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SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIA
Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian 5.10.2015.
Strategia ajoittuu vuosille 2016 – 2025. Sen perustana on potilaan ja asiakkaan hyvä palvelukokemus sekä turvallinen ja laadukas hoito. Strategia ohjaa jokaisen sairaanhoitopiiriläisen päivittäistä
toimintaa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2022 ja talousarvio vuodelle 2020 on valmisteltu ottamalla huomioon strategiset linjaukset.
Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa perustehtävänä on tuottaa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä
erikoissairaanhoidon palveluita sekä vaativaa erikoissairaanhoitoa.
Toiminnan eettisiä periaatteita ovat: hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen arvostaminen
ja vastuullisuus. Tavoitetilana 2025 on olla arvostetuin ja kasvava erikoissairaanhoidon palveluntuottaja, kansallisesti kilpailukykyisin ja kansainvälisesti tunnettu sairaala sekä hyvän hoidon, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen edelläkävijä.
Pirkanmaan

erikoissairaanhoidon

strategia

koostuu

viidestä

pääteemasta,

jotka

ovat:

·

Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito

·

Kansallisesti vaikuttavinta ja kustannustehokkainta erikoissairaanhoitoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa

·

Erinomainen osaavien ihmisten yhteisö

·

Yliopistoyhteistyöhön perustuvat kansainvälinen tunnettuus valituilla tieteellisen tutkimuksen
alueilla ja edelläkävijyys opetuksessa sekä täydennyskoulutuksessa

·

Ammattimaisesti johdettu markkinaosuuttaan kasvattava palveluntuottaja

Kullekin tavoitteelle on määritelty 3-4 toimenpidettä ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Strategia ohjaa sairaanhoitopiirin toiminnan vuosittaista suunnittelua ja toteutusta. Strategian
ajankohtaisuus arvioidaan vuonna 2020.
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KESKEISET LINJAUKSET TOIMINTA– JA TALOUSSUUNNITTELUKAUDELLE
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien vuonna 2017 käynnistämä selvitys yhteistyön
tiivistämisen mahdollisuuksista eteni vuoden 2019 aikana Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja
Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteisen Tays Alustayhtiö Oy:n perustamiseen. Vuoden 2020 aikana Tähtisairaala-hankkeen yhteistyötä viedään suunnitellusti eteenpäin. Kolmen sairaanhoitopiirin
yhteistyötä halutaan tiivistää yhteisen kehitysyhtiön kautta ja toisaalta Pirkanmaan ja KantaHämeen sairaanhoitopiirit selvittävät kliinisen palvelutuotannon yhteistyötä. Tähtisairaalahankkeen tavoitteena on Taysin erityisvastuualueen vahvistaminen. Vapaaseen hoitopaikan valintaan liittyvää informaatiota suunnataan vuoden 2020 aikana Taysin erityisvastuualueen ulkopuolelle.
Pshp:n jäsenkuntien kanssa yhteistyötä syvennetään entisestään viemällä erikoissairaanhoidon
avohoitopalveluita terveyskeskuksiin ja lisäämällä etä- ja digipalveluja. Kuntien aloitteesta suunniteltua uutta talouden ohjausjärjestelmän valmistelua jatketaan yhteistyössä kuntien kanssa aloittamalla perussopimuksen uudistaminen. Vuoden 2020 talousarvion tasapainottamiseksi on ollut välttämätöntä palauttaa sairaanhoitopiirin hinnoittelu vuosina 2015-2018 tehtyjä hinnanalennuksia
edeltävälle tasolle. Vuoden 2019 aikana käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden toimenpideehdotusten avulla laaditaan sairaanhoitopiirille alijäämän kattamissuunnitelma. Henkilöstöjärjestelyitä tehdään lähtökohtaisesti ainoastaan siten, että ne eivät aiheuta lisäkustannuksia.
Yksi sairaala -mallin kehittämistä jatketaan eri toimipisteiden ja henkilöstön kanssa suunnitellen
paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi, sekä myös Tays Hatanpää erikoisaloineen tiiviimmäksi
osaksi Taysin kokonaisuutta. Tavoitteena on toiminnan tehostuminen, hoitoketjujen ja työn sujuvoittaminen ja vaikuttavuuden lisääminen. Keskittämisasetuksen mukaisesti sairaanhoitopiiri vastaa nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reumasairauksien diagnostiikan ja hoidon valtakunnallisesta suunnittelusta ja toiminnan yhteensovittamisesta, toimintamallia vakiinnutetaan vuoden
2020 aikana. Palliatiivisen hoidon organisointia kehitetään vuoden 2020 aikana sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti. Ensihoidon osalta valmistellaan ehdotus ensihoitopalveluiden tuotannon organisoinnista.
Vuoden 2020 painopisteenä tutkimustyössä on käynnistää 3-vuotinen tutkimusohjelma Taysissa
annettavien kalliiden hoidon vaikuttavuuden selvittämiseksi. Vuoden 2020 kehittämisen painopisteenä ovat uudistamisohjelmassa tehtyjen suunnitelmien toimeenpano niiltä osin kun uusia tiloja
aukeaa, uudistamisohjelman loppuvaiheeseen kuuluvien yksiköiden suunnitelmien laadinta sekä
Tays-tasoisesti laaditun jatkuvan kehittämisen prosessin saattaminen työyksiköiden arkeen. Vuoden 2020 painopisteenä innovaatiotoiminnassa ovat innovatiivisten hankintatapojen tarkastelu,
jossa mietitään mahdollisuuksia siirtyä enemmän kohden tuloksien hankintaa palveluissa ja laitteissa tavaroiden ja työtuntien sijaan. Lisäksi Taysin toiminnassa syntyvän tietomäärän käyttöä
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hyväksi kehitetään tietovarantojärjestelmiä kehittämällä. Tieteellisen tutkimuksen infrarahoitusta pyritään lisäämään vaiheittain.
Taysin uudistamisohjelman loppuvaihetta on valmisteltu suunnitellusti ja esisuunnitelma valmistuu
vuoden 2020 kuluessa. Valtuusto päätti vuonna 2016 aikuispsykiatrian siirtämisestä Pitkäniemestä
Taysin Keskussairaalan alueelle ja vuonna 2019 hyväksyi hankkeen suunnitelman. Rakentaminen
alkaa vuonna 2020 ja valmistuu käyttöön vuonna 2023. Kehitysvammahuollon terapiatilojen rakentaminen Pitkäniemen alueelle vaativan kuntoutuksen yhteyteen aloitettiin vuonna 2018. Uudisrakennus otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa.
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TOIMINTA– JA TALOUSSUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT
Vä estö kehitys
Pirkanmaan maakunta on Suomen maakunnista niitä harvoja, jossa väestömäärän arvioidaan kasvavan. Kasvuvauhti on 2000-luvulla ollut 0,8 prosenttia eli lähes 4000 asukasta vuodessa. Pirkanmaalla väestönkasvu on perustunut etenkin kotimaan muuttoliikkeeseen.
Tilastokeskuksen syyskuun 2019 lopussa valmistuneen väestöennusteen mukaan vuoteen 2025
mennessä väestömäärä kasvaisi nykyisestä noin 517.000 asukkaasta runsaalla 11.500 henkilöllä ja
vuoteen 2040 mennessä 23.000 henkilöllä. Kasvuarvio on pienempi kuin edellisessä ennusteessa.
Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa arvioidaan maakunnan väestömäärän kasvavan peräti
noin 110.000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Tämä tarkoittaisi 0,9 prosentin vuosittaista kasvua. Kasvu kohdistuu pääosin Tampereen kaupunkiseudulle.
Terveydenhuollon kannalta merkittävä väestöryhmä, yli 65-vuotiaat, ovat Pirkanmaalla lähes 20 %
väestöstä. Tässä väestöryhmässä väestökasvu on myös suurinta. Vanhusväestön osuus on suurin
Ylä- ja Luoteis-Pirkanmaalla. Demografinen huoltosuhde on nyt 56 %, mutta se tulee huononemaan
ennusteiden mukaan vuoteen 2040 mennessä 68 %:iin.

16,2 %

35,8 %

Yllä kuvattu väestökehitys tulee näkymään sairaanhoitopiirin palvelujen kysynnässä, ja vaikuttaa
suoraan myös sairaanhoitopiirin talouteen. Erikoissairaanhoidon kysyntä onkin viime vuosina noussut, joka ainakin osittain johtunee ikärakenteen muutoksesta.
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Yleinen talouskehitys ja kuntatalous
Suomen taloudellisessa tilanteessa ollaan kääntymässä kohti hyvin heikon kasvun kautta. Valtionvarainministeriön talouskatsauksessa lokakuulta 2019 kerrotaan, että talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman
ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin.
Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna. Julkisen
talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa
on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät
vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.
Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa valtionvarainministeriön ennusteen mukaan 1,5 %. Viennin kasvu
on vaisua Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat,
mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.
BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien
säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.
Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen
vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021
Valtionvarainministeriön lokakuussa 2019 julkaiseman Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalous
heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli se, että kuntatalouden toimintamenojen kasvu nopeutui ja investoinnit kasvoivat erityisesti kunnissa. Kuntataloutta heikensi
myös se, että talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta verotulot kääntyivät laskuun
muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös
valtionosuuksien väheneminen. Kuntatalouden heikentyminen näkyi myös kuntayhtymien ja kuntakonsernien tilinpäätöksissä. Sekä alijäämäisten kuntayhtymien määrä että kuntayhtymien taseeseen
kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun. Kuntakonsernien yhteenlaskettu
vuosikate heikkeni puolestaan lähes 1,2 mrd. eurolla edellisvuoteen verrattuna ja vuosikate oli negatiivinen 13 konsernilla, kun vuotta aikaisemmin se oli positiivinen kaikilla kuntakonserneilla.
Tilastokeskuksen kuntien neljännesvuositilaston perusteella kuntatalouden menojen kasvu on ollut
vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana odotettua nopeampaa. Verotulojen kasvu näyttää
puolestaan jäävän odotettua vaimeammaksi. Tuloverojen kertymistä hidastavat tänä vuonna myös
ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, jotka
siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020 ja joita kumpaakaan ei pystytty riittävästi ennakoimaan.
Veroennustetta on heikennetty kevääseen verrattuna lähes 900 milj. eurolla. Edellä esitetyn seurauksena kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän selvästi. Toiminnan ja investoinnin rahavirta
muodostuu 3 mrd. euroa negatiiviseksi, ja lainakanta kasvaa huomattavasti.
Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu
ja hallitusohjelman toimenpiteet. Nettoinvestoinnit pysyvät korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus
ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.
Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina
2021–2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla. Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna
2020, mihin vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Vuosina 2021–2023 valtionapujen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4,2 prosenttia.
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Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa vuosina
2020-2023 yhteensä 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa
nopeasti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
Sopimusneuvotteluprosessia jäsenkuntien kanssa muutettiin vuonna 2015. Sitä on jatkettu hieman
päivitettynä myös tämän jälkeen. Kuitenkin viime vuosina 2017 ja 2018 on ollut huomattavissa, ettei
myöskään uusi neuvottelujärjestelmä onnistu ennustamaan ja ohjaamaan kuntien erikoissairaanhoidon käyttöä riittävällä tasolla, vaan merkittäviäkin sopimusylityksiä on syntynyt. Ylityksistä huolimatta jäsenkuntalaskutuksen vuosittainen kasvu on kuitenkin ollut keskimääräistä pienempi (vuosina
2016-2018 keskimäärin 2,7 %/vuosi).
Keväällä 2019 käytyjen palvelusopimusneuvottelujen jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus linjasi, että
vuoden 2020 talousarvio laaditaan sairaanhoitopiirin palvelutarjouksen perusteella, jotta talousarviosta saataisiin realistisempi. Täten palvelusopimuksia ei tehtäisi lainkaan. Samaan aikaan on kuntajohtajakokouksen aloitteesta valmisteltu uutta talouden ohjausjärjestelmää, joka perustuisi kiinteään
jäsenkuntalaskutuksen määrään. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 talousarviota
valmisteltaessa. Tämä edellyttää kuitenkin vuoden 2020 alussa tehtävän perussopimuksen muutosesityksen hyväksymistä kunnissa.
Jo vuonna 2017 erikoissairaanhoidon kysyntä lähti poikkeukselliseen kasvuun. Kasvu jatkui myös
vuonna 2018, mutta vuoden 2019 elokuun välitilinpäätöksen mukaan kysynnän kasvu on pysähtynyt.
Välitilinpäätöksen perusteella tehdyn ennusteen mukaan vuodesta 2019 näyttää tulevan noin 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakulut olivat 4,2 % kasvussa. Jäsenkuntamyynti oli kasvanut 1,6
% edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuoden 2020 talousarvion tasapainottaminen on ollut erittäin vaikeata. Sairaanhoitopiiri aloitti keväällä koko sairaanhoitopiirin henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut, joilla tavoiteltiin mm. vuoden
2019 talousarviossa pysymistä ja vuosittaista 2 % tuottavuuden parantamista. YT-neuvottelut päättyivät lokakuussa 2019. Huolimatta käydyistä neuvotteluista ei talousarviota saatu tasapainoon ilman vuosina 2015-2018 tehtyjen hinnanalennusten palauttamista. Tämä oli välttämätöntä myös taseessa olevan alijäämän kattamissuunnitelman toteutumisen vuoksi.
Henkilöstömenot ovat kasvavat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 1,7 %. Henkilöstömenojen
kasvua on tasapainotusvaiheessa pyritty supistamaan voimakkaasti. Käytännössä uusia, kustannuksia lisääviä vakansseja ei ole hyväksytty.
Materiaaliostot on kokonaisuudessaan budjetoitu tiukasti. Kasvua vuoden 2018 tiinpäätökseen on
2,8 %. Lääkemenoissa on varauduttu noin 4 % kasvuun viimeiseen tilinpäätökseen verrattuna. Hoitotarvikkeissa kasvuprosentti on 2,5 % verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen.
Ulkopuolisten palveluiden ostot kasvavat lähes 12 % vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna. Nämä
ovat pääosin konsernin tytäryhtiöiltä läpilaskutettavia palveluja.
Taseessa olevaa alijäämää ei saada katettua vuoden 2020 talousarviossa, vaan kattaminen tapahtuu joko vuoden 2019 tilinpäätöksessä tai taloussuunnitelmavuosina 2021-22. Vuoden 2020 tuloslaskelma on tasapainossa, mutta ei ylijäämäinen.
Sairaanhoitopiirin investoinnit ovat vuonna 2020 noin 69 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoden 2019
alkuperäiseen talousarvioon on noin 59 miljoonaa euroa. Näin merkittävä vähennys johtuu paitsi
säästöohjelmasta, myös siitä, että uudistamisohjelman etupihahanke valmistui pääosin vuonna
2019. Suunnitelmavuosina 2021 ja 2022 investointien arvioidaan psyvän suunnilleen vuoden 2020
tasolla.
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Viime vuosien rakennushankkeet sekä investointien tulorahoituksen riittämättömyys ovat johtaneet
erittäin merkittävään lainarahoituksen lisäykseen. Pitkäaikaisten lainojen pääoma on nyt noin 300
miljoonaa euroa. Osittain lainamäärän kasvu on ollut suunnitelmallista. Lainarahoitusta on hankittu
pääosin Euroopan Investointipankin rahoitussopimuksin. Ne kuitenkin päättyivät vuoden 2018 lopussa ja nykyään lainarahoitus on hankittu muilta rahoituslaitoksilta. Huolimatta lainamäärän kasvusta, on niiden korkokulut pysyneet kohtuullisina lainojen keskikoron ollessa selvästi alle prosentin.

Kuntalain 110 § edellyttä mä taseessa olevan alijä ämä n kattamissuunnitelma
Kuntalain 110 § mukaan: Taloussuunnitelman tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan
taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätös oli 4,33 miljoonaa euroa alijäämäinen. Samalla taseen yli-/alijäämätili kääntyi 2,341 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Niinpä alijäämän kattamissuunnitelman laadinta tuli myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin velvollisuudeksi.
Taseen alijäämä johtuu ennen kaikkea vuosina 2017 ja 2018 tehdyistä yhteensä 30 miljoonan euron taseen ylijäämien palauttamisesta jäsenkunnille. Pitkällä aikavälillä sairaanhoitopiirin toiminta
on ollut ylijäämäistä huolimatta vuosina 2015-2018 tehdyistä yli 3 % hinnanalennuksista. Siten toiminta ei ole ollut rakenteellisesti alijäämäistä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernitase oli vuoden 2018 lopussa 41,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Taseen alijäämä tullaan kattamaan seuraavilla toimenpiteillä:
·

Vuosien 2015-2018 hinnanalennukset perutaan, ja hinnat palautetaan kustannuksia vastaaviksi

·

Vuonna 2019 käytyjen YT-neuvottelujen mukaisilla toimenpiteillä, joilla tuottavuutta nostetaan vuosittain 2 %:lla. Näitä ovat mm.:

·

·

yleinen kustannusten karsiminen siten, ettei se vaikuta tuotantoon (esimerkkinä vajaakäyttöisistä työasemista, tulostimista ja kännyköistä luopuminen)

·

kalliiden tuotantotapojen muuttaminen kustannuksiltaan halvemmiksi (esimerkkinä
lisätyöpoliklinikoiden muuttaminen virkatyöpoliklinikoiksi)

·

tuotoksen nosto pienin lisäkustannuksin (esimerkkinä leikkaustoiminnan vaihtoajan
lyhentäminen)

·

hoitokäytänteiden parantaminen (esimerkkinä rutiininomaisista laboratoriotutkimuksista luopuminen ja poliklinikkakontrollien vähentäminen)

Konserniyhteisöt velvoitetaan osaltaan osallistumaan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen

