77
47 985 384,59

33 630 726,65

452 422,28
452 422,28

289 554,22
289 554,22

163 740 173,60
42 575 471,90
-184 809 735,74
21 505 909,76

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

525 766 844,06

507 397 624,69

10 160 350,59
1 986,28
-350 495,46
25 000,00
-531 550,00
9 305 291,41

12 160 350,59

5 022 919,78
3 524 060,15
-2 000,00
-25 000,00
-200 910,00
8 319 069,93

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

Arvo- ja taide-esineet
Hankintameno 1.1. (+)
Arvo- ja taide-esineet
Keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Siirrot erien välillä (+/-)
Keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet

SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-)
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä
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

-2 000 000,00
-531 550,00
9 628 800,59
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Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1. (+)

2 680 218,31

1 627 318,31

Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Muut osakkeet ja osuudet

38 575,75
-10 100,91
0,00
2 708 693,15

927 900,00
0,00
125 000,00
2 680 218,31

Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset

2 708 693,15

2 680 218,31

58 869 230,76
11 238 461,52
-1 676 923,08
9 561 538,44
9 561 538,44
9 561 538,44

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

1 019 999,98
-237 393,49
782 606,49
10 344 144,93

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

891 247,77
0,00
0,00
891 247,77
891 247,77
891 247,77

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

31 568 447,19

30 280 737,95

563 491 643,76

543 241 439,42

3 531 555,45
41 535,26
0,00
0,00
3 573 090,71

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

Muut lainasaamiset
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä
Hankintameno 1.1.
Vähennykset (-)
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut lainasaamiset osakkuus- 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

OLENNAISET LISÄPOISTOT
Z-talojen purku
AVH-yksikkö HOIKU vuokratila

Tilikauden 2007 aikana valmistuneen R-rakennuksen hankintamenoon on luettu
rakennusaikaisia korkomenoja yhteensä 1341 254,68 euroa.
Rakennukset
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
-R-rak aktivoidut korot tos 1236 ja 1237 jäännösarvo

2020
0,00
540 847,63

2019
0,00
586 877,23
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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
Tays Kehitysyhtiö
Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt
Tullinkulman työterveys Oy
Tuomi Logistiikka Oy
Istekki Oy
Monetra Pirkanmaa Oy

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

100 %
0%
0%
0%
94 %
62,3 %
50,66 %
59,40 %

100 %
100 %
100 %
100 %
94 % ,
62,3 %
50,66 %
59,40 %

Tampere
Tampere
Kuopio
Tampere

24,81 %
48,20 %
31,75 %
27,83 %

24,81 %
48,20 %
31,75 %
27,83 %

8472
417
131
502
13824
17828
86

13179
898
1010
810
47574
7835
15060
79

19215
-32
0
0
3009
3117
8272
57

275
2645
5977
599

894
8106
7411
721

141
972
1622
-31
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Liitetieto 23
Pitkä- ja lyhtyaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä sekä osakuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
Saamiset

2020

2019

Saamiset tytäryhteisöiltä
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset

9 561 538,44

11 238 461,52

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

2 516 325,67
949 439,09

2 117 063,70
1 855 774,37

782 606,49

1 019 999,98

285 994,42
14 095 904,11

138 688,51
16 369 988,08

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

2020

2019

1 988 674,92
429 922,94
1 609 821,36
33 104,47
1 629 381,77
56 350,77
92 608,98
5 839 865,21

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
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Liitetieto 25
Oman pääoman erien muutokset

2020

2019

Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.

151 370 701,76

151 370 701,76

Peruspääoma 31.12.

151 370 701,76

151 370 701,76

24 486,11
5 132,82
19 353,29

24 486,11
0,00
24 486,11

329 542,96
329 542,96

-2 340 858,77
-2 340 858,77

Tilikauden yli/alijäämä

-29 988 917,81

2 670 401,73

Oma pääoma

121 730 680,20

151 724 730,83

Rahastopääomat
Rahastopääomat 1.1.
Rahastopääomat vähennykset
Rahastopääomat 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä

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

2020

2019

131 069 774,00 82 621 454,28
144 377 517,25 153 472 572,01
275 447 291,25 236 094 026,29

Liitetieto 29
Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä

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

2020

2019

26 697 887,00
333 152,19
27 031 039,19
27 031 039,19

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

2020

2019

17 622 727,73
50 509 249,41
68 131 977,14

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

7 907 957,34
7 907 957,34

8 153 288,34
8 153 288,34

76 039 934,48

59 583 593,50

Liitetieto 31
Maksuvalmiuden kannalta merkittävä
sekkilimiitti

Luottolimiitti 31.12.

2020
30 000 000,00

2019
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
Maankäyttömaksu Tampere
Muut siirtovelat
Siirtovelat yhteensä

2020
8 302 726,15
62 928 597,68
565 396,35
3 784 267,54
3 337 440,00
2 602 194,29
9 610 703,48
980 000,00
1 141 121,76
93 252 447,25

2019
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
980 000,00
642 973,31
89 852 645,01
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Liitetieto 36
Kuntayhtymän antamat takausvastuut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Vastuusitoumukset

Alkuperäinen
pääoma

2020
Jäljellä

2019
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
Tampereen Seudun Osuuspankki
Yhteensä

2 884 630,00

996 843,94

1 095 717,58

1 500 000,00

800 000,00

900 000,00

35 000 000,00

31 195 655,00

32 717 393,00

7 063 892,00

1 765 988,00

2 060 316,00

8 960 000,00
1 800 000,00

8 500 000,00
1 215 000,00

8 960 000,00
1 395 000,00

57 208 522,00

44 473 486,94

47 128 426,58

Vuokravastuut
Liitetieto 38

2020

2019

120 294 507,00
16 894 432,12

66 738 788,02
15 582 039,61

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

2 032 546,27
430 085,50
5 590 189,60
4 204 093,98

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

Leasingvastuiden yhteismäärä

7 622 735,87

9 598 242,28

127 917 242,87
18 926 978,39

76 337 030,30
17 945 853,76

Alkuperäinen
pääoma

2020
Jäljellä

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Vuokra- ja leasingvastuut yhteensä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Liitetieto 40
Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset
Vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta
Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiö
Nordea Bank AB
Yhteensä

18 203,69
18 203,69

1 404,88
1 404,88

2019
Jäljellä

18 203,69
18 203,69
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Liitetieto 41
Korkosuojauksiin liittyvät johdannaissopimukset
Rahalaitos
Johdannaissopimukset
OP Yrityspankki Oyj
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Nordea Bank AB
OP Yrityspankki Oyj
OP Yrityspankki Oyj
Yhteensä
2021 loppuvat
Yhteensä

Nimellisarvo
31.12.2020

Markkina-arvo
31.12.2020

Sopimuksen
luonne

Päättymispäivä

Sopimuksen
tarkoitus
suojaava/ei-suojaava

Suojauksen kohde,
lainan sopimusnumero

344 827,59
689 655,50
5 278 350,74
7 833 333,29
4 907 215,00
7 000 000,00
18 222 222,22
32 800 000,00
28 500 000,00
27 600 000,00

-10 889,60
-19 816,00
-1 585 553,00
-797 116,00
-1 338 258,73
-381 258,31
-1 857 545,56
-2 397 764,00
-641 108,30
-668 035,04

koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus

20.12.2021
23.8.2021
3.11.2036
20.9.2032
2.11.2037
2.5.2022
25.4.2041
25.4.2041
27.12.2039
5.12.2043

loppuu 2021
loppuu 2021
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava

OP 598001-80633078
Kuntarahoitus 12111/06
Kuntarahoitus 15486/11
EIB 81912/2
EIB 81912/1
EIB 81912/1
EIB 81912/3
EIB 81912/4
Kuntarahoitus 19833/19
EIB 83197/4

133 175 604,34

-9 697 344,54

1 034 483,09
132 141 121,25

Suojaavat koronvaihtosopimukset yhteensä
Vaihtuvakorkoiset lainat yhteensä
Kiinteäkorkoiset lainat yhteensä
Suojausaste

-9 697 344,54

132 141 121,25
222 502 698,71
181 792 577,30
77,65 %

Jos korkotaso nousee 1 %-yksikön, korkokulut laskevat kokonaisuudessaan 7 947 € vuodessa vuonna 2021 huomioiden lainojen korot ja koronvaihtosopimukset.
Jos korkotaso nousee 2 %-yksikköä, niin korkokulut nousevat kokonaisuudessaan 376 328 € vuonna 2021 huomioiden lainojen korot ja koronvaihtosopimukset.

Liitetieto 41
Muut kuntayhtymää koskevat taloudelliset vastuut
Sopimusvastuut
Coxa Oy maanvuokrasopimus/rakennuksen lunastusvelvollisuus
Potilasvakuutuskeskus
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet, tuleva tuettu asum
Sopimusvastuut yhteensä

2020

2019

14 620 574,76

14 964 210,77

0,00
14
1 620 574,76

220 839,00
15
1 185 049,77

Sopimuksiin liittyvät ehdot
Maksettu Saatu Legi Muu ehto
Legi
3,670 %
3,314 %
3,320 %
1,280 %
2,915 %
3,500 %
0,818 %
0,519 %
0,052 %
0,083 %

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

192

Liitetieto 42

2020

2019

Henkilöstön lukumäärä

7923

7890

Liitetieto 43
Henkilöstökulut

2020

2019

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät

340 502 738,50
66 607 885,78
11 126 874,60
-5 500 236,70

338 128 346,77
68 520 096,05
10 588 511,28
-5 539 225,49

Henkilöstökulut yhteensä

412 737 262,18

411 697 728,61

Liitetieto 44
Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
2020
SDP
Keskustapuolue
Kokoomus
Vihreät
Sitoutumattomat
Perussuomalaiset
Vasemmistoliitto
Siniset
Yhteensä

2019
9 712,70
3 684,00
5 791,00
4 706,00
190,00
19,00
2 961,25
361,00

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

27 424,95

23 480,90

Liitetieto 45
Tilintarkastajien palkkiot
KPMG Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Muut palkkiot
Palkkiot yhttensä

2020
19 673,00
850,00
86 363,00
106 886,00

2019
21 987,00
19 363,00
424,00
41 774,00

Vuoden 2020 tilintarkastuspalkkiot perustuvat todellisiin ja arvioituihin kustannuksiin.
Vuoden 2019 palkkiot on oikaistu ja perustuvat todellisiin laskutettuihin kustannuksiin.

193

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Nikera Oy:tä,
jonka osakkeet siirtyivät sairaanhoitopiirin omistukseen FinnMedi Oy:n purkauduttua
28.12.2020.
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
nimellis- eli pariarvomenetelmällä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  Teiskontie 35 / PL 2000, 33521 TAMPERE  Puh. (03) 311 611  Faksi (03) 311 64369
www.pshp.fi
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Liitetieto 46
Konsernituloslaskelman liitetiedot
2020
TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myyntituotot ulkokunnilta
Erityisvaltionosuus
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

2019

677 221 358,49
120 135 217,96
12 207 208,46
177 696 669,64
31 060 965,42
27 951 926,83
14 250 759,37
1 060 524 106,17

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

Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.

27 800 294,00
0,00
1 102 407,00
26 697 887,00

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

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

357 063,11
0,00
-23 910,92
333 152,19
27 031 039,19

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

Myyntivoitot
Myyntivoitot

307 744,74
307 744,74

1 593 485,24
1 593 485,24

Myyntitappiot
Myyntitappiot

-33 760,05
-33 760,05

-303,84
-303,84

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN ERITTELY
Tilintarkastus
Tilintarkastajan lausunnot
Veroneuvonta
Muut palvelut
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä

65 400,56
850,00
1 950,00
133 606,40
201 806,96

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

PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT
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Liitetieto 46
Liitetieto 50
Konsernitaseen liitetiedot

2020

2019

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

590 132,29
0,00
0,00
-232 008,29
-29 690,00
328 434,00

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

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

44 106 785,80
153 486,58
623 921,55
-41 898 278,87
-619 941,87
2 365 973,19

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

2 694 407,19

2 566 630,89

15 013 031,48
3 021 089,10
-2 768 037,14
-1 664 158,57

13 801 023,52
1 212 007,96
-2 181 722,58
-586 314,52

13 601 924,87

12 244 994,38

24 111 603,41
3 333 470,64
0,00
493 172,69
-15 492 966,49
-3 158 498,89
9 286 781,36

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

Muut pitkävaikutteiset menot yht.

22 888 706,23

20 863 631,30

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

3 170 482,54
1 895 394,41
-1 641 542,11
3 424 334,84
29 007 448,26

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

Konsernitaseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Liikearvo (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-)
Kauden poistot (-)
Arvonalennukset (-)
Liikearvo
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
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Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Maa- ja vesialueet

14 584 266,57
0,00
0,00
870 000,00
15 454 266,57

13 948 120,40
116 886,00
-46 961,43
566 221,60
14 584 266,57

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

675 938 265,96
350 777,81
-0,72
161 929 576,14
-328 883 374,44
0,00
-27 714 463,64
481 620 781,11

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

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

37 159 626,03
11 311 192,58
-19 883 186,86
-2 652 738,52
25 934 893,23

28 228 738,51
8 930 887,52
-18 493 178,37
-1 390 008,49
17 276 439,17

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

211 748 340,04
18 581 558,37
-25 509,66
11 634 860,10
-169 107 080,23
-3 444,92
-15 966 426,21
56 862 297,49

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

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

86 135,68
0,00
0,00
162 868,06
249 003,74

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

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

222 554,22
222 554,22
471 557,96

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

23 583,98
23 583,98

0,00
0,00

164 761 324,77
0,00
43 562 511,21
0,00
-186 423 619,79
21 900 216,19

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

602 267 596,53

586 626 871,78

Muut aineelliset hyödykkeet

Ennakkomaksut
Lisäykset
Ennakkomaksut
Keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. (+)
Yritysostot (investointi) (+)
Lisäykset (investoinnit) (+)
Vähennykset (-)
Siirrot erien välillä (+/-)
Keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
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Osakkeet ja osuudet osakkuus- ja muissa omistusyhteysyhteisöissä
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Hankintameno 1.1. (+)
6 691 524,35
Lisäykset (+)
3 400 000,00
Vähennykset
-2 000,00

6 193 833,46
458 884,78
-9 000,00

Siirrot eroen välillä
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta- /-tappiosta
Kertyneet arvonalennukset ja pääomaosuusviennit
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet

99 060,15
2 753 303,84
184 687,45
13 126 575,79

0,00
0,00
232 493,53
6 876 211,77

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

13 391 601,12
-38 575,75
99 006,52
-10 100,91
-336 300,49
-193 435,96

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

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

193 435,96
-385,62
13 105 244,87

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

1 019 999,98

1 133 333,32

-237 393,49
782 606,49

-113 333,34
1 019 999,98

690 087,21
891 247,77
0,00
0,00
891 247,77
891 247,77

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

Sijoitukset

27 905 674,92

21 985 624,68

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

1 988 674,92
429 922,94
1 609 821,36
7 011 398,80
11 039 818,02

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

1 876 095,70
1 787 119,81
88 975,89

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

Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
Hankintameno 1.1.(+)
Vähennykset(-)
Muut lainasaamiset yhteensä
Muut saamiset
Muut saamiset muilta
Hankintameno 1.1.
Lisäykset investoinnit
Vähennykset (-)
Kirjanpitoarvo 31.12.
Muut saamiset yhteensä

Rahoitusarvopapereiden kirja-ja markkina-arvojen erotus
JVK-lainasaamisten markkina-arvo
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Erotus
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Liitetieto 46
Konsernitaseen vastattavaa koskevat liitetiedot

2020

2019

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

Muut omat rahastot
Rahastopääomat
Rahastopääomat 1.1.
Rahastopääomat lisäykset
Rahastopääomat vähennykset
Rahastopääomat
Muut omat rahastot

24 529,98
4 867,18
-10 000,00
19 397,16
19 397,16

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

51 277 700,12
0,00
51 277 700,12

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

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-14 945 659,93

9 376 985,58

OMA PÄÄOMA

188 272 016,08

203 222 808,87

26 697 887,00
333 152,19
27 031 039,19
27 031 039,19

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

18 618 172,90
68 717 060,93
831 563,40
3 784 267,54
3 337 440,00
2 602 194,29
9 610 703,48
12 264 821,86
119 766 224,40

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
5 180 400,24
111 459 811,88

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

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
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Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät
myähemmin kuin viiden vuoden kuluttua
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5V. KULUTTUA
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
162 203 602,00
Lainat muilta luotonantajilta
145 033 850,99
Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin 5 v. kuluttua
307 237 452,99

91 040 194,21
153 472 572,01
244 512 766,22

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

4 974 249,17
538 468,00
23 357 570,00
16 000 000,00

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

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

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

Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteenä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

127 285 019,14
24 079 824,24

80 281 340,74
21 725 379,06

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

3 079 831,97
430 085,50
8 650 706,74
4 204 093,98
11 730 538,71

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

Muut kuntayhtymän antamat vastuusitoumukset
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä

18 203,69
1 404,88

18 203,69
18 203,69

Muut vastuusitoumukset
Hankintasopimusvastuu
Vuokratakaussitoumus

38 636,90

39 491,55

14 620 574,76
14 620 574,76

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

3 005 261,03

3 213 708,37

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset
Panttaussitoumukset

Muut taloudelliset vastuut
Sopimuksiin sisätyvät lunastusvelvoitteet
Potilasvakuutusvastuu
Sopimusvastuut yhteensä
Arvonlisäveron palautusvastuu
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HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
Henkilöstön lukumäärä

9807

9614

438 935 379,39

428 778 934,49

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Eläkekulut

82 525 605,93

83 589 602,95

Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut

14 492 408,87

13 253 193,56

Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjau

-5 786 690,62

-5 964 936,64

530 166 703,57

519 656 794,36

HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut yhteensä
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Liitetieto 46
Korkosuojauksiin liittyvät johdannaissopimukset
Rahalaitos

Johdannaissopimukset
OP Yrityspankki Oyj
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Nordea Bank AB
OP Yrityspankki Oyj
OP Yrityspankki Oyj
OP Yrityspankki Oyj
Yhteensä
2021 loppuvat
Yhteensä

Nimellisarvo
31.12.2020

Markkina-arvo
31.12.2020

344 827,59
-10 889,60
689 655,50
-19 816,00
5 278 350,74 -1 585 553,00
7 833 333,29
-797 116,00
4 907 215,00 -1 338 258,73
7 000 000,00
-381 258,31
18 222 222,22 -1 857 545,56
32 800 000,00 -2 397 764,00
28 500 000,00
-641 108,30
27 600 000,00
-668 035,04
31 195 655,00 -3 039 780,08
164 371 259,34 -12 737 124,62

Sopimuksen
luonne

Päättymispäivä

Sopimuksen
tarkoitus
suojaava/ei-suojaava

Suojauksen kohde,
lainan sopimusnumero

koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus
koronvaihtosopimus

21.6.2021
23.8.2021
3.11.2036
20.9.2032
2.11.2037
2.5.2022
25.4.2041
25.4.2041
27.12.2039
5.12.2043
29.7.2029

loppuu 2021
loppuu 2021
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava
suojaava

OP 598001-80633078
Kuntarahoitus 12111/06
Kuntarahoitus 15486/11
EIB 81912/2
EIB 81912/1
EIB 81912/1
EIB 81912/3
EIB 81912/4
Kuntarahoitus 19833/19
EIB 83197/4
Kuntarahoitus 18064/15

Sopimuksiin liittyvät ehdot
Maksettu Saatu Legi Muu ehto
Legi
3,670 %
3,314 %
3,320 %
1,280 %
2,915 %
3,500 %
0,818 %
0,519 %
0,052 %
0,083 %
0,981 %

1 034 483,09
164 371 259,34 -12 737 124,62

Suojaavat koronvaihtosopimukset yhteensä
Vaihtuvakorkoiset lainat yhteensä
Kiinteäkorkoiset lainat yhteensä
Suojausaste

164 371 259,34
257 360 186,71
182 592 577,30
78,86 %

Jos korkotaso nousee 1 %-yksikön, korkokulut laskevat kokonaisuudessaan 85 986 euroa vuonna 2021 huomioiden lainojen korot ja koronvaihtosopimukset.
Jos korkotaso nousee 2 %-yksikköä, niin korkokulut nousevat kokonaisuudessaan 302 084 € vuonna 2021 huomioiden lainojen korot ja koronvaihtosopimukset.