Näillä toimenpiteillä vuoden 2020 talous on tasapainossa ja alijäämä katettu vuosina 2021-22. Alijäämän kattamissuunnitelman toimenpiteet toteutetaan, vaikka vuoden 2019 tilinpäätöksen tulos
kattaisikin taseessa olevan alijäämän.
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KUNTAYHTYMATASOISET TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET
JARJESTELYT JA MUUTOKSET
Suomessa valmisteltu mittava sosiaali- ja terveyspalveluiden (sote) uudistamisen valtakunnallinen
hanke päättyi eduskuntavaaleihin keväällä 2019. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kunnat ovat keskenään sopineet valmistelun jatkumisesta maakunnallisena hankkeena kuntavetoisesti. Tavoitteena
on hyödyntää päättyneen sote-valmistelun aineistoja. Nykyisen Rinteen hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimenpideohjelma on julkaistu lokakuun aikana ja sen perusteella uusi valmistelu
käynnistyy uudelleen.
Vuoden 2018 alusta Tampereen kaupungin ylläpitämä Hatanpään sairaala yhdistettiin Taysiin. Taysin yksisairaala-mallin mukaisesti Taysin sairaaloiden lääketieteellisten ja hoidollisten prosessien
johtaminen tapahtuu kliinisten toimialueiden johdolla. Terveydenhuoltolain velvoittamana anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa leikkaustoiminta on keskitetty Tays keskussairaalaan, Tays
Hatanpäälle ja Tays Valkeakoskelle. Tays Sastamalassa tehdään paikallispuudutuksessa polikliinisia leikkaustoimenpiteitä. Taysin sairaaloiden välisessä työnjaossa palvelutuotannon kehittäminen
pohjautuu helmikuussa 2017 hyväksyttyyn Pirkanmaan erikoissairaanhoidon selvitykseen. Tays
Sastamala tuottaa avohoitopainotteisesti alueellisia erikoissairaanhoidon palveluja Sastamalan ja
sen lähikuntien asukkaille sekä kuntoutumispalveluita koko sairaanhoitopiirin potilaille. Sastamalan
kaupungin perusterveydenhuollon organisaatio Sotesi ja Tays Sastamala muodostavat yhdessä
hyvinvointikampuksen, jonka alueella on tarjolla sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluja. Strategisesta johtamisesta vastaa organisaatioiden yhteinen hyvinvointikampuksen
johtoryhmä. Vastaavasti Tays Valkeakosken alueella toimii kampuksen yhteistyöryhmä ohjaamassa
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja työnjakoa. Tays Valkeakoskella toimii
sairaanhoitopiirin toinen yhteispäivystysyksikkö, joka osaltaan mahdollistaa sairaalassa tapahtuvan
leikkaustoiminnan jatkumisen.
PSHP:n psykiatristen sairaansijojen vähentymisen ja voimaantulleen päivystysasetuksen seurauksena vaativa sairaalahoito on keskitetty Pitkäniemen sairaalaan. Vuoden 2020 aikana jatketaan
aikuispsykiatrian toiminnallista suunnittelua psykiatrian siirtymisestä Tays Keskussairaalan kampukselle. Psykiatrisen avo- ja sairaalahoidon organisaatioiden yhdistämistä valmistellaan Tampereen
kaupungin kanssa. Tarkoitus on, että muut kunnat liittyvät myöhemmin mukaan.
Verisuoni- ja toimenpideradiologinen keskus (Veto) siirtyi toimialueelta 2 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokseen vuoden 2019 alusta.
Taysin etupihan uudisrakennuksen (uusi pääaula, Lasten ja nuorten keskus, D-sairaala ja parkkitalo) valmistui syyskuussa 2019 ja uusia toimitiloja otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. Tuki- ja
liikuntaelinsairauksien vastuualueen selkäsairauksiin erikoistunut ns. rankakeskus aloittaa vuoden
2020 alussa toimintansa uudessa D-rakennuksessa, johon siirtyy myös laajalti leikkaustoimintoja ja
synnytystoiminnot.
Poliklinikoiden kehittämishanketta jatketaan edelleen osana uudistamisohjelmaa. Hankkeen tavoitteina on lisätä välittömän potilastyön määrää ja mahdollistaa ns. ”kerralla kuntoon”- periaate. Yksi
tavoite on lisätä etäpoliklinikkatoimintaa, jolloin potilas on videoyhteyden kautta yhteydessä keskussairaalaan muista alueen sairaaloista, terveyskeskuksesta tai kotoa. Osana poliklinikkahanketta
jatketaan monisairaiden ja paljon palveluja käyttävien potilaiden tunnistamista ja ohjantaa. Kaikilla
toimialueilla toimivat potilaskoordinaattorit, jotka tunnistavat ja ohjaavat näitä potilaita. Potilaiden
uusia digitaalisia palveluita (ajanvaraus, esitietolomakkeet, omavointikyselyt) otetaan OmaTaysin
kautta käyttöön. Rintasyövänhoitossa käytössä olevaa digitaalista verkkopoliklinikkamallia laajennetaan muiden syöpätautien seurantaan ja hoitoon. Poliklinikkatoiminnassa aloitetaan vuoden 2020
aikana aikaisempaa laajemmin erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen terveyskeskusten yhteydessä.
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Valtakunnallisen kehitysvammaisten asumisohjelman mukainen laitosasumisen purkaminen on
edennyt Pirkanmaan alueellisessa suunnitelmassa tavoiteaikataulua nopeammin. Kehitysvammahuollon tavoite on proﬁloitua Pirkanmaata laajemmalle alueelle palvelua tarjoavana yksikkönä etenkin kehitysvammalääketieteen, kehitysvammapsykiatrian sekä rikoksesta tuomitsematta jätettyjen
tahdosta riippumattoman hoidon osalta. Tukikeskuksen toiminnan kehittämisen lisäksi keskeinen
painopistealue on asiakkaan arjen ympäristöihin tarjottavan palvelun kehittäminen tukikeskuksen
jalkautuvien palveluiden toimintaa tehostamalla.
Tampereen Biopankin (Finnish Clinical Biobank Tampere) tehtävä on edistää biolääketieteellistä,
kliinistä, translationaalista ja terveystieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tukea erityisvastuualueen diagnostiikan ja hoidon kehitystä. Biopankkisuostumusten ja näytteiden kerääminen on vauhdittunut merkittävästi vuoden 2019 aikana. Toimintaa laajennetaan v.2020 erityisvastuualueen sairaaloihin. Lisäksi käynnistetään biopankkinäytteiden tarjoaminen tutkimustyöhön sekä Kaupin kampuksen tutkijoille että ulkopuolisille tutkimusryhmille.
Sairaanhoitopiiriin on perustettu alueellinen, Sisä-Suomen Syöpäkeskus (FicanMid), joka kuuluu
valtakunnalliseen syöpäkeskukseen (Fican). Syöpäkeskus kuuluu organisatorisesti TKI-keskuksen
vastuualueeseen. Sen tavoitteena on kehittää syövänhoidon alueellista yhteistyötä Taysin syövänhoidon ja erityisvastuualueen muiden keskussairaaloiden kanssa sekä saattaa yhteen syövän hoito,
tieteellinen tutkimus ja koulutus. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tays Syöpäkeskus on kesästä 2016
lähtien ollut Euroopan Syöpäkeskusten verkoston (OECI) jäsen. Taysin Syöpäkeskukselle myönnettiin lokakuussa 2019 OECI Cancer Center nimitys, Tays kuuluu näin Euroopan 37 syövänhoidon
huippuyksikön joukkoon.
Ylilääkäri Juho Lehdon vetämän työryhmän esittämä suunnitelma palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä ja yliopistollisen Palliatiivisen keskuksen perustamisesta valmistui loppusyksyllä
2019. Vuoden 2020 aikana toimintoja kehitetään suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma pitää sisällään palliatiivisen hoidon tarpeen potilaskohtaisen tunnistamisen, jonka mukaisesti hoito järjestetään
tarkoituksenmukaisessa hoitokokonaisuudessa. Pirkanmaan hoitokodin, Taysin ja terveyskeskusten
vuodeosastojen tarjoamien hoitojen lisäksi suunnitelma sisältää kotisairaalan toiminnan ja psykososiaalisen tuen järjestämisen.
Keväällä 2016 Tays, FinnMedi ja kansainvälinen lääkeyritys Roche tekivät yhteistyösopimuksen,
jossa sovittiin käytännöistä liittyen lääketutkimuksiin ja sen kehittämiseen, koulutusyhteistyöstä, hoitopolkujen kehittämisestä ja toiminnasta, jonka avulla jaetaan tietoa potilaskäyttöön tulevista uusista
lääkehoidoista. Vastaavan tyyppinen sopimus tehtiin myös MSD:n kanssa. Yhteistyötä jatketaan sopimuksen mukaisena vuonna 2020.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyrkii lisäämään oman erityisvastuualueen ulkopuolelle tapahtuvaa ja
ulkomaille suuntautuvaa palvelutuotantoa. Tavoitteena on lisätä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluiden tunnettavuutta. Tukholman Karoliinisen sairaalan ja Pietarin kaupungin terveyskomitean
kanssa on solmittu yhteistoimintasopimukset vuonna 2016. Keväällä 2019 sovittiin sosiaali-, terveysja hyvinvointipalveluita tuottavan Pihlajalinnan kanssa aiesopimus yhteistyöstä. Vuoden 2020 aikana
suunnitellaan yhteistyön syventämisen toimintamalleja.
Toimintansa vakiinnuttanut Kirurgian Koulutuskeskus pyrkii entisestään lisäämään käyttöastettaan.
Tampereen yliopiston hallinnoiman Taito-keskuksenkäyttöastetta lisätään suunnitelmallisesti.
Kaupin kampus–alueen toimijoiden (Tampereen yliopisto, Tampereen tekninen yliopisto, Tampereen
ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) keskinäistä yhteistyötä kehitetään edelleen.
Tampereen yliopiston ja yliopistollisen sairaalan yhteistyöfoorumina toimii yliopiston rehtoraatin ja
sairaanhoitopiirin johdon säännölliset tapaamiset. Tampereen yliopistolla on edustaja sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja sairaanhoitopiirin hallituksessa. Tämän lisäksi on Tampereen yliopiston tiedekuntien (lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, yhteiskuntatieteiden tiedekunta) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmä, jossa käsitellään käytännön yhteistyökysymyksiä.
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Maakunnallinen apuvälinekeskus aloitti toimintansa vuonna 2019 ja toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi vuoden 2020 aikana.
Vuoden 2020 aikana jatketaan vuoden 2017 lopulla käynnistettyä Tähtisairaala yhteistyöhanketta,
jossa suunnitellaan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien keskinäisen yhteistyön tiivistämistä.
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TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUONNA 2020
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan vuonna 2020 viiden BSC- näkökulman kautta. Mittarit on määritelty johtamiseen, asiakkuuteen, prosesseihin, henkilöstöön,
uudistumiseen ja talouteen. Mittaristo on laadittu kuvaamaan sairaanhoitopiirin nykyistä strategiaa, jolloin mitataan mm. palvelukokemusta, erityisosaamista, yhteistyön onnistumista, työn mielekkyyttä, tieteellisiä läpimurtoja, taloudellisuutta, omistajaohjauksen toimivuutta ja strategista johtamista.
Mittariston tavoitteena on kuvata erikoissairaanhoidon kannalta merkittäviä tekijöitä kuten tuottavuus, asiakkuuden hallinta, toiminnan laatu ja hoidon turvallisuus.
Osa keskeisimmistä mittareista liittyy asiakkuuteen ja talouteen. Henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi turvaavat työntekijöiden kyvyn kehittää prosesseja ja tuottaa palveluja. Potilaiden terveyteen vaikuttavat tulokset saavutetaan toimivien hoitoprosessien kautta. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on edelleen kehittää sisäisiä hoitoprosesseja, jotka kytkeytyvät saumattomasti perusterveydenhuollon kanssa kehitettäviin hoitoketjuihin. Hoitoprosesseissa korostetaan laatua ja hoidon
saatavuutta. Kuntien kanssa on keskusteltu vuonna 2020 tuotettavista palveluista.
Vuodelle 2020 sairaanhoitopiirin ja kuntien välille ei tehdä palvelusopimuksia. Kuntakohtaisten
myyntiarvioiden toteutumista kuitenkin seurataan. Kuntamyyntien toteutuminen –mittarissa on
kuntakohtainen talousarvio jäsenkunnilta sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiireiltä.
Kuntamyyntien toteutumisen ohella mitataan palveluiden saatavuutta sekä potilasasiakkaan palvelukokemusta ja perusterveydenhuollon tyytyväisyyttä tuotettuihin palveluihin. Prosessien sujuvuutta mitataan sisäisen palvelukyvyn mittareilla.
BSC-mittariston tarkennuksilla on haluttu terävöittää mittarien kohdistumista, laajentaa mittausnäkökulmaa ja lisätä mittareiden erottelevuutta. Palvelukokemusmittarissa erottelevana tekijänä on
huonojen arvioiden osuus. Prosessien mittaamisessa on täsmennetty kiireellisen hoidon ja kiireettömän hoidon saatavuuden mittaamista erikseen. Kiireellisen hoidon määrittely poikkeaa lainsäädännön määritelmästä, jossa kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan päivystystä. Hoidon laatua kuvaavana mittarina on suunnittelemattoman hoitojakson uusiutuminen.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty mittareiden kokonaislukumäärät ja niiden mittareiden lukumäärät, jotka
ovat valtuustoon nähden sitovia.
Näkökulma

Mi areiden lukumäärä

Näistä valtuustoon nähden sitovia

Johtaminen

2

Asiakas

5

1

Prosessit

5

2

Henkilöstö ja uudistuminen

9

2

Talous

5

4

YHTEENSÄ

26

9

Johtaminen
Mittari

Johtaminen

Omistajaohjaus

Tavoitetaso

Lyhyt:
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5.
Pitkä:
Sairaanhoitopiirin johtaminen on ammattitaitoista ja korkeatasoista.
Sairaanhoitopiirin valtuuston tytäryhtiöille asettamat tavoitteet toteutuvat. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti konserniohjausasioita
(hallituksen info).

Seurannan tiheys ja
taso

Sitovuustaso

1x/
vuosi
shp, ta

1 x/
vuosi
Shp:n tytäryhtiöt

Asiakasnä kö kulma
Mittari

Tavoitetaso

Seurannan tiheys ja
taso

Sitovuustaso

Palvelukokemus

Lyhyt:
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.

jatkuva otanta
shp, ta johtajan
katsaus

Valtuusto

Kuntamyyntien
toteutuminen

Lyhyt:
Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla suunnitelman mukaisesti.
Pitkä:
Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

3x / vuosi
shp, ta

Sisäisen palvelukyvyn
toteutuminen

Lyhyt:
hoidollisille vastuualueille 80 % antaa arvosanan 4-5
ei-hoidollisille vastuualueille 70 % antaa arvosanan 4-5
Pitkä:
Asiakkaan asettamat laatuvaatimukset täyttyvät.

1x / vuosi
shp, palvelualue

Terveyskeskusten
tyytyväisyys

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.

1x / vuosi
shp, ta

Kirurgian koulutuskeskuksen koulutukset

Lyhyt:
Ulkopuolinen myynti on vähintään edellisen vuoden tasolla. Pitkä:
Koulutustilojen käyttöaste on 85 % (pois lukien sulkuajat). Ulkopuolisen
myynnin osuus on 50 %.

1 x / vuosi
shp
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Prosessinä kö kulma
Mittari

Tavoitetaso

Ennakoimaton hoitojakson
uusiutuminen
(Readmission
rate)

1x / vuosi
Lyhyt:
shp, ta
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

Lyhyt:
Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Pitkä:
Potilaat saavat tarvitsemansa hoidon sujuvasti ja oikeaaikaisesti.
Lyhyt:
Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Pitkä:
Vakavien sairauksien, erityisesti syövän hoidon tulokset
ovat parhaat mahdolliset.

Hoitoon pääsy kiireellisessä
hoidossa

Hoitojaksotuottavuus

Turvallisuuskulttuuri

Lyhyt:
DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse (kustannukset
per painotettu hoitojakso).
Pitkä:
Sairaanhoitopiirin tuottavuus verrattuna muihin yliopistosairaaloihin paranee .
Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2020.
Pitkä:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 60 % vuonna 2021.

Seurannan
tiheys ja taso

Sitovuustaso

3x / vuosi
shp, ta

Valtuusto

3x / vuosi
shp, ta

Valtuusto

3x / vuosi
shp, ta

1x / vuosi
shp, ta

Talousnä kö kulma
Mittari

Tavoitetaso

Seurannan
tiheys ja taso

Sitovuustaso

Palkkamenot

Lyhyt:
Palkkamenot ovat enintään talousarvion mukaiset.
Pitkä:
Palkkakustannusten hallinta on hyvä organisaation kaikilla
tasoilla.
Lyhyt:
Toimialueet seuraavat menokehitystä entistä tarkemmin
ja reagoivat tarpeen mukaan ajoissa poikkeamiin.
Pitkä:
Sairaanhoitopiirin talouden tasapaino saavutetaan myös
toimintamenoissa.
Lyhyt:
Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.
Pitkä:
Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei
ylity.

3x / vuosi
shp, ta

Valtuusto

3x / vuosi
shp, ta

Valtuusto

1 x / vuosi
shp

Valtuusto

3x / vuosi
shp, ta

Valtuusto

Toimintamenot

Investointien toteutuminen

Tilikauden tulos

Jäsenkuntamyynnin
ulkopuolisen myynnin
kasvu

Lyhyt:
Tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.
Pitkä:
Palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu kustannuksia vastaaviksi ja palveluiden hinnat ovat valtakunnallisesti kilpailukykyisiä.
Lyhyt:
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 % .
Pitkä:
Jäsenkuntamyyntien ulkopuolisen myynnin pitkäjänteinen
kasvu.

1 x / vuosi
Sairaanhoitopiirin
konserni ml. yhtiöt
ja liikelaitokset
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Henkilö stö ja uudistuminen
Mittari

Tavoitetaso

Seurannan
tiheys ja taso

Sitovuustaso

Kehityskeskustelut

Lyhyt:
Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 90
%:sti.
Pitkä:
Henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvia tehtäviä vastaavaksi.
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.

1x /
vuosi
shp, ta

Valtuusto

Täydennyskoulutus

1x / vuosi
shp, ta

Sisäinen mainemittari

1 x / vuosi
Lyhyt:
shp, ta
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

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.

1x / vuosi
shp, ta

Lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen
opiskelu

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.

1x / vuosi
shp, ta

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista (lähtötaso)

Lyhyt:
Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen mitattava arvo
+8 %.
Pitkä:
Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen mitattava arvo
+8 %.
Kansainväliset yhteisjul- Lyhyt:
kaisut ver-taisarvioiduissa Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.
julkaisusarjoissa
Pitkä:
Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna.
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyt:
Sairauspoissaolopäivät/ henkilöstön määrä vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Pitkä:
Työkykyjohtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä sekä työntekijä onnistuu työkykynsä hallinnassa.
Lyhyet sairauspoisLyhyt:
saolokerrat
Lyhyet (korkeintaan 3vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/ laskennalliset
vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Pitkä:
Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet toteutuvat.
Varhainen tukeminen on vakiintunut käytäntö.

1 x / vuosi
shp, ta

1 x / vuosi
shp, ta
1 x / vuosi
shp, ta

3x / vuosi
shp, ta

Valtuusto
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Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sitovuustasot ja raportointi
Valtuustoon nä hden sitovat tavoitteet
Valtuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat sairaanhoitopiirin potilaan kokeman palvelun laatu, hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteaika kiireellisessä hoidossa, kehityskeskustelut, sisäinen
mainemittari, palkkamenot, toimintamenot, tilikauden tulos sekä investointien toteutuminen. Sairaanhoitopiirin valtuustolle raportoidaan sairaanhoitopiiritasoiset sitovat tavoitteet ja tulokset. Sairaanhoitopiirin hallitukselle raportoidaan kaikkien mittareiden tulokset sekä toimialue- että sairaanhoitopiiritasolla.
Sairaanhoitopiirin hallitus vastaa valtuustolle sairaanhoitopiiritasolla seuraavien tavoitteiden toteutumisesta:
·

potilaan kokema palvelun laatu

·

hoidon saatavuuden ja hoitoon pääsyn tavoiteajat

·

kehityskeskustelujen toteuttaminen

·

sisäinen mainemittari

·

palkat yhteensä toteutuvat enintään talousarvion mukaisina

·

toimintamenot toteutuvat enintään talousarvion mukaisina

·

investointien toteutuminen

·

tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

Tytä ryhtiö iden ohjausjä rjestelmä
Yhtiöille on asetettu omat tavoitteet, jotka on kuvattu tämän suunnitelman luvussa
'Sairaanhoitopiirin konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus'. Yhtiöt voivat käyttää sairaanhoitopiirin asiakasosion ja henkilöstöosion mittareita.
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Liikelaitoksen sitova tavoite
Sairaanhoitopiirin valtuusto vahvistaa vuodelle 2020 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen
tavoitteet, joista liikelaitoksen johtokunta vastaa. Valtuuston hyväksymän liikelaitoksen toiminta- ja
taloussuunnittelun menettelytapaan sisältyy, että liikelaitos päättää itsenäisesti poistojensa määrään saakka investoinneistaan, ottaen kuitenkin huomioon niiden yhteensopivuuden sairaanhoitopiirin järjestelmiin. Liikelaitoksen osalta raportoidaan sairaanhoitopiirin yhteisen BSC-mittariston
mukaiset tulokset soveltuvin osin.

Sitova tavoite

Kuvantamiskeskus– ja apteekkiliikelaitos

Sisäisen peruspääoman korko

7%

Tilikauden ylijäämä

Vähintään talousarvion mukainen

Ulkopuolinen myynti

Muu kuin sairaanhoitopiirin alueella suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta.