Eurib 6M +0,04%
Eurib 6M
Eurib 3M
Eurib 3M
Eurib 3M
Eurib 3M
Eurib 6M
Eurib 6M
Eurib 6M
Eurib 6M
Eurib 6M
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Liitetieto 47
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN RASITUSTODISTUKSET /
TILINPÄÄTÖS 31.12.2020
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 (päivitetty 3.6.2019)
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
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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 2020
1000e

Talousarvio 2020
1000e

Toteuma
%

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)
EVO-tuotot
Muut myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

16281,6

14803

110

2383,6
9,1

2827
9,1

84,3
100,1

10,4
0,5

65
0

16

0,5

0,5

93,6

18685,6

17704,6

105,5

591,5
281,1

558,5
124,4

105,9
225,9

19558,1

18387,5

106,4

-18,7

0

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus
Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö
Tutkimushenkilöstö

-388

-529,8

-638,4

-672,9

94,9

Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö

-8445,5
-337,5

-8552,4
-365,5

98,7
92,3

Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT

-0,7
-9828,8
-1943,5

0
-10120,6
-2154,5

97,1
90,2

152,3
-11620

285
-11990,1

53,4
96,9

-636,4
-72,6

-679,8
-66,8

93,6
108,7

-5181,2
-5890,2

-5161,5
-5908,1

100,4
99,7

-124,4
0
-124,7
-284,2
-533,3

-139,7
0
-92,5
-276,5
-508,7

89,1
134,8
102,8
104,8

-34,2
-18077,7

-33,8
-18440,7

101,2
98

1480,4

-53,2

-2783

-61,5
-61,5

-61,5
-61,5

100
100

VUOSIKATE

1418,9

-114,7

-1237

Poistot
Satunnaiset erät yht

-126,6

-133

95,2

TILIKAUDEN TULOS

1292,3

-247,7

-522

113,2
-113

113,2
-197,8

100
57,1

1292,5

-332,3

-389

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
TOIMINTAKATE

73,2

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Ensihoidon tuloslaskelma ennen tasausta
Toteuma 2020
1000e

Talousarvio 2020
1000e

Toteuma
%

TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)

22741,9

22742,3

100

566

400

141,5

4,4

32

13,7

23312,3

23174,3

100,6

EVO-tuotot
Muut myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

66,3

0

23378,6

23174,3

100,9

-42,9

-16,5

260,3

-1363,3

-1306

104,4

-836,1

-677,1

123,5

-90,7

-122

74,4

-7,4

0

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus
Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö
Tutkimushenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö

-2340,5

-2121,6

110,3

Työnantajan sos.kulut

-542,6

-486,3

111,6

Henkilöstökorvaukset

19,4

2

969,1

-2863,7

-2605,9

109,9

-19653,8

-19918,4

98,7

0

0

PALKAT

HENKILÖSTÖKULUT
PALVELUJEN OSTOT
Ulkopuoliset palvelut
Klinikoiden ostot klinikoilta
Sisäisten konsultaatioiden ostot
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT

-583,6

-424,8

137,4

-20237,5

-20343,2

99,5

-39,7

-42,6

93,3

-4,1

0

MATERIAALIOSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet
Hoitotarvikkeet

-96,3

-78,5

Muut tarvikkeet

-119,5

-104,8

114

MATERIAALIOSTOT

-259,6

-225,9

114,9

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

-26,3

-6

439,1

-23387,1

-23181

100,9

-8,5

-6,7

126,9

-20

-20

100

-20

-20

100

VUOSIKATE

-28,5

-26,7

106,8

Poistot

-59,5

-84,2

70,6

-88

-110,9

79,3

Laskennalliset erät

-128,1

-145,2

88,2

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-216,1

-256,1

84,4

TOIMINTAKATE

122,7

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

Satunnaiset erät yht
TILIKAUDEN TULOS
Varausten ja rahastojen muutos

206
Liitetieto 50
Vakuutusyhteenveto
Vakuutusnumero
821‐0691255
Fennia
Päättynyt 31.3.2018
40‐427‐281‐8
Pohjola

Vakuutuslaji
Työtapaturma

Vakuutuksen kohde
Työntekijät, työtapaturmat ja ammattitaudit
Fenix, katkaisuraja 290 000 euroa

Maksuperuste €

Vakuutusmäärä €

Työtapaturma

Palkkasumma 331 016 845

Maksupromille 2,44

16‐596‐505‐0
Pohjola

Matka

Työntekijät, työtapaturmat ja ammattitaudit
Rajoitetun omavastuun erikoism.,
katkaisuraja 300 000 euroa
Henkilöstö ja luottamushenkilöt
Työmatkat kaikkialla maailmassa
Matkan kesto max. 1 kk

3 600 hlöä
Matkapäivät 7 300

16‐596‐505‐0
Pohjola

Vapaaeht. ryhmätapaturma

Henkilömäärä: 300

16‐596‐505‐0
Pohjola

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16‐596‐505‐0
Pohjola

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16‐596‐505‐0
Pohjola

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16‐596‐505‐0
Pohjola

Vapaaeht. ryhmätapaturma

16‐596‐677‐4
Pohjola

Omaisuus

Luottamushenkilöt
Vakuutus on voimassa luottamustehtäviä
suoritettaessa ja näihin tehtäviin liittyvillä
välittömillä matkoilla.
Vapaaehtoistyöntekijät
Vakuutus on voimassa vapaaehtoistyönteki‐
jöille palkattomassa työssä ja näihin liittyvillä
välittömillä matkoilla
Stipendin ja apurahan turvin työskentelevät
Vakuutus on voimassa palkattomassa työssä ja
näihin tehtäviin liittyvillä välittömillä matkoilla.
Siviilipalvelusmiehet siviilipalvelustehtäviä
suoritettaessa ja näihin tehtäviin liittyvillä
matkoilla sekä vapaa‐ajalla ko. palvelusajalla.
Nuorisopsykiatrian poliklinikka:
Kiipeilyryhmä
Eläinavusteinen ryhmä
Vakuutus on voimassa yllä mainitussa harraste‐
toiminnassa ja näihin liittyvillä välittömillä
matkoilla.
TAYS, all risks

Hoitokulut ilman ylärajaa
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus
Matkatavara
Matkavastuu
Matkaoikeusturva
Hoitokulut
Pysyvä haitta
Kuolemantapaus

Mäntän sairaala, all risks
Valkeakosken aluesairaala, all risks
Vammalan aluesairaala, all risks
16‐695‐626‐0
Pohjola

Omaisuus

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

Irtaimisto täydestä arvosta
Vaihto‐omaisuus
Yli 500 000 euron laitteet

Laaja kiinteistövakuutus

Täysarvo
alle 40 m2 rak. sisältyvät
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Rakennus‐, laajennus‐, asennus‐ sekä
korjaus‐ ja huoltotyöt työ‐ ja materiaali‐
kustannuksineen sis. riskilisät
Ympäröivä omaisuus( ensivastuu)
Rakennus‐, laajennus‐, asennus‐ sekä
korjaus‐ ja huoltotyöt työ‐ ja materiaali‐
kustannuksineen sis. riskilisät

16‐690‐826‐9
Pohjola
29.1.2020 alk.

Omaisuus

16‐596‐696‐9
Pohjola

Rakennus‐ ja asennustyö

Rakennus‐ ja asennustyövakuutus, all risks
Yli 5 000 000 euron urakat vakuutettava erikseen
Vakuutus kattaa myös konserniyhtiöt

Vuosivolyymi 70 000 000
Ensivastuu, enintään 5 000 000
euron urakat (veroton)

16‐651‐594‐0
Pohjola

Rakennus‐ ja asennustyö

Rakennus‐ ja asennustyövakuutus, all risks
4.2.2019‐4.12.2020

Urakkasumma 13 445 000

16‐596‐697‐7
Pohjola

Keskeytys

Epidemiakeskeytys, all risks
Vastuuaika 12 kk

1 060 024

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 tytär‐
yhtiöille, liikelaitoksille tai muille määräys‐
vallassa 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

16‐596‐677‐4
Pohjola

16‐596‐677‐4
Pohjola

Vastuu

Vastuu

16‐596‐677‐4
Pohjola

Oikeusturva

Toiminnan oikeusturva

Useita sopimuksia
Pohjola
Yhteensä

Liikenne
Kasko

Ajoneuvot luettelon mukaan
Ajoneuvot luettelon mukaan

Rakennukset luettelon mukaan
Irtaimistot luettelon mukaan
Henkilökunnan mukana kuljettama om.
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
Yli 500 000 euron laitteet

Täysarvo

Alueellinen kuvantamiskeskus, all risks
Tyrkköläntie 44, Pirkkala
Loma‐asunto

50 000
50 000
2 500
100 000
10 000
10 000
50 000
10 000

Henkilömäärä: 40

TAYS, all risks
Sairaala‐apteekki, all risks

Omavastuu €

25 549
3 065 919
5 000 000
200 000
2 000 000
3 000 000
200 000
200 000
500 000
200 000
200 000
200 000
30 000

150
15 %/150

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
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

177 m3

10 000

1 000 000
100 000
25 000
5 000 000

15 %/600
10 000

500 000
13 445 000

10 000
10 000

Epidemiakate

1 060 024

50 000

2 120 048

Riippuvuuskate

2 120 048

10 000

Toimiala varsinaiset
sairaalapalvelut
Palkkasumma:
PSHP 338 000 000
Vakuutettuna myös Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Voimassaoloalue Eurooppa
Palkkasumma:
PSHP 338 000 000
Vakuutettuna myös Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Voimassaoloalue Eurooppa

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

Palkkasumma:
PSHP 338 000 000
Vakuutettuna myös Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr
Voimassaoloalue Eurooppa

Varallisuusvahingot
Sopimusvastuu
Haltuun uskottu omaisuus

Taloudelliset vahingot
Laajennusehdot:
vakuutetun puolustuskulut tutkimuksissa
tai vastaavissa prosesseissa sekä
vakuutetun puolustuskulut rikosprosessissa

Oikeudenkäyntikulut
Sis. vastapuolen kulut

500
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Omaisuusluettelo pysyviin vastaaviin kuuluvista osakkeista ja osuuksista
Yrityksen nimi, paikkakunta

Omistus Osakkeita Tasearvo
osuus % kpl
31.12.2020

Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet
Coxa Oy, Tampere
Fimlab Laboratoriot Oy, Tampere
TAYS Sydänkeskus Oy, Tampere
Tays Kehitysyhtiö Oy, Tampere
Nikera Oy, Tohmajärvi
Tytäryhtiöosakkeet ja -osuudet yhteensä

62,30
50,66
94,0
59,40
100,00

1782
2850
5000
4455

4 995 000,00
850 000,00
3 433 305,13
26 986,28
2 500,00
9 307 791,41

Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet
Istekki Oy, Kuopio
Monetra Pirkanmaa Oy, Tampere
Tullinkulman Työterveys Oy, Tampere
Tuomi Logistiikka Oy, Tampere
Osakkkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet

31,75
27,83
24,81
48,20

2810
9113
33
723

3 512 500,00
227 684,78
224 060,15
723 000,00
4 687 244,93

0,71
8,33

6,30
11,33

78
1
16
1361
68250
138
25
170
1080
1000
25
1
100
68

3,52

546

3 900,00
125 000,00
1 675,15
1 185 416,26
199 900,00
127,65
231 825,00
764 000,00
23 546,25
191 468,00
25 000,00
84,09
150 000,00
3 400 000,00
23 945,75
12 130,00
6 338 018,15
20 333 054,49

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
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
Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, Helsinki
East Wings Ky, Kangasala
Vactech Oy, Tampere
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä
Kaikki yhteensä

6,30
0,13
16,00
17,00
0,27
2,62
5,00
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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
E27 Tullinkulman Työterveys Oy
E28 Tuomi Logistiikka Oy
R75 Istekki Oy
R78 Pirkanmaan Voimia Oy
R79 Monetra Pirkanmaa Oy
R81 Pirkanmaan Hoitokoti
T00 Tays Tukisäätiö
T03 Kiinteistöosakeyhtiö Kissantassu
T04 Kiinteistö Oy Kissanmaan Y‐talo
T10 Coxa Oy
T11 Tekonivelsairaala Coxa Oy
T20 Tays Sydänkeskus Oy
T21 SK Hankintapalvelut Oy
T23 Helsingin sydänsairaala Oy
T30 Fimlab Laboratoriot Oy
T12 Tays Kehitysyhtiö Oy

1 000 €
305,0
270,5
812,0
2 061,3
67,7
123,5
1 358,0
107,5
11,9
3 327,0
2 089,0
9 676,6
1 115,7
7,2
3 024,3
2,8

Ostot kumppaneittain
E27 Tullinkulman Työterveys Oy
E28 Tuomi Logistiikka Oy
R75 Istekki Oy
R76 Suomen Biopankkiosuuskunta
R78 Pirkanmaan Voimia Oy
R79 Monetra Pirkanmaa Oy
R81 Pirkanmaan Hoitokoti
T03 Kiinteistöosakeyhtiö Kissantassu
T06 Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu
T10 Coxa Oy
T11 Tekonivelsairaala Coxa Oy
T20 Tays Sydänkeskus Oy
T21 SK Hankintapalvelut Oy
T12 Tays Kehitysyhtiö Oy
T30 Fimlab Laboratoriot Oy

1 000 €
5 943,8
59 000,0
58 354,0
50,0
9 860,7
2 386,2
2 626,9
48,4
4,7
15 928,5
33 955,8
61 480,1
21 517,7
291,7
44 088,9
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Eriytetty tuloslaskelma kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan osalta
Sairaala- ja välinehuolto
Toteuma 2020
1000e
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)
EVO-tuotot
Muut myynnit

569,10

Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT

569,10

Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

7,70
576,80

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus

-0,60

Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö
Tutkimushenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Työnantajan sos.kulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT

-7,00
-17,50
-25,20
-5,70
0,50
-30,40

PALVELUJEN OSTOT
Ulkopuoliset palvelut

-537,60

Klinikoiden ostot klinikoilta
Sisäisten konsultaatioiden ostot
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT

-4,30
-541,90

MATERIAALIOSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet

MATERIAALIOSTOT

-0,10
-2,30
-2,50

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

-5,10
-580,00

Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet

TOIMINTAKATE

-3,20

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
VUOSIKATE
Poistot

0,00
0,00
-3,10
0,00

Satunnaiset erät yht
TILIKAUDEN TULOS

-3,20

Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät

-2,20

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-5,40
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Liite 53 b
Eriytetty tuloslaskelma kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan osalta
Koulutuspalvelut ja kirurgian koulutuskeskus
Toteuma 2020
1000e
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)
EVO-tuotot
Muut myynnit

494,30

Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT

494,30

Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

494,30

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus

0,90

Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö

-21,50

Tutkimushenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Työnantajan sos.kulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT

-295,30
-6,90
-322,80
-74,30
0,50
-396,60

PALVELUJEN OSTOT
Ulkopuoliset palvelut
Klinikoiden ostot klinikoilta

-17,30
-0,40

Sisäisten konsultaatioiden ostot
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT

-286,10
-303,80

MATERIAALIOSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet

MATERIAALIOSTOT

-6,50
-0,80
-7,30

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

-16,30
-724,10

TOIMINTAKATE

-229,80

Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
VUOSIKATE
Poistot

-229,80
-14,80

Satunnaiset erät yht
TILIKAUDEN TULOS

-244,60

Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-12,30
-256,90
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Eriytetty tuloslaskelma kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan toiminnan osalta
Toimitilat, V10044
Toteuma 2020
1000e
TOIMINTATUOTOT
MYYNTITUOTOT
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille (muu shp)
EVO-tuotot
Muut myynnit

85,70

Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT

85,70

Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT

2 336,39
2 422,09

TOIMINTAKULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
Palkkajaksotus

-0,46

Vuosipalkkiot
Lääkärihenkilöstö
Tutkimushenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Työnantajan sos.kulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT

-0,94
-13,19
-14,60
-3,33
0,05
-17,87

PALVELUJEN OSTOT
Ulkopuoliset palvelut
Klinikoiden ostot klinikoilta
Sisäisten palveluiden ostot
PALVELUJEN OSTOT

-177,93
0,00
-1 172,51
-1 350,44

MATERIAALIOSTOT
Sisäiset lääkeostot
Lääkkeet

MATERIAALIOSTOT

-0,02
-57,89
-57,91

Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT

-168,98
-1 595,19

Hoitotarvikkeet
Muut tarvikkeet

TOIMINTAKATE

826,90

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT
VUOSIKATE
Poistot

-6,51
-6,51
820,38
-798,05

Satunnaiset erät yht
TILIKAUDEN TULOS

22,33

Varausten ja rahastojen muutos
Laskennalliset erät

-0,91

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

21,42
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Silmäkeskuksen talousarvion toteutuminen ja toteutumisvertailut
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Tays Silmäkeskus
Vastuualuejohtaja Marko Kataja
Palvelupäällikkö Sirpa Miettunen
Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2020

Silmäkeskus

1 000 e

1 000 e

Toimintatuotot

18 284

Toimintakulut

Muutettu
Talousarvio
2020

Tilinpäätös
2019

TP2020/
TP2019

1 000 e

%

%

19 051

19 350

96 %

94 %

-15 868

-16 283

-15 723

98 %

josta palkat

-5 647

-5 617

-5 462

101 %

103 %

Tilikauden tulos

2 063

2 403

3 296

86 %

63 %

Tilikauden yli/alijäämä

1 640

1 974

2 983

83 %

55 %

-

Vastuualueet

Silmäkeskus

Työpanokset

Hoitopäivät

Hoito-jaksot

(netto)

(laskuttava)

90,1

1 431

1 146

1 000 e

TP2020/
Lopull.
TA2020

101 %

Päiväkirurgia
(laskuttava)

Avohoito-käynnit
(kuntalaskutetta
va + sis.kons.)

Keskimäärin
käytössä olleet
sairaansijat

4 525

50 252

5,1

YHTEENSÄ

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Silmäkeskuksen palvelujen kysyntä laski 9 % edelliseen vuoteen verrattuna koronapandemian johdosta.
Silmäkeskuksen toiminnassa on noudatettu P5SE -strategian mukaista toimintamallia.
Ikärappeumapotilaiden pistoshoidot kasvoivat 11 %. Pistoslääkkeiden kustannukset laskivat 9 %. Kalliiden
pistoshoitolääkkeiden kustannusten lasku johtui tiukentuneista kriteereistä sekä lääketilauskäytännön muutoksista
ja kustannussäätöä tuli n. 138 000 €. Koronan vuoksi keväällä 2020 perui pieni osa potilaista hoitonsa, palaten
hoitoon myöhemmin. Pistosvolyymit kasvoivat em. huolimatta, joten loppuvuodesta annettiin pistoshoitoa myös
lisätyöajalla.
Glaukoomapotilaiden hoidossa pilotoitiin entistä asiakaslähtöisempiä malleja. Toiminnan kehittäminen jatkuu
edelleen. Glaukoomapotilaiden hoidot ruuhkautuivat sekä koronan että suuren potilasmäärän takia. Ruuhkia
purettiin syksyllä lisätyön avulla.
Huolimatta koronan tuomista haasteista ja no show-potilaiden ajoittaisesta lisääntymisestä, avohoitokäyntien
määrä lisääntyi 8 %. Silmäleikkausten määrä väheni 7 %. Vähennys johtui kaihiklinikan sulusta keväällä, kun
leikkausosaston hoitohenkilöstöä siirrettiin koronahoitoyksiköihin. Leikkausten hoitotakuun tavoitteet saavutettiin
syksyllä lisätöiden avulla.
Silmäkeskuksen näönkuntoutus joutui väistymään Hatanpään koronanäytteenottopisteen tieltä ja sai uudet tilat
Hatanpään puistosairaalasta.
Toimintaa on kehitetty 17 moniammatillisessa tiimissä hyödyntäen jatkuvan kehittämisen mallia.
Silmäkeskuksen palveluja kehitettiin OmaTaysissa, esimerkiksi ottamalla käyttöön hoitokeskustelut.
Itseilmoittautumisautomaatin kanssa on ollut jatkuvasti ongelmia. Kehittämistoimenpiteet eivät ole vielä valmiina.
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Asiakkaat ovat antaneet palautetta pysäköintipaikkojen puutteeseen liittyen, jonka johdosta on tehty
kehittämisaloitteita.
ACES-hanke jatkuu. Hankintamenettelyn kautta on hankkeelle valittu sopimuskumppani arkivaikuttavuuden
(RWD) mittaamishanketta kehittämään.
Silmäkeskus aloitti kehittämistyön koskien robotiikan hyödyntämistä ajanvarauksessa.
Tays Silmäkeskuksen ikärappeumatiimi voitti lääkäriliiton laatupalkinnon pitkäjänteisestä, moniammatillisesta
kehittämistyöstä.

Mittarit, tavoitetasot tulokset ja perustelut poikkeamiin

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.
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.

Toteuma

3,4

ASIAKAS
Palvelukokemus
Sitova tavoite

Toteuma

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).
95
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Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite

Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.
Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

13 715

14 662

-947

94

15 032

837

860

-23

97

927

14 552

15 522

-970

94 %

15 959

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

Pandemia

Terveyskeskusten tyytyväisyys
Tavoite
Toteuma

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

PROSESSI
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Toteuma

-1 %

Hoidon saatavuus
Sitova tavoite

Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
•
•
•

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
Hoitoon pääsy

Toteuma

100 %, 82 %, 100 %

Perustelu poikkeamaan

Yleis- ja karsastuspotilaiden kiireettömiä ensikäyntejä ei pystytä kaikilta osin
toteuttamaan laissa säädetyssä ajassa. Tämä johtuu siitä, että resursseja
priorisoidaan
näkövammaisuutta
potentiaalisesti
aiheuttavien
kroonisten
silmäsairauksien hoitoon.
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Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sitova tavoite

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.

Toteuma

93 %

Perustelu poikkeamaan

Lähettävän lääkärin ja lähetteen
kiireellisyydestä eriävät toisinaan.

käsittelijän

näkemykset

hoitoon

pääsyn

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite

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

Muutos

-0,6 %

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.

Muutos

68 %

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN
Kehityskeskustelut
Sitova tavoite

Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90 %:sti.

Toteuma

91 %

Täydennyskoulutus
Tavoite

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.

Toteuma

2,4/1,4/1,3

Perustelu poikkeamaan

Pandemia

Sisäinen mainemittari
Tavoite

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5.

Toteuma

83 %
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Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite

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

Toteuma

94 %

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite

Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalassa saamansa opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6-7.

Toteuma

64 %

Perustelu poikkeamaan

Sanalliset arviot ovat ristiriidassa numeerisen arvosanan kanssa.

Sairauspoissaolopäivät
Tavoite

Sairauspoissaolopäivät/henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Toteuma

+5 %

Perustelu poikkeamaan

Pitkiin sairauspoissaoloihin ei työhyvinvointitoimilla olisi voinut vaikuttaa.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite

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

Toteuma

-20%

TALOUS
Palkkamenot
Sitova tavoite

Palkkamenot yhteensä
(te)
Perustelu poikkeamaan

Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

Poikkeama
te

Toteuma%

Toteuma
2019

-5 647

-5 616

-31

101 %

5 462

Pandemian vuoksi aloitettu lisätyöt syksyllä.
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Toimintamenot
Tavoite

Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin ja reagoivat tarpeen mukaan
ajoissa poikkeamiin.

Toteuma

98 %, 15 868 (te)

Tilikauden tulos
Sitova tavoite

Tilikauden tulos (te)
Perustelu poikkeamaan

Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Toteuma 2020

Tavoite 2020

2 063

2 403

Poikkeama
te
-340

Toteuma%

Toteuma
2019

85 %

3 296

Pandemia

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Tavoite

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.

Toteuma

-39,8 %

Perustelu poikkeamaan

Pandemia
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SILMÄKESKUKSEN TASEYKSIKKÖ, TULOSLASKELMAVERTAILU
SILMÄKESKUKSEN TASEYKSIKKÖ,
TULOSLASKELMAVERTAILU
Erityisvelvoitemaksut
Myynnit jäsenkunnille
Myynnit ulkokunnille
EVO-tuotot
Muut myynnit
Klinikoiden myynnit klinikoille
Sisäisten palveluiden myynnit
Sisäiset lääkemyynnit
MYYNTITUOTOT
Maksutuotot
Muut tuotot
TOIMINTATUOTOT
Palkkajaksotus
Lääkärihenkilöstö
Erityishenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö
Huolto- ja muu henkilöstö
PALKAT
Henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset
HENKILÖSTÖKULUT
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

Tilinpäätös Talousarvio Ylitys (+) /
2020
2020
alitus (-)
340
400
-60
13 715
14 662
-947
1 060
1 180
-120
301
301
0
4
5
-1
172
182
-10

Toteuma
85 %
93,5
89,8
100,0
88,0
94,6

15 594
2 233
457
18 283

16 730
2 099
222
19 051

-1 137
134
235
-768

93,2
106,4
206,0
96,0

-37
-2 235
-251
-2 916
-70
-140
-5 647
-1 299
139
-6 807

-40
-2 170
-276
-2 881
-140
-110
-5 617
-1 287
75
-6 829

-3
65
-26
36
-71
30
31
11
-64
-22

92,3
103,0
90,7
101,2
49,7
126,9
100,5
100,9
185,1
99,7

-738
-203
-4 199
-5 140
-1 367
0
-2 239
-304
-3 911
-10
-15 868

-1 060
-191
-4 181
-5 432
-1 487
0
-2 210
-315
-4 012
-10
-16 283

-322
11
18
-292
-120

69,6
105,9
100,4
94,6
91,9

29
-11
-101
0
-415

101,3
96,6
97,5
103,0
97,5

2 415

2 768

-353

87,3

-96
-96

-96
-96

0
0

100,1
100,1

2 320

2 673

-353

86,8

-257

-270

13

95,1

2 063

2 403

-340

85,9

-423

-429

-6

98,6

1 640

1 974

-334

83,1
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Silmäkeskus - taseyksikkö
Tilinpäätös
2020
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TULOSLASKELMA JA TASE
Silmäkeskus
31.12.2020

31.12.2019

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

17 826 094,66
457 415,32

19 314 778,69
35 006,75

Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Materiaalit ja palvelut

-2 543 845,91
-6 289 323,89
-8 833 169,80

-2 646 571,59
-6 453 033,12
-9 099 604,71

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut

-5 508 617,84
-1 114 764,63
-183 851,82
-6 807 234,29

-5 340 286,06
-1 112 481,44
-161 240,91
-6 614 008,41

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset

-256 916,30
-256 916,30

-229 694,86
-229 694,86

Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-650 496,16
1 735 693,43

-322 103,42
3 084 374,04

-95 550,49
-95 550,49

-101 632,54
-101 632,54

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

1 640 142,94

2 982 741,50

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

1 640 142,94

2 982 741,50

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

1 640 142,94

2 982 741,50

TULOSLASKELMA

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
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TASE

31.12.2020

31.12.2019

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet

680 572,90
680 572,90

658 177,74
658 177,74

PYSYVÄT VASTAAVAT

680 572,90

658 177,74

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset

9 683 085,45
9 683 085,45
9 683 085,45

8 016 600,86
8 016 600,86
8 016 600,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT

9 683 085,45

8 016 600,86

10 363 658,35

8 674 778,60

251 445,18
7 463 849,26
1 640 142,94
9 355 437,38

251 445,18
4 481 107,76
2 982 741,50
7 715 294,44

Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma

1 008 220,97
1 008 220,97

959 484,16
959 484,16

VIERAS PÄÄOMA

1 008 220,97

959 484,16

10 363 658,35

8 674 778,60

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

VASTAAVAA

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA
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31.12.2020

31.12.2019

1 735 693,43
256 916,30
-95 550,49

3 084 374,04
229 694,86
-101 632,54

1 897 059,24

3 212 436,36

-279 311,46

-169 732,00

-279 311,46

-169 732,00

1 617 747,78

3 042 704,36

0,00

-7 000 000,00

-1 666 484,59
48 736,81
-1 617 747,78

3 847 541,40
109 754,24
3 957 295,64

-1 617 747,78

-3 042 704,36

Rahavarojen muutos

0,00

0,00

Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos

0,00

0,00

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

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

Rahoituksen rahavirta
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Silmäkeskus, 41
TUNNUSLUVUT
EUR Konsernivaluutta

1-12/2020

1-12/2019

Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %

112,2 %
738,4 %

120,7 %
1398,6 %

Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %

679,2 %

1892,7 %
1892,7 %

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas

90,3 %
5,5 %
9 104

88,9 %
5,0 %
7 464
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Silmäkeskuksen
tilinpäätöksen 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.
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31.12.2020

31.12.2019

14 055 795,96
1 059 867,59
301 448,00
176 459,94
2 232 523,17
449 495,32
7 920,00
18 283 509,98

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

TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myyntituotot ulkokunnilta
Erityisvaltionosuus
Muut myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

TASEEN LIITETIEDOT

31.12.2020

31.12.2019

4 839 632,75
245 800,00
33 511,46
-4 181 455,01
-256 916,30
680 572,90

4 669 900,75
169 732,00
0,00
-3 951 760,15
-229 694,86
658 177,74

680 572,90

658 177,74

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

31.12.2020

31.12.2019

Peruspääoma
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1.
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
OMA PÄÄOMA

251 445,18
251 445,18
7 463 849,26
1 640 142,94
9 355 437,38

251 445,18
251 445,18
4 481 107,76
2 982 741,50
7 715 294,44

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT
Lomapalkkajaksotus
Muihin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

1 008 220,97
1 008 220,97

959 484,16
959 484,16

TASEEN VASTATTAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET
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31.12.2020

31.12.2019

140

519

Palkat ja palkkiot
Palkat ja palkkiot

5 647 406,79
5 647 406,79

5 462 169,21
5 462 169,21

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Eläkekulut

1 114 764,63
1 114 764,63

1 112 481,44
1 112 481,44

183 851,82
183 851,82

161 240,91
161 240,91

-138 788,95
6 807 234,29

-121 883,15
6 614 008,41

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
HENKILÖSTÖKULUT

Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät
Henkilöstökulut
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen liikevaihto
oli 122,9 milj. euroa vuonna 2020. Vuosi 2020 oli erityisen haastava ja tilinpäätös selvästi alijäämäinen eli -2,3
milj. euroa, jossa on otettu huomioon valtiolta saatu koronatuki. Alijäämäisen tuloksen selittää varsinkin koronaviruspandemian (Covid-19) johdosta sairaanhoitopiirissä tehdyt valmius- ja poikkeusjärjestelyt, joiden johdosta kuvantamispalveluiden kysynnässä tapahtui merkittävä pudotus erityisesti keväällä. Toinen alijäämän
muodostumista edesauttanut tekijä liittyi hinnoitteluun.
Liikelaitos esitti vuodelle 2020 hinnankorotuksia, jotka
perustuivat kustannusperusteiseen hinnoitteluun, mutta
sairaanhoitopiirin valtuusto ei hyväksynyt esitettyjä korotuksia täysimääräisenä ja tämä lisäsi osaltaan alijäämän muodostumista.
Koronaviruspandemia vaikutti liikelaitoksen tuottamien
kuvantamispalveluiden kysyntään. Sairaanhoitopiirissä
ajettiin keväällä merkittävissä määrin alas elektiivistä toimintaa osana valmistautumista ja varautumista koronaviruspandemiaan. Tämän seurauksena lähes kaikkien kuvantamispalveluiden kysyntä laski huomattavasti
edellisvuoteen nähden, erityisesti maaliskuussa ja huhtikuussa. Tämä näkyi myös koko vuoden tutkimusmäärissä. Kokonaistutkimusmäärät laskivat radiologian vastuualueella 5 prosenttia, Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella 10 prosenttia ja Kliinisen
neurofysiologian vastuualueella 14 prosenttia.
Koronaviruspandemialla oli vaikutusta myös Verisuonikeskuksen toimintaan, ja lähetemäärät laskivat kokonaisuudessaan. Kuitenkin Verisuonikirurgian avohoitokäynneissä saavutettiin kasvua 16 prosenttia, mikä selittyy
pääosin Hatanpään laskimokirurgian siirtymisestä Verisuonikeskuksen toiminnaksi vuoden 2020 alussa. Toiminta kehittyi edellisvuoteen nähden positiivisesti. Verisuonikirurgiaan liittyvien tehohoitopäivien määrä laski
merkittävästi, samoin kuin toiminnan aiheuttamat kustannukset verrattuna vuoteen 2019. Toiminnallisesti
merkittäviä muutoksia olivat oman verisuonikirurgian
päivystys- ja heräämötoiminnan aloittaminen sekä neurointerventiopäivystyksen käynnistyminen syyskuussa
2020.
Sairaala-apteekin sisäinen lääkemyynti laski n. 2,8 milj.
euroa eli noin 4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen
onnistuneen lääkekilpailutuksen ansiosta. Vaikutus oli
merkittävä sairaanhoitopiirin eri yksiköille ja se kohdistui
erityisesti syöpä-, HIV- ja C-hepatiittilääkkeisiin.
Pandemia vaikutti maaliskuusta lähtien merkittävästi
myös sairaala-apteekin toimintaan. Toteutetuissa sairaanhoitopiirin varautumisjärjestelyissä apteekki pystyi

järjestämään nopealla aikataululla koronapotilaiden hoitoon tarkoitetuille osastoille lääkehuollon palvelut. Loppuvuodesta 2020 vastaanotettiin myös ensimmäiset koronarokotteet sekä aloitettiin rokotteiden jakelun organisointi.
Sairaala-apteekin vuoden 2020 merkittävimpänä kehityshankkeena on ollut jo yli kahden vuoden ajan lääke-toimitusprosessin täydellinen uudistaminen siihen liittyvine
toimitilaremontteineen ja laitehankintoineen. Toimitilojen laajennus- ja korjaushanke eteni suunnitellussa aikataulussa vuonna 2020. Lääkitysturvallisuuden edistäminen oli yksi toimintavuoden keskeisiä kehittämiskohteita.
Verisuonikeskuksen toiminta siirtyi alkuvuodesta kokonaisuudessaan uusiin tiloihin D-rakennuksen toisessa
kerroksessa. Isotooppilääketieteen tarpeita varten otettiin uudet tilat F-rakennuksessa käyttöön syksyllä. Uudet
tilat varusteltiin ja otettiin käyttöön ongelmitta sekä potilastyön ja muuton yhteensovittaminen sujui hyvin.
Vuonna 2020 toteutettiin liikelaitoksessa suunnitelman
mukaisesti ja tarvelähtöisesti merkittävä investointiohjelma, joka sisälsi sekä laitekapasiteetin kasvattamista,
että laitteiden päivityksiä. Laitteiden asennukset ja käyttöönotto toteutuivat pääosin ongelmitta, mutta R-rakennukseen asennetun uuden T3-magneettilaitteiston asennus ja käyttöönotto viivästyivät. Uusi Istekki-PACS -kuvaarkiston käyttöönottoprojekti valmistui selvästi jäljessä
alkuperäisestä aikataulustaan.
Liikelaitoksen vakanssien määrä kasvoi 14 uudella vakanssilla ja liikelaitoksessa työhyvinvointiteemana jatkui
”Sujuva arki”. Sairaspoissaolot vähenivät koko liikelaitoksessa.
Merkittävän riskin jatkossa muodostavat pandemiatilanteen kehitys sekä henkilöstön saatavuus ja riittävyys tulevaisuuden tarpeisiin. Tilauudistusten toteuttamisella
saadaan hallittua potilasturvallisuuteen, työhyvinvointiin
sekä tuottavuuden kehittämiseen liittyviä riskejä. Kokonaisuutena katsoen tulevat kehitysnäkymät ovat positiiviset sekä tutkimusmäärien että talouden näkökulmasta.
Haluan myös kiittää koko Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen henkilökuntaa jaksamisesta ja hyvin tehdystä työstä haasteellisissa olosuhteissa!