Tilivelvolliset
Kuntalain 75 §:n tarkoittamia tilivelvollisia ovat hallituksen, johtokuntien ja tarkastuslautakunnan
jäsenet ja em. toimielinten alaisen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat: sairaanhoitopiirin johtaja,
johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja, HR-johtaja, tietohallintojohtaja, kiinteistöjohtaja, Taysin toimialueiden johtajat, Taysin palvelukeskuksen johtaja, liikelaitoksen toimitusjohtaja, tarkastusjohtaja sekä muut henkilöt, joita asemansa perusteella voidaan pitää tehtäväalueensa johtavina viranhaltijoina.
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ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT
Sairaanhoitopiiri tuottaa oman alueensa väestölle kattavat erikoissairaanhoidon palvelut ja suurelle
osalle jäsenkuntia perusterveydenhuollon päivystyksen palvelut sekä laajan päivystyksen yhteispäivystysyksikkö Acutassa. Tays Valkeakoskella toimii ympärivuorokautinen yhteispäivystysyksikkö, jossa on keskeisten erikoisalojen päivystys. Yksikkö huolehtii ympärivuorokautisesti EteläPirkanmaan tilaajarenkaan päivystyksestä sekä Kangasalan kaupungin sekä Pälkäneen ja Lempäälän kuntien yö– ja viikonloppupäivystyksestä. Ns. etupäivystyksen lisäksi Taysin kaikissa sairaaloissa on päivystysasetuksen mukaiset päivystysjärjestelyt. Yliopistollisen sairaalan Ensihoitokeskuksella ja lääkintähelikopteritoiminnalla on merkittävä rooli päivystystoiminnassa.
Erikoissairaanhoidon yhtenä tärkeänä strategisena painopisteenä vuonna 2020 on yksi sairaala mallin edelleen kehittäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen toimialue on omalta osaltaan vastuussa sairaaloissa tuotettavista erikoissairaanhoidon palveluiden kokonaisuudesta, sairauksien
ennalta ehkäisystä, diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta noudattaen yhdenmukaisia ja näyttöön perustuvia menetelmiä. Toisena painopisteenä on Tähtisairaala -hankkeen eteenpäin vieminen ja nykyisen erva-alueen sairaaloiden toiminnan yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon palveluiden ja osaamisen turvaamiseksi.
Palveluja suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden valtakunnalliset yhtenäiset hoidon perusteet,
Palveluvalikoimaneuvoston suositukset sekä Käypä hoito –suositukset. Uusien hoitomenetelmien
käyttöönotossa huomioidaan valtakunnalliset suositukset ja edellytetään sekä uusien että käytössä
olevien tutkimus ja hoitomenetelmien arviointimenettelyä (HTA: health technology assessment).
Vuoden 2020 aikana on edelleen tarpeellista arvioida hoitomenetelmiä ennen niiden käyttöön ottamista sekä hoitoketjuja mahdollisimman yhtenäisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteuttamiseksi.
Tays keskussairaalassa keskitytään päivystykselliseen ja vaativaan kirurgiaan sekä kalliita resursseja tarvitseviin hoitoihin. Tays Hatanpäällä tehdään kiireettömiä leikkauksia ja tuotetaan erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa. Tays Valkeakoskella pääpaino on päiväkirurgiassa, aivoverenkiertohäiriöiden aktiivikuntoutuksessa ja kiireettömässä vuodeosastohoidossa. Tays Sastamalassa tarjotaan vuodeosastohoitoa, kuntoutusta ja erikoissairaanhoidon avohoidon palveluita. Erityisen vaativia erikoissairaanhoidon palveluita hankitaan muilta yliopistosairaaloilta valtakunnallisen työnjaon
mukaisesti. Keskittämisasetuksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vastaa nivelreuman ja muiden tulehduksellisten reumasairauksien diagnostiikan ja hoidon valtakunnallisesta suunnittelusta ja
toiminnan yhteensovittamisesta.
Tays Valkeakoskella vuodesta 2014 toiminut aivoverenkiertohäiriöpotilaiden intensiivikuntoutusyksikkö siirtyi toimimaan kesällä 2019 Valkeakosken kaupungilta vuokrattaviin Hoikun tiloihin. Pirkanmaalla intensiivikuntoutusta järjestetään vuonna 2020 myös Tays keskussairaalassa, Tays Hatanpäällä ja Tampereella Tammenlehväkeskuksessa. Tampereen kaupungin siirtäessä kuntoutettavien potilaiden hoidon omaksi toiminnakseen, tilalle pyritään saamaan mm. vakuutusyhtiöille ja sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilaille tarjottavia kuntoutuspalveluja.
Vuoden 2019 aikana perustettiin hengityshalvauspotilaille keskitetty hoitoyksikkö Tammenlehväkeskukseen.
Vuoden 2019 aikana suunniteltiin sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen palliatiivisen hoidon ja
saattohoidon kokonaisuus noudattaen sosiaali- ja terveysministeriön v. 2017 lopussa julkaisemia
suosituksia. Tavoitteena on saavuttaa nykyistä selkeämpi ja potilaiden kannalta yhdenvertainen
palvelu vuoden 2020 aikana.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnassa erityinen painopiste on kiireellisen ja kiireettömän hoidon toteuttaminen siten, että valtuuston asettama tavoiteaika (kiireellinen hoito) tai hoitotakuulain
edellyttämä aikataulu (kiireetön hoito) toteutuvat. Kaikilla erikoisaloilla tavoitellaan leikkaus- ja avopalveluissa jonottomuutta.
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Polikliiniset palvelut tuotetaan lähipalveluperiaatteella Tays keskussairaalassa sekä Hatanpään,
Valkeakosken ja Sastamalan toimipisteissä. Digitaalisten palveluiden käyttöönotolla sujuvoitetaan
potilaiden hoitoon pääsyä ja hoitoa.
Sairaaloiden vuodeosastojen käyttö on jakautunut epätasaisesti aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla. Jo vuonna 2016 tehtiin suunnitelma, jonka avulla pyritään nykyistä helpommin löytämään potilaalle jatkohoitopaikka toiselta erikoisalalta. Suunnitelman toteutumista seurataan ja tavoitellaan erikoisalariippumatonta, toimi- ja vastuualuerajat ylittävää vuodeosastohoitoa
soveltuvin osin edelleen vuonna 2020. Kokonaistarkastelussa huomioidaan myös Tays Hatanpään,
Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan toimipisteiden sekä terveyskeskusten vapaat sairaansijat.
Vuonna 2019 otettiin käyttöön potilaslogistiikan hallintaan tarkoitettu tietojärjestelmä, jolla helpotetaan vuodeosastopaikan löytymistä Pirkanmaan alueelta.
Terveydenhuoltolain edellyttämä, Taysin erityisvastuualueen terveydenhuollon järjestämissopimus
päivitetään vuoden 2020 aikana. Perusterveydenhuollon yksiköllä (PETE) on keskeinen rooli terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanon seurannassa sekä perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteistyön, hoitoketjutyön ja terveyden edistämisen alueellisena
koordinoivana toimijana. Perusterveydenhuollon yksikkö tukee ja ylläpitää koulutusverkostoa erityisvastuualueen yleislääkärikoulutuksessa.
Vuodelle 2020 ensihoidon palvelutasopäätös päätettiin 19.4.2019 PSHPn hallituksessa ensihoitoasetuksen mukaisesti. Palvelutasopäätös sisältää ensivastetoiminnan, varsinaiset ensihoitopalvelut, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen toiminnan ja kiireettömät laitossiirtokuljetukset. Ensihoitokeskus on sopinut yhtenäiset palvelutasotavoitteet koko erityisvastuualueelle ajoista, joissa 50%
ja 90% väestöstä eri riskialueluokissa tavoitetaan kaikkein kiireellisimmissä tehtävissä (A ja B tehtävät). Ensihoitoasetus määrittää vähemmän kiireisten (C ja D tehtävät) tehtävien tavoitteet valtakunnallisesti.
Ensihoidon palvelusopimukset mahdollistavat optiovuosien käytön, vuoden 2020 palveluissa noudatetaan optiovuotta, jolloin ensihoidon palvelutuotanto tapahtuu samoin periaattein kuin vuonna
2019. Ensihoitotehtävien palvelutuotanto tapahtuu monituottajamallilla. Ambulanssien sijoittelussa
noudatetaan palvelutasopäätöstä. Lääkärihelikopterin tukikohta säilyy Pirkkalassa lentoaseman
yhteydessä.
Sosiaalihuoltolain uudistus on edellyttänyt 1.1.2017 alkaen ensihoitokeskuksen ja sosiaalipäivystyksen yhteistyötä päivittäistoimintojen yhteensovittamisessa, suuronnettomuuksissa ja valmius- ja
varautumistoiminnoissa. Kansallisen terveyspalvelunumeron 116117 käyttöönotto Pirkanmaalla
tapahtuu vuoden 2020 aikana. Pirkanmaalla toteutetaan 2020 ensihoidon ja pelastustoimen yhteinen tilannekeskus. Uudet valtakunnalliset ensihoidon ohjauksen ja ensihoidontietojärjestelmät
(Erica ja Kejo) otetaan käyttöön valtakunnallisesti sovitun aikataulun mukaisesti.
Täyden korvauksen palveluita tuotetaan vakuutusyhtiöille siten, että ne koskevat lakisääteisten tapaturma- ja liikennevakuutusten ja ammattitautilain perusteella hoidettavia potilaita. Pääasiallinen
vastuu näiden palveluiden tuottamisesta kuuluu julkiselle terveydenhuollolle. Vakuutusyhtiöiden
potilaille pyritään luomaan nykyistä paremmat mahdollisuudet päästä hoitoon vakuutusyhtiön toivomassa aikataulussa. Lisäksi vakuutusyhtiöille tullaan tarjoamaan kuntoutuspalveluja Tays Sastamalassa.
Kaupin kampusalueella toimiva potilashotellin (Norlandia Care) käyttö on lisääntynyt ja tavoite 25
potilasta / vrk on saavutettu. Synnyttäneet perheet ovat edelleen selkeästi suurin yksittäinen potilashotellin palveluja käyttävä ryhmä. Potilashotellin integroimista Taysin kaikkiin potilashoidon prosesseihin lisätään edelleen vuonna 2020.
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Kuntalaskutus
Kuntalaskutus perustuu palvelutuotteiden määrään ja hallituksen hyväksymän hinnaston mukaisiin
palvelumaksuihin. Palvelutuotteita ovat DRG-hoitojaksot, hoito- ja tutkimuspaketit, toimenpidepaketit, hoitopäivät, käynnit ja erillislisät. Tays Valkeakoskella sekä Tays Sastamalassa tehtävän toiminnan osalta kuntalaskutus kiertää Taysin toimialueiden kautta Taysin toimialueiden hinnoilla. Hatanpään sairaalan osalta hinnoittelua on myös yhtenäistetty Taysin toimialueiden kanssa sekä siirrytty
yhtenäisiin tuotteistusperiaatteisiin ja hintoihin vuoden 2018 alusta.
Taysin avohoidon laskutus perustuu avohoidon kustannusluokkiin sekä toimenpidepaketteihin. Toimenpidepaketit kattavat eritellyn toimenpiteen tai tutkimuksen avohoidossa. Näiden sisältö on määritelty hinnastoon luokittain ja paketeittain ja niiden hinnat on arvioitu kunkin luokan sisältämien hoitojen, tutkimusten ja muiden suoritteiden keskimääräisten kustannusten mukaisesti.
Psykiatrisilla erikoisaloilla laskutus perustuu hoitopäiviin, tutkimus- ja hoitopaketteihin sekä luokiteltuihin avohoitokäynteihin. Hoito- ja tutkimuspaketti on palvelukokonaisuus, joka sisältää psykiatrian
vuodeosastohoidossa kyseisen erikoisalan hoitojakson hoitopäivät, lääkärin tutkimuksen, mahdolliset toimenpiteet sekä tarvittavat tutkimukset. Pakettiin sisältymättömät hoitopäivät laskutetaan erikseen. Myös lähtöpäivä on laskutettava hoitopäivä, mikäli potilas ei siirry laitoshoitoon.
Taysin somaattinen vuodeosastohoito ja päiväkirurgia laskutetaan DRG-jaksoina. DRG-jakso määräytyy NordDRG Full 2020- luokituksen mukaisesti hoitoon kirjattujen diagnoosien, toimenpiteiden,
tutkimusten, hoitopäivien, kiireellisyyden ja iän perusteella. DRG-jaksojen hinta muodostuu jaksojen
keskikustannuksesta, joka lasketaan välisuoritekustannusten kautta. Välisuoritteilla tarkoitetaan
kuhunkin DRG-luokkaan kuuluvia hoivapäiviä, leikkauksia, tehohoitoa, tutkimuksia ja kalliita materiaaleja. Välisuoritteille vahvistetaan omat keskikustannuksiin perustuvat hintansa. DRG-luokan kustannusjakaumasta lasketaan kunkin luokan kustannusten keskihajonta. Jos yksittäisen potilaan hoidon kustannukset osuvat yli keskihajonnan päähän lasketusta keskikustannuksesta eli outlieriin,
hoito laskutetaan yksittäisten välisuoritteiden yhteenlasketulla hinnalla. DRG-tuotekuvauksessa
määritellään kunkin DRG-luokan hinta ja keskihajontaan perustuvat kustannusten ylä- ja alarajat.
Jos on kyseessä harvinainen DRG-ryhmä, niin tuotetta ei ole hinnastossa lainkaan, vaan se laskutetaan aina välisuoriteperusteisesti. Harvinaiseksi ryhmäksi lasketaan sellaiset DRG-ryhmät, joita odotetaan olevan vuodessa vastuualuekohtaisesti alle 10 kappaletta.
Sairaanhoitopiirin ostamat hoitopalvelut muilta palvelun tuottajilta laskutetaan kokonaisuudessaan
kauttakulkulaskutuksena (eikä sairaanhoitopiirin hinnaston mukaisena ns. omaan toimintaan rinnastettavina palveluina). Kauttakulkulaskutettavista palveluista peritään 10 euron suuruinen laskun käsittelymaksu. Tekonivelsairaala Coxan ja Tays Sydänsairaalan tuottamista palveluista laskutetaan
sairaanhoitopiirin hinnaston mukaisesti, eikä näistä peritä laskun käsittelymaksua.
Vuodelle 2020 ei solmita palvelusopimuksia. Jäsenkuntia, erityisvastuualuetta, muita ulkoisia kuntia
ja sairaanhoitopiirejä sekä muita asiakkaita laskutetaan tilikauden aikana toteutuneen palvelujen
käytön mukaisesti. Kehitysvammahuollon palveluista laskutetaan jäsenkuntia toteutuneen käytön
perusteella kuukausittain jälkikäteen. Perussopimuksen mukaisesti kehitysvammahuollon kohdalla
otetaan huomioon toiminnasta sairaanhoitopiirille aiheutuneet todelliset kustannukset ja niiden osalta tehdään tarvittaessa tasauslaskutus vuoden lopussa. Myös ensihoito tasataan loppulaskussa vastaamaan toiminnasta aiheutuneita todellisia kustannuksia.
Palveluhintoihin tehdään noin 3% keskimääräinen hinnankorotus ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen loppumisen sekä vuonna 2018 tehdyn hinnan alentamisen palauttamisen vuoksi. Hinnankorotusta ei kuitenkaan tehdä tasaisesti kaikkialle, vaan se kohdennetaan vastuualueille tarpeiden ja
kustannuslaskennan tulosten perusteella. Sairaanhoitopiirin hallitus vahvistaa ja tarvittaessa tarkistaa vuoden 2020 palvelutuotteet ja palvelumaksut ja hinnat.
Palvelumaksujen perusteet ovat seuraavat:
Vuodeosastohoito sekä päiväkirurginen toiminta laskutetaan DRG-laskutuksella psykiatriaa lukuun
ottamatta. DRG-ryhmittelijänä käytetään NordDRG Full 2020 ryhmittelijää.
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Avohoidon tuotteiden hinnoittelu perustuu avohoitotoiminnan laskutuksen kustannusvastaavuuteen
ja kustannuslaskennassa avohoidon tuotteille kohdistuneiden välisuoritteiden kustannuksille. Avohoito on ryhmitelty hoidon vaativuuden ja kalleuden perusteella erikoisaloittain avohoidon kustannusluokkiin. Psykiatriassa, jossa vuodeosastohoidossa ei käytetä DRG-laskutusta, hoito on ryhmitelty hoidon vaativuuden ja kalleuden perusteella erikoisaloittain hoitopäivien kustannusluokkiin.
Muut selkeästi rajattavat hoitokokonaisuudet on paketoitu hoitopaketeiksi. Psykiatriset päiväsairaalahoidot laskutetaan käynteinä.
Yksisairaalamallin mukaisesti Tays Valkeakosken sekä Tays Sastamalan toimipisteissä tapahtuvan
hoidon osalta laskutus tapahtuu Taysin toimialueiden kautta ja laskutuksessa käytetään Taysin toimialueiden hintoja. Myös Tays Hatanpäällä käytetään Taysin toimialueiden hintoja.
Sairaanhoitopiirin ostamat hoitopalvelut, mukaan lukien konserniyhtiöiltä hankittavat palvelut, laskutetaan jäsenkunnilta kauttakulkulaskutuksena. Kunnalta laskutettavasta hinnasta on vähennetty
asiakasmaksuosuus sekä mahdollinen arvonlisäverolain tarkoittama viiden prosentin vähennys. Sairaanhoitopiiri laskuttaa potilaalta asiakasmaksuosuuden, lukuun ottamatta yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavia palveluita, joista asiakasmaksut peritään suoraan tuottajan toimesta.
Terveydenhuoltolain tarkoittama kunnalle aiheutuvien poikkeuksellisten suurten kustannusten tasausjärjestelmä (kalliin hoidon tasaus) koskee kaikkia yli 60 000 euroa maksavia potilaskohtaisia
kohdissa 1. ja 2. tarkoitettuja hoitoja. Tasausjärjestelmä perustuu potilaskohtaiseen laskutukseen
kalenterivuoden aikana. Potilaskohtainen kalliin hoidon tasaus koskee vain jäsenkuntia. Kalliin hoidon tasausmenettelyä ei sovelleta perusterveydenhuollossa tai kehitysvammahuollossa. Potilaskohtaisesta kalliin hoidon tasauksesta aiheutuvat laskuttamatta jäävät kustannukset rahoitetaan 65 euron asukaskohtaisella maksulla. Kalliin hoidon asukaskohtainen maksu peritään kaikilta kunnilta
saman suuruisena riippumatta siitä, kuinka paljon yksittäisen kunnan potilaiden laskutuksesta tulee
kalliin hoidon tasauksen piiriin. Kalliin hoidon tasausmaksu laskutetaan kunnan asukasluvun
(1.1.2020) mukaisesti. Mikäli sairaanhoitopiirin perimät asukaskohtaiset maksut ylittävät laskuttamatta jäävät tulot, erotus palautetaan jäsenkunnille laskutuksessa käytettyjen asukaslukujen suhteessa tilinpäätöksen tarkistuslaskutuksen yhteydessä. Mikäli maksut alittavat laskuttamatta jäävät
tulot, erotus laskutetaan kunnilta. Kalliin hoidon tasausmaksu laskutetaan kunnilta kesäkuussa
2020. Hoidon toteuttaneen vastuualueen tuloihin kalliin hoidon tasauksella ei ole vaikutusta. Tasausrajan ylitys kirjataan oikaisuna sairaanhoitopiirin yleishallintoon, jonne myös tuloutetaan kalliin
hoidon asukaskohtainen maksu.
Muilta sairaanhoitopiireiltä ja kunnilta peritään hoitopalveluista samat palvelumaksut kuin jäsenkunnilta. Kehitysvammahuollon palvelut on hinnoiteltu erikseen jäsen- ja ulkokunnille. Palvelut on hinnoiteltu omakustannusperiaatteella.
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HENKILOSTO
Vuonna 2020 henkilöstöresursseissa tapahtuu useita muutoksia muun muassa sisäisiä siirtoja, rakenteellisia uudelleen järjestelyjä ja ostopalveluista omaksi resurssiksi siirtämistä. Uusia vakansseja
ei perusteta muuta kuin ostopalveluita siirtämällä sairaanhoitopiriin toimintaan ja talousarvion sisällä
kustannuksia uudelleen kohdentamalla. Henkilöstökulut kasvavat yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa
vuodesta 2019. Henkilöstökuluista vähenee rakenteellisten muutosten myötä noin 1,6 miljoonaa
euroa. Vuonna 2019 hyväksyttyjä uusien vakanssien jäljelle jääneitä kustannuksia varten varataan
noin 1,8 miljoonaa euroa. Perusteena on suunnitellusti tehty vakanssien käyttöönotto vuoden 2019
aikana. Lisäksi ostopalveluista siirto omaksi toiminnaksi ja eräiden muiden kustannuserien uudelleen
kohdentamista varten budjetoidaan lähes 1 miljoonan euroa uusin vakansseihin vuonna 2020. Henkilöstöresursseja lisätään muun muassa leikkaussaleihin, koska muualta ostettujen salien käyttö
päättyy. Vastaavasti kulut vähenevät ostopalveluista.
Vuoden 2020 alussa toimialueelta 8 siirtyvät kotiin toimitettavat hoidolliset palvelut Tampereen kaupungin toiminnaksi. Siirtyvään henkilöstöön kuuluu 15 työntekijää, muuan muassa terveyskeskuslääkäreitä, mobiilihoitajia, muistikoordinaattoreita ja haavahoitajia. Henkilöstökustannuksia vähentävä
vaikutus on noin 840 000 euroa. Hengityshalvauspotilaiden hoitoringin vähennyksen vuoksi toimialueelta 6 vähennetään 8 lähihoitajan ja hoitoapulaisen vakanssia. Sen henkilöstökustannuksia vähentävä vaikutus on lähes 500 000 euroa.
Tampereen kaupungin mielenterveyspalveluiden on suunniteltu siirtyvän liikkeenluovutuksella toimialue 5 toiminnaksi vuoden 2020 aikana. Siirtyvät palvelut ja henkilöstö täsmentyvät aloitetun valmistelun edetessä myöhemmin. Siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu olevan noin 200. Sairaanhoitopiirin henkilöstöasiantuntijat osallistuvat valmisteluun aktiivisesti.
Päivystyksen lääkäriresurssien uudelleen järjestelyiden vuoksi toimialueilta 1, 2,3 ja 8 siirretään erikoistuvan lääkärin vakanssit päivystyksen vastuualueelle. Järjestelyllä turvataan päivystyksen omat
lääkäriresurssit tulevina vuosina. Päivystyksen lääkäriresurssin järjestely jatkuu vielä tulevinakin
vuosina.
Sairaanhoitopiirin sisällä toteutetaan useita sisäisiä järjestelyjä, joiden yhteydessä henkilöstöä siirretään toimialueiden välillä. Yksityiskohdat on lueteltu toimialueittain ja lisäksi on eritelty muut henkilöstöjärjestelyt 2020:
Toimialue1:
·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 3 siirtyy osastonhoitaja, asiantuntijahoitaja, 25 sairaanhoitajaa,
2 perushoitajaa ja 3 lähihoitajaa Tays Valkeakosken sisätautien vuodeosastolle. Sisätautien
vastuualueen asiantuntijahoitaja siirtyy toimialueelle 2.