Kari Lehmussaari
vs. toimitusjohtaja
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KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOKSEN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO
Tehtävä
Liikelaitoksella on kaksi varsinaista liiketoiminta-aluetta;
kuvantamispalvelut sekä sairaala-apteekki. Lisäksi vuodesta 2019 lähtien Verisuonikeskus on ollut osa liikelaitosta.
Kuvantamispalveluiden tehtävänä on vastata kliiniseen
toimintaan liittyvästä diagnostiikasta radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen
neurofysiologian erikoisaloilla. Verisuonikeskuksessa yhdistyvät verisuonikirurgian ja toimenpideradiologian asiantuntemus potilaiden hoidossa.
Kuvantamiskeskuksen tehtävänä on vastata sairaanhoitopiirin sisällä liikelaitokseen kuuluvien diagnostisten
palveluiden sekä Verisuonikeskuksen palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä, sekä omalta osaltaan vastaa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta lääketieteen
perusopetuksesta, erikoislääkärikoulutuksesta, sairaalafyysikkokoulutuksesta, hoitoalojen opetuksesta sekä
alansa lääketieteellisestä ja hoitotieteellisestä tutkimuksesta.
Kuvantamispalveluja tuotetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialueille, sopimuksiin perustuen alueen terveyskeskuksille ja lisääntyvässä määrin Tays erityisvastuualueelle sekä jonkin verran sen ulkopuolelle. Radiolo-

gisia palveluja tuotetaan vähäisessä määrin myös ulkoisille asiakkaille, kuten Pirkanmaan alueen työterveyshuollon toimijoille. Kuntalain mukaisesti liikelaitos rajaa
toimintansa siten, että se ei toimi kilpailluilla markkinoilla.
Liikelaitos tuottaa lisäksi fyysikkopalveluja sairaanhoitopiirin toimialueille, sopimuksiin perustuen perusterveydenhuollolle ja Tays erityisvastuualueen (ERVA) sairaanhoitopiireille. Lääkehuollon palveluja tuotetaan sekä sairaanhoitopiirin toimintayksiköille kuin myös kaikille Pirkanmaan kunnille.
Sairaala-apteekin tehtävänä on vastata koko sairaanhoitopiirin lääkehuollosta. Sairaala-apteekkari vastaa siitä,
että toimintayksikön lääkehuolto on järjestetty lääkelainsäädännön mukaisesti. Sairaala-apteekin vastuulla on
lääkkeiden hankinta, varastointi, säilytys, valmistus, tutkiminen, käyttökuntoon saattaminen, toimittaminen, jakelu ja että lääkeinformaation antaminen tapahtuu asianmukaisesti ja lääketurvallisuutta edistäen. Sairaala-apteekki huolehtii myös lakisääteisestä poikkeusolojen velvoitevarastoinnista. Sairaanhoitopiirin lääkehuollon lisäksi Sairaala-apteekki vastaa koko Tays erityisvastuualueen lääkkeiden yhteishankintaan liittyvästä kilpailutuksesta.

Luottamuselimet
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt toimikaudella 2017–2021:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet

Tiepalvelupäällikkö (eläkkeellä) Matti Höyssä (kok), Tampere
Linja-autonkuljettaja, DI Mikko Koivuluoma (sd), Lempäälä
Sairaanhoitaja Merja Litmanen (sd), Pirkkala
Päiväkodin johtaja Minna Mustakallio-Sorvari (kok), Ylöjärvi
Sairaanhoitaja Teppo Hoikkala (vihr), Pirkkala
Emäntä (eläkkeellä) Tuula Jokinen (kesk), Nokia
Jälkikäsittelijä Rauno Lehtinen (vas), Pirkkala

Johtokunta piti vuonna 2020 viisitoista kokousta. Esittelijänä johtokunnassa toimi vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaari ja
hänen varahenkilönään sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi. Vastuualuejohtaja Irina Rinta-Kiikka osallistui johtokunnan kokouksiin kuvantamisen asiantuntijana. Johtokunnan sihteerinä toimi johdon sihteeri Mirja Kaunonen sekä hallituksen edustajana Leo Lähde.
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Sisäinen organisaatio
Liikelaitos on jakautunut seitsemään eri vastuualueeseen
vuonna 2020. Liikelaitoksella on toimintaa Taysin kampuksella, Tays Valkeakoskella, Tays Sastamalassa, Tays
Hatanpäällä ja Oriveden terveyskeskuksessa.

Liikelaitoksen toimintaa ohjaa liikelaitoksen johtosääntö
ja liikelaitos toimii sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston ohjauksessa (kuvio 1).

Kuvio 1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen organisaatiokaavio vuonna 2020
Strateginen ja taktinen ohjaus toteutetaan liikelaitoksen
johtoryhmän kautta. Vastuualueiden operatiivinen johtaminen toteutetaan hallintomeetingien kautta.

Liikelaitoksen johtoryhmän kokoonpano on kuvattu alla.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtoryhmä
piti toimintavuonna 2020 11 kokousta sekä 14 ylimääräistä kokousta ja aamupäiväseminaarin.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja
Vs. toimitusjohtaja Kari Lehmussaari, yhteiset palvelut
Muut jäsenet
Vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Irina Rinta-Kiikka, radiologia
Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Velipekka Suominen, Verisuonikeskus
Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Mika Kähönen, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Vastuualuejohtaja, vs. ylilääkäri Olli Kutvonen, kliininen neurofysiologia
Vastuualuejohtaja, ylifyysikko Mika Kapanen, lääketieteellinen fysiikka
Vastuualuejohtaja, sairaala-apteekkari Marja Iso-Mustajärvi
Liikelaitosylihoitaja Nina Lehto, yhteiset palvelut, 2.8.2020 asti
Vs. liikelaitosylihoitaja Riitta Oksanen, yhteiset palvelut, 3.8.2020 lähtien
Henkilöstön edustaja
Röntgenhoitaja Kirsi Nieminen, radiologia
Asiantuntijajäsenet
Controller Riitta Hakola-Rantanen, yhteiset palvelut
Controller Marika Häkkinen, yhteiset palvelut
Controller Marika Valkama, yhteiset palvelut
Sihteeri
Johdon sihteeri Mirja Kaunonen, yhteiset palvelut
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OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Radiologian vastuualue
Radiologian vastuualueella kuvantamisen kokonaismäärä laski 5 prosenttia vuoteen 2109 nähden. Laskua
selittää koronaviruspandemian (Covid-19) johdosta sairaanhoitopiirissä tehdyt valmius- ja poikkeusjärjestelyt,
joiden johdosta kuvantamispalveluiden kysynnässä tapahtui merkittävä pudotus keväällä. Yleisesti ottaen diagnostisen kuvantamisen kokonaistrendi noudatteli viime
vuosia. Koronapandemiasta huolimatta tietokonetomografian kuvausmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 2,4 prosenttia. Suurimmat kasvut tapahtuivat päivystyskuvantamisessa Acutassa ja teho-osastopotilaiden kuvantamisessa. Toinen selkeästi noussut kuvantamisen
menetelmä olivat rintadiagnostiikan tutkimukset, joista
eniten kasvavat erilaiset rintadiagnostiikan kuvantaohjatut toimenpiteet. Natiivitutkimusten määrä laski kuten
edellisinäkin vuosina joitakin prosentteja, ultraäänitutkimusten kokonaismäärä pysyi hyvin entisellään. Magneettikuvantamisen kokonaismäärä oli 2,3 prosenttia matalampi kuin edellisenä vuonna. Moniammatilliset meetingit ovat 2019-2020 lisääntyneet merkittävästi.
Vuoden 2019 puolella S-kuvantamisessa aloitettu tietokoneavusteinen leikkaussuunnittelu ja 3D-tulostaminen
saivat pysyvämmän jalansijan osana potilaiden rutiinihoitoa ja niiden osalta tehtiin varovaista suunnittelua toiminnan laajentamisesta vuosien 2021-2022 aikana, kun
S-kuvantaminen siirtyy vuoden 2022 alusta uusiin väljempiin tiloihin FM1 4. kerrokseen.
Henkilökuntaa ja vahvaa asiantuntijuutta vaativat tehtävät lisääntyvät, kevyemmät massatuotteet vähenevät.
Tämä haastaa taloudellisen tuottavuuden, sillä samalla
hintamme ovat jatkuvasti laskeneet etenkin leiketutkimusten osalta. Kustannushyöty tulee hyvin vahvasti lähettäville yksiköille, mutta radiologian vastuualueen oma
kokonaislaskutus on laskussa.
Vuoden 2020 aikana laiteinvestoinnit toteutettiin suunnitellusti ja kuvauslaitteita uusittiin tarveperusteisesti.
Tays keskussairaalan uuden 3 teslan magneettikuvauslaitteen käyttöönotto R-kuvantamisessa jatkui koko vuoden. Tays Valkeakosken kuvantamiseen asennettiin uusi
1,5 teslan magneettikuvauslaite kiinteästi. Laitteelle ohjataan myös Tays keskussairaalan potilaita.
R-kuvantamisessa uusittiin tietokonetomografialaite ja
päivitettiin 3 teslan magneettikuvauslaite syksyllä 2020.
Remontit ja laiteuusinnat sekä käyttöön otot sujuivat

erittäin hyvin ja niiden käyttökatkon aikana myös jonot
hallittiin kiitettävästi.
ICT-puolella Sectran kuva-arkisto PACS otettiin viiveiden
jälkeen käyttöön helmikuussa ja vanhojen kuvien migraatio jatkui lokakuulle. Käyttöönotossa oli kohtalaisesti
haasteita mutta ongelmatilanteet hallittiin ja niistä selvittiin melko hyvin. Samaan aikaan sairaanhoitopiirissä toteutettiin siirtyminen Windows 10 käyttöjärjestelmään,
minkä johdosta joihinkin erityisohjelmistoihin oli tehtävä
jonkin verran päivityksiä. Näiden osalta tuli viiveitä ja osa
päivityksistä toteutetaan alkuvuodesta 2021.
Verisuonikeskus
Verisuonikeskus muutti uusiin tiloihin tammikuun lopulla
2020. Muutto toteutettiin asteittain siten, että ensi uusiin tiloihin siirtyi verisuonikirurgian vuodeosasto ja poliklinikka. Helmikuun alussa aloitettiin verisuonikirurginen
leikkaustoiminta uudessa toimintaympäristössä. Toimenpideradiologian muutto tapahtui hitaammin johtuen
vanhojen angiolaitteiden (2 kpl) porrastetusta siirrosta
sekä kolmen uuden angiolaitteen asennuksesta. Kesken
muuttoprosessin toimintaa jouduttiin sopeuttamaan koronavirusepidemian johdosta maaliskuussa: verisuonikirurgian vuodeosasto ja poliklinikka siirtyivät takaisin vanhoihin tiloihin teho-osaston muuttaessa väliaikaisesti
keskuksen tiloihin. Toukokuun loppuun mennessä koronatilanteen rauhoituttua ja angiolaitteiden asennustöiden valmistuttua toimintaa päästiin lopulta toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Täydellä teholla keskuksen
voi sanoa toimineen syyskuun alusta lähtien.
Koronavirusepidemialla on ollut vaikutusta keskuksen
toimintaan erityisesti kliinisen toiminnan alasajon myötä
keväällä 2020, mutta vaikutus heijastui jossain määrin
koko vuodelle. Verisuonikirurgian lähetemäärät putosivat vuositasolla 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2019.
Toimenpideradiologian toimenpidemäärät laskivat vastaavasti noin 6,5 prosenttia.
Verisuonikirurgian avohoitokäynneissä todettiin kasvua
16 prosenttia. Tämä selittyy pääosin Hatanpään laskimokirurgian siirtymisestä verisuonikeskuksen toiminnaksi
vuoden 2020 alussa. Jäsenkuntamyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin miljoonalla eurolla, joka selittyy Hatanpään laskimotoiminnan siirrolla. Ulkopuolinen myynti
kasvoi puolestaan 0,9 milj. euroa.
Toiminnallisesti merkittävin muutos oli oman verisuonikirurgian päivystys -ja heräämötoiminnan aloitus
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-7Toimenpideradiologian osalta merkittävää oli neurointerventioihin tarkoitettujen kahden suunnan angiolaitteiden asennus ja niihin liittyvä käyttökoulutus. Laitteet saatiin syksyyn alkuun mennessä tuotantokäyttöön. Toinen
merkittävä muutos oli neurointerventiopäivystyksen
aloitus syyskuussa 2020. Laiteresurssin kasvaminen on
näkynyt virka-ajan toiminnan tehostumisena, sillä päivystys-ajan toimenpidemäärät laskivat noin 20 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna.
Keskuksen toiminnan vakiintumisen ja koronaepidemian
rauhoittumisen myötä vuoden 2021 uskotaan olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti parempi. Toimenpideradiologian materiaalikustannuksia on tarkoitus karsia
tuotteiden kilpailutusprosessin myötä. Koko angiotoiminnan siirtyessä asteittain varallaolopäivystykseen hälytystyön sijaan mahdollistaa laadukkaan 24/7 palvelun
sekä ennakoitavamman päivystystoiminnan kustannusvaikutuksen keskuksen talouteen.
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualue
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella tehtiin vuonna 2020 noin 10 prosenttia vähemmän
tutkimuksia kuin edellisenä vuonna. Tämä selittyy koronapandemian aiheuttamalla pudotuksella tutkimusten
kysynnässä. PET-tutkimusten osalta haastetta aiheutti
pandemian lisäksi alkuvuoden pitkäkestoinen laiterikko.
Voimakkaan kysynnän vuoksi tutkimusmäärät pysyivät
kuitenkin lähes ennallaan vuoteen 2019 verrattuna. Isotooppitutkimusten osalta muutto uusiin tiloihin F-rakennukseen syksyllä vaikutti myös osaltaan tutkimusmääriin
muuton ja laitekoulutusten sitoessa henkilöstöresurssia.
Talouden osalta vuoden kokonaistulos jäi tavoitteesta lähinnä pandemiasta johtuneen pienentyneen tutkimusmäärän vuoksi.
Kliinisen fysiologian tutkimusten osalta erityisesti keuhkofunktioon liittyvien rasituskoemodaliteettien kysyntä
on edelleen vahvaa. Kaulavaltimoiden UÄ-tutkimusten
lukumäärä laski edelleen edellisvuoteen verrattuna,
koska potilaille tehdään nykyään entistä useammin kaulavaltimoiden CTA-tutkimuksia jo akuuttivaiheessa. Isotooppitutkimusten osalta PET-TT-tutkimusten kysyntä
jatkui vahvana. Uusi laite uudisrakennuksessa nosti tutkimuskapasiteettia merkittävästi loppuvuonna. Lisääntynyt kysyntä on nopeasti täyttämässä lisäkapasiteetin.
Odotettavissa on, että PET-TT-tutkimusten kysyntä jatkaa voimakasta kasvua myös tulevaisuudessa. Muilta
osin sekä kliinisen fysiologian tutkimusten, että isotooppitutkimusten ja -hoitojen osalta kysyntä oli varsin vakaata. Pandemiatilanne kuitenkin pudotti tutkimusmääriä
useissa tutkimuksissa vuoteen 2019 verrattuna.
Henkilöstöresurssien osalta tilanne pysyi vuonna 2020
vakaana. Erikoislääkärikoulutusta lisäämällä pyritään

vastaamaan tulevaan paikalliseen ja kansalliseen erikoislääkäritarpeeseen. Sonograferitoiminta jatkui vakiintuneena, mahdollistaen joustavuuden ja riittävän kapasiteetin ultraäänitutkimuksissa. Sonograferikapasiteettia
pyritään edelleen kasvattamaan, toisen sonograferin
koulutus alkaa vuonna 2021.
Vuonna 2020 toteutui intensiivinen kliinisen isotooppiyksikön tilauudistuksen toteutus, esimerkiksi F-uudisrakennukseen sijoitettujen PET-TT- ja SPECT-TT-laitteiden hankinnat toteutettiin. Uuteen rakennukseen valmistuivat
nykyaikaiset kuumalaboratoriotilat sekä kuvaushuoneet
gammakameroille ja PET-TT-toiminnalle, rakennuksessa
on rakennusteknisesti huomioitu myös mahdollinen tulevaisuuden PET-magneetti optio. Uusi rakennus oli käyttökunnossa syksyllä 2020, ja muutto sekä laitteiden käyttöönotto onnistuivat hyvin. Uudisrakennus paransi olosuhteita huomattavasti potilasturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden sekä ympäristönkin näkökulmasta. Syksyllä 2020 aloitettiin aktiivisesti kliinisen fysiologian tilojen laajentamisen suunnittelu isotooppiyksiköltä vapautuneisiin tiloihin K-rakennuksessa, ja esitys tilojen käyttöönotosta kliinisen fysiologian käyttöön tuottavuuden parantamiseksi, potilasturvallisuuden lisäämiseksi sekä työhyvinvoinnin parantamiseksi jätettiin uudistamisohjelman johdolle loppuvuodesta 2020.
Tulevat kehitysnäkymät ovat positiiviset sekä tutkimusmäärien että talouden näkökulmasta. Merkittävimmän
akuutin riskin muodostaa pandemiatilanteen kehitys.
Henkilöstön riittävyys tulevaisuuden tarpeisiin on riski,
jonka hallitseminen yllä mainituin keinon on oleellisen
tärkeää. Kliinisen fysiologian tilauudistuksen toteuttamisella saadaan hallittua potilasturvallisuuteen, työhyvinvointiin sekä tuottavuuden kehittämiseen liittyviä riskejä.
Kliinisen neurofysiologian vastuualue
Keskeisin vuoden tapahtumista on koronaviruspandemia
sekä sen seurauksena tapahtuneet muutokset toiminnan
laadussa ja määrässä. Kliinisen neurofysiologian vastuualueen kokonaistutkimusmäärä laski pandemian vuoksi
14 prosenttia. Ennen pandemiaa ja kevään pandemiasulun jälkeen oltiin kokonaisuutena edellisvuoden tasolla ja pystyttiin jopa kirimään kevään tappiota jonkin
verran kiinni.
Elektiiviseen EEG-tutkimukseen pääsi koko vuoden joustavasti eikä siihen ollut juurikaan jonoa. Päivystystutkimusten osuus kaikista EEG-tutkimuksista vuonna 2020 oli
edelleen varsin suuri. Päivystys-EEG:n päivittäinen vaihtelu on suurta ja ennakoimatonta. Kokonaisuutena koronavuodesta huolimatta EEG-tutkimuksia tehtiin sama
määrä kuin 2019 ja niistä saatava tulo hieman lisääntyi,
mikä kuvaa erityisesti päivystystutkimusten lisäänty-
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-8mistä. Video-EEG-toiminnan laajuus on säilynyt ennallaan vuoteen 2019 verrattuna, jos ei huomioida koronasulun aikaa, jolloin tutkimuksia ei tehty.
ENMG-tutkimuksien määrä väheni vuoden aikana vajeen
muodostuessa sekä kevään koronasulusta, että lähetteiden vähenemisestä. Potilaat eivät perusterveydenhuollon puolelta päässeet normaalisti lääkäriin eivätkä siten
saaneet lähetteitä ENMG-tutkimukseen. Unitutkimusten
määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeisin
muuttuja jälleen korona, jonka vuoksi unitutkimuksia ei
keväällä tehty ja toisaalta lähetteitä jäi saamatta. Vuonna
2019 alkaneen unipoliklinikan lähetepolitiikkamuutoksen
seurauksena lähetteet suppeisiin tutkimuksiin pienenivät.
Transkraniaalisen magneettistimulaation hoitokäyntejä
oli saman verran kuin edellisvuonna. Hoidonaloituksia
tehtiin sama määrä kuin vuonna 2019. Leikkaussalimonitorointeja suoritettiin lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna, erityisesti vaativampien leikkausten määrä
on lisääntymässä. Molemmissa näissä ryhmissä voidaan
ajatella tutkimusmäärien itse asiassa kasvaneen, sillä kevään koronasulun aikana toiminta väheni oleellisesti.
Investoinnit suoritettiin investointiohjelman mukaisesti
EEG- ja ENMG-laitteiden osalta. Unitutkimuslaitteiden investointeja aikaistettiin. Lisäksi hankittiin CHEP-tutkimuslaite, jonka toimitus siirtyi koronan vuoksi aivan vuoden viime viikoille. Ympäristövaikutukset ovat muuhun
sairaalatoimintaan verrattuna vähäiset.
Toiminnan riskeinä on osaavan henkilökunnan vähäinen
saatavuus tai jo rekrytoidun työvoiman siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen. Samoin neurofysiologian
vastuualueesta riippumattomat yllättävät muutokset tutkimusten kysynnässä saattaisivat vaikuttaa. Vuonna 2021
lisäksi vielä pandemiariski edelleen jatkuu. Riskejä hallitaan ja ennakoidaan omaa toimintaa seuraamalla.
Lääketieteellisen fysiikan vastuualue
Lääketieteellisen fysiikan vastuualue tuotti fyysikkopalveluita PSHP:ssa radiologialle, kliiniselle neurofysiologialle, kliiniselle fysiologialle ja isotooppilääketieteelle sekä
sädehoidolle. Erillisten sopimusten mukaisesti palveluita
tuotettiin myös leikkaussalien läpivalaisutoiminnalle
(Toimialueet 2 ja 3), Tays Sydänsairaala Oy:lle, Tekonivelsairaala Coxa Oy:lle ja Fimlab Oy:lle sekä lähialueiden terveyskeskuksille. Fyysikoita työllisti erityisesti säteilylakiuudistuksen aiheuttamat muutokset käytännön työssä,
turvallisuusarvioiden laatiminen, uudistuksiin liittyvä
henkilökunnan opastaminen ja kouluttaminen sekä laitehankinnat. Ulkoinen myynti terveyskeskuksille kasvoi säteilyturvallisuusasiantuntijapalveluiden myynnin myötä.