·

Muuta: Lisätään keuhko, iho- ja allergiasairauksien vastuualueen ylilääkärin sivuviran henkilöstökulu (professuuri) talousarvioon opetuksen ja tutkimuksen turvaamiseksi, koska yliopisto
ei enää rahoita sitä.

Toimialue 2:
·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 1 siirretään asiantuntijahoitaja ja osastonsihteeri, toimialueelta 3
2 lääkintävahtimestaria, toimialueelta 7 osastonsihteeri ja sairaanhoitaja sekä toimialueelta 8
perushoitaja. Toimialueelta 1 siirretään 2 perushoitajan ja 3 lähihoitajan vakanssia vuonna
2019 tehtyjen resurssijärjestelyiden vuoksi.

·

Muuta: Lisätään puuttuvat työpanokset henkilöstökuluineen, jotka koskivat resurssien tasapainotusta sisäisin järjestelyin toimialueiden kesken syyskuusta 2019 alkaen. Siirrot tehtiin toimialueelta 1 osastonsihteerin, 2 perushoitajan ja 3 lähihoitajan osalta, toimialueelta 4 2 sairaanhoitajan työpanoksen osalta, toimialueelta 7 osastonsihteerin ja sairaanhoitajan sekä toimialueelta 8 perushoitajan osalta.
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Toimialue 3:
·

Uudet vakanssit: 6 sairaanhoitajaa D-sairaalan uusiin leikkaussaleihin. Resurssi rahoitetaan
muualta ostettujen leikkaussaliresurssien käytön päättymisellä.

·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 1 osastonsihteeri, toimialueelta 7 sairaanhoitaja ja toimialueelta
8 lähihoitaja.

·

Muuta: Henkilöstökuluista ja työpanoksista vähennetään vuoden 2019 aikana toimialueelle 8
siirretyn hoitohenkilöstön osuus sekä lisätään toimialueelta 8 siirrettyjen neurologian poliklinikan 4 sairaanhoitajan ja 2 terveyskeskuslääkärin työpanoslisäys henkilöstökuluineen. Neurokirurgin päivystys muutetaan sairaalapäivystykseksi sisäisin järjestelyin.

Toimialue 4:
·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 7 sairaanhoitajan vakanssi siirretään lastenpäivystykseen ja
toimialueelta 5 toimistosihteeri nuorispsykiatrian vastuualueelle.

·

Muuta: Vuonna 2019 kesken vuoden perustettujen 4 sairaanhoitajan vakanssin työpanoslisäykset henkilöstökuluineen lisätään naistentautien ja synnytysten vastuualueelle. Työpanosja henkilöstökuluvähennys tehdään kesken vuotta 2019 siirrettyjen sairaanhoitajatyöpanosten
osalta toimialueelle 2.

Toimialue 5:
·

Vakanssisiirrot: Edustuspalveluemännän vakanssi siirretään vakanssipankkiin Pitkäniemen
Linnan siirtyessä palvelukeskuksen toiminnaksi.

·

Muuta: Lisätään kesken vuotta 2019 perustettujen 15 sairaanhoitajavakanssin työpanoslisäykset henkilöstökuluineen.

Toimialue 6:
·

Vakanssisiirrot: Vakanssipankkiin siirretään 8 lähihoitajan ja hoitoapulaisen vakanssit hengityshalvauspotilaan hoidon päättyessä. Henkilöstökulut vähenevät 500 000 euroa.

·

Muuta: Erityishuollon asiantuntijapalveluiden erikoislääkärin ja toimialueen kehittämiskoordinaattorin vakanssit täytetään vasta lokakuun 2020 alusta yhteistoimintaneuvotteluiden mukaisesti.

Toimialue 7:
·

Uudet vakanssit: Perustetaan 2 kenttäjohtajan vakanssia ensihoitoasetuksen täyttävän kenttäjohtotoiminnan turvaamiseksi. Vakanssit rahoitetaan sisäisin järjestelyin.

·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 1, 2, 3 ja 8 siirretään erikoistuvan lääkärin vakanssit sekä toimialueelta 3 sairaanhoitajan ja lähihoitajan vakanssit.

·

Muuta: Lisätään talousarvioon Tays Valkeakoskelta kesken vuonna 2019 siirtyneen ylihoitajan
työpanoslisäys henkilöstökuluineen. Talousarviosta vähennetään palveluneuvojan ja ylihoitajan työpanoskustannukset.

Toimialue 8:
·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 3 siirretään apulaisylilääkärin vakanssi. Tampereen kaupungille
siirtyy 7 lääkäriä, 4 asiantuntijahoitajaa ja 4 sairaanhoitajaa. Tehtävien vakanssit siirtyvät vakanssipankkiin.

·

Muuta: Kesken vuotta 2019 tehdyt sisäiset henkilöstöjärjestelyjen muutokset tehdään talousarvioon muun muassa toimialueelle 3 siirtyneiden 3 terveyskeskuslääkärin, 4 sairaanhoitajan,
terveyskeskusavustajan, lähihoitajan ja osastonsihteerin työpanoslisäys henkilöstökuluineen
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lisätään talousarvioon. Vähennetään toukokuussa 2019 Sydänsairaalalle siirretyn osaston B5
työpanokset ja henkilöstökulut. Vähennetään myös kesken vuoden 2019 aikana tehdyt henkilöstösiirtojen työpanokset ja henkilöstökulut toimialueen 3 ja toimialueen 2 osalta ja lisätään toimialueelta 3 siirtyneen selkäydinvammanyksikön työpanokset henkilöstökuluineen puuttuvalta osalta.
Palvelukeskus:
·

Vakanssisiirrot: Yhtymähallinnosta siirretään turvallisuuspäällikkö.

·

Muuta: Vuoden 2019 hyväksyttyjen 38 sairaalahuoltajan työpanoslisäys henkilöstökuluineen lisätään talousarvioon siltä osin, kun niiden kustannusvaikutus ulottuu vuodelle 2020. Etupihahankkeeseen liittyen vähennetään 6 välinehuoltajan työpanos- ja henkilöstökulut.

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos:
·

Uudet vakanssit: Lisätään fyysikkovakanssi (rahoitus sisäisin järjestelyin) ja 6 sairaanhoitajavakanssia (rahoitus siirtona ostopalveluista omaksi toiminnaksi).

·

Vakanssisiirrot: Toimialueelta 8 siirretään 3 sairaanhoitajaa leikkaussaliresurssien uudelleen järjestelyihin sekä osastonylilääkäri verisuoni- ja toimenpideradiologian yksikköön.

·

Muuta: Kesken vuotta 2019 perustettujen röntgenhoitajasissin ja kahden röntgenhoitajaa työpanoslisäys varataan henkilöstökuluihin.

Yhtymähallinto:
·

Uudet vakanssit: Sisäinen tarkastaja, jonka rahoitus tulee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä
ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä lähes 100 %:sti.

·

Muuta: Kesken vuotta 2019 perustettujen viestintäasiantuntijan, kahden erikoistuvan lääkärin ja
konserniohjauksen päällikön työpanoslisäykset henkilöstökuluineen varataan talousarvioon.

Palvelussuhdeasioissa pyritään vakiinnuttamaan yhtenäiset toimintamallit entistä paremmin sairaanhoitopiirin eri toimialueilla. Sisällöissä korostuu työlainsäädännön noudattaminen ja tarvittavan ohjemateriaalin tuottaminen palvelussuhdeprosessin eri vaiheissa. Lisäksi pyritään vakiinnuttamaan yhtenäinen
toimintamalli työnhakijoiden yhdenmukaiseen kohteluun ja vertailuun virka- ja toimihauissa. Valintapäätöstä perustelevaan hakijavertailuun luodaan yhtenäinen arviointiohjeistus. Tarkoitus on selkiyttää työnhakijoiden vertailua kelpoisuuden, kokemuksen, pätevyyden ja tehtävään sopivuuden näkökulmista.
Asiaa valmistellaan ja toteutetaan keväällä 2020.
Vuonna 2019 alkaneen Monetra-kumppanuuden toimintamallien ja palvelutuotannon yhteistyön vakiinnuttaminen jatkuu edelleen palvelusopimuksen mukaisesti. Pirkanmaan Monetra Oy tuottaa rekrytoinnin tukipalvelua, palkanmaksatus- ja matkalaskupalveluja sekä raportointia sairaanhoitopiirille.
Koululaisten kesäharjoitteluohjelma jatkuu edellisvuosien tapaan. Nuoria palkataan nuorisotakuun
avulla opastamisen ja neuvonnan tehtäviin yleisiin tiloihin. Sairaanhoitopiirissä voidaan järjestää kuntien työllistettäville työtehtäviä kunnan vastatessa kustannuksista.
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Työ panos
Sairaanhoitopiirissä työpanos kasvaa 18,0 työpanoksen verran johtuen rakenteellisista järjestelyistä
ja muista palvelutarpeen muutoksista. Vuoteen 2019 verrattuna eniten työpanokset kasvavat toimialueella 1, palvelukeskuksessa sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa. Toimialueella 1
kasvu johtuu resurssien sisäisistä siirroista. Palvelukeskuksessa sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa työpanos kasvaa johtuen vuonna 2019 ja osin vuonna 2020 hyväksytyistä uusista
vakansseista.
Taulukossa 1 on esitetty vuoden 2019 työpanosluvut talousarvioon 2019 esitettyjä muutosten mukaisesti. Joulukuussa 2019 valtuustolle esitetään palkkoja ja työpanoksia koskevat sisäiset muutokset
sairaanhoitopiirissä. Vuoden 2019 muutosesitys ei sisällä uusia resursseja. Samassa yhteydessä on
esitetty korjattavaksi toimialueen 8 työpanosluvut, jotka liittyvät Hatanpään sairaalan siirtoon vuonna
2018. Vertailu vuoteen 2020 on tehty kaikkiin edellä esitettyihin muutoksiin nähden.

Taulukko 1: Sairaanhoitopiirin työpanokset ovat vuosina 2016 - 2020
Talousarvio
2016
työpanos

Talousarvio
2017
työpanos

Talousarvio
2018
työpanos

Talousarvio
2019
työpanos

Talousarvio
2020
työpanos

Toimialue 1

419,6

496,9

521,6

552,4

571,1

Toimialue 2

399,5

455,94

459,1

425,5

436,7

Toimialue 3

665,6

754,3

772,5

761,5

751,6

Toimialue 4

703,8

707,5

708,3

825,4

830,4

Toimialue 5

468,9

473,1

496,1

412,4

415,7

Toimialue 6

231,4

207,6

208,6

212,9

203,4

Toimialue 7

386,6

423

432,6

421,4

422,7

741

671,6

Toimialue 8
Palvelukeskus

768,9

715,2

912,4

849,2

635,6
869,1

Tays Valkeakoski

163,7

2,9

2,9

0

0

Tays Sastamala

65,1

1,6

0

0

0

Yhtymähallinto

46,3

47,9

32,8

33,9

35,1

Kuvantamiskeskusja apteekkiliikelaitos

381,2

387,3

394,4

431,4

444,2

Kaikki yhteensä

4700,6

4673,2

5682,3

5597,6

5615,6
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Virat ja toimet
Vakanssitiedot sisältävät sairaanhoitopiirin virat ja toimet. Vuonna 2020 perustetaan uusia vakansseja 16, joista suurin osa, 12 sairaanhoitajaa, kohdentuu leikkaussalien hoitohenkilöstöön ja se on
siirto ostopalveluista omaksi toiminnaksi. Kaikki perustettavat vakanssit ovat perusmiehityksen vakansseja. Vakansseja myös lakkautetaan yhteensä 153. Tiedot lakkautettavista vakansseista on
listattu liitteessä ”Lakkautettavat vakanssit”

Taulukko 2: Sairaanhoitopiirin virka- ja toimijärjestelyt vuonna 2020

Lääkärihenkilöstö
perusmiehitys
Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Yhtymähallinto

sissi

Erityishenkilöstö

Hoitohenkilöstö

perusmiehi- sissi
tys

perusmiehi- sissi
tys

1

Yhteensä

1

Hallinto-ja
toimistohenkilöstö
perusmiehitys

sissi

Huoltohenkilöstö
perusmiehitys

sissi

Yhteensä
perusmiehitys

6

6

2

2

6

7

14

1

1

1

16

Sijaisjä rjestelyt
Sisäinen sijainen eli vakinaiseen vakanssiin perustuva sijaistehtävä tarkoittaa ensisijaisesti lyhytaikaisten ja ennakoimattomien poissaolojen aiheuttamaan tarpeeseen kohdennettuja virkoja ja toimia.
Linjauksena on, että kaikilla toimialueilla, palvelukeskuksessa ja liikelaitoksessa kaikista poissaoloista voidaan kattaa 60 prosenttia sisäisillä sijaisilla (ns. sissivakanssit). Yhteistoimintaneuvotteluissa
sovitun mukaisesti sissiresurssien organisointi uudistetaan eikä vuodelle 2020 perusteta uusia sisäisen sijaisen vakansseja. Sairaanhoitopiirissä on yhteensä 874,5 sisäistä sijaisvakanssia.

Virka- ja toimimuutokset
Toiminnallisilla ja tehtävän muutosperusteilla tehtäviä virka- ja toimimuutoksia on 108. Niiden henkilöstökustannuksia lisäävä vaikutus on 18 te. Suurin osa nimikemuutoksista ei kuitenkaan aiheuta
lisäkustannuksia. Palvelukeskuksessa nimikemuutoksia on yhteensä 64 ja perusteena on nimikkeiden yhtenäistäminen muun muassa vastaamaan työ-ja virkaehtosopimusten mukaista nimikkeistöä.
Yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen mukaisesti kustannusvaikutteisia nimikemuutoksia ei toteuteta, jos ne liittyvät kyseisen ammattiryhmän henkilöstörakenteen muuttamiseen.
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Taulukko 3: Sairaanhoitopiirin vakanssit 1.1.2020

Lääkärihenkilöstö

Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus
Kuvantamiskeskusja apteekkiliikelaitos
Yhtymähallinto
Yhteensä