Säteilyn käyttöä valvoo ja koordinoi PSHP:n johtoryhmän
alaisuudessa säteilyn käytön työryhmä (SÄTKÄ). Työryhmän toimintaa uudistettiin vuoden aikana. Fyysikot osallistuvat säteilylain edellyttämään laadunhallintaan ja riskienhallintaan ja raportoivat mahdollisista riskeistä liittyen niin henkilöstöön, potilaisiin kuin laitteisiin. Säteilyturvakeskus (STUK) seuraa ja valvoo säteilytoimintaa.
Lääketieteellisen fysiikan vastuualue on omalta osaltaan
osallistunut turvallisen säteilynkäytön ylläpitämiseen ja
jatkuvaan kehittämiseen.
Kuvantamisen turvallisuuslupien yhteinen turvallisuusarvio valmistui. Hankittiin uusia säteilymittareita laadunvalvontaan ja käyttötilojen säteilyturvallisuuden tarkistamiseen. Verisuonikeskuksen toiminnan käynnistämiseen
liittyvät turvallisuuslupamuutokset sekä turvallisuusarvio
laadittiin fyysikkovetoisesti ja säteilytoimintaan liittyvää
dokumentointia päivitettiin laitteiden käyttöönottojen ja
mm. laadunvalvonnan käynnistämisen lisäksi. Ultraäänen rutiinilaadunvalvonta on edennyt suunnitelman mukaisesti. Sädehoidossa osallistuttiin kansalliseen "Kohdealueiden piirto"-hankkeeseen ja otettiin käyttöön tarkempi potilasannoslaskenta, joka vaati kattavan laadunvarmistuksen. Sisäisessä sädehoidossa aloitettiin uutena
hoitomuotona pinnallisten keloidiarpien hoidot. Kliinisessä neurofysiologiassa fyysikot osallistuivat leikkaustenaikaisen hermojen toiminnan monitorointien suunnitteluun mm. selkäydin- ja aivorunkotuumorileikkauksissa
ja olivat lääkäreiden tukena leikkaussaleissa.
Suurimpana haasteena oli ja on edelleen kuvantamisen
fyysikkotoiminnan vakauttaminen ja vakanssien täyttäminen.
Sairaala-apteekin vastuualue
Sairaala-apteekin vuoden 2020 merkittävimpänä kehityshankkeena on ollut jo yli kahden vuoden ajan lääketoimitusprosessin täydellinen uudistaminen siihen liittyvine
toimitilaremontteineen ja laitehankintoineen. Toimitilojen laajennus- ja korjaushanke valmistui suunnitellussa
aikataulussa vuonna 2020 ja vuonna 2021 lääketoimituksen merkittävimmät toiminnalliset muutokset tulevat
olemaan lääkkeiden keräilyvarastoautomaatin täysimittainen käyttöönotto sekä Hatanpään lääkekeskuksen toimintojen yhdistäminen Taysin sairaala-apteekkiin. Tämän jälkeen kesään 2021 mennessä automaatin kautta
tullaan toimittamaan noin puolet kaikista sairaala-apteekista lähtevistä lääketoimituksista. Automaation lisäämisellä ja toimipisteiden yhdistämisellä tavoitellaan mm.
henkilöstöresurssien tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa käyttöä.
Lääkitysturvallisuuden edistäminen sairaanhoitopiirissä
oli yksi toimintavuoden keskeisiä kehittämiskohteita apteekin palveluissa. Tähän liittyen aloitettiin osastofarmasian ja älylääkekaappipalvelun kehittäminen yhtenäisenä
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Lääkitysturvallisuuden kehittämisen kannalta oli merkittävää, että sairaala-apteekkiin saatiin lääkitysturvallisuuskoordinaattori, joka aloitti uudessa toimessa vuoden
alussa ja sai toiminnalleen hienosti jalansijaa ja näkyvyyttä jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Myös
osastofarmaseuttien lääkitysturvallisuusosaamista vahvistettiin. Osastofarmasian palveluissa painopistettä vietiin yhteistyössä asiakkaan kanssa yhä enemmän lääkelogistiikasta asiantuntijapalveluiden suuntaan. Osastofarmasian kehittämiselle laadittiin myös 5-vuotissuunnitelma kansainvälisten suositusten pohjalta.
Puhdastilatoiminnot, solunsalpaajavalmistus ja lääkevalmistus, olivat molemmat kiireisiä koko toimintavuoden ja
kuormitus melko epätasaista. Lääkevalmistuslaboratorion toiminnassa korostuivat edelleen silmätaudeille tehtävien lääkevalmisteiden valmistus.
Koronapandemia vaikutti maaliskuusta lähtien merkittävästi myös sairaala-apteekin toimintaan. Apteekki pystyi
järjestämään nopealla aikataululla koronapotilaiden hoitoon tarkoitetuille osastoille lääkehuollon palvelut ja palaute tästä oli hyvin positiivista. Samanaikaisesti jouduttiin toisaalta keskeyttämään lakisääteiset osastokäynnit
lähes kokonaan toimintayksiköihin. Koronapandemiaan
varauduttiin myös lisäämällä tiettyjen mikrobi-, tehohoito- ja keuhkotautilääkkeiden varastoja. Yhteistyötä
tehtiin merkittävässä määrin sekä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kuin eri viranomaisten kanssa. Loppu-

vuodesta 2020 vastaanotettiin myös ensimmäiset koronarokotteet sekä aloitettiin rokotteiden jakelun organisointi.
Vuonna 2020 sisäinen lääkemyynti laski n. 2,8 milj. euroa
eli noin 4,4 prosenttia. Tästä huolimatta sairaala-apteekissa saavutettiin lopulta positiivinen tulos. Lääkekustannusten lasku oli merkittävä sairaanhoitopiirin yksiköille ja
se kohdistui erityisesti syöpä-, HIV- ja C-hepatiittilääkkeisiin. C-hepatiittilääkkeiden osalta myynti kasvoi, mutta
hinta oli edullinen valtakunnallisen yhteishankinnan
myötä. Hoidot siirtyivät osin terveyskeskuksiin. Loppuvuodesta toteutettiin myös muutamien lääkevalmisteiden uudelleenkilpailutukset ja tässä saavutettiin merkittävät säästöt. Samanaikaisesti aloitettiin vuosien 20222023 erityisvastuualueen lääkehankinnan valmistelu.
Riskien arviointi ja hallinta ovat oleellinen osa sairaalaapteekin laatujärjestelmää. Merkittävimmät riskit
vuonna 2020 kohdistuivat koronan vaikutuksiin niin taloudelle kuin henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen.
Henkilöstö on joustanut jo pitkään remontin ja muutosten keskellä ja korona toi vielä uuden sekä henkisen että
fyysisen paineen tilanteeseen. Muita merkittäviä riskejä
olivat keräilyvarastoautomaatin ja toiminnan uudistusten käyttöönottoon liittyvät asiat sekä it-toimintoihin liittyvät ongelmat, kustannukset ja toiminnan viiveet.
Sairaala-apteekkiin tehtiin vuonna 2020 Labqualityn kaksipäiväinen auditointi liittyen ISO 9001:2015 -muutamia
kehittämisehdotuksia.

Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä
Vuoden 2020 tulos oli merkittävästi alijäämäinen. Alijäämäisen tuloksen selittää varsinkin koronaviruspandemian
(Covid-19) johdosta sairaanhoitopiirissä tehdyt valmiusja poikkeusjärjestelyt, joiden johdosta kuvantamispalveluiden kysynnässä tapahtui merkittävä pudotus erityisesti
keväällä. Toinen alijäämän muodostumista edesauttanut
tekijä liittyi hinnoitteluun. Liikelaitos esitti vuodelle 2020
hinnankorotuksia, jotka perustuivat kustannusperusteiseen hinnoitteluun, mutta sairaanhoitopiirin valtuusto ei
hyväksynyt esitettyjä korotuksia täysimääräisenä ja tämä
lisäsi osaltaan alijäämän muodostumista. Erityisesti Verisuonikeskuksen talous on edelleen alijäämäinen. Kasvaneet volyymit ja toimintamallien kehittyminen vievät Verisuonikeskuksen taloutta oikeaan suuntaan, mutta hinnoittelu ei ole täysin kustannuksia vastaavaa. Tästä syystä
Verisuonikeskuksen talouden tasapaino on edelleen
haastava vuonna 2021.
Liikelaitoksessa on ollut lähivuosina aiempia vuosia suuremmat investoinnit erityisesti verisuoni- ja toimenpide-

radiologisen keskuksen varustamiseen sekä uuteen isotooppilaboratorioon. Radiologian puolella on myös päivitetty ja lisätty laitekapasiteettia erityisesti raskaan kuvantamisen modaliteeteissa. Sairaala-apteekin puolella lähivuosien investointitarpeet liittyvät varastoautomaation
käyttöönottoon ja Hatanpään lääkekeskuksen yhdistämiseen Taysin kampukselle. Lisäksi on otettu käyttöön uudistamisohjelman myötä valmistuvia uusia tiloja R-, F- ja
D-rakennuksissa. Investointien ja uusien tilojen myötä
kiinteiden kustannusten määrä kasvaa merkittävästi seuraavina vuosina.
Koronapandemian mahdollinen laajentuminen ja sen vaikutukset liikelaitoksen toimintaan ja palveluiden kysyntään on tekijä, jota ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Pahimpien skenaarioiden toteutuessa sillä saattaa kuitenkin olla merkittävä vaikutus vuoden 2021 tulokseen. Loppuvuoden 2020 osalta ei ole saatu valtion tukea
kustannuksia vastaavasti ja on mahdollista, että tukea
saadaan vuoden 2021 puolella.
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HENKILÖSTÖ
Vakanssit, henkilöstön määrä ja rakenne
Vuoden 2020 lopussa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vakanssit sekä virka- ja työsuhteiden laatu on
esitetty taulukossa 1. Liikelaitoksessa on perustettu sisäisten sijaisten vakansseja kattamaan kaikista poissaoloista 60 prosenttia. Alle 13-päiväisten sijaisten palvelujaksot vähentyivät yli 50 prosenttia vuonna 2020 verrattuna edelliseen vuoteen. Lyhyiden määräaikaisuuksien
vähentyminen on seurausta tarkemmasta henkilöstöresurssisuunnittelusta ja henkilöstön työkierron lisääntymisestä. Henkilöstön vakanssit, jakauma vastuualueille
sekä eri henkilöstöryhmiin esitetään kuvioissa 2 ja 3. Uusia vakansseja saatiin liikelaitokseen vuonna 2020 yhteensä yhdeksän sekä lisäksi viisi sisäisen sijaisen vakanssia.
Henkilöstön saatavuus ja muutokset
Henkilöstötilanne ja henkilöstön saatavuus on jatkunut
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa suhteellisen hyvänä edelleen vuonna 2020, vaikka haasteita on
edelleen joidenkin ammattiryhmien ja erikoisalojen kohdalla. Erityisesti radiologien ja sairaalafyysikoiden saatavuudessa on erityisiä haasteita. Hoitohenkilöstön osalta
henkilöstötilanne oli vuonna 2020 kokonaisuudessaan
hyvä ja avoimiin vakansseihin on saatu riittävästi hakijoita. Lähivuosina henkilöstöä eläköityy useita kymmeniä
eikä mm. uusia erikoislääkäreitä valmistu vastaavaa määrää. Osa liikelaitoksen työtehtävistä on sellaisia, joihin ei
alan koulutus tarjoa riittäviä valmiuksia, vaan tehtävät
koulutetaan työpaikkakoulutuksena.

Kuvio 2 Liikelaitoksen vakanssien prosentuaalinen jakauma vastuualueittain 31.12.2020

Vakanssien prosentuaalinen
osuus 2020 ammattiryhmittäin
3,7 %

0,6 %

21,0 %

Taulukko 1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen
vakanssit 31.12.2019 ja 31.12.2020

14,1 %
Vakanssit
Työntekijöiden lkm
Vakituiset
Määräaikaiset
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset
Sisäiset sijaiset
Sivuvirat
Päävirat ja -toimet

2019

2020

530
613
472
134
590
20
61
5
525

539
650
489
161
624
21
66
5
534

60,7 %

Lääkärit
Erityishenkilöstö
Hoitohenkilöstö
Hallintohenkilöstö
Huoltohenkilöstö

Kuvio 3 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vakanssien prosentuaalinen osuus ammattiryhmittäin
31.12.2020
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Liikelaitoksen rekrytointiperiaatteet noudattelevat
PSHP:n ohjeistuksia. Vapautuvat vakanssit pyritään täyttämään kokonaistilanteen arvion jälkeen. Avoimet virat
ja toimet ilmoitetaan julkisesti PSHP:n sähköisellä ilmoitustaululla ja harkinnan mukaan muissa rekrytointikanavissa, kuten TE-palveluiden sivuilla. Johtavien viranhaltijoiden osalta rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan tarvittaessa myös sanomalehdissä sekä alan ammattilehdissä.
Sairaala-apteekki julkaisee avoimet työpaikat harkinnan
mukaan myös apteekkialan foorumeilla, kuten lääketukkuliikkeiden internet-sivuilla ja tiedotteissa.
Koulutus ja osaamisen kehittäminen
Koulutus nähdään tärkeänä osana osaamisen johtamista,
henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä.
Henkilöstön koulutukseen varataan prosentti talousarvion palkkamenoista.
Koulutusta oli runsaasti tarjolla sairaanhoitopiirin omana
tuotantona erilaisista aihekokonaisuuksista ja siihen osallistumista pyrittiin kannustamaan. Vuoden 2020 aikana
koulutukset järjestettiin pääasiassa etäkoulutuksina liittyen vallitsevaan pandemiatilanteeseen. Vuonna 2020 liikelaitoksessa panostettiin esimiesten muutosvalmennukseen lähinnä radiologialla ja verisuonikeskuksessa tu-

kemaan sisäisiä organisaatiomuutoksia. Lisäksi liikelaitoksessa valmistauduttiin keskitetyn asiakaspalvelun perustamiseen erilaisilla koulutuksilla ja valmennuksilla.
Säteilyn käyttöön liittyvä lakisääteinen täydennyskoulutus on olennainen osa koulutusta kaikilla säteilytyötä tekevillä. Säteilykoulutusmäärä kirjataan omana osiona
työntekijän koulutuskorttiin.
Työhyvinvointi ja työsuojelu
Vuonna 2020 PSHP:n työhyvinvointiteemana jatkui ”Sujuva arki”. Liikelaitoksen työhyvinvointia edistävien aktiviteettien suunnittelusta vastasivat pääasiassa henkilökunnasta koostuvat pientyöryhmät yksiköissä. Tyky-toimintaan varataan 0,2 prosenttia talousarvion palkka-menoista.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa pyritään
noudattamaan hyviä yhteistoimintatapoja ja liikelaitoksessa on myös säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmä käsittelee liikelaitostasoisia
ajankohtaisia asioita, joita henkilöstö tuo esiin. Henkilöstön edustajat ovat pääsääntöisesti mukana kaikissa toiminnan muutoksiin liittyvissä työryhmissä.
Vuoden 2020 aikana sairaspoissaolot vähenivät koko liikelaitoksessa. Osaselittävinä tekijöinä pandemiaan liittyvät suojaus- ja varotoimenpiteet ja etätyön lisääntyminen.
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KEHITTÄMISTOIMINTA
Vuoden 2019 alussa perustettu liikelaitokseen uusi vastuualue Verisuoni- ja toimenpideradiologian keskus. Uusi
vastuualue muodostettiin yhdistämällä toimialue kahdelta (TA2) siirtyvä verisuonikirurgian toiminta ja aiemmin radiologian vastuualueeseen kuulunut toimenpideradiologia hallinnollisesti yhdeksi kokonaisuudeksi. Uuden
vastuualueen operatiivinen toiminta siirtyi uusiin toimitiloihin D-rakennuksessa vuoden 2020 alussa. Nimeksi vakiintui vuoden 2020 aikana Verisuonikeskus. Uudet tilat
mahdollistavat toimintatapojen kehittämisen entistä toimivammiksi ja tehokkaammiksi.
Vuoden aikana tehtiin suunnittelu- ja kehittämistyötä
usealla vastuualueella. Radiologialla jatkettiin 3 teslan
magneettikuvauslaitteen asennus ja käyttöönoton valmistelutöitä R-rakennuksen laajennusosaan. Valkeakosken uuteen sairaalaan vuoden 2020 keväällä hankittu 1.5
teslan magneettikuvauslaite otettiin tuotantokäyttöön
sujuvasti ja syksyllä 2020 se oli täydessä käytössä.
Isotooppilääketieteen toiminnot siirtyivät uuteen F-rakennukseen vuoden 2020 kesän ja alkusyksyn aikana. Uusien tilojen ja laitteiden käyttöönotto tapahtui suunnitelman mukaisesti. Ensimmäiset potilaat olivat F-rakennuksessa syyskuun puolivälissä. PET-TT laitteen siirryttyä Frakennukseen, uusittiin Radius-rakennuksen TT-laite syksyn 2020 aikana. Tilat remontoitiin ja laite oli loppuvuodesta täydessä käytössä. Myös toimintojen ja prosessien
suunnittelua ja kehittämistä tehtiin aktiivisesti. F-rakennuksen valmistui myös ajanmukaiset tilat kuumalaboratoriolle.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen asiakaspalveluyksikön muodostaminen lähti käyntiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistoimintaneuvottelujen vuoden
2019 tehdystä linjauksesta, jonka mukaisesti toimintaa ja
resursointia sovitetaan yhteistoiminnassa. Tavoitteena
oli pysyä vuosittaisessa talousarviossa, lisätä tuottavuutta
vuosittain kahdella prosentilla, kehittää asiakaspalvelua,
parantaa jatkuvasti ja kohdentaa osaamista oikein sekä
parantaa työhyvinvointia lisäämällä työn sujuvuutta.
Suunnittelussa ja kehittämisessä mukana on ollut alusta
asti sinne siirtyvä henkilöstö. Suunnittelussa ja toiminnan
kehittämisessä otettiin huomioon siirtyvien työntekijöiden kanssa asiakaspalvelun nykytilan ominaispiirteet ja
haasteet.
Sairaala-apteekin tärkeä kehittämiskohde on ollut lääketoimitusprosessin kokonaisuudistus ja siihen liittyen keräilyvarastoautomaatin käyttöönotto. Lisäksi on kehitetty
edelleen älylääkekaappeihin liittyviä integraatioita, erityisesti lääkemääräyksen siirtymistä potilastietojärjestelmästä älylääkekaapille. Kehittämiskohteeksi nostettiin