Erityishenkilöstö

sivuvirat

päävirat

12
7
8

23
2
69

523
424
645,5

12
10
16

12
6

59,5
31
17

764
416,5
221

17
11
6

362

11

2
1

7

605
48

11
220

109
8,5
955

5

76

324

20
38
372

59

284,5

päävirat

4 332

sivuvirat

Hallinto- ja
toimistohenkilöstö
pää- sivuvirat virat

päävirat
136,
5
92
163
151,
0
48,0
7
119,
5
117,
5
3

6

sivuvirat

Hoitohenkilöstö

Huoltohenkilöstö
päävirat

päävirat

sivuvirat

695,5
528
897,0

12
7
8

1 002,5
512,5
251

12
6

492,5

6

736

740,0
1 006,5

2
1

3
1
762

532
47,5
6 705,0

5
1
60

1
4
11
6

1
1

sivuvirat

Yhteensä

Palkkausjä rjestelyt
Kuntatyönantajat (KT) ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista kaudelle 1.2.2018- 31.3.2020. Lomarahoja leikkaava kilpailukykysopimus oli voimassa
30.9.2019 asti. Lomarahat tulevat maksuun täysimääräisinä vuonna 2020 ja niiden kustannusvaikutus on 1,2 %. Päättyvien sopimusten palkkakustannusvaikutus on 0,5% vuodelle 2020. Palkkabudjetissa on varauduttu yhteensä 1,7 % palkkakustannusten nousuun.
Sopimusneuvottelut uusista kunnallisista virka- ja työehtosopimuksista alkavat vuoden 2020 alussa.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa vuodelle 2020 kohdistuvia yleiskorotuksia tai muita uusia palkkakustannusvaikutuksia. Eikä niitä varten ole varattu talousarvioon määrärahaa.
Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020 alkaen. Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten työaikaa
koskevia määräyksiä sovelletaan sopimuskauden 31.3.2020 loppuun ja työaikalain uudistus vaikuttaa vuoden vaihteessa vain rajatusti. Esimiehille ja muille henkilöstöasioita käsitteleville työntekijöille
järjestetään tiedotustilaisuuksia ja koulutusta KVTES-muutoksista.
Lääkärien liukuvaa työaikaa on kokeiltu 4.9.2017 alkaen toimialueella 4. Toimialue 8 liittyi kokeiluun
mukaan 1.1.2018 alkaen. Lääkärien liukuva työaika on suunniteltu otettavaksi asteittain käyttöön
vuoden 2020 aikana kaikilla toimialueilla.
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Henkilö stö n kehittä minen
Henkilöstöä kehitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen, osaamisen, rekrytoinnin, palvelussuhteen, yhteistoiminnan sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osa-alueilla. Sairaanhoitopiirin henkilöstö osallistuu tähtisairaalahankkeeseen yhdessä Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa. Lisäksi erillisiä kehittämishankkeita toteutetaan ammattiryhmittäin ja toimialueittain.
Esimiehille ja johtajille järjestetään tilaisuuksia henkilöstöteemoittain ja HR-tiedotustilaisuuksia.
Henkilöstöohjeita päivitetään laatimalla vuosilomista, työajoista ja työelämän tietosuojasta ohjekirjeet.
Strategialähtöistä, palveluja ja toimintoja uudistavaa osaamisen kehittämistä toteutetaan perehdytyksellä, täydennyskoulutuksella, työnohjauksella ja mentoroinnilla. Henkilöstön täydennyskoulutusta varten talousarvioon varataan 1 % määräraha sairaanhoitopiirin palkkamenoista. Täydennyskoulutusta järjestetään myös alueen terveyskeskusten sekä erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien
henkilöstölle ja muille alan toimijoille. Kliinisten taitojen kehittämiseen ja ylläpitoon järjestetään täydennyskoulutusta Kirurgian koulutuskeskuksen ja Taitokeskuksen oppimisympäristöissä. Esimiehille ja johtajille järjestetään erillisiä koulutusohjelmia sekä osallistutaan tiedekorkeakoulujen johtamisohjelmiin.
Sairaanhoitopiirin työhyvinvointitoimia jatketaan Sujuva arki -teemalla. Teeman mukaisesti painopiste on työmenetelmien ja -vaiheiden sekä erilaisten ja käytäntöjen ja yhteistyön sujuvuuden kehittämisessä. Toimialueilla laaditaan suunnitelmat, jotka tukevat työhyvinvointiteeman toteutumista.
Yhteistoimintaneuvotteluissa Sujuva arki-teemaa on hyödynnetty laajasti, kun on henkilöstöedustajien kanssa neuvoteltu toimialuekohtaisista järjestelyistä tuottavuuden lisäämiseksi ja kustannusten
hallitsemiseksi.
Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista on tarkoitus vahvistaa edelleen. Myös perinteinen työhyvinvointiviikko järjestetään viikolla 7. Viikon teemana on positiivisen keskustelu ja sitä tukevien käytäntöjen tuottaminen kaikkien käyttöön sairaanhoitopiirissä. Käyttöön tulevat lisäksi päivitetty työhyvinvointisuunnitelma sekä työkyvyn johtamisen suuntaviivat.
Työkyvyn ylläpitämistä varten varataan talousarvioon 80 euron suuruinen määräraha työntekijää
kohden. Kokonaisuutena se on noin 0,2 % palkkasummasta. Sairauspoissaolopäivien vähentämiseksi aloitettua työtä jatketaan. Työkyvyn tukemiseksi ja myös sairauspoissaolojen vähentämiseksi keskitytään ensi vuoden aikana ensisijaisesti kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäisenä
asiana on vakiinnuttaa esimiesten arkeen aktiivisen tukemisen toimintamalli, jossa hyödynnetään
HR-työpöydälle lähetettävää työntekijän sairauspoissaoloherätettä. Sairauspoissaolojen herätetoiminto otettiin käyttöön 10.9.2019. Heräte on esimiestä varten, jotta hän tietää selvittää työntekijän
työkykyä ja työolosuhteita. Kaksi muuta kokonaisuutta ovat esimies- ja johtamistyön kehittäminen
sekä henkilöstön perehdyttämiseen panostaminen. Lisäksi sairauspoissaolojen raportointia kehitetään edelleen ja 5 päivän omailmoituskäytäntö sairauspoissaoloissa jatkuu pilottina vuoden 2020
syksyyn.
Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti jatketaan turvallisuuskulttuurin parantamista sekä työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävien toimintatapojen vakiinnuttamista. Vuoden 2020 aikana tarkoitus saada käyttöön Hyvä työsuojelu käytäntö -malli, työkaluksi ja työturvallisuusjohtamisen välineeksi. Malli toteutetaan; työntekijöille, esimiehille ja vastuualueenjohdolle sekä toimialuejohdolle
ja sairaanhoitopiirin ylimmälle johdolle. Tavoitteena on parantaa työsuojelutyötä itsessään ja sujuvaa työsuojelun yhteistoimintaa.
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TUTKIMUS-, KEHITYS– JA INNOVAATIOTOIMINTA
Tutkimustoiminta
Yliopistosairaalassa tutkimus on oleellinen osa jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Tutkimuksella on tärkeä rooli tiedolla johtamisen tukena ja se takaa myös henkilökunnan tieteellisen jatkokoulutuksen. Kliinisillä lääketutkimuksilla on suuri merkitys modernien hoitojen nopeassa ja turvallisessa
käyttöönotossa.
Vuoden 2020 painopisteenä tutkimustyössä on käynnistää 3-vuotinen tutkimusohjelma Taysissa annettavien kalliiden hoidon vaikuttavuuden selvittämiseksi ja perustutkimuksen edistämiseksi. Tätä
ohjelmaa varten on saatu tutkimusinfrarahoitukseen vuodelle 2020 1M€:n ja kahdelle seuraavalle
vuodelle 2 M€:n lisärahoitus. Ohjelmaan valitaan vuosittain 6-10 hoitoa/hoitoketjua, joissa tutkijoiden
käyttöön annetaan kliinisen informatiikkayksikön, biopankin ja OmaTaysin kehityspalveluja. Tämä
mahdollistaa vaikuttavuusarviointiin tarvittavan potilastiedon keruun ja muokkauksen, uusien
biopankkinäytteiden keräämisen ja digitaalisten kyselyt potilaalle. Tutkimusohjelma sisältää myös
strategisia panostuksia lupaavimpiin tutkimusryhmiin.
Biopankkitoiminta vakiinnutetaan Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan keskussairaaloihin sekä lastensairauksien vastuualueelle sekä laajennetaan biopankin tuotevalikoimaa. Aloitamme myös hankkeen, jossa pyrimme löytämään suuriin näytemääriin soveltuvat tavat kerätä näytteitä syöpäleikkausten yhteydessä uudenlaista syöpädiagnostiikkaa varten. Biopankki tekee aktiivista yhteistyötä Profitu
-hankkeessa, jossa Tampereen Ammattikorkeakoulu kouluttaa Suomessa ensimmäistä kertaa terveydenhuollon ammattilaisia hyödyntämään genomitietoa terveydenhuollossa. Näillä kahdella hankkeella biopankki on aktiivisesti kehittämässä yksilöllistä hoitoa.
Hoitotieteellisestä tutkimuksesta ja sen laadusta vastaa hallintoylihoitaja yhteistyössä hoitotieteen
tutkimustiimin kanssa. Tutkimustiimin puheenjohtajana toimiva arviointiylihoitaja koordinoi post doc tutkijoiden verkostoa, jossa tiivistetään tutkimusyhteistyötä ja linjataan sairaanhoitopiirin hoitotyötä
tukevia tutkimushankkeita. Tulevien vuosien painopisteinä ovat hoitotyön vaikuttavuuden ja tulosten
tutkiminen, johtaminen ja sen eettisyys, potilaan osallistaminen omaan hoitoonsa sekä opetusmenetelmien kehittäminen. Lisäksi edistetään moniammatillisten ja monitieteisten tutkimushankkeiden
syntyä toimialueilla. Erityisvastuualuetasoinen hoitotyön tutkimus-ja kehittämisohjelma valmistuu
vuoden 2020 aikana. Tutkimusyhteistyötä tiivistetään yliopistosairaaloiden yhteishankkeissa ja tutkimusnäyttöä käytetään entistä systemaattisemmin käytännön toiminnan kehittämisessä sekä päätösten perusteena. Sairaanhoitopiirissä toimii aktiivisesti myös arviointiylihoitajan johtama ”hoitotyön
mittarityöryhmä”, jonka tehtävänä on implementoida magneettisairaalamallin mukaisesti kansainväliset hoitotyön tulosmuuttujamittarit käyttöön sekä linjata muut hoitotyössä tarvittavat mittarit.
TKI-keskuksessa käynnistyy monia IT-hankkeita tukemaan laadukasta tutkimustoimintaa. Näitä ovat
tutkijan sähköinen työpöytä, biopankin tietojärjestelmä, tutkimustietojärjestelmä Tauriksen käyttöönotto yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa sekä RedCap- ja InSite-ohjelmistojen käyttöönotot.
Näistä hankkeista suurin on tutkijan työpöytä, joka sekä parantaa tutkimuksen budjetointia ja talouden seurantaa, sähköisiä rahoitus- ja tutkimuslupa- ja lausuntohakuja, sopimuksien solmimiskäytäntöjä ja raportointia.
Pyrimme organisaationa sekä tukemaan tutkijoidemme hakemuksia että aktiivisesti hakemaan tutkimusstrategiamme mukaisia EU-rahoitushankkeita kotimaisten ja eurooppalaisten verkostojen kanssa yhteistyössä. Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta jakaa valtion tutkimusrahoitusta vuoden
2020 tutkimushankkeille arviolta yhteensä 2,98M€. Tays-säätiö rahoittaa myös sovittujen arviointikriteerien pohjalta tutkimusta yli 300 000 eurolla (315 000€ v. 2019).
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Kehittä mistoiminta
Kehittämistä tehdään pääasiassa virkatyönä. Tämän tueksi on vuonna 2019 laadittu jatkuvan kehittämisen prosessi, jonka levittäminen toimintayksiköiden arkeen on yhteisen kehittämisen keskeisin
tavoite. Yksiköiden oman kehittämisen lisäksi tavoitteena on varmistaa kehittämisten koordinointi.
Jatkuvan virkatyönä tehtävän kehittämisen lisäksi strategisesti tärkeisiin osa-alueisiin kohdennetaan
erillistä hankerahoitusta. Hankerahoitukseen on varattu 1,5 M€. Siitä on 0,5 M€ varattu yhteisiin
hankkeisiin, 0,55 M€ uudistamisohjelman hankkeisiin ja 0,45 M€ digitalisaation ja tietojärjestelmähankkeiden kehittämishankkeisiin.

Yhteiset kehittä mishankkeet
Jatkohankkeina jatkavat muun muassa Tähtisairaalahanke ja Hyvä asiakaspalvelu yliopistosairaalassa. Viimeksi mainittu liittyy vahvasti hallituksen toukokuussa 2019 hyväksymään suunnitelmaan
sairaanhoitopiirin laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta vuosille 2019–2021 sekä siitä johdetusta Hyvään palvelukokemus turvallisella ja sujuvalla hoidolla - ohjelmaan. Suunnitelman mukaisesti
vuoden 2020 tavoitteina vauvasta ikäihmiseen ystävällisenä yliopistosairaalana on esimerkiksi palveluprosessien ja toimintatapojen turvallisuuden varmistaminen. Käytännössä tällöin varmistetaan lääkehoidon toteutumisen turvallisuus, kehitetään edelleen kirjaamista sekä kotiutuksissa monitoimijuutta, vähennetään tarpeettomia potilassiirtoja ja varmistetaan oikea-aikainen eettinen tuki vaikeissa
hoitotilanteissa. Samoin suunnitelman mukaisesti kehitetään osallisuutta erikoissairaanhoidossa varmistamalla uudenlainen vapaaehtoistoiminta osana erikoissairaanhoidon palvelukonseptia. Tällöin
yhteistyössä potilas-, vammais- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kehitetään asiakas- ja potilasfoorumitoimintaa, vertaistukitoimintaa, kokemusasiantuntijatoimintaa. toimintaa sekä uudenlaisia palvelukokemuksen arviointimenetelmiä. Edellä kuvattuja kehitetään tiiviissä yhteistyössä myös Tähtisairaalahankkeen kanssa.
Osana hyvää ja turvallista potilashoitoa kehitetään myös hoitotyösensitiivisiä mittareita yhteistyössä
muiden yliopistosairaaloiden, keskussairaaloiden sekä THL:n kanssa. Kansallisesti hoitotyön vertaiskehittämisen tehtävänä on kerätä ja dokumentoida hoitotyösensitiivisiä laadun tunnuslukuja kansainvälisten esimerkkien mukaisesti. Tavoitteena on kansallinen hoitotyön vertailukehittäminen,
benchmarking, jossa organisaatio voi verrata omia tuloksia kansalliseen keskiarvoon ja arvioida tämän pohjalta kriittisesti omia käytäntöjään. Tunnuslukujen kerääminen on vaiheistettu siten, että ensimmäisessä vaiheessa yhteisesti koottavia laatutietoja ovat hoitotyön potilaspalaute, hoitajien työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys, potilaille haittaa aiheuttaneet kaatumiset / putoamiset, kyseisellä
sairaalajaksolla syntyneet painehaavat, virtsatiekatetreihin liittyvät infektiot sekä keskuslaskimokanyyleihin liittyvät infektiot. Nämä kansainväliset tulosmittarit kuvaavat hoitotyön vaikuttavuutta ja niissä onnistuminen tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä ja epäonnistuminen taas merkittävää inhimillistä kärsimystä ja lisäkustannuksia. Toisessa vaiheessa keskitytään hoitotyön toteuttamisen prosesseihin (esim. kivunhoidon toteuttaminen, käsihygienian toteutuminen) sekä arvioidaan myös potilaiden hoitoisuustietojen hyödyntämistä hoitohenkilöstön osaamisen ja määrän optimoinnissa päivittäisjohtamisessa ja yleensäkin henkilöstösuunnittelussa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma (Tays UO)
Taysin uudistamisohjelmassa on ollut yhteensä 29 toiminnallista (toimintoja kehittävää) osaprojektia.
Niistä yhdeksän on loppunut, koska suunnitelmat on laadittu ja toimeenpano rakennushankkeiden
yhteydessä on toteutettu. Nyt jatkavat vielä kolme yhteistä hanketta (Lääkelogistiikka, Poliklinikat ja
Leikkaussalit) sekä vielä Etupihahankkeen ja rakenteilla olevan F-rakennuksen mahdollistamat sekä
niitä seuraavat toiminnalliset kehittämishankkeet.
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Tilojen suunnittelun toteutetaan investointimäärärahojen turvin. Kehittämismäärärahoja on ollut varattuna toiminnallisiin osaprojekteihin vuosina 2011 - 2012 noin miljoona euroa, vuosina 2013 – 2014
noin 800 000 euroa, vuonna 2015 noin 700 000 euroa ja vuosille 2016 ja 2017 varaus oli 600 000
euroa. Vuosina 2018 ja 2019 on ollut käytössä 700 000 euroa. Vuodelle 2020 esitetään uudistamisohjelmalle 550 tuhatta euroa sisältäen uudistamisohjelman kanslian yhteiset palvelut ja uudistamisohjelman viestinnän rahavaraukset sekä rahavaraukset jatkaville 10 toiminnalliselle hankkeelle.
Uudistamisohjelmassa panostetaan uudistamisohjelman loppuvaiheen ripeään jatkamiseen, aikuispsykiatrian hankesuunnitelman jatkamiseen sekä tehtyjen suunnitelmien toimeenpanoon etupihan
käyttöön oton jälkeen. Määrärahan avulla mahdollistetaan tärkeimpiin osaprojekteihin osa-aikaiset
osavuotiset projektipäälliköt sekä joitain ryhmäkehittämispäiviä. Laajamittaiset toimintojen muutokset
vaativat myös laajaa muutoshallintaa. Sitä tehdään pääosin virkatyönä, mutta myös sisäisen ja ulkopuolisen avun turvin.
Toiminnallisten osaprojektien tulosten perusteella on laadittu toiminnan mahdollistavat kiinteistöinvestoinnit. Kiinteistöinvestointien lähtökohtina ovat myös osittain tilojen huono kunto tai rakennusta
turvaava välttämätön remontti.
Rakentamissuunnitelmat tehdään samoin periaattein myös uudistamisohjelman loppuosaan, jonka
esisuunnittelu aloitettiin 2019. Koska kuitenkin esiin nousi Hatanpäällä sijaitsevien toimintojen tarkastelu, siirtyi uudistamisohjelman loppuvaiheen esisuunnitelman teko vuodelle 2020.
Uudistamisohjelman on O-, E-, Etupiha ja F-rakennusten jälkeen noin puolivälissä. Uudistamisohjelman loppuosaan tulee sisältymään sekä uudisrakentamista että remontointeja.
Vuonna 2020 tammikuussa otetaan käyttöön Pitkäniemeen rakennettava Terapiarakennus kehitysvammahuollon käyttöön.
F-rakennuksen (kliininen isotooppilääketiede ja hematologia) rakennus otetaan käyttöön syyskuussa
2020. R-rakennuksen varastotilojen saneeraus toimitiloiksi (annosjakelukeittiö, apteekin varastoautomaatio, sädehoidon annossuunnittelu, varastoterminaali) valmistuu käyttöön joulukuussa 2020 - tammikuussa 2021.
Sairaanhoitopiirin valtuusto oli tehnyt periaatepäätöksen 12.12.2016 aikuispsykiatrian siirtymisestä
Tays Keskussairaalan yhteyteen. Valtuusto teki investointipäätöksen hankesuunnitelman perusteella
10.6.2019. Sosiaali- ja terveysministerin lupa investoinnille saatiin 4.7.2019. Tämän jälkeen suunnittelua on tehty hyvin aktiivisesti kohden urakkakilpailutusta, jonka ratkaisu saadaan 2020 puolella.
Uudistamisohjelmasta raportoidaan totuttuun tapaan myös vuonna 2020 hallitukselle neljän kuukauden välein suunnittelukokouksissa käsiteltävissä osavuosiraporteissa ja valtuustolle vuosittain osana
toimintakertomusta.

Innovaatiotoiminta
Taysin uudistumista vauhditetaan hyödyntämällä ulkopuolista osaamista ja kumppanuuksia. Käytännössä yhtenä toimenpiteenä on innovatiivisten hankintojen käyttö, jossa tavoitteena on ensi tunnistaa ja sitten toteuttaa 1-3 hankintapilottia. Valittavilla kohteilla pyritään toiminnallisiin muutoksiin ja
tuottavuuden nousuun Taysin rooli on määritellä hankintakohteet ja käyttöönotto. Tuomi Logistiikka
ja Akuteekki hoitavat kilpailuttamisen. Tämän lisäksi lisätään ja syvennetään yritysten ja tutkimuslaitosten kumppanuksia Taysin innovaatiotoiminnassa.
Sairaanhoitopiiriin luodaan innovatiivinen, monitieteinen ja dyynaminen toimintaympäristö uusien
menetelmien ja toimintatapojen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan
innovaatiotoimintaan ja edistetään uusien innovaatioiden hyödyntämistä ja kaupallistamista
yhteistyössä mm. kansainvälisen SPARK-verkoston, Tampereen yliopiston ja yritysten kanssa.

Taysin toiminnan yhteydessä syntyvän datan laajempaa käyttöä jatketaan tutkimus- kehittämis- ja
innovaatiotoiminnassa Tietosuoja- ja Toisiolain edellyttämissä puitteissa. Tämä työ on osa Taysin
laajempaa tietovarantojen kehittämiskokonaisuutta. Innovaatio- ja kehittämistoiminnan aktivointia
jatketaan Jatkuvan kehittämisen mallin jalkauttamisella sekä jatkamalla innovaatiokilpailuja.
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Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen
Digitalisaatio on toiminnasta lähtevää ICT:n mahdollistamaa toiminnan prosessien, toimintatapojen ja
palveluiden uudistamista. PSHP:ssä oli vuosina 2017-19 erillinen TaysDigi-puiteohjelma, joka asetti
kehykset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin digitalisaatiolle.
Vuoden 2020 aikana tuotetaan asiakkaillemme lisää uusia vaikuttavia digitaalisia palveluita ja integroidaan kansallisia palveluita osaksi tätä kokonaisuutta. Työtä jatketaan edellisvuosien ketterän kehityksen mallilla, jonka toteuttamisesta vastaa ICT-arkkitehdin johdolla moniammatillinen ydinryhmä ja
ohjaamisesta hallintoylilääkärin vetämä ohjausryhmä. Vuonna 2020 aloitetaan digitalisaation ja tiedolla johtamisen kautta tapahtuva toimintatapojen, prosessien ja palvelujen uudistamiseen tähtäävän,
edellistä mittavamman, ohjelman pystyttäminen.
Vuoden 2019 aikana asiakkaillemme tuotettiin uusia digitaalisia palveluita aiemmin toteutettujen ratkaisujen rinnalle. Potilasasiakkaille digitalisaatio näkyy erityisesti OmaTays.fi –palvelun kautta. Kokonaisuus sisältää myös kansallisen yliopistosairaaloiden Virtuaalisairaala –yhteistyöhankkeen
(Terveyskyla.fi), joka on integroitu teknisesti osaksi omaa järjestelmäkokonaisuuttamme. Rintasyöpäpotilailla jo muutaman vuoden käytössä ollutta verkkopoliklinikka-toimintaa laajennetaan muiden syöpäpotilaiden seurantaan ja hoitoon. Käytännön työtä sujuvoittamaan sairaanhoitopiirin työntekijöille on
kehitetty ja kehitetään ohjelmistorobotiikkaa ja mobiilikirjausta (Paketti ja Mobi).
Tiedolla johtamisen osalta vuoden 2019 aikana on panostettu erityisesti toimialueiden johdon raportoinnin kehittämiseen. Lisäksi tehtiin ketteriä tekoälykokeiluja ja valmisteltiin tiedon hyödyntämisen
infrastruktuurin, PSHP:n tietoaltaan, pystyttämistä. Vuonna 2020 näitä osa-alueita kehitetään edelleen tähdäten datalähtöisen kokonaiskuvan tuottamiseen useille eri toiminnan tasoille niin strategisen
päätöksenteon kuin päivittäisjohtamisen tarpeisiin. Sairaanhoitopiirissä tiedolla johtamisen kokonaisprosessista vastaa hallintoylilääkäri. Syksyllä 2019 sairaanhoitopiirin palkattiin tietoarkkitehti, jonka tehtävänä on sairaanhoitopiirin tietojohtamisen kokonaisarkkitehtuurikuvan luominen, datan visualisoinnin kehittäminen ja tietoallashankeen edistäminen.
ICT-kokonaisuudet sekä niiden tukipalvelut hankitaan 2020 Istekki Oy:lta ja täydentäviltä osin kumppaniverkostosta.

Asiakas- ja potilastietojä rjestelmien uudistaminen (UNA)
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen tähtäävä kansallinen UNA- hanke käynnistyi syksyllä 2015. UNA-hankkeiden hallinnoinnista vastaa UNA Oy, joka on perustettu vuonna 2017. Tällä
hetkellä UNA Oy on 19 sairaanhoitopiirin, Espoon ja Ahvenanmaan maakunnan sekä kahden inhouse yhtiön omistama osakeyhtiö.
UNA-kokonaisuus koostuu tällä hetkellä kolmesta erillisestä, mutta toisiinsa kiinteästi liittyvästä hankekokonaisuudesta:
·

UNA-lomake, joka on keskitetty palvelu mm. lakisääteisten lausuntojen ja todistusten tuottamiseen.

·

UNA-ydin, joka toteuttaa mm. sote tietojen integraatiota ja asiakkaan tilannekuvan.

·

UNA-kaari, joka toteuttaa modulaarisen vähintäänkin maakunnallisen UNA-arkkitehtuuriin perustuvan asiakas- ja potilasjärjestelmä hankinnan.