myös älylääkekaappitoiminnan ja osastofarmasian yhtenäistäminen. Sairaala-apteekissa koronarokotteiden logistiikan valmistelu ja jakelun toteuttaminen olivat suuri
ponnistus. Työ jatkuu edelleen myös vuoden 2021 puolella.
Lean-toimintamallia on jatkuvan parantamisen keinoin
edelleen jalkautettu läpi koko liikelaitoksen. Tavoitteena
on, että toimintamalli tulee aina vahvemmin osaksi päivittäistä toimintaa ja liikelaitoksen pysyväksi toiminnaksi,
kun kehittämistä identifioidaan, suunnitellaan ja jalkautetaan.
Vuoden 2018 aikana aloitettu esiselvitys Pirkanmaan ja
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyöstä jatkui Kuvantamistoimintojen kattavalla selvitystyöllä. Ensimmäiset Kanta-Hämeen potilaat oli tarkoitus kuvata Valkeakosken uudella magneettikuvauslaitteella syksyllä 2020.
Tietotekniikan viivästymisestä johtuen toiminta siirtyy
vuoden 2021 alkuun.
Istekki Oy:n toimittama PACS-kuva-arkiston käyttöönotto
toteutui vuoden 2020 aikana.
Pirkanmaan terveyskeskusten kuvantamisen jatkosuunnittelusta jatketaan hitaasti edennyttä vuoropuhelua Pirkanmaan SOTE-uudistuksen valmistelijoiden kanssa. Näkemys on yhtenäinen; aluepolitiikan lisäksi haetaan taloudellisesti kestävää pitkän aikavälin ratkaisua. Ensimmäiset konkreettiset askeleet tässä työssä ovat olleet sähköisten yhteyksien saaminen sanomaliikenteeseen sekä
Kvarkkiin siirtymisen yhteinen suunnittelu. Vuoden aikana käynnistettiin yhteistyössä kehyskuntien kanssa selvitysprojekti kehyskuntien perusterveydenhuollon kuvantamisen integroimisesta osaksi liikelaitoksen toimintaa. Selvitystyö jatkuu vuoden 2021 puolella.
Vuoden 2020 alussa jatkui koko sairaanhoitopiirin kattavat yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena oli erityisesti
löytää toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen liittyviä
mahdollisuuksia. Liikelaitoksessa yhteistoimintaneuvottelut sujuivat hyvin ja neuvotteluiden aikana eri henkilöstöryhmiltä nousi yli 80 erilaista ehdotuskokonaisuutta toiminnan kehittämiseksi. Koronapandemian vuoksi yhteistoimintaneuvottelut päätettiin jäädyttää maaliskuussa
2020 koko sairaanhoitopiirissä ja toiminta keskittyi koronapotilaiden hoitoon sekä varautumiseen tilanteessa,
jos pandemia mahdollisesti voimistuisi ja sairaalahoitoa
vaativien potilainen määrän kasvaisi merkittävästi. Tämä
toiminta, suunnittelu ja varautuminen jatkuivat koko vuoden 2020 ajan.
Työn tekemistä etänä enenevissä määrin selvitetään ja
pyritään kehittämään ja mahdollistamaan.
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OPETUS JA TERVEYSTIETEELLINEN TUTKIMUS
Vuonna 2020 kuvantamisen vastuualueet osallistuivat
palvelun tuottajina tieteellisiin tutkimushankkeisiin yhteensä 206 tutkimuksessa. Tutkimushankkeiden määrä
laski jonkin verran vuoteen 2019 verrattuna.
Tunicris-järjestelmään vietyjä julkaisuja on vuodelle 2020
kirjattu yhteensä 128 (vuonna 2019: 130) kappaletta.
Kansainvälisten ja kansallisten kontaktien runsas määrä
näkyi edelleen erittäin korkeatasoisina julkaisuina muun
muassa Nature Genetics ja Nature Communications julkaisusarjoissa.
Korkeatasoisen tieteellisen toiminnan ja opetuksen edellytyksiä kehitettiin aktiivisesti ylläpitämällä yhteistyötä ja
verkostoja PSHP:n ja Tampereen yliopiston muiden toimialueiden sekä yksiköiden tutkijoiden ja opettajien kanssa
sekä Tays Tutkimuspalveluiden kanssa. Tiedonkulkua liikelaitoksen sisällä ja yhtenäisten käytäntöjen edistämistä
edistävä terveystieteellinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyöryhmä (KOTUKE-työryhmä) ei kokoontunut
vuonna 2020 pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi.
Hoitohenkilöstön tekemä tutkimustoiminta rajoittui pitkälti yliopisto- ja ylempää AMK-tutkintoa suorittavien hoitajien opiskeluun liittyviin suorituksiin. Hoitohenkilöstölle
annettiin 14 YAMK- tai AMK-opinnäytetyölupaa. Ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä opinnäytetöiden ideoinnissa ja ohjauksissa.
Opetustoimintaa jatkettiin vuonna 2020 pitkälti entiseen
tapaan kehittäen opetusta aktiivisesti yhteistyössä sekä
paikallisesti yliopiston lääketieteen yksikön, että kansallisesti eri yliopistojen ja yliopistosairaaloiden kouluttajien
kanssa. Keväällä 2020 jouduttiin koronan vuoksi perumaan useita harjoittelujaksoja. Erikoistuvien lääkärien
koulutus toteutettiin suunnitellusti opetukseen kohdennetulla VTR-rahoituksella. Kaikki vastuualueet osallistuivat aktiivisesti oman alansa opiskelijoiden koulutukseen.

Erikoislääkärien ammatillista osaamista kehitettiin muun
muassa meneillään olevilla useilla kaksivuotisilla lisäkoulutusohjelmilla. Röntgenhoitajakoulutuksessa tehtiin yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja
ohjauksen kehittämisessä. Vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen verkosto eri yliopistosairaaloiden, ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa käytännön
opetustoiminnan kehittämiseksi jatkoi toimintaansa.
Sairaala-apteekki tuotti tutkimuspalveluita vuonna 2020
noin 80 eri tutkimukseen. Tutkimusfarmaseutin resurssin
riittävyys on ollut edelleen kuluneen toimintavuoden aikana tarkasteltavana. Sairaala-apteekin tutkimusproviisori osallistui aktiivisesti tutkimuskoordinaattoreiden ja
Tays Tutkimuspalveluiden kanssa pidettyihin, kliinisiin
lääketutkimuksiin liittyviin kokouksiin ja kehittämishankkeisiin.
Lääketutkimusten määrä on pysynyt melko vakiona,
mutta tutkimusten vaatimustaso on kohonnut vuosi vuodelta. PeeTu:n (lasten lääketutkimuskeskus) toiminta on
näkynyt lisääntyneinä lastenlääketutkimuksina. Uudentyyppiset tutkimukset, lisääntyneet vaatimukset ja kasvaneet toiminnan volyymit (erityisesti monitorointikäyntien
ja vuoden aikana alkaneiden uusien tutkimusten määrä),
ovat lisänneet edelleen lisäresursointitarvetta tutkimustoimintaan.
Vuodelle 2021 tutkimus- ja opetustoiminnan kehitysnäkymät ovat varsin vakaat. Opetustoiminnan resurssit pysyvät pitkälti ennallaan. Keskeisimmät riskit menestyksekkään tutkimuksen toteutukselle liittyvät edelleen rahoituksen järjestämiseen.
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ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA
TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ
Liikelaitos noudattaa sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikkaa. Työturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnissa
käytämme Granite-järjestelmää. Työturvallisuusriskit päivitetään vähintään kerran vuodessa Granite-järjestelmään. Sisäinen valvonta on järjestetty ohjekirjeen
17.12.2013: Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä mukaisesti.
Ennalta arvioiden vuoden 2020 suurimmat riskit liittyivät
uusien laitteiden asennukseen ja tilojen käyttöönottoon
siten, että päivittäinen potilastyö ei kärsi. Lisäksi laitteiden häiriötön toimivuus sekä henkilöstön saatavuus, hyvinvointi ja työssä jaksaminen tunnistettiin mahdollisina
riskeinä. Työturvallisuuden osalta suurimmat työturvallisuusriskeiksi arvioitiin säteilyturvallisuus sekä erilaiset
kolhut ja iskemät, joille erityisesti hoitohenkilökunta altistuu työskenneltäessä ahtaissa tiloissa.
Hyvän suunnittelun ja varautumisen ansiosta uusien tilojen ja laitteiden käyttöönotto sujui pääosin ongelmitta. Rkuvantamiseen hankitun 3 teslan magneettikuvauslaitteen käyttöönotto kuitenkin viivästyi merkittävästi. Viivästyminen johtui sekä koronapandemiaan liittyvistä rajoitustoimista, joidenka takia toimittajan henkilökunta ei
voinut vierailla sairaalan tiloissa, että itse laitteeseen liittyviin ongelmiin. Käyttöönotto kesti käytännössä koko
vuoden ja vaati enemmän resursseja, kuin mihin oli ennakolta varauduttu.
Kuvantamislaitteiden tekninen toimivuus oli vuoden aikana hyvä, kiitos ennakoivien ylläpitotoimien. PET-TT laiteen osalla oli alkuvuodesta kuitenkin pitkäkestoinen laiterikko, minkä johdosta potilaita jouduttiin ohjamaan
myös muualle kuvattavaksi. Ongelma poistui, kun F-rakennukseen asennettiin uusi PET-kuvantamislaite kesän
ja syksyn aikana.
Lisäksi merkittävän riskin muodostavat erilaiset tietojärjestelmät ja niiden kasvavat kustannukset. Suuri riski on
järjestelmien toimimattomuus, mutta merkittävänä riskinä nähdään myös toimivien uusien järjestelmien käyttöönotto koko PSHP:n alueella. ICT-kokonaiskustannusten kasvu on ollut huomattavan suurta. PSHP:n linjauksen
mukaiset tietoturvakartoitukset ovat hankaloittaneet ja
merkittävästi viivästyttäneet uusien hankintojen toteuttamista sekä käyttöönottoa.
Tietojärjestelmiin ja tietohallintoon liittyvät riskit ovat
edelleen merkittävimpiä toiminnan riskejä. Tietojärjestelmien tuki ja ylläpito on ulkoistettu PSHP:n tietohallinnolle
ja sieltä edelleen Istekki Oy:lle. Yhteistyö ei toimi oletetulla tavalla: palvelun saamisessa on ajoittain kriittisiä vii-

veitä, osaaminen ei ole odotetulla tasolla ja tietohallinnon tuen kustannukset näyttävät selvästi nousevan.
PACS-järjestelmän uudistamisen viivästyi merkittävästi ja
uusi järjestelmä saatiin käyttöön vasta vuonna 2020.
Sairaanhoitopiirin lääkehuoltoon liittyvässä riskienhallinnassa keskitytään erityisesti osastojen lääkehuollon turvallisuuden parantamiseen. Sairaala-apteekin varaston
hävikkejä ja inventointieroja seurataan säännöllisesti.
Sairaala-apteekkiin tehtyjen Labqualityn auditointien havainnot on huomioitu toiminnan riskejä arvioitaessa sekä
toimintaa kehitettäessä. Riskien arviointi on luonteva osa
toiminnan jatkuvaa kehittämistä.
Helmikuussa 2019 käyttöönotetulla eurooppalaisella lääkevarmennusjärjestelmällä on merkittävä rooli lääketurvallisuuden parantamisessa ja järjestelmän tunnisteita
voidaan hyödyntää myös lääkkeiden varastoinnissa sekä
potilaiden lääkitysturvallisuuden kehittämistoimenpiteissä.
Liikelaitoksen talouteen liittyy haasteita. Samanaikaisesti
kun omistajilta ja asiakkailta tulee vaatimuksia kustannusten alentamisesta ja hintojen alentamisesta, kasvaa kalliita investointeja vaativan ja työvoimavaltaisemman eli
raskaan leikekuvantamisen määrät. Uusien tilojen käyttöönotto, mittavista investoinneista tulevat poistot ja voimakkaasti kasvavat ICT-kulut lisäsivät erittäin merkittävästi liikelaitoksen kiinteitä kuluja vuonna 2020 ja myös
tulevina lähivuosina. Merkittävä taloudellinen haaste liittyy myös verisuoni- ja toimenpideradiologisen keskuksen
talouden tasapainottamiseen.
Vuonna 2020 merkittävä ja ennakoimaton riski oli koronapandemian puhkeaminen, mihin ei ollut osattu varautua. Kevään aikana koko sairaanhoitopiirissä ajettiin
elektiivistä toimintaa alas ja keskityttiin kehittämään toimintaa ja varautumista pandemian leviämisen ja tehohoitokapasiteetin tarpeen kasvun varalle. Edellä mainittu vähensi kevään aikana merkittävästi kuvantamispalveluiden
kysyntää, mikä näkyi myös koko vuoden tuloksessa. Tilanne saatiin kuitenkin kevään aikana hallintaa yhteistyössä koko sairaanhoitopiirin kanssa.
Merkittävät riskit vuonna 2021 ovat pääosin samoja kuin
edellisenä vuotena. Uutena tunnistettuna riskinä on koronapandemian jatkuminen ja sen vaikutukset niin talouteen kuin henkilöstön riittävyyteen ja jaksamiseen.
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SELONTEKO KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOKSEN
SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ
Liikelaitoksen toimintaa ohjaavat kuntalaki, valtuuston
asettamat tavoitteet, sairaanhoitopiirin konsernia koskevat ohjeet ja liikelaitoksen johtosäännön velvoitteet. Uudet säädökset ja ohjeet käsitellään liikelaitoksen johtoryhmässä ja vastuualueiden hallintomeetingeissä. Sisäinen valvonta kuuluu jokaisen esimiehen ja työntekijän
tehtäviin.
Liikelaitoksen toiminnan ja talouden tilannetta käsitellään säännöllisesti liikelaitoksen johtoryhmässä ja vastuualueiden hallintomeetingeissä. Toimitusjohtaja valmistelee johtokunnalle joka kokoukseen toimitusjohtajan katsauksen sekä taloudesta että toiminnasta. Johtokunta
valvoo kuntalain mukaisesti talousraportoinnin toteutumista, vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelmat, välitilinpäätökset ja vuositilinpäätöksen.
Toiminnan valvomisen lähtökohtana ovat toimivat ja luotettavat raportointityökalut. Liikelaitoksella on käytössään monipuoliset ja ajantasaiset raportointityökalut. Lisäksi liikelaitoksessa käytetään ja hyödynnetään edelleen
sairaanhoitopiirin yleisiä ja yhteisiä raportointityökaluja
ja raportteja.
Hankintalain mukaisen toiminnan varmistamiseksi liikelaitos käyttää Tuomi-Logistiikan palveluja lukuun ottamatta lääkkeiden yhteishankintaa, joka toteutetaan Sairaala-apteekin omana toimintana. Lääkehankinnoista informoidaan Tuomi-Logistiikkaa. Liikelaitoksen muut hankinnat toteutetaan sovitun investointiohjelman puitteissa. Tarvittaessa mm. lääkehankinnoissa käytetään
hallintojohtajan kanssa sovitusti ostopalveluna ulkopuolista juridista palvelua.

Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettu laskujen ja henkilöstöhallinnollisten päätösten prosessissa. Jokaiseen
päätökseen tulee kuulua tarkastaja ja hyväksyjä. Laskuja
ja laskutuksen toteumia tarkastetaan säännönmukaisesti
controllereiden toimesta.
Liikelaitoksen toimintaa säätelevät useat lainsäädännölliset velvoitteet. Nämä liittyvät erityisesti säteilyturvallisuuteen ja sairaala-apteekin toimintaan, ja niiden osalta
toteutuu ulkoista valvontaa eri viranomaisten taholta,
mm. Fimea ja Säteilyturvakeskus (STUK) ja niiden auditoinnit. Ulkoinen valvonta toteutuu myös mm. Valviran ja
AVI:n kautta.
Lakisääteisen valvonnan lisäksi liikelaitoksen vastuualueilla on laatujärjestelmiinsä liittyviä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Vastuualueiden eri toimintoihin kohdistuu
säännöllisiä sisäisiä auditointeja, jotka toteutetaan erillisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Sairaala-apteekissa
toteutetaan myös toimittaja-auditointeja.
Sairaala-apteekin toimintaa on säädelty keskeisiltä osin
lainsäädännöllisin keinoin, joiden toteuttamista valvoo ja
vastaa sairaala-apteekkari. Toiminnallisesti valvonta keskittyy erityisesti lääkevalmisteisiin, joihin liittyy suuri väärinkäytön riski. Näihin kiinnitetään tarkoin huomiota
myös koko sairaanhoitopiirin osalta, ei pelkästään sairaala-apteekin sisäisessä toiminnassa.
Fyysikot seuraavat säteilylain edellyttämää laadunhallintaa ja riskienhallintaa ja raportoivat mahdollisista riskeistä liittyen niin henkilöstöön, potilaisiin kuin laitteisiin.
STUK seuraa ja valvoo tältä osin toimintaa.

Sopimusten ylläpito ja arkistointi toteutetaan sairaanhoitopiirin sähköiseen järjestelmään ja arkistointi toteutetaan sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti.
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TALOUS JA RAHOITUS
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen liikevaihto oli
122,9 milj. euroa vuonna 2020 (taulukko 2) laskien 2,1
prosenttia vuodesta 2019. Liikevaihdon lasku, 2,4 milj. euroa, selittyy kuvantamispalveluiden myynnin laskulla (sairaanhoitopiirin varautumisesta koronavirus-pandemiaan)

sekä apteekin lääkkeiden hintatason laskulla (onnistunut
lääkkeiden kilpailutus). Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät koronaviruspandemiaan saadun valtion tuen 1,3
milj. euroa.

Taulukko 2 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut 2020

Liikelaitoksen materiaalien ja palvelujen ostot vuonna
2020 olivat 82,7 milj. euroa ne pienenivät 2,2 prosentilla
edellisvuoteen nähden. Materiaaliostojen väheneminen
2,9 milj. eurolla aiheutui pääasiassa lääkeostojen vähentymisestä, kun taas hoitotarvikkeiden ostot lisääntyivät
muun muassa koronaviruspandemiaan varautumisen takia. Materiaaliostoihin sisältyy vuoden 2019 tilinpäätöksessä kirjaamatta jäänyt 0,3 milj. euron korjaus varaston
arvoon tietojärjestelmävirheen takia. Palveluiden ostot
nousivat 1,3 prosentilla.