PSHP:ssä UNA-lomakepalvelun käyttöönotto toteutetaan vuoden 2020 alkupuolella.
Vuonna 2019 toteutettiin UNA-arkkitehtuurin mukaisen ekosysteemin ytimen hankintaprosessi. Kyseessä on kansallinen hankintakokonaisuus, jossa ovat mukana HUSia lukuun ottamatta kaikki sai-
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raanhoitopiirit, Espoon kaupunki ja Ahvenanmaan maakunta. Ensimmäiset rajatut käyttöönotot
tapahtuvat vuodenvaihteessa 2019/20. Tuotantokäyttöönotot laajenevat vuonna 2020.
Vuonna 2019 on valmistauduttu UNA-kaari hankkeen kilpailutuksiin, joiden tarkoituksena on asiakas- ja potilasjärjestelmiin liittyvien moduulien hankinnat. Valmisteluun on osallistunut asukasmäärällä mitattuna 3,4 miljoonan väestöpohjan edustajat. Pirkanmaalla UNA-kaari hankkeen tulee olla
sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteinen asia. Kilpailutuksen on tarkoitus alkaa alkuvuonna 2020.
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OPETUS
Lä äkä rikoulutus
Lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutus on yliopistosairaalan keskeinen tehtävä. Laadukkaan koulutuksen kautta turvataan tulevaisuuden työntekijät. Tays-ervan sairaanhoitopiirien yhteistyön tiivistämishankkeen, Tähtisairaalan, tavoitteena on luoda yhdessä yliopiston kanssa Suomen paras koulutussairaalakokonaisuus.
Lääketieteen lisensiaattikoulutuksen sisäänotot ovat kasvaneet vuodesta 2014 alkaen noin 100:sta
yli 140:n opiskelijan kursseiksi, mikä tarkoittaa, että suuret kurssit ovat nyt tulleet kliinisen opetuksen
vaiheeseen. Kansallisen arviointikeskuksen (Karvi) raportti lääketieteen perusopetuksesta toteaa,
että suurentuneet ryhmäkoot edellyttävät opetuksen lisäresurssointia ja hajauttamista, jotta lääkäreiden riittävä käytännön opiskelu - potilaiden tutkiminen ja toimenpiteiden harjoittelu - voidaan toteuttaa.
Lääkärikoulutuksen osalta EVO-tuottoja arvioidaan vuonna 2020 saatavan 9,6 milj. euroa, josta 7,6
milj. euroa kohdistetaan toimialueille koulutuksesta aiheutuviin kuluihin. 700 000€ käytetään erikoislääkärikoulutuksen uudistusohjelmaan. Erikoislääkärikoulutuksessa on käynnissä pitkään valmistelu
uudistus, jonka tavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja turvata riittävä määrä erikoislääkäreitä
kaikilla erikoisaloilla koko Suomessa. STM:n alainen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koordinaatiojaosto on laatinut laajan toimenpideohjelman, jonka alueelliseksi koordinoimiseksi Taysin yhtymähallintoon perustettiin syksyllä 2017 apulaisylilääkärin toimi.
Yliopistojen yhdessä valmistelema erikoistumiskoulutuksen opinto-oikeuden haku- ja valintamenettely on otettu käyttöön 1/2019. Erikoislääkärikoulutus muuttuu aika- ja paikkaperustaisuudesta osaamisperustaiseksi ja kunkin alan osaamistavoitteet ja koulutuksen sisältö määritellään aiempaa tarkemmin. Opiskelijoiden ohjaamiseen ja osaamisen arvioimiseen panostetaan. Taysissa on käynnistetty syksyllä 2018 yhteistyössä yliopiston kanssa kaikille erikoisaloille suunnatut kouluttajien pedagogiset kurssit ja koulutuksen suunnitelmallisuutta on parannettu nimeämällä v. 2019 aikana erikoisaloille 25 koulutusvastuu- eli KOVA-lääkäriä.
Erikoislääkärikoulutuksen asetusmuutos tullee voimaan 1/2020. Se antaa mahdollisuuden luoda erikoistumaan valituille aiempaa yksilöllisempiä koulutuspolkuja, kun ns. 50/50-sääntö joustavoituu.
Erikoislääkärikoulutuksesta vastaa tulevaisuudessakin yliopisto, mutta yhteistyötä palvelujärjestelmän kanssa tiivistetään. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien tulisi vastata tulevaisuudessa erikoislääkärien saatavuudesta ja palveluiden alueellisesta kattavuudesta.
Pshp:n perusterveydenhuollon yksikkö (PETE) vastaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) ja
yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen kehittämisestä ja aluekouluttajatoiminnasta perusterveydenhuollossa.
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Muu terveysalan koulutus
Terveysalan opetuksen ja käytännössä toteutettavan harjoittelun johtamisesta ja kehittämisestä sairaanhoitopiirissä vastaa hallintoylihoitaja yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita kouluttavien yksiköiden sekä yliopistojen terveystieteiden yksiköiden kanssa. Terveysalan opetuksen ja ohjatun harjoittelun tukiverkoston sairaanhoitopiirissä muodostavat osaamisen kehittämisyksikön esimies, opetusylihoitaja, koulutuskoordinaattorit
sekä vastuuyksiköiden opiskelijoista vastaavat yhdyshenkilöt. Toiminnan käytännön suunnittelu,
toteuttaminen, arviointi sekä kehittäminen toteutetaan osana henkilöstö- ja asiakaspalvelun vastuualueen, osaamisen kehittämisyksikön toimintaa.
Opetusylihoitajalla on kokonaisvastuu ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja työssäoppimisjaksojen
koordinoinnista sekä ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämisestä näyttöön perustuen. Koulutuskoordinaattorien tehtävänä on turvata yhdenmukaiset ja näyttöön perustuvat käytännöt koordinoimalla ja kehittämällä opiskelijoiden ohjattua harjoittelua ja työssäoppimista yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti omilla vastuualueillaan. Tavoitteena on mahdollistaa terveysalan opiskelijoiden käytännön työelämässä tapahtuva oppiminen ja osaamisen kehittyminen osana tutkintoon johtavaa koulutusta turvallisissa ja oppimista edistävissä harjoitteluympäristöissä. Laadukkaan työelämässä tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen lisäksi vastaa opetusylihoitaja yhteistyössä koulutuskoordinaattorien kanssa opinnäytetyöprosessin tuottamisesta. Sekä opetusylihoitaja että koulutuskoordinaattorit ovat mukana vahvasti myös perustutkintojen jälkeisessä osaamisen kehittämisessä
osana Taysin täydennyskoulutustoimintaa.
Harjoitteluprosessissa toimintaa kehitetään entistä asiakaslähtöisempään suuntaan ja kehittämisessä hyödynnetään mm. lean – ajattelua, näyttöön perustuvaa tietoa sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Opiskelijaohjauksen valtakunnalliset laatusuositukset on keskeinen toiminnan laatua ja
kehittämistä ohjaava asiakirja. Myös valmistuvassa oleva STM:n raportti ”Uusia käytänteitä ja rakenteita hoitotyön osaamisen kehittämiseen - ehdotukset työelämälle ja koulutukselle” tulee huomioida
toiminnan kehittämisessä. Keskeisiä kehittämisen kohteita vuonna 2020 ovat ohjaajien ohjausosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, uudenlaisten ja innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen sekä moniammatillisten harjoitteluympäristöjen rakentaminen, opiskelijoiden perehdytysprosessin ja opinnäytetyöprosessin sujuvoittaminen sekä harjoittelupaikkojen tehokkaampi, yhdenvertainen ja tarkoituksenmukaisempi hyödyntäminen.
Ohjaajien ohjaustaitoja tuetaan säännöllisellä koulutuksella sekä tiiviillä opetusylihoitajan, koulutuskoordinaattoreiden sekä harjoitteluyksiköiden ja oppilaitoksen välisellä yhteistyöllä. Koulutuksen
näkökulmasta nykyinen hoitotyön kliinisen opettajan vastuulla oleva Miten kehityn ohjaajana koulutus on päivityksen ja uudelleen organissoinnin edessä, sillä hoitotyön kliinisen opettajan työpanosta ei enää osteta vuoden 2020 alusta. Tässä samassa kokonaisuudessa on tarkoituksenmukaista tarkastella koko koulutustarjonnan nykytilaa mukaan lukien Opiskelijaohjauksen ABC verkkokoulutus sekä Ohjausosaamisen taitopajat. Kokonaisuuden kehittämisessä hyödynnetään
mm bencmarkkausta muihin yliopistosairaaloihin ja heidän käytäntöihinsä sekä valtakunnallisiin linjauksiin.
Syksyllä 2019 käyttöönotetun opiskelijoiden verkkopohjaisen alkuperehdytyksen sekä sähköisen
opinnäytetyöaihepankin (OPPA) käyttöönoton vaikutuksia tarkastellaan eri toimijoiden näkökulmista
ja huomioidaan toimintamallien edelleen kehittämisessä tarpeen mukaan. Opinnäytetöihin liittyvän
lupaprosessin tueksi ja joustavoittamiseksi selvitetään tutkijan sähköisen työpöydän tuomia mahdollisuuksia yhteistyössä TKI -keskuksen kanssa.
Harjoittelupaikkojen ja oppimisympäristöjen osalta innovoidaan uudenlaisia tapoja hyödyntää opetus
- ja ohjausmenetelmiä sekä oppimismahdollisuuksia. Opiskelijamoduuli -mallin käyttöä vaihtoehtoisena harjoittelun toteuttamisen mallina kehitetään jatkuvassa vuorovaikutuksessa harjoitteluyksiköiden ja oppilaitosten kanssa. Moduuliharjoittelun aloittamiseksi laaditaan ja käyttöönotetaan yhtenäi-
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nen ” Moduuliharjoittelun käyttöönoton malli” laadukkaan ja yhtenäisen harjoittelun toteutumiseksi.
Moniammatillisen opetuksen ja ohjauksen mahdollisuuksia kartoitetaan tavoitteena saada opiskelijamoduuleihin myös muiden ammattiryhmien kuin terveysalan opiskelijoita. Kirurgian koulutuskeskusta
ja Taitokeskusta hyödynnetään opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Harjoittelupaikkojen tarkoituksenmukaisen ja yhdenvertaisen tarjoamisen varmistamiseksi kartoitetaan sairaanhoitopiirin nykyinen
paikkatarjonta ja pyritään määrittelemään optimaalinen opiskelijoiden määrä harjoitteluyksiköittäin ja
toimintaympäristöittäin. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden työssäoppiminen keskitetään niihin
erikoissairaanhoidon toimintaympäristöihin, joissa niitä ammatillisen osaamisen ja henkilöstörakenteen mukaisesti on mielekästä ja tarkoituksenmukaista toteuttaa. Terveysalan sihteeriopiskelijoiden
harjoitteluprosessin käytännöt muutetaan muiden opiskelijoiden harjoitteluprosessikäytäntöjen kanssa yhdenmukaisiksi. Työssäoppimisen tukemiseksi käyttöönotettua klinikkaopettajatoimintaa toimialueilla 5 ja 6 edelleen kehitetään.
Opiskelijoiden kokemuksia ohjatun harjoittelun ja oppimisympäristöjen laadusta kerätään CLES+T palautemittarilla, joka on yksi sairaanhoitopiirin strategisista mittareista. Moduuliharjoittelun vaikutusten arvioimiseksi käyttöönotetaan valtakunnallisessa verkostossa yhteisesti sovitut kysymykset osana CLES + T -mittaria. Palautteita hyödynnetään systemaattisesti toiminnan kehittämisessä. Ohjaajien ohjaustaitojen mittaamiseksi käyttöönotetaan vuoden 2020 aikana organisaatioomme soveltuva
ja luotettava mittari.
Opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseksi tiivis verkostoyhteistyö niin kansallisesti
kuin kansainvälisesti on tärkeää. Kansallista yhteistyötä tehdään sekä Tays ERVA- alueen että Valtakunnallisen opiskelijaohjauksen kehittämisverkoston (ValOpe) kanssa. Lisäksi teemakohtaisissa
ValOpen alaverkostoissa tehtävä yhteistyö on keskeisessä asemassa yhteisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämisessä.
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RISKIENHALLINTA
Riskienhallintasuunnitelma 2020
Kuntalain mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen koskee kaikkia Pirkanmaan
sairaanhoitopiiriin ja sen konserniin kuuluvia toimielimiä ja tilivelvollista johtoa. Sisäinen valvonta on
osa konsernin johtamisjärjestelmää ja sen avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista,
toiminta-prosesseja ja riskienhallinnan tuloksellisuutta. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja osa johtamista.
Kuntayhtymän hallituksella on vastuu riskienhallinnan periaatteiden luomisesta sekä sen käytännön
toteuttamisen organisoinnista ja valvonnasta. Yhtymähallinnon tehtävänä on ylläpitää ja kehittää
kokonaisvaltaista riskienhallintaa.
Riskienhallinnalla varmistetaan päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttaminen, päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus, lainsäädännön, toimielinten ja
johdon päätösten noudattaminen sekä omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen. Riskienhallintapolitiikan (2015) mukaisesti sairaanhoitopiirin riskit kartoitetaan ja arvioidaan vuosittain ja vuotuiset
riskienhallinnan painopisteet määritellään toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä.
Riski tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa, joka uhkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tai sen toimintayksiköiden toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista. Toimintaa uhkaavat riskit on jaettu
neljään alueeseen: strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Toimialueet arvioivat vuosittain riskinsä ja valitsevat 2 - 3 toimintaansa vaikuttavaa suurinta riskiä. Toimialueiden riskien perusteella laaditaan vuosittainen riskienhallintasuunnitelma. Sairaanhoitopiirin riskienhallintaohjelmassa on yhteensä 26 sairaanhoitopiiritasoista riskiä ja noin 370 toimialuetasoista riskiä. Toimialueiden esiin nostamissa riskeissä korostuvat operatiiviset riskit: henkilökunnan resursointi, lääkehoito, tietojärjestelmät ja työturvallisuus. Sairaanhoitopiiritasoisissa riskeissä painottuvat enemmän
strategiset riskit.
Sairaanhoitopiiritason ja toimialueiden riskien arviointien perusteella vuoden 2020 riskienhallinnan
painopisteiksi on valittu seuraavat kuusi riskiä, joista jokaiselle johtoryhmätason vastuuhenkilö on
laatinut 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

Riskienhallintaprosessi on osa toiminta- ja taloussuunnittelua. Riskien arvioinnin apuna käytetään
sähköistä riskienhallintajärjestelmää, joka mahdollistaa riskien arvioinnin tulosten keräämisen eri
organisaatiotasoilla. Järjestelmää käytetään myös työturvallisuusriskien arviointiin, uudistamisohjel-
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man riskienhallintaan, vastuullisuusohjelman toimenpiteiden seurantaan ja rakennushankkeiden turvallisuusriskien hallintaan.

Turvallisuuden kehittä minen
Kokonaisturvallisuuden osa-alueiksi on Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä määritelty potilas-, työ-, tieto, kiinteistö- ja ympäristö- sekä palo- ja kemikaaliturvallisuus. Lisäksi poikkeustilanteisiin varautuminen eli valmiussuunnittelu luetaan kokonaisturvallisuuden osa-alueeksi. Turvallisuustoiminnan tavoitteena on turvallinen ja häiriötön potilashoito. Turvallisuus on osa johtamista. Riskienhallinnan ja turvallisuusasioiden valmistelijana johdolle toimii sairaanhoitopiirin turvallisuustyöryhmä, joka käsittelee
säännöllisesti turvallisuuden osa-alueiden riskienhallintaa ja kehittämistä. Työryhmä valmistelee turvallisuusraportin kaksi kertaa vuodessa sairaanhoitopiirin johtoryhmälle.
Sairaanhoitopiirin suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta määrittelee tavoitteet ja
menetelmät potilaan turvallisen ja sujuvan hoidon sekä palvelukokemuksen jatkuvalle kehittämiselle.
Tarkemmat tavoitteet eritellään toimialuekohtaisissa suunnitelmissa.
Potilaan hoidossa tapahtuvat vaaratilanteet, työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet, tietoturvapoikkeamat sekä muut turvallisuuspoikkeamat ilmoitetaan koko organisaatiossa käytössä olevaan seurantajärjestelmään (HaiPro). Vuonna 2020 jatketaan ilmoitusten käsittelyn kehittämistä ja työyksiköiden riskien arvioinnin tukemista. Ilmoitukset tulee käsitellä viipymättä, jotta tapahtumista voidaan
oppia ja ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin. Potilaan hoitoon liittyvät vakavat vaaratapahtumat tutkitaan sairaanhoitopiirin menettelytavan mukaisesti.
Turvallisuus ja riskienhallinta on otettu huomioon Taysin uudistamisohjelmassa. Uudistamisohjelman
projekteissa painoalueina on sekä potilasturvallisuus että yleinen turvallisuus ja valmius. Osana uudistamisohjelmaa on tehty koko sairaanhoitopiiriä koskevia turvallisuuslinjauksia turvallisuuden eri
osa-alueista. Turvallisuussuunnittelun työkaluja kehitetään edelleen ja niitä hyödynnetään jokaisessa
rakentamishankkeessa. Etupihan rakennustyömaan kanssa luotuja hyviä yhteistyökäytäntöjä jatketaan, esimerkkinä vuosittainen häiriötilanneharjoitus. Turvallisuusperehdytys on keskeinen osa uusien tilojen käyttöönottoprojektia.
Turvallisuuskoulutuksia järjestetään säännöllisesti sekä yleisinä tilaisuuksina että yksikkökohtaisesti.
Osastoille tarjotaan mm. palo- ja evakuointikoulutuksia, väkivallan hallinnan koulutuksia ja turvakorttikoulutuksia. Esimiehille ja työntekijöille järjestetään koulutusta toiminnallisten riskien hallinnasta.
Esimiesten turvallisuuskoulutus jatkuu edelleen. Intranetin turvallisuussivustoa kehitetään ja verkkoopetusmateriaalia lisätään. Hyväksi koettuja turvallisuusvideoita lisätään edelleen henkilökunnan
käyttöön. Perehdytyksessä ja koulutuksessa tärkeää on yksiköiden omien turvallisuusyhdyshenkilöiden aktiivinen turvallisuustyö.
Työturvallisuusriskit arvioidaan yksiköittäin riskienhallintajärjestelmään. Yksi suurimmista työturvallisuuden haasteista on fyysisen väkivallan hallinta. Väkivallan hallintaan on useita keinoja, mm. henkilökunnan osaamisen kehittäminen, tilajärjestelyt, turvallisuustekniikka ja vartijat. Paloturvallisuuden
ylläpidossa jatketaan aiempina vuosina aloitettuja hyviä käytäntöjä. Kattavaa koulutustarjontaa laajennetaan verkkokoulutuksella. Kemikaaliriskien hallintaan hankitun ohjelman laajaa käyttöönottoa
jatketaan. Pelastuslaitoksen kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä tarkastusten ja koulutusten sekä rakennushankkeiden turvallisuussuunnittelun merkeissä. Poliisin kanssa tehtävä yhteistyö painottuu väkivallan hallintaan ja rikosturvallisuuden kehittämiseen.
Valmiussuunnittelussa tehdään yhteistyötä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Sairaanhoitopiiri
osallistuu Pirkanmaan alueelliseen riskinarvioon ja siitä seuraavien suunnitelmien laadintaan. Valmiussuunnittelua tehdään yhdessä viranomaisten ja kuntien sekä Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien, Aluehallintoviraston ja Puolustusvoimien kanssa. Vuosittain järjestetään vähintään
yksi häiriö- tai erityistilanneharjoitus.
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Tietoturva ja tietosuoja (kyberturvallisuus)
PSHP:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan sekä hallintamalliin on koottu sairaanhoitopiirissä noudatettavat tietoturvan ja tietosuojan tavoitteet, periaatteet, toteuttamisen organisointitavat ja vastuut.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tietosuojasta ja tietoturvasta vastaa tietohallintojohtaja tietosuoja- ja
tietoturvapolitiikassa kuvatulla tavalla. Sairaanhoitopiirille on nimetty tietosuoja- ja tietoturvavastaavat. Lisäksi tietoturva- ja tietosuojatyötä toteutetaan suunnitelmallisesti tietoturva- ja tietosuojaryhmien sekä tietosuojan- ja turvanyhteyshenkilöiden ryhmän toimesta.
Palvelujensa toiminnan varmistamiseksi PSHP on sitoutunut kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöön perustuvaan tietoturvan ja tietosuojan ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen sekä rekisteröityjen
oikeuksien tehokkaaseen toteuttamiseen. Tietoturva- ja tietosuojatyön tavoitteena on henkilötietojen
ja muiden luottamuksellisten tietojen eheys, saatavuus, käytettävyys ja kiistämättömyys kaikissa
käsittelytoiminnoissa koko tiedon elinkaaren ajan riippumatta siitä, missä muodossa tieto on. Tietoturvan riittävä taso mitoitetaan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.
EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi 25.5.2018. PSHP teetti ulkopuolisen selvityksen liittyen tietosuojan nykytilan ja sen kehitystarpeiden arviointiin vuonna 2017. Hankkeessa kartoitettiin
tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä muutoksia tietosuojan hallintaan ja henkilötietojen
käsittelyn prosesseihin, käytäntöihin ja teknologiaan.
Selvityksessä tehtäviksi suositeltavat toimenpiteet on priorisoitu. Toimenpiteitä ryhdyttiin toteuttamaan heti loppuraportin ja tiekartan valmistumisen jälkeen syksyllä 2017. Erityisesti kriittisimmät
havaintojen kohteet korjattiin 25.5.2018 mennessä. Toimenpiteitä jatkettiin vuoden 2018 loppuun
jatkuvalla projektilla. Vuoden 2019 - 2020 aikana varaudutaan jatkamaan tarvittavia toimenpiteitä,
joissa huomioidaan tietosuoja-asetuksen lisäksi muun muassa myös kansallinen tietosuojalaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki, laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä saavutettavuusdirektiivi.
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä koskettaa merkittävästi sairaanhoitopiirin toimintaa, tutkimuksen ja tiedolla johtamisen kohdalla. Vuonna 2019 aloitettu erillinen hanke, kyseisen
lain vaikutuksesta toimintaamme, saatetaan käytäntöön 2020 sen edellyttämällä tavalla.
PSHP:n tietosuojan ja tietoturvan hallinta perustuu tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaan sekä vuonna
2017 luotuun ISO27001-standardiin pohjautuvaan tietoturvasuunnitelmaan, jonka jalkauttamista on
tehty vuosina 2018 ja 2019. PSHP:n tietosuojan ja tietoturvan hallinnassa keskeisessä asemassa
ovat riskilähtöinen kehittäminen, ihmisten osaamisesta huolehtiminen sekä reagointikyky erilaisiin
tietoturvapoikkeamiin.
PSHP:n teknistä ympäristöä eli tietoliikenneverkkoa ja muuta ICT –infraa uudistetaan ja ylläpidetään
jatkuvasti siten, että sen toimintavarmuus, turvallisuus ja suorituskyky entisestään paranee. Pitkän
aikavälin haaste on kyberturvallisuuden periaatteiden juurruttaminen terveydenhuoltoon, mahdollistaen kuitenkin potilaan hyvä hoito. Tavoitteena on, että kyberturvallisuus otetaan jatkossa entistä
järjestelmällisemmin huomioon potilaan hoitoon vaikuttavana asiana.
PSHP on osallistunut Kyberterveyshankkeeseen, joka on osa Huoltovarmuuskeskuksen Kyber2020
-ohjelmaa. Hankkeessa on luotu rakenteita, joilla parannetaan terveydenhuollon organisaatioiden
kyberturvallisuutta pitkäjänteisesti, on parannettu sairaalan ja potilashoidon toimintavarmuutta sekä
on läpiviety konkreettisia hankkeita, joilla kehitetään sairaaloiden kyberturvallisuusvalmiuksia ja palveluja. PSHP tulee hyödyntämään hankkeen toimintamalleja, materiaaleja ja saatuja oppeja toiminnassaan.
Vuosina 2019-2020 erityisiä kehittämiskohteita ovat:
·

Vuonna 2018 käyttöönotettu sähköinen tietoturvan ja tietosuojan osaamistasotestin muuttaminen pakolliseksi, jotta varmistetaan henkilöstön riittävä ymmärrys työtehtävien edellyttämästä
tietoturvasta ja tietosuojasta.
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·

Kehitetään edelleen teknistä havainnointi- ja reagointikykyä erilaisiin kyberpoikkeamiin liittyen. Tekninen havainnointikyky yhdessä 24/7 miehitetyn valvontapalvelun kanssa takaavat
välittömän reagoinnin ja puuttumisen havaittuihin uhkiin.