Henkilöstökulut olivat 35,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 3,1
prosenttia edellisvuoteen nähden. Henkilöstökuluissa
kasvuun vaikuttivat erityisesti KVTES:stä johtuvat muutokset.
Liikelaitoksen suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin
4,0 milj. euroa, ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8
milj. euroa mittavan investointiohjelman takia. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,8 milj. euroa.

- Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tilinpäätös 2020 -

247
- 17 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen rahoituskulut olivat 0,4 milj. euroa muodostuen pääosin liikelaitoksen maksamasta peruspääoman korosta sairaanhoitopiirille seitsemän prosentin mukaan. Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitoksen tilikauden alijäämä oli 2,3 milj. euroa jääden 1,9 milj. euroa liikelaitokselle asetetusta tulostavoitteesta.

Liikelaitoksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti
oli -15,0 prosenttia (-2,2 % vuonna 2019). Kuntayhtymän
sijoittaman pääoman tuottoprosentti oli -15,2 prosenttia
(-2,2 % vuonna 2019) ja voittoprosentti oli -1,9 prosenttia
(-0,6 % vuonna 2019). Negatiiviset tunnusluvut selittyvät
tilikauden alijäämällä.

Toiminnan rahoitus ja rahoitusasemassa tapahtuneet muutokset
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirralla
osoitetaan, kuinka paljon Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminnan ja sen investointien rahavirta on
ylijäämäinen tai alijäämäinen (taulukko 3). Rahoituksen
rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on
käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.
Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on pystynyt tilikauden aikana toiminnan avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen
sekä lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Liikelaitoksen toiminnan rahavirta
vuodelta 2020 oli 1,7 milj. euroa, mikä oli 0,7 milj. euroa
vähemmän kuin vuonna 2019.
Investointien rahavirta osoittaa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen rahavarojen käytön palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran
kerryttämiseen pitkällä aikavälillä. Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitoksen investointeihin sitoutui 11,6 milj.
euroa vuonna 2020, mikä oli 6,3 milj. euroa enemmän
kuin vuonna 2019. Toiminnan ja investointien rahavirta
oli 9,9 milj. euroa negatiivinen vuonna 2020 eli toiminnan
tuottama rahoitus ei kattanut investointien rahoitustarvetta. Muutosta vuoteen 2019 nähden oli -7,0 milj. euroa.
Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varat ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti ylijäämien
palauttamisesta vuonna 2018 (VALT 8.10.2018). Palautukset kirjattiin sairaanhoitopiirin tasolla vuoden 2018 ti-

linpäätöksessä, mutta liikelaitoksen ylijäämien palauttaminen 8,0 milj. euroa kirjattiin taseesta vasta vuonna
2019. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen rahoituksen rahavirta oli 9,9 milj. euroa positiivinen johtuen
maksuvalmiusmuutoksista.
Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta ja sen
kertymä viideltä vuodelta oli -11,2 milj. euroa (-0,2 milj.
euroa vuonna 2019). Omarahoitusvaatimus ei täyty,
koska kertymä tilinpäätösvuonna 2020 on negatiivinen.
Positiivinen ylijäämä ilmaisisi, kuinka paljon rahavirrasta
jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan
vahvistamiseen. Negatiivinen tunnusluvun määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.
Investointien hankintamenoista 14,5 prosenttia rahoitettiin tulorahoituksella (45,3 prosenttia vuonna 2019). Laskennallinen lainanhoitokate oli 2,7 prosenttia. Lainanhoitokatteen tunnuslukua vuodelta 2020 ei voida laskea,
koska liikelaitoksella ei ole lainanlyhennyksiä maksettavanaan. Quick ratio eli maksuvalmiussuhde oli 0,1 (0,5
vuonna 2019). Maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin
lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Maksuvalmiussuhteen ollessa hyvä tunnusluvun arvo on yli 1, tyydyttävä kyseisen arvon ollessa
0,5-1 ja heikko arvon ollessa alle 0,5. Current ratio eli
käyttöpääomasuhde oli 0,6 (1,2 vuonna 2019). Tunnusluku kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Käyttöpääomasuhde on hyvä,
kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun arvo on 12 ja heikko, kun arvo on alle 1. Molemmat tunnusluvut
ovat laskeneet vuoteen 2019 verrattuna johtuen vuonna
2019 lyhytaikaisen vieraan pääoman kasvusta.
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Taulukko 3 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2020

Tase ja sen tunnusluvut
Kirjanpitolain mukaan taseen tulee kuvata tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen taseen loppusumma 31.12.2020 oli 28,7
milj. euroa, mikä oli 2,7 milj. euroa suurempi kuin taseen
loppusumma 31.12.2019 (taulukko 4).
Liikelaitoksen taseen pysyvien vastaavien tasearvo oli
18,6 milj. euroa muodostuen aineellisista hyödykkeistä.
Pysyvien vastaavien määrä kasvoi tilikauden aikana 7,6
milj. euroa. Vaihtuvien vastaavien tasearvo oli 10,2 milj.
euroa (15,0 milj. euroa vuonna 2019). Vaihto-omaisuuteen sitoutuneen pääoman arvo oli vuoden lopussa 8,1
milj. euroa muodostuen sairaala-apteekin lääkevarastosta, varastoon sitoutuneen pääoman arvo laski 0,5 milj.
euroa edellisvuoteen nähden. Sairaala-apteekin varaston
arvon 31.12.2019 kirjaamisessa kirjanpitoon ei ole huomioitu helmikuun alussa 2020 selvinnyttä tietojärjestelmän
virhettä, jonka takia varaston arvo on kirjattu 0,3 milj. euroa liian suurena. Jos varaston arvon virhe olisi korjattu,

se olisi näkynyt myös lääkeostoissa ja näin ollen myös tilikauden alijäämää lisäävästi 0,3 milj. euroa vuonna 2019.
Lyhytaikaisten saamisten määrä oli 2,1 milj. euroa ja niiden määrä pieneni vuoden 2019 tilinpäätöksestä 4,4 milj.
euroa. Tämä selittyy pääosin muiden saamisten 3,6 milj.
euroa alemmasta tasosta.
Taseen vastattavien ryhmässä oman pääoman määrä oli
6,3 milj. euroa 31.12.2020 ja väheni edellisvuodesta vuoden 2020 alijäämällä. PSHP:n valtuusto (VALT 8.10.2018)
päätti syksyllä 2018, että Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos palauttaa 8,0 milj. euroa liikelaitoksen taseesta
sairaanhoitopiirin hallituksen linjauksen mukaisesti ja palautuksesta on tehty kirjaus sairaanhoitopiirin emolle
vuoden 2018 tilinpäätöksessä, mutta liikelaitoksen taseeseen kirjaus on tehty vuonna 2019.
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euroa vuonna 2019). Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksella oli lainakantaa 5,1 milj. euroa 31.12.2020, joka
muodostui lainasta kunnalta. Lyhytaikaista vierasta pääomaa oli taseessa 17,4 milj. euroa (12,3 milj. euroa
vuonna 2019). Lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän
muutos aiheutui lähinnä ostovelkojen ja siirtovelkojen yhteensä 5,1 milj. euron lisäyksestä.

Liikelaitoksen oman pääoman suhde kokonaispääomaan
eli omavaraisuusaste oli 22,0 prosenttia (33,3 prosenttia
vuonna 2019). Liikelaitoksen suhteellinen velkaantuneisuus eli vieraan pääoman suhde toimintatuottoihin oli
18,0 prosenttia (13,8 % vuonna 2019).

Taulukko 4 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tase ja sen tunnusluvut 31.12.2020
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JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN
TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ
Kuntalain 120 §:n mukaisesti johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman
mukaista "Tilikauden tulosta" ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tilikauden
2020 tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja oli
2 315 294,89 euroa alijäämäinen.
Johtokunta esittää, että alijäämä 2 315 294,89 euroa jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA TOTEUTUMISVERTAILUT
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tavoitteet
Sairaanhoitopiirin valtuustoon nähden sitovat tavoitteet
Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan asettanut
tavoitteet 9.12.2019 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle. Tavoitteet ovat seuraavat:
-

tulostavoite on nollatulos
muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva
myynti kasvaa edellisestä vuodesta

Sairaanhoitopiirin valtuusto (VALT 25.5.2020 § 20, VALT
12.10.2020 § 28) päätti talousarviomuutoksista, joiden
jälkeen liikelaitoksen talousarvion mukainen tulostavoite
on -0,4 milj. euroa.
Valtuuston hyväksymään liikelaitoksen toiminta- ja taloussuunnittelua koskeviin menettelytapoihin sisältyy,
että liikelaitos päättää poistojensa määrään saakka investoinneistaan itsenäisesti, ottaen kuitenkin huomioon niiden yhteensopivuuden sairaanhoitopiirin muihin teknisiin järjestelmiin.
Muut tavoitteet
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan vuonna 2020
erikoissairaanhoidon uuden strategian ja uudistuvien mittareiden kautta. Tavoitteiden toteutumista mitattiin viiden BSC-näkökulman kautta, joista tilikauden tulos on liikelaitosta sitova tavoite. Mittarit on määritelty johtamiseen, asiakkuuteen, prosesseihin, henkilöstöön ja uudistumiseen sekä talouteen liittyen. Kuvantamiskeskus- ja

apteekkiliikelaitos käyttää raportoinnissaan soveltuvin
osin kyseistä mittaristoa. Johtokunta ei asettanut liikelaitokselle erikseen sitovia tavoitteita.
BSC-näkökulman avulla Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksesta raportoidaan seuraavia mittareita:
Johtaminen:
- Johtaminen
Asiakas:
- Palvelukokemus
- Kuntamyyntien toteutuminen
- Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Prosessit:
- Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
- Hoidon saatavuus
- Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
- Hoitojaksotuottavuus
- Turvallisuuskulttuuri
Henkilöstö ja uudistuminen:
- Kehityskeskustelut
- Täydennyskoulutus
- Sisäinen mainemittari
- Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
- Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
- Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
- Kansainväliset julkaisut
- Sairauspoissaolopäivät
- Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Talous:
- Palkkamenot
- Toimintamenot
- Tilikauden tulos

Tavoitteiden toteutumista koskevat tulokset
Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen
Sitova tavoite: tulostavoite nollatulos (VALT 9.12.2019).
talousarviomuutosten (VALT25.5.2020, VALT 12.10.2020)
jälkeen -0,4 milj. euroa.
Tavoite ei toteutunut. Tilikauden tulos oli -2,3 milj. euroa
alijäämäinen, ja jäi 1,9 milj. euroa liikelaitokselle asetetusta tulostavoitteesta, joka on talousarviomuutoksen

jälkeen -0,4 milj. euroa. Syynä ovat riittämättömät hinnankorotukset, korona-pandemiasta aiheutunut myyntien väheneminen sekä laiterikot.
Sitova tavoite: muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellistä vuodesta (VALT
9.12.2019)
Tavoite toteutui. Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle
suuntautuva myynti kasvoi 19,9 prosenttia.
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Liikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen yhteenvetona
ja näkökulmittain on esitetty kuviossa 4.
Johtaminen
Johtaminen
Tavoite: BSC-mittareiden painotettu keskiarvo 3,5 tai
enemmän.
Tavoite toteutui. Johtamisen keskiarvo oli 3,8.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Tavoite: Vähintään 70 prosenttia annetuista vastauksista
saavuttaa tason 4-5 (asteikko 1-5).
Tavoite toteutui. 81 prosenttia antoi arvosanan 4-5. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian
vastuualueella.
Prosessi
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Tavoite: sairaalaan otot pienenevät.
Tavoite toteutui. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja
toimenpideradiologian vastuualueella.
Hoidon saatavuus
Tavoite: 2-3 hoitotakuun mukaisesta määrittelystä täyttyvät 100 prosenttisesti, yksikään alle 95%: hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, hoidon tarpeen arvioinnin
toteuttaminen, hoitoon pääsy
Tavoite toteutui. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja
toimenpideradiologian vastuualueella.
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Tavoite: Molemmat määritelmät kiireellisten lähetteiden
käsittelystä ja hoidon aloittamisesta toteutuvat 100 prosenttisesti
Tavoite ei toteutunut. 95% kiireellisistä lähetteistä käsiteltiin 0-3 vuorokaudessa ja 94% pääsi kiireelliseen hoitoon 0-30 vuorokauden määräajassa. Koronaviruspandemian vuoksi elektiivinen toiminta ajettiin alas, joten lähetteitä ei tullut. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.

Asiakas

Hoitojaksotuottavuus
Tavoite: DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse (kustannukset per painotettu hoitojakso).
Tavoite ei toteutunut. DRG-pisteen deflatoitu hinta nousi
10,6% verrattuna edelliseen vuoteen. Mittari on käytössä
vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.

Palvelukokemus
Tavoite: Vähintään 95 prosenttia annetuista vastauksista
saavuttaa tason 4-5 (asteikko 1-5) sekä enintään kolme
prosenttia saavuttaa tason 1-2.
Tavoite toteutui. 98 prosenttia 385 vastanneesta antoi arvosanan 4-5 ja 5 ja kaksi prosenttia antoi arvosanan 3.

Turvallisuuskulttuuri
Tavoite: Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 prosenttia vuonna 2020.
Tavoite toteutui. Turvallisuusindeksi oli 66 prosenttia
vuonna 2020.

Kuvio 4 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen BSCtavoitteiden toteutuminen 2020

Kuntamyyntien toteutuminen
Tavoite: kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain: toimialuetaso tai sairaanhoitopiirin tilaajarengastaso 97 % 103 % ja Sairaanhoitopiirin kaikkien jäsenkuntien ja ervaalueen kokonaistaso: 99 % - 101 %
Kuntamyynnit toteutuivat 93 prosenttisesti. Alijäämäisyyteen vaikuttivat koronaviruspandemia, jonka vuoksi toiminta oli ennakoitua pienempää ja ettei hintoja saatu korottaa kustannusvastaaviksi. Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.

Henkilöstö ja uudistuminen
Kehityskeskustelut
Tavoite: Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90-prosenttisesti.
Tavoite ei toteutunut. Kehityskeskustelujen toteuma oli
80 (vuonna 2019: 69) prosenttia. Tavoite saavutettiin kaikilla vastuualueilla paitsi radiologian vastuualueella. Ryhmäkeskustelut eivät ole kirjaantuneet järjestelmään.
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Tavoite: koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat ammattiryhmittäin seuraavasti: lääkärit vähintään 10
vrk/vuosi, hoito- ja tutkimushenkilöstö vähintään 5
vrk/vuosi sekä muu henkilöstö vähintään 3 vrk/vuosi.
Tavoite ei toteutunut. Koronaviruspandemian vuoksi koulutuksiin ei osallistuttu. Toteuma oli ryhmittäin seuraava;
lääkärit 3,2 vrk (2019 6,1 vrk), hoito- ja erityishenkilöstö
2,5 vrk (2019 3,7 vrk), muu henkilöstö 3,7 vrk (2019 4,7
vrk).
Sisäinen mainemittari
Tavoite: Vähintään 80 prosenttia henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5 (henkilöstökysely, asteikko 1-5).
Tavoite toteutui. 83 prosenttia (2019 78 prosenttia) vastaajista antoi arvosanan 3-5.
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Tavoite: Vähintään 85 prosenttia hoitoalan opiskelijoista
antaa arvosanan 8-10 asteikolla 1-10 ohjatun harjoittelun
jaksoista.
Tavoite toteutui. Opiskelijoista 92 prosenttia (2019 89
prosenttia) antoi arvosanan 8-10. Tulos parani kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2019.
Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Tavoite Vähintään 85 prosenttia lääketieteen opiskelijoista antaa arvosanan 6-7 asteikolla 1-7 ohjatun harjoittelun jaksoista.
Tavoite ei toteutunut. Verisuonikirurgia on pieni kirurgian
erikoisala, jossa on rajallinen määrä tekemistä ja seuraamista tarjolla opiskelijoille. Mahdollisuus yksilölliseen
huomioimiseen ja opastamiseen ovat rajalliset, koska ryhmäkoot ovat suuria. Opiskelijoiden kliinisen harjoittelun
kesto on neljä päivää, jonka vuoksi kosketus verisuonikirurgiaan jää pinnalliseksi. Verisuonikirurgia on myös epätyypillinen kirurgian erikoisala, sillä varsinainen kirurgia
hoitomuotona jää vähäiseksi. Potilaita hoidetaan paljon
konservatiivisesti ja endovaskulaarisesti, jolloin ainakin
kirurgisesti suuntautuneet opiskelijat saattavat pettyä.
Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella.
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tavoite: Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen mitattava arvo on kasvanut 8 prosenttia.
Tavoite toteutui. Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat
vuonna 2019 edeltävän 5-vuotisjakson julkaisuihin 30
prosenttia.

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Tavoite: Vähintään 10 prosentin lisäys edelliseen vuoteen
verrattuna.
Tavoite toteutui. Julkaisumäärät kasvoivat vuonna 2019
32 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan lukuun verrattuna.
Sairauspoissaolopäivät
Tavoite: sairauspoissaolopäivät suhteutettuna henkilöstön määrään vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Tavoite toteutui. Toteuma oli 12,12 sairauspoissaolopäivää/laskennallinen vakanssi. Vuonna 2019 toteuma oli
13,55.
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tavoite: Lyhyet sairauspoissaolokerrat (korkeintaan
kolme vuorokautta kestävät) suhteutettuna laskennallisiin vakansseihin vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Tavoite toteutui. Toteuma oli 1,86 sairauspoissaolokertaa/laskennallinen vakanssi ja se laski vuoden 2018 toteumaan nähden, joka oli 2,25.
Talous
Palkkamenot
Tavoite: palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Tavoite toteutui. Palkkamenojen toteumaprosentti oli
99,6 talousarvioon nähden.
Tilikauden tulos
Tavoite: tilikauden tulos on enintään talousarvion mukainen tai sitä parempi.
Tavoite ei toteutunut. Vuosi 2020 oli haasteellinen koropandemian, laiterikkojen ja riittämättömien hinnankorotusten vuoksi.
Toimintamenot
Tavoite: toimintamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Tavoite toteutui. Toimintamenojen toteumaprosentti oli
96 talousarvioon nähden.
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Käyttösuunnitelmien toteutuminen
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos jakautuu toiminnallisesti vastuualueisiin, joiden toiminnan lähtökohtana
on kunkin toimintatuotoillaan kattaa toimintakulut, rahoituskulut, poistot sekä osuutensa laskennallisista
eristä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2020-2022 ja
talousarviossa 2020 on käyttösuunnitelmat laadittu Kuvantamiskeskuksen ja Sairaala-apteekin tasolle.

Käyttösuunnitelmat eivät toteutuneet alkuperäisten
suunnitelmien mukaisesti. Tähän merkittävimpänä syynä
olivat korona-pandemian vaikutus liikelaitoksen toimintaan ja toimintatuottoihin, riittämättömät hinnankorotukset sekä tuotantolaitteiden laiterikot (taulukko 5).