·

Parannetaan omaa ja kumppaniemme toimintakykyä poikkeustilanteiden varalla mm. säännöllisesti harjoittelemalla.

·

Osallistutaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) vetämään hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää terveydenhuollon tietoturvaa ja valmiuksia kansallisesti luomalla terveyden huollon toimintaympäristöä mukaileva tekninen harjoitteluympäristö ja harjoittelukonsepti.

·

Huomioidaan tietosuoja ja tietoturva saumattomana osana hankintoja ja käyttöönottoja.

·

Jalkautetaan tietoturvan huomioiva konsepti mobiililaitteita ja niiden käyttöä varten.

·

Jatketaan säännöllisten riskiarvioiden tekemistä PSHP:n tietojärjestelmiin ja ICT-infraan. Tämä mahdollistaa systemaattisesti toimenpiteiden ja kehittämisen kohdistamisen toiminnan
kannalta suurimpien riskien eliminointiin tai riskitason pienentämiseen.

·

Kehitetään tietosuojaryhmän toimintamallia ja yhtenäistetään tietoturvaryhmän toimintamallin
kanssa tarvittavilta osin.

·

Rekrytoidaan kokopäiväinen tietoturvavastaava, joka yhdessä tietosuojavastaavan, tietoturvaasiantuntijan sekä tietosuoja-asiantuntijan kanssa muodostaa toimintaa aiempaa paremmin
tukevan tiimin.

Omaisuus- ja rahoitusriskit
Omaisuusriskit liittyvät rakennusten ja laitteiden hankintaan sekä käyttöön. Periaatteelliset ratkaisut
tehdään strategisina linjauksina sekä osana toiminta- ja taloussuunnittelua ja erityisesti investointien
suunnittelua. Rakentamiseen ja muihin investointeihin liittyviä toiminnallisia, tilankäyttöön liittyviä ja
taloudellisia riskejä on tähän mennessä pohdittu hanke- ja rahoitussuunnitelmissa toimintojen tehostamisen ja kannattavuuden näkökulmista. Uudistamisohjelmaan liittyvien investointien rahoitusriskejä on selvitetty useilla omana töinä tehdyillä sekä ulkopuolisten tekemillä selvityksillä ja laskelmilla.
Uudistamisohjelman ensimmäisen vaiheen investointien eli ns. etupihahankkeen olevan lähes valmis, voidaan todeta, ettei hankkeen riskit toteutuneet.
Sairaanhoitopiiri omistaa itse ydintoiminnoissa tarvittavat tilat ja laitteet Hatanpään sairaalaa ja tehoosastoa lukuun ottamatta. Tämä on perusteltua myös riskienhallinnan näkökulmasta. Erikseen päätetyissä poikkeuksissa on käytetty vuokrausratkaisuja ja yhdessä kohteessa leasingrahoitusta. Ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrä on ollut kasvussa, mutta niissä on etenkin hallinnollisia toimintoja.
Käytöstä poistuneet tilat pyritään realisoimaan. Vajaalla käytöllä oleville tiloille haetaan kiinteistökehittämisen keinoin uusia käyttäjiä, jotta ne eivät rasittaisi sairaanhoitopiirin ydintoimintoja. Sairaanhoitopiirin käytöstä on viime vuosina vapautunut tiloja Mänttä-Vilppulassa, Ylöjärvellä (Ylinen) ja
Kangasalassa (Kaivanto). Mänttä-Vilppulan sairaalan myynti ei ole toistaiseksi onnistunut. Ylisten
alueen realisointia jatketaan yhdessä Ylöjärven kaupungin kanssa. Myös Kaivannon sairaalakiinteistön myyntiä on valmisteltu yhteistyössä sijaintikunnan kanssa, mutta toistaiseksi tuloksetta. Pitkäniemen alueen kehittämisestä ja mahdollisesti myynnistä on aloitettu syksyllä 2019 projekti.
Uudisrakentamisen alle jääviä vanhoja ja osittain huonokuntoisia rakennuksia on purettu Taysin
keskussairaalan alueella. Tämä osaltaan vähentää kiinteistöihin sisältyvää kokonaisriskiä.
Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu täysarvovakuutuksella, jonka kattavuus tarkistetaan vuosit-
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tain. Ajoneuvoilla on liikenne- ja vapaehtoinen ajoneuvovakuutus. Vakuutusturva kilpailutettiin
vuonna 2017. Vakuutusyhtiönä toimii kilpailutuksen jälkeen Pohjola Vakuutus.
Potilasvahinkovakuutusvarauksen vaihtelu viime vuosina on aiheuttanut merkittäviä taloudellisia
haasteita. Ongelmana on etenkin vastuiden määrän muutosten ennakoimattomuus.
Rahoitusriskit liittyvät kassavarojen ja vieraan pääoman hoitoon. Sairaanhoitopiiri on osa kuntasektoria, jonka luottokelpoisuus on edelleen erittäin hyvä. Rahoituksen saatavuus ei siten ole ollut
ongelma. Nykyisin kuitenkin investointien elinkaaren mittaista, pitkäaikaista rahoitusta tarjoaa vain
muutama toimija. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli neuvotellut Euroopan Investointipankin kanssa
rahoituksen puitesopimukset, jotka turvasivat edullisen lainarahoituksen saamisen uudistamisohjelman investointiohjelman ensimmäiseen osaan. Nämä puitesopimukset päättyivät vuoden 2018
lopussa. Uusia puitesopimuksia voidaan suunnitella sitten, kun uudistamisohjelman toisesta vaiheesta on päätöksiä. Niinpä vuonna 2020 lainat tullaan kilpailuttamaan todennäköisesti erillisinä.
Lainojen korkojakautuma on pidetty tasapainoisena muuttuvien ja kiinteiden korkojen suhteen,
mikä vaimentaa rahoitus- ja pääomamarkkinoiden jyrkkien muutosten vaikutusta sairaanhoitopiirin
korkokustannuksiin. Osa muuttuvakorkoisista lainoista on lisäksi suojattu erillisin koronvaihtosopimuksin. Sopimukset ovat nykyään ns. perinteisiä, kiinteitä korkosuojauksia. Tällä on pyritty minimoimaan korkoriskit. Koska yleinen korkotaso on ennätyksellisen alhainen, niin lainojen suojausastetta tullaan nostamaan vuoden 2020 aikana. Lainasalkun (sisältäen korkosuojaukset) keskikorko oli lokakuussa 2019 0,86 %.
Vuonna 2016 teetettiin rahoitusriskien kartoittamiseksi ulkopuolisen asiantuntijatahon tekemä
PSHP:n lainasalkkuanalyysi, jolla kartoitettiin nykyisen lainasalkun riskejä sekä arvioitiin tulevia
suojaustarpeita. Analyysin perusteella nykyiseen lainasalkkuun ei sisälly normaalista poikkeavia
riskejä.

Konsernivalvonta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernivalvontaa ja konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden
suunnittelua ja ohjausta koskevat ohjeistukset on päivitetty vuosien 2017 ja 2018 aikana. Ohjeissa
on huomioitu kuntalain konserniohjausta korostavat vaateet sekä muutenkin konsernivalvonnan ja
-ohjauksen tämän päivän tarpeet.
Konserniraportointi sekä muu ohjaukseen ja valvontaan liittyvä kanssakäyminen sairaanhoitopiirin
ja yhtiöiden kesken jatkuu nykyisellä vakiintuneella tavalla. Sairaanhoitopiirin konsernityöryhmä
vastaa konsernivalvonnan operatiivisesta toteuttamisesta. Konsernityöryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, konserniohjauksen päällikkö, hallintoylilääkäri ja konserniasioiden
controller. Konsernityöryhmä neuvottelee konserniohjauksen vuosikellon mukaisesti useamman
kerran vuodessa konserniyhtiöiden edustajien kanssa ja lisäksi aina tarvittaessa. Lisäksi konsernityöryhmä käsittelee konsernin ohjaukseen ja valvontaan liittyviä asioita kokouksissaan. Näiden
kokousten perusteella sairaanhoitopiirin hallitukselle raportoidaan ajankohtaiset konserniasiat hallituksen kokousta edeltävässä hallituksen infossa ja tarvittaessa hallituksen iltakoulussa. Keväisin
ja syksyisin järjestetään yhtiöiden kanssa konsernineuvottelut, johon osallistuvat sairaanhoitopiirin
ja yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, yhtiöiden toimitusjohtajat ja talousjohtajat sekä konsernityöryhmä.
Sairaanhoitopiirin konserniyhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen toimintaa seurataan myös yhteisöjen
hallintoelimissä toimivien sairaanhoitopiirin edustajien ja sisäisen valvonnan kautta.
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SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIYHTEISOT JA NIILLE ASETETUT
TAVOITTEET
Kuntalain mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä
tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohjeen
mukaan kuntayhtymän omistajapoliittiset tavoitteet määritellään tarkemmin valtuuston päättämissä
omistajapolitiikan linjauksissa. Konserniyhteisöjä koskevat tavoitteet ja linjaukset tehdään toimintaja taloussuunnitelmassa.

Sairaanhoitopiirin konserniyhteisöt ovat
Tytäryhteisöt: Coxa Oy, Fimlab Laboratoriot Oy, FinnMedi Oy, TAYS Sydänsairaala Oy ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö. Näistä Coxa Oy, TAYS Sydänsairaala Oy ja Tays Tukisäätiö
ovat itsekin konserneita. FinnMedi Oy:n tuotannollinen toiminta loppui vuoden 2018 aikana. Sen lakkautusprosessi on meneillään.
Osakkuusyhteisöt: FinnHEMS Oy, Istekki Oy, Tullinkulman Terveys Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Pirkanmaan Monetra Oy ja Pirkanmaan Voimia Oy.
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Coxa Oy
Coxa Oy on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP)tytäryhtiö, josta sairaanhoitopiiri omistaa 62 prosenttia ja Coxa Oy omistaa Tekonivelsairaala Coxa Oy:n koko osakekannan.
Vuonna 2019 Coxassa tehdään noin 5000 tekonivelleikkausta, Coxa-konsernin liikevaihdon ja leikkausmäärän arvioidaan kasvavan vuonna 2019 yli 10%. Leikkausmäärän kasvun ja toiminnan jatkuvan kehittämisen ansiosta on Coxan kustannusten nousu yleistä inflaatiota hitaampi.
Coxa vastaa tekonivelkirurgian päivystystoiminnasta Pirkanmaalla. Vapaan hoitopaikan valinnan
(VHV) perusteella erityisvastuualueelta ja muualta Suomesta tulevien potilaiden määrä on kasvanut merkittävästi vuosina 2016 – 2019 ja kasvun odotetaan jatkuvan vielä 2020, potilaista 45% on
Pirkanmaan ulkopuolelta. Samanaikaisesti maksusitoumuksien perusteella tulevien potilaiden
määrä on pysynyt ennallaan. Tekonivelleikkauksien valtakunnallisia kilpailutuksia ei viime vuosina
ole järjestetty.
Coxan toimintaa ja laadunhallintaa kehitetään lean-hospital ajattelun mukaisesti. Tavoitteena on
edelleen parantaa leikkaustoiminnan laatua ja prosessien suorituskykyä, erinomaisesta asiakaskokemuksesta tinkimättä. Osoituksena toiminnan laadusta, Coxa antaa tehdyille ensileikkauksille
kahden vuoden takuun ensimmäisenä sairaalana Suomessa. Leikkaustoiminnan tuottavuutta on
parannettu tekemällä enemmän leikkauksia säännöllisenä työaikana ja lyhentämällä vuodeosastohoidon hoitojaksojen pituutta ensileikkauksissa 1-3 päivään. Coxalle on myönnetty ISO 9001:2015standardin mukainen laatusertifikaatti.
Coxassa leikattujen pirkanmaalaisten potilaiden tekonivelleikkauksien seuranta on keskitetty Coxaan, mikäli kunnan kanssa on niin sovittu. Coxan antaman kahden vuoden takuun edellytyksenä
on, että potilaat ovat Coxan määräaikaisseurannan piirissä, samalla toteutuu kattava leikkauksen
vaikuttavuusmittaus.
Coxalla on käynnissä yhteistyöhanke armenialaisen sairaalayhtiön kanssa. Tarkoitukseen on luotu
konsepti, jota voidaan hyödyntää myös muissa yhteistyöhankkeissa. Coxa on tiedottanut neuvotteluista Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa, joissa tavoitteena on käynnistää Coxan tekonivelleikkaustoiminta Kanta-Hämeen keskussairaalassa viimeistään uuden Assi-sairaalan avautuessa
2024.
Coxa kilpailutti tekonivelimplantit vuonna 2016. Kilpailutukseen sisältyi myös muita tekonivelkirurgiassa tarvittavia varusteita ja laitteita, tekonivelleikkaustoiminnan kehittämistä ja toimittajille myytävää tekonivelimplanttien vaikuttavuusdataa. Materiaalien hankintakustannuksissa saavutettu kustannussäästö on osaltaan vaikuttanut Coxan palvelujen hintojen alentamiseen vuonna 2017-2019.
Coxa vuokraa Taysille leikkaussalia henkilökuntineen reumakirurgiaan ja muuhun Taysin osoittamaan toimintaan siten, että vain leikkaava lääkäri tulee Taysista. Suunnitelman mukaan Taysille
vuorattu sali tulee Coxan omaan käyttöön vuoden 2020 alussa leikkaustoiminnan määrän kasvattamiseksi erityisesti VHV potilailla keskittämisasetuksen periaatteen mukaisesti. Vuodeosasto- ja
majoitustilaa kasvatettiin syksyn 2019 aikana 17 vuodepaikalla siirtämällä hammaslääkäritoimintaan vuokrattua tilaa takaisin Coxan omaan käyttöön, jolloin koko 7 leikkaussalin kapasiteettia voidaan hyödyntää täysimääräisesti viimeistään vuoden 2020 alusta lähtien.
Coxa vastaa alansa koulutus- ja tutkimustoiminnasta. Erikoistuvien lääkärien koulutus suunnitellaan yhteistyössä Taysin toimialueiden kanssa. Tutkimustoiminnan Coxa rahoittaa pääosin itse,
valtion tutkimusrahoitus on pienentynyt vuosien aikana huomattavasti Coxan tutkimuspisteiden
kasvusta huolimatta. Tutkimusrahoitusta haetaan myös muualta.
PSHP:n Coxa Oy:lle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2020 ovat:
·

Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€

·

Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2020
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·

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”)

Fimlab Laboratoriot Oy
Fimlab Laboratoriot Oy:n on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhteisesti omistama laboratoriopalvelujen tuottaja.
Yhtiön palvelutuotannon ennustetaan vuosina 2020 - 2022 pysyvän vuoden 2019 tasolla. Palvelukysyntää vähentävät edelleen kuntien tekemät kokonaisulkoistukset ja erityisesti työterveydenhuoltoliiketoiminnan ulkoistukset. Uuden hankintalain siirtymäajan päättyminen ja ulkomainen kilpailu ovat
muuttamassa toimintaympäristöä ja laboratorioalan markkinatilannetta.
Fimlab on päävastuullisena toimijana käynnistänyt hankkeen, jossa eri useat julkisomisteiset laboratoriotoimijat pyrkivät vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin yhteisen yrityksen kautta. Tarkoituksena on turvata maakuntien terveydenhuollon tarvitsemat laadukkaat ja kilpailukykyiset laboratoriopalvelut myös uudessa markkinatilanteessa. Lisäksi yliopistosairaanhoitopiirien käynnistämä hanke laboratoriotoimintojen yhdistämismahdollisuuksista jatkuu.
Yhtiön tietojärjestelmien uudistamishanke etenee suunnitellusti ja mahdollistaa entistä laajemman
yhteistyön myös muiden maakunnallisten laboratoriotoimijoiden kanssa.
Yhtiön toiminta on rahoitettu 16,0 miljoonan euron osakaslainoilla. Yhtiö lyhentää osakaslainoja lainasuunnitelmien mukaisesti 3,8 miljoonalla eurolla vuosien 2020 – 2022 aikana.
Yhtiö pyrkii varautumaan tuleviin muutoksiin toimintaa rakentamalla uudenlaisia toimintamalleja ja
kumppanuuksia. Yhtiö edistää yliopistosairaanhoitopiirien aloitteesta tehtävää selvitystä in-house –
toiminnan yhdistämisestä. Hinnoittelua kehitetään omistajaohjauksen mukaisesti aiheuttamisperiaatteen suuntaan. Kokonaisuutena laskutus sairaanhoitopiiriltä pysynee entisellä tasollaan. Nousua
laskutukseen aiheuttaa lähinnä volyymin kasvu sekä kalliiden genetiikan erikoistutkimusten käytön
lisääntyminen vaativassa erikoissairaanhoidossa.

PSHP:n toiminta– ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020

47

Tays Sydä nkeskus Oy
TAYS Sydänkeskus Oy on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (94 %) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin
(6 %) yhteisesti omistama sydänpotilaiden ja rintaelinkirurgisten potilaiden hoitoon erikoistunut sairaala. Yhtiöllä on kaksi kokonaan omistettua tytäryhtiötä (SK Hankintapalvelut Oy ja Helsingin Sydänsairaala Oy) ja se muodostaa PSHP:n kuntayhtymäkonsernissa alakonsernin. Yhtiö harjoittaa
sairaalatoimintaa nimellä Sydänsairaala. Yhtiön tavoitteena on yhtiöjärjestyksen mukaisesti vaikuttavan ja kustannustehokkaan potilashoidon turvaaminen.
Yhtiö tuottaa palveluja Tampereella Taysin ja Hatanpään toimipisteissä sekä Valkeakoskella, Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Helsingissä. Kardiologian, sydän- ja rintaelinkirurgian sekä sydänanestesiologian jatkuva päivystysvalmius sekä vaativin hoitotoiminta ovat keskitetty Taysin toimipisteeseen, samoin kuin koulutustoiminnan koordinointi sekä tutkimusyksikkö. Tampereen yliopiston kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian professorit ovat keskeisessä roolissa tutkimus- ja koulutustoiminnassa.
Sydänsairaala on uudistanut strategian vuodesta 2018 alkaen ja sen toteuttamista jatketaan vuonna
2020. Tavoitteena on potilaiden oikea-aikainen ja vaikuttava hoito oireista hyvään elämään ja kokonaisvastuu potilaan hoitopolusta. Sydäntutkimusten ja erityisesti vaativan sydänhoidon kysynnän
arvioidaan kasvavan valtakunnallisesti.
Hoitoon pääsyn Sydänsairaalan toimipisteisiin arvioidaan vuonna 2020 toteutuvan Pirkanmaalla,
Kanta-Hämeessä ja Helsingissä hyvin tai erittäin hyvin. Huomioiden hoidon odotusajat julkisella sektorilla, odotetaan hoitopaikan vapaan valintaoikeuden perusteella muualta kuin Pirkanmaalta ja Kanta-Hämeestä hoitoon hakeutuvien potilaiden määrän kasvavan edelleen selvästi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vuoden 2020 palvelutilaus on neljä prosenttia suurempi
kuin vuoden 2019 palvelutilaus lisättynä Hatanpään vuodeosasto B5:n siirtymisen vaikutuksella
1.5.2019 alkaen osaksi Sydänsairaalaa. Palveluiden kysynnän ja määrän Pirkanmaalla odotetaan
kasvavan maltillisemmin kuin ulkoisten sopimusasiakkaiden. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa yhtiö jatkaa vaikuttavuusperustaisen tavoitekustannusmallin toteuttamista vuonna 2020.
Yhtiö pyrkii omistaja-asiakkaiden palvelusopimustasojen toteuttamiseen toimintaa kehittämällä ja
erityisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitopolkuyhteistyötä lisäämällä. Käytännön esimerkkejä ovat muun muassa etä- ja lähikardiologiapalvelujen hyödyntäminen hoitopolun tukena sekä Tampereen kaupungin kanssa kehitetty ja pilotoitava vastuullinen hoito-organisaatio
(VHO) -malli. Palvelujen yksikköhinnat säilyvät vuonna 2020 keskimäärin ennallaan tukien palvelusopimustavoitteiden toteutumista.
Yhtiön liikevaihdon odotetaan vuonna 2020 kasvavan ja kannattavuuden paranevan muun muassa
laajan tuottavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman ansiosta. Strategian toteuttamiseksi Yhtiö
on uudistanut organisaatio- ja johtamismallia keväällä 2020. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhtiölle
vuodelle 2020 asettamat tavoitteet ovat seuraavat:
·

Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€.

·

Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2020.

·

Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta.

·

NPS yli 90 %.
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Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisä ä tiö sr
Tukisäätiön tarkoituksena on yleishyödyllisenä säätiönä edistää ja tukea Tampereen yliopistollisen
sairaalan toimintaa, henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden
Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi tukisäätiö edistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaitosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Tukisäätiö ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia ja ohjaa varat lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen Tampereen yliopistolliselle sairaalalle. Taysin yksiköt käyttävät lahjoitusvaroja tukisäätiön
hallituksen hyväksymien käyttösuunnitelmien perusteella.
Tukisäätiön hallitus käsittelee syyskokouksessaan Taysin yksiköiden käyttösuunnitelmia vuodelle
2020 runsaan miljoonan euron edestä. Lisäksi tukisäätiö jakaa vuonna 2020 henkilökunnan koulutukseen käytettäviä apurahoja. Tukisäätiö varautuu jakamaan tieteelliseen tutkimustyöhön avoimen
haun perusteella yhteensä noin 350 000 euroa. Koulutus- ja tutkimusapurahat säätiö rahoittaa ylijäämästään sekä testamentti- ja lahjoitusrahastoistaan.
Tukisäätiöllä on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Tukisäätiön strategian mukaisesti varoja kerätään erityisesti tieteelliseen tutkimukseen. Keräysvaroilla voidaan tukea myös uusien hoitokäytäntöjen ja -välineiden kehittämistä ja hankintaa sekä potilaiden ja heidän läheistensä viihtyvyyttä.
Tampereen yliopiston käytössä oleva Arvo-rakennus on vuonna 2020 säätiön tärkeä tulonlähde. Rakennus on vuokrattu 25 vuoden vuokra-ajalla vuodesta 2009 alkaen. Vuokrauksessa on noudatettu
yleisiä kiinteistön vuokrasopimusehtoja ja vuokra on sidottu indeksiin.
Merkittävä tulonlähde ovat myös kiinteistöosakeyhtiö Finn-Medi Deltan osakkeet, jotka oikeuttavat
hallitsemaan noin 30 % kiinteistön tiloista. Tilat on vuokrattu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Fimlab Laboratoriot Oy:n käyttöön.
Tukisäätiön omistamat kiinteistöosakeyhtiöt − Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talo, Kiinteistö Oy Solkikadun Kissantassu ja Kiinteistö Oy Kissantassu − toimivat vakiintuneella tavalla vuokraten asuntoja
ensisijaisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilökunnalle. Keskinäisenä kiinteistöyhtiönä
toimivalta Kiinteistö Oy Kissanmaan Y-talolta tukisäätiö saa vuokratuoton huoneistojen vuokrauksesta suoraan, ja saatu tulo on yleishyödylliselle säätiölle verovapaata. Asuntojen vuokraustoiminta hyödyttää Taysia turvaamalla osaltaan henkilökunnan riittävyyttä ja toimien vetovoimatekijänä. Tästä
syystä asuntojen vuokrat on pyritty pitämään kohtuullisina.
Tays tukisäätiölle laadittiin vuonna 2018 sijoitusstrategia ulkopuolisen asiantuntijan avustamana.
Näin voidaan turvata säätiön varallisuus, koska lahjoitus- ja testamenttivaroja ei yleensä saada käytettyä välittömästi, vaan siihen menee tavallisesti 1-5 vuotta. Hallitus seuraa sijoitussuunnitelman
toteutumista kokouksissaan.
Säätiö hankkii taloushallinnolliset palvelut Accountor-tilitoimistolta. Accountor laatii talousseurantaraportin kuukausittain. Lahjoitus- ja testamenttivaroja käsitellään kirjanpidossa määrätarkoitukseen
sidottujen rahastojen periaatteella, jolloin kirjanpidosta voi helposti tarkistaa, että määrättyyn tarkoitukseen sidottuja varoja on käytetty määräyksen mukaisesti.
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TULOSLASKELMAOSA
Talousarvion rakenne ja sisä ltö
Sairaanhoitopiirin talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan sekä liitetietona Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vastaavan laskelman. Talousarvion käyttötalousosa sekä tuloslaskelmaosa muodostuvat Taysin toimialueiden, Taysin palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon talousarvioista vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosille 2021 – 2022. Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken luvut sisältyvät Taysin toimialueiden lukuihin sisälle. Talousarviot ovat tuloslaskelmamuotoisia.
Sairaanhoitopiirin talousarvion tuloslaskelmaosassa vuodelle 2020 ja investointiosassa vuosille 2020
– 2022 esitetään erikseen sairaanhoitopiiri kokonaisuutena ja sairaanhoitopiiri ilman liikelaitosta. Talousarvion taloussuunnitelmavuodet 2021 – 2022 sekä rahoitusosa esitetään ainoastaan sairaanhoitopiirin kokonaistasolla mukaan lukien liikelaitos.
Talousarviovalmistelussa toimintayksiköt jaetaan määrärahaohjattuihin yksiköihin, taseyksiköihin ja
kunnalliseen liikelaitokseen. Liikelaitoksena toimii Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos. Silmäkeskus toimii taseyksikkönä. Muut toimintayksiköt ovat määrärahaohjattuja yksiköitä. Näistä yhtymähallinnon vastuualueet sekä osittain TKI-keskus ovat lisäksi ns. vyörytysyksiköitä, joiden nettokustannukset sisältyvät muiden toimi- ja palvelualueiden tuloslaskelmariviin ”laskennalliset erät”.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sitovuustasot on esitetty luvussa 'Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuonna 2020.

Kä yttö suunnitelmat
Valtuuston hyväksymä talousarvio tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä vastuualue- ja vastuuyksikkötasolle. Käyttösuunnitelmat laaditaan tammikuun 2020 loppuun mennessä.
Käyttösuunnitelmien mukaiset tulot ja menot tallennetaan tuolloin taloussuunnittelujärjestelmään.
Käyttösuunnitelmat vahvistaa sairaanhoitopiirin hallitus sekä liikelaitokselle johtokunta. Johtokunnan
vahvistama käyttösuunnitelma tulee toimittaa sairaanhoitopiirin johtajalle, taloustoimistoon sekä laskentapäällikölle 14.2.2020 mennessä.

Talousarvion laadintaperiaatteet
Tuotot
Talousarvion lähtökohtana on toimialueiden tekemät arviot jäsenkuntien sekä ulkokuntien palveluiden käytöstä vuodelle 2020. Palvelusopimuksia ei ole kuntien kanssa solmittu vuodelle 2020. Myyntiarvioiden pohjana käytettiin vuosien 2018 ja 2019 toteumia sekä tiedossa olevia merkittävimpiä
kustannustasoon tai toimintaan vaikuttavia muutoksia. Erityisesti uudistamisohjelman etupiha-osion
valmistuminen vaikuttaa toimialueiden vuoden 2020 kustannuksiin. Toimialueiden toiminta on suunniteltu siten, että tarvittavat palvelut voidaan tuottaa asiakkaille talousarviovuoden aikana. Toimialueet ja sisäisiä palveluita tuottavat yksiköt ovat talousarviovalmistelussaan yhdessä arvioineet, kuinka
paljon ne tarvitsevat sisäisiä palveluita. Tämä on pohjana myös sisäisiä palveluita tuottavien yksiköiden talousarviovalmistelussa.
Myyntituottoja tulee myös varsinaisen hoitotoiminnon ulkopuolelta. Nämä myynnit budjetoidaan riville
muut myynnit. Näistä merkittävin erä on sairaala-apteekin lääkemyynnit suoraan jäsenkunnille.
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Sisä iset palvelut
Palveluyksiköiden muille yksiköille tuottamien sisäisten palveluiden myynnit (ml. sisäiset lääkemyynnit) on sovittu sisäisten asiakkaiden kanssa ja täsmätty sisäisten palveluiden ostojen (ml. sisäiset
lääkeostot) kanssa ja ne sisältyvät ao. toimi- ja palvelualueiden sekä palvelukeskusten tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin ja samalla myös toimi- ja palvelualueiden sekä palvelukeskusten tulostavoitteisiin.

Opetus- ja tutkimustoiminta (EVO)
Vuodesta 2012 alkaen valtion tutkimusrahoitus (VTR) on myönnetty erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle jaettavaksi, joka päättää rahoituksen jakamisesta alueen terveydenhuollon yksiköille
hakemusten perusteella. Valtion korvaus (koulutus-EVO) lääkärien koulutukseen osoitetaan aiempaan tapaan suoraan koulutusta antaville yksiköille.
Lääkärikoulutuksen osalta EVO-tuottoja arvioidaan vuonna 2020 saatavan 9,57 milj. euroa, josta
7,65 milj. euroa kohdistetaan toimialueille liiteosassa esitetyn laskelman mukaisesti. Valtion vuoden
2020 talousarviossa tutkimusrahan ennakoidaan kasvavan 25 milj. euroon, josta Tays ervatutkimustoimikunnalle (ETT) myönnettävä rahoitus olisi 3,36 milj. euroa. ETT päättää rahoituksen
jakamisesta alueen terveydenhuollon yksiköille hakemusten perusteella. Hakemus muodostuu terveydenhuollon yksiköiden tutkijoiden jättämistä tutkimushanke-esityksistä. Erityisvastuualueen tiedetoimikunnan tekemän hanke-esitysten arvioinnin pohjalta erityisvastuualueen tutkimustoimikunta
päättää vuoden 2020 tutkimusrahoituksen jakamisesta hakijaorganisaatioiden tutkimushankkeille
marraskuun 2019lopulla.
Tutkijoille ja tutkimusryhmille myönnetty valtion tutkimusrahoitus hallinnoidaan keskitetysti tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiokeskuksen (TKI-keskus) toimesta. TKI-keskus budjetoi sairaanhoitopiirin
tutkimusrahoitusosuuden. Toimialueet budjetoivat edelleen tutkimusrahoituksella palkattavien tutkimuskoordinaattorien palkkauskustannukset ja veloittavat pääosan niistä sisäisinä hallinnointipalkkioina tiedekeskukselta. Koulutus-EVO -korvausten käyttösuunnitelmat Taysissa ja yhtymähallinnossa sekä liikelaitoksessa laaditaan vastuuyksikkötason käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Koulutus-EVO –toiminnan tuotot ja kulut kohdistetaan vastuualuetasolla EVO-kustannuspaikoille.

Asiakasmaksut
Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen
sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin. Potilasmaksuista
lähetetään lasku jälkikäteen. Potilasmaksutulot on arvioitu tilauksiin ja palvelutarvearvioon perustuvan palvelutuotannon mukaisesti. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää asiakasmaksujen tason asiakasmaksuasetuksen asettamien rajojen puitteissa. Vuodelle 2020 ei talousarvioon ole suunniteltu
muutosta asiakasmaksuihin, vaan ne perustuvat jo vuonna 2019 käytössä olleisiin maksuihin, jotka
ovat seuraavat:
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Euroa
Hoitopäivämaksu, somaa nen

47,90

Hoitopäivämaksu, psykiatrinen

22,50

Maksukaton yli ävä lyhytaikaisen laitoshoidon maksu

17,90

Poliklinikkamaksu

41,20

Päiväkirurginen toimenpidemaksu

116,10

Sarjahoitomaksu

9,00

Kuntoutushoitomaksu

16,90

Ko sairaalatoiminnan maksu (esh)

41,20

Yhteispäivystysmaksu

41,20

Terveyskeskusmaksu

17,70

Käy ämä ä/peruu ama a jätetystä palvelusta peri ävä maksu

50,8

Kehitysvammahuollolla on erilliset asiakasmaksut. Hoitomaksujen kertymäarviossa on otettu huomioon, että ns. maksukatto on 683 euroa ja että tämän jälkeen palvelut ovat maksuttomia vuoden loppuun asti lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään 17,90 euroa hoitopäivältä.

Erityisvelvoitteet
Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 21 §:n mukaan erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten
kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä tilikauden alun asukaslukuun perustuva maksu, jonka valtuusto vahvistaa vuosittain.
Vuonna

2020

jäsenkunnilta

peritään

erityisvelvoitemaksua

17,2

euroa

/

asukas.

Erityisvelvoitemaksun tuotto on noin 9.193.300 euroa. Se on laskenut edellisestä vuodesta johtuen
perusterveydenhuollon apuvälineisiin arvioidusta menoerästä.
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Erityisvelvoitemaksu laskutetaan kunnan asukasluvun 1.1.2020 mukaisesti. Mikäli sairaanhoitopiirin
perimät asukaskohtaiset maksut ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, erotus palautetaan
jäsenkunnille tilinpäätöksen tasauslaskutuksen yhteydessä. Mikäli maksut alittavat toiminnasta aiheutuneet kustannukset, erotus laskutetaan kunnilta. Erityisvelvoitemaksu laskutetaan kunnilta kesäkuussa 2020.

Toimintakulut
Talousarviovalmistelussa vuotta 2020 leimaa uudistamisohjelman etupihahankkeen valmistuminen
ja kustannusten aktivoituminen käyttötalousmenoiksi. Tämä nostaa merkittävästi tilakustannuksia
edellisiin vuosiin nähden. Sairaanhoitopiirin poistot kasvavat talousarviossa noin 10 milj. euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden. Lisäksi ICT-kustannukset kasvavat merkittävästi digitalisaatiohankkeiden, etupihan varustamisen sekä muiden kustannustasoa kasvattavien muutosten vuoksi. Talousarviossa ICT-palveluostoihin on varattu yhteensä 9,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden
2018 tilinpäätöksessä. Muun yleisen kustannustason arvioitiin nousevan 3 % kahden vuoden yli
vuoden 2018 toteumaan verrattuna.

Palkat
Talousarviovalmistelussa on palkkakustannustasossa varauduttu kilpailukykysopimuksen loppumisen vuoksi lomarahojen palautumiseen täysimääräiseksi sekä varauduttu myös huhtikuussa 2019
tulleeseen 1 % yleiskorotukseen koko vuoden ajalle. Lisäksi talousarviovalmistelussa on huomioitu
vuoden 2019 aikana valmistunut työn vaativuuden arviointi ja sen vaikutukset palkkoihin. Kaikkiaan
palkkakustannustasossa nämä muutokset tarkoittivat kokonaistasolla 1,7% kasvua vuoteen 2019
nähden. Uusia vakansseja ei perusteta vuodelle 2020, paitsi jos rahoitus tulee kokonaisuudessaan
jäsenkuntamyyntien ulkopuolelta. Vuodelle 2019 kesken vuotta perustetut vakanssit ja henkilöstölisäykset vaikuttavat kuitenkin osittain nostavasti palkkoihin vielä myös vuodelle 2020. Vuonna 2020
mahdollisesti tuleville keskitetyille työmarkkinaratkaisuille ei ole talousarviossa tehty lainkaan varausta. Jos näitä muutoksia tulee, niin ne tulee huomioida talousarviomuutoksin vuoden 2020 aikana.
Palkkabudjetti on suunniteltu vastuualueittain ja ammattiryhmittäin keskiarvotyöpanoshinnoilla, joiden hintataso on tarkistettu sekä kuluvan vuoden että edellisvuoden toteumatason pohjalta. Palkkabudjetissa on huomioitu mahdolliset toiminnan järjestelystä aiheutuvat muutokset.

Henkilö stö sivukustannukset
Henkilöstösivukustannukset ovat 22,5 % palkoista, paitsi kehitysvammahuollon toimialueella 6 sosiaalikustannukset ovat 20,2 % palkoista, sillä sinne ei kohdisteta eläkemenoperusteisia eläkemaksuja, joista vastaavat entiset omistajakunnat, ja alueelle voidaan kohdistaa vain siellä aiheutuvat
varhaiseläkemenoperusteiset maksut (valtuusto 3.10.2008).
Henkilöstökorvaukset on arvioitu edellisten vuosien toteumien perusteella.
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Peruspä ä oman korko
Kuntien sairaanhoitopiiriin sijoittamalle sairaalakohtaiselle peruspääomalle on budjetoitu 2,5 %:n
korko. Taysin peruspääoman korko vuodelle 2020 on kohdistettu vuodelle 2019 budjetoitujen jäsenkuntamyyntien suhteessa Taysin toimialueille 1 – 5 ja 7-8. Toimialueelle 6 on kohdistettu vastaava
korko sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä siirtyneelle peruspääomalle. Peruspääoman korot on budjetoitu liiteosassa olevan taulukon mukaisesti.

Liikelaitoksen sisä isen pä ä oman korko
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on budjetoinut 7 %:n koron sairaanhoitopiirin liikelaitokseen
sijoittamalle peruspääomalle.

Sairaanhoitopiirin lainojen korot
Taysin kiinteistöihin kohdistuvien lainojen korot maksaa toimitilat -vastuualue. Korkokustannukset
jakautuvat edelleen toimintayksiköiden maksettavaksi osana toimitilat -vastuualueen toimitiloista perimää sisäistä pääomavuokraa.

Poistot
Poistot on laskettu valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Laskennalliset erä t
Yhtymähallinnon yleishallinnon, potilasvahinkovakuutuksen, keskitetyn kehittämistoiminnan sekä
tutkimus-infran nettokustannukset yhteensä 13,1 milj. euroa on kohdistettu liiteosassa olevan taulukon mukaisesti toimialueiden katettavaksi. Vyörytysyksiköiden nettokustannukset sisältyvät muiden
toimialueiden tuloslaskelmariviin ”laskennalliset erät”. Laskennalliset erät on jyvitetty toimialueille
vuoden 2019 talousarvion palkkojen sekä potilasvakuutuksen osalta tapahtuneiden potilasvahinkojen perusteella.

Sairaanhoitopiirin ylijä ä mä tavoite
Sairaanhoitopiirille ei ole asetettu yli– tai alijäämätavoitetta vuodelle 2020. Suunnitelmavuosille 2021
ja 2022 on suunniteltu ylijäämää, jotta vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseeseen jäänyt edellisten
vuosien kertynyt alijäämä (-2,3 milj. euroa) saadaan katettua.
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Tuloslaskelma 2020 – 2022
Talousarvio 2020
Sairaanhoitopiirin 2020 talousarviossa Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos mukaan lukien tilikauden