Taulukko 5 Kuvantamiskeskuksen ja sairaala-apteekin tuloslaskelmat 2020

Tuloslaskelman toteutuminen
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen alkuperäiseen talousarvioon tehtiin vuonna 2020 kaksi talousarviomuutosta (VALT 25.5.2020 ja 12.10.2020). Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tuloslaskelman toimintatuotot (taulukko 6) alittuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 4,8 milj. euroa toteuma-asteen ollessa
96,4 prosenttia.
Verisuonikirurgian jäsenkuntamyynnit eivät toteutuneet
suunnitellusti jääden talousarviosta yhteensä 0,9 milj. euroa. Liikelaitoksen muut myynnit toteutuivat 103,6 prosenttisesti ylittäen muutetun talousarvion 0,7 milj. eurolla. Kuvantamisen puolella muuta myyntiä toteutui 0,3
milj. euroa suunniteltua vähemmän ja Sairaala-apteekin
osalta sen sijaan muu myynti ylittyi 1,0 milj. euroa aiheutuen pääasiassa HCV-lääkkeiden siirtymisestä terveyskeskuksiin.
Sisäisten palveluiden myynnit (Kuvantamiskeskus) alittuivat 3,7 milj. eurolla ja toteuma oli 92,4 prosenttia. Sisäisten palveluiden myynnit laskivat kaikilla liikelaitoksen

vastuualueilla lukuun ottamatta lääketieteellisen fysiikan
vastuualuetta. Alittumiseen vaikuttivat erityisesti suunniteltua pienemmät, riittämättömät hinnankorotukset kuvantamispalveluissa sekä sairaanhoitopiirin varautuminen koronavirus-pandemiaan; siihen liittyvästä elektiivisen toiminnan alas ajamisesta maalis-huhtikuussa 2020
sekä toiminnan hitaasta palautumisesta normaalille tasolle. Sisäiset lääkemyynnit (Sairaala-apteekki) alittuivat
2,7 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden ja toteutuivat 94,7 prosenttisesti. Alitukseen vaikutti erityisesti Sairaala-apteekin kilpailutettujen lääkkeiden hintatason laskeminen erityisesti solunsalpaajien ja HIV-lääkkeiden osalta.
Liikelaitoksen muiden tuottojen ylitys oli 1,3 milj. euroa
aiheutuen pääasiassa valtiolta saaduista koronaan liittyvistä valtiotuista 1 ja 2.
Liikelaitoksen toimintakulut alittivat 1,6 milj. euroa muutetun talousarvion toteuma-asteen ollessa 98,7 prosenttia.
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- 25 Henkilöstökulut toteutuivat miltei suunnitellusti toteumaprosentin ollessa 98,8. Henkilöstökulujen sisällä oli
jonkin verran poikkeamaa ja esimerkiksi jaksotetut palkat
ylittyivät 0,2 milj. eurolla ja saadut henkilöstökorvaukset

puolestaan ylittyivät 0,3 milj. eurolla pienentäen henkilöstökulujen määrää.

Taulukko 6 Tuloslaskelma 2020
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- 26 Palvelujen ostot alittuivat 0,9 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna ja toteuma oli 96,8 prosenttia. Ulkopuolisten palveluiden ostot alittuivat muutetusta talousarviosta 0,3 milj. euroa toteumaprosentin ollessa
91,4 prosenttia, esimerkiksi koronapandemian takia koulutuspalveluostot eivät toteutuneet suunnitellusti ja ne
jäivät budjetista 0,3 milj. euroa. Sisäisten palveluiden ostot toteutuivat muutettuun talousarvioon nähden 97,6
prosenttisesti ja alittivat talousarvion 0,6 milj. euroa. Sisäisten palveluiden ostot alittuivat erityisesti, koska koronan vuoksi tapahtunut toiminnan alasajo aiheutti säästöjä kuluissa. Toiseksi sisäisten tietohallinnon ja teknologian ostot alittuivat viivästyneiden tietohallinnon projektien sekä lääkintätekniikassa tapahtuneiden säästöjen
vuoksi.
Materiaaliostot yhteensä toteutuivat miltei muutetun talousarvion mukaisesti jääden 0,3 milj. eurolla toteuma-asteen ollessa 99,6 prosenttia. Hoitotarvikkeiden ostot ylittyivät muutettuun talousarvioon nähden 1,2 milj. euroa
(16,8 prosenttia), ja pääosa ylityksestä aiheutui varustautumisesta koronaviruspandemiaan. Lääkeostot puolestaan alittuivat 1,7 milj. eurolla (3,2 prosentilla) muutetun

talousarvion. Syynä lääkeostojen alitukseen on pääasiassa Sairaala-apteekin kilpailutettujen lääkkeiden hintatason aleneminen.
Toimintakate alittui 3,2 milj. euroa budjetoidusta toteuma-asteen ollessa 47,1 prosenttia. Liikelaitos maksoi
peruspääoman korkoa sairaanhoitopiirille budjetoidun
seitsemän prosentin mukaan 0,4 milj. euroa. Poistot toteutuivat budjetoidusta 1,2 milj. euron alituksella toteumaprosentin ollessa 77,6, koska investoinnit toteutuivat
suunniteltua pienempinä sekä uudet investoinnit ajoittuivat loppuvuoteen 2020 suunnitelmista poiketen.
Tilikauden tulos -1,6 milj. euroa alitti 2,1 milj. eurolla asetetun tavoitteen. Laskennalliset erät alittivat suunnitellun
0,1 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 84,6. Tilikauden alijäämäksi muodostui -2,3 milj. euroa, joka alitti budjetoidun 1,9 milj. eurolla. Mikäli apteekin toiminnanohjausjärjestelmän virhe varaston arvossa olisi korjattu kirjanpitoon toteutumisvuonna 2019, kuluissa olisi vähennystä 0,3 milj. euroa ja liikelaitoksen alijäämäksi olisi
muodostunut 2,1 milj. euroa, jääden budjetoidusta 1,7
milj. euroa.

Investointien toteutuminen
Investointien toteuttamiseen oli Kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitoksen alkuperäisessä talousarviossa varattu 13,5 milj. euroa (taulukko 7).
Toteutuneet investointihankinnat olivat arvoltaan 11,3
milj. euroa ja investointimenot alittuivat 2,2 milj. eurolla
suunnitellusta toteuman ollessa talousarvioon nähden
83,6 prosenttia.

radiologian magneettilaitehankinnat, jonka lisäksi kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueen uudisrakennuksen toimintavarustuksen kustannukset eivät
toteutuneet täysmääräisenä. Myöskään sairaala-apteekin älylääkekaappien käytön laajentaminen ei edennyt
suunnitellusti ja puhdastilojen monitorointijärjestelmän
aikataulu viivästyi vuonna 2020.

Kokonaisuudessaan liikelaitoksen investointiohjelmaa
pystyttiin toteuttamaan ennakoitua alhaisemmin kustannuksin. Suurin syy investointirahojen alittumiseen olivat
Taulukko 7 Investointimenot 2020
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Rahoituksen toteutuminen
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toiminnan ja
investointien rahavirta oli -9,9 milj. euroa ja ylittyi 1,2
milj. euroa suunnitellusta (taulukko 8). Varsinainen toiminta tuotti 3,1 milj. euroa suunniteltua vähemmän rahoitusta investointien toteutumiseen. Investointien rahavirta toteutui 1,9 milj. euroa suunniteltua pienempänä.

Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat muut maksuvalmiuden muutokset. Vaihto-omaisuuden ja korottomien velkojen määrän muutos paransi maksuvalmiutta 5,6 milj.
euroa suunniteltua enemmän. Saamisten muutos puolestaan paransi maksuvalmiutta 4,4 milj. euroa. Rahoituksen
rahavirran toteuma oli 9,9 milj. euroa positiivinen. Toiminnan ja investoinnin rahavirran sekä rahoituksen rahavirran vaikutus maksuvalmiuteen on 0,0 milj. euroa ja toteutui 11,1 milj. euroa suunnitellusta.

Taulukko 8 Rahoitusosa 2020
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Liitetieto 1
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).
Sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksen (26.5.2014 § 4) mukaisesti koneiden ja kaluston poistoaikana käytetään 5 vuoden tasapoistoa.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

Poistoaika vuosina
10 vuotta
5 vuotta

Lisäksi sairaanhoitopiirin hallitus (14.12.2020 § 171) on kokouksessaan päättänyt eräiden liikelaitoksen laitteiden poistoajaksi 8 vuotta,
koska niiden käyttöaikojen on arvioitu olevan varovaisuuden periaatteiden mukaan yli 8 vuotta. Tällaisia laitteita ovat seuraavat liikelaitoksen investointiohjelmassa vuonna 2020 ja 2021 olevat hankinnat: VETO: 3 angiografialaitetta; KFI: pet-ct -laite ja gammakamera (spect-ct);
SDIA: magneettikuvauslaite 1,5T ja 3T, 2 TT-laitetta, MR2 päivitys; SAPT: keräilyvarastoautomaattijärjestelmä ja puhdastilojen monitorointijärjestelmä
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. Varaston arvo 31.12.2019 sisältää Sairaala-apteekin toiminnanohjausjärjestelmän virheellisesti 31.12.2019 tukkuohjehinnalla kirjaamat lääkkeet. Mikäli toiminnanohjausjärjestelmä olisi kirjannut lääkkeiden
arvon oikein käyttäen tarjoushintaa, varaston arvo olisi ollut 261,7 tuhatta euroa pienempi. Tältä osin varaston arvo kirjanpidossa on korjaantunut vuonna 2020.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelman liitetiedot
Liitetieto 6

Liitetieto 9
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Tasetta koskevat liitetiedot
Liitetieto 19

Liitetieto 24

Liitetieto 25
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Liitetieto 27

Liitetieto 33

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot
Liitetieto 38

Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Liitetieto 42

Liitetieto 43

Liitetieto 46
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Liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän talouteen mukaan lukien sisäiset erät
Kuvantamiskeskus ja
apteekkiliikelaitos

TULOSLASKELMA, TP 2020
1 000 €

Sairaanhoitopiiri,
ml. liikelaitos

Sairaanhoitopiiri, ilman
liikelaitosta

Erityisvelvoitemaksut

8 415

237

8 178

Myynnit jäsenkunnille

668 807

9 628

659 179

Myynnit ulkokunnille

120 135

2 313

117 822

Evo-tuotot

11 819

396

11 422

Muut myynnit

48 914

21 321

27 593

Sisäisten palveluiden myynnit

238 168

42 291

195 877

Klinikoiden myynnit klinikoille

53 957

853

53 104

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

48 140

48 140

0

1 198 354
31 020
36 802
1 266 176

125 180
346
1 528
127 053

-340 503
-77 735
5 500
-412 737
-348 085
-238 168
-53 957
-640 210
-52 647
-48 140
-47 768
-25 683
-174 238
-26 304
-1 253 489
12 687
0

-29 621
-6 818
557
-35 883
-3 557
-20 461
-741
-24 759
-52 625
-963
-8 114
-999
-62 701
-854
-124 197
2 857
0

1 073 175
30 674
35 274
1 139 123
0
-310 881
-70 917
4 944
-376 855
-344 528
-217 707
-53 216
-615 451
-22
-47 177
-39 654
-24 685
-111 537
-25 450
-1 129 292
9 831
414

4 427
0

0
-414

4 427
414

-6 580
10 535
-40 746

-430
2 427
-3 997

-6 150
8 108
-36 749

-30 211
217
5
0
0
-29 989

-1 570
0
0
0
-745
-2 315

-28 641
217
5
0
745
-27 674
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Liikelaitoksen vaikutus kuntayhtymän toiminnan rahoitukseen

RAHOITUSOSA, TP 2020
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)

Sairaanhoitopiiri,
ml. liikelaitos

KuvantamisSairaanhoitokeskus- ja
piiri, ilman
apteekkiliikelaitosta
liikelaitos

10 535

1 682

8 852

-1 245

2

-1 247

-63 299
0
506
-53 502

-11 623
0
0
-9 939

-51 675

0
1 914
100 000
-19 262
939
0
-17 135
12 953

0
9 939
0

506
-43 563

0
1 914
0
100 000
-19 262
939
0
-27 075
12 953
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Luettelot ja selvitykset

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
Luettelo vuonna 2020 käytetyistä kirjanpitokirjoista ja säilytystavoista
Päiväkirja
Pääkirja
Varastokirjanpitojen tulosteet
Palkkakirjanpidon tulosteet
Potilaslaskutuksen tulosteet
Tasekirja

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Tietokonetuloste
Sähköinen arkisto
Tietokonetuloste
Nidottuna kirjana

Luettelo vuonna 2020 käytetyistä tositelajeista
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35
36
37
39
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
56
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
76
77
81
82
86
96
97
98
99

Muistiotositteet
Väliaikaistositteet
Sis.Avo kirjaukset
Intime Excel-tosite
Web-tosite tiedekeskus
Web-muistiotosite
Ostolaskut, suorakirjaus
Ostolaskut, laskun mitätöinti
Ostolaskut, käsinmaksu
Ostolaskut, automaattimaksatus
Ostolaskut, maksujen mitätöinti
Ostolaskut, hyvitysten kohdistus
Ostolaskut, Basware IP
Myyntilaskut, suorakirjaus
Myyntilaskut, osakuittaus
Myyntilaskut, Wintime
Myyntilaskut, kuittaus, yhdistely
Myyntireskontra, manuaalisuoritukset
Myyntireskontra, viitesuoritukset
Myyntireskontra, korkolaskutus
Matkalaskut, Populus
Ravi Valkeakoski
Ravi Sastamala
Ravi Hatanpää
Ravi kompensaatio
Fyysikot
Kirjasto
Sakupe Oy
Tullinkulman Työterveys Oy
Tuomi Logistiikka Oy
Tuomi/materiaalilaskutus
Paketti sis.potilaskuljetukset
Tuomi tavara- ja vainajakuljetukset
Tuomi/välinehuollon kuljetukset
Sisla
Gemini välinehuolto
Fimlab siirrot
Tietohalllinto
Keskeneräisten aktivointi KOM
Luovutukset KOM
Pankkitositteet, tiliotteet
Sumupoistot
Palkkatositteet, Prima
Pudotustosite, Excel
WebMarela, Apteekki
Ulkokunnat ja täky, Mynla
Asla kirjanpitosiirto
Jäsenkunnat kp-siirto, Mynla
Asla Kehu kp siirto
Tilapalvelut
Jaksotukset
Tuloksen kirjaus Kp kirjatut
Tuloksen kirjaus Kp laskennalliset
Tuloksen kirjaus Sl kirjatut
Tuloksen kirjaus Sl laskenalliset

Tositteiden säilytys
Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa.
Liittymistä muodostuva tositeaineisto säilytetään lähettävissä toimipisteissä.
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Yhteensä

Ylöjärvi

Virrat

Vesilahti

Valkeakoski

Urjala

Tampere

Sastamala

Ruovesi

Pälkäne

Pirkkala

Parkano

Orivesi

Nokia

Mänttä-Vilppula

Lempäälä

Kuhmoinen

Kihniö

Kangasala

Jämsä

Juupajoki

Ikaalinen

Hämeenkyrö

Akaa

Jäsenkunta

Tampereen yliopistol. sairaala Mäntän sairaala
Peruspääoma
%
Peruspääoma
31.12.2020
osuus
31.12.2020
3 108 585,67
2,69
567,73
2 454 487,30
2,13
887,34
2 234 673,14
1,94
132,01
571 889,51
0,50
257 643,74
1 970 299,00
1,71
0,00
6 253 561,15
5,42
3 226,77
481 960,39
0,42
935,01
230 835,00
0,20
0,00
2 922 605,73
2,53
1 384,98
2 304 165,56
2,00
2 734 975,54
8 622 813,07
7,47
2 053,32
2 607 935,40
2,26
769 310,73
1 606 363,39
1,39
1 159,02
2 449 685,33
2,12
953,93
1 782 255,08
1,55
54,02
1 107 073,28
0,96
537 808,88
4 260 733,74
3,69
695,68
54 856 598,85
47,55
36 079,15
1 037 585,34
0,90
169,16
4 633 147,91
4,02
1 288,91
492 547,60
0,43
123,49
1 653 071,83
1,43
632 783,20
7 735 610,22
6,71
527 487,07
115 378 483,49
100,00
5 509 719,68

JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAOSUUDET 31.12.2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

%
osuus
0,01
0,02
0,00
4,68
0,00
0,06
0,02
0,00
0,03
49,64
0,04
13,96
0,02
0,02
0,00
9,76
0,01
0,66
0,00
0,02
0,00
11,49
9,57
100,00

Vammalan sairaala
Valkeakosken sairaala
Kehitysvammahuolto
Pirkanmaan shp yht.
Peruspääoma
%
Peruspääoma
%
Peruspääoma
%
Peruspääoma
%
31.12.2020
osuus
31.12.2020
osuus
31.12.2020
osuus
31.12.2020
osuus
2 150,65
0,02
3 152 309,98
18,48
83 947,35
3,41
6 347 561,38
4,19
999 417,28
9,11
1 036,52
0,01
91 837,96
3,73
3 547 666,40
2,34
1 007 812,08
9,19
723,36
0,00
61 809,80
2,51
3 305 150,39
2,18
20,53
0,00
14 267,33
0,08
9 863,27
0,40
853 684,38
0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 970 299,00
1,30
6 103,97
0,06
2 618 525,50
15,35
122 304,48
4,97
9 003 721,87
5,95
310 311,04
2,83
167,44
0,00
10 082,45
0,41
803 456,33
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 835,00
0,15
4 990,39
0,05
1 475 192,90
8,65
52 384,90
2,13
4 456 558,90
2,94
929,02
0,01
72 126,58
0,42
95 564,08
3,88
5 207 760,78
3,44
104 175,02
0,95
3 193,92
0,02
101 262,86
4,11
8 833 498,19
5,84
1 167,48
0,01
82 291,60
0,48
55 991,78
2,28
3 516 696,99
2,32
1 066 764,37
9,73
36,07
0,00
33 535,10
1,36
2 707 857,95
1,79
2 282,96
0,02
2 159,33
0,01
24 986,94
1,02
2 480 068,49
1,64
716,76
0,01
1 116 862,49
6,55
27 397,96
1,11
2 927 286,31
1,93
220,63
0,00
9 112,52
0,05
51 288,98
2,08
1 705 504,29
1,13
7 090 287,64
64,65
827,71
0,00
158 688,98
6,45
11 511 233,75
7,61
108 247,90
0,99
1 979 626,66
11,61
818 651,00
33,26
57 799 203,56
38,18
9 801,81
0,09
603 303,80
3,54
39 891,43
1,62
1 690 751,54
1,12
385,19
0,00
5 401 376,83
31,67
115 728,98
4,70
10 151 927,82
6,71
13 564,78
0,12
485 087,86
2,84
35 726,94
1,45
1 027 050,67
0,68
1 772,11
0,02
21 927,41
0,13
53 919,18
2,19
2 363 473,73
1,56
235 978,43
2,15
13 991,32
0,08
416 387,00
16,92
8 929 454,04
5,90
10 967 100,04 100,00
17 054 147,13 100,00
2 461 251,42
100,00 151 370 701,76
100,00
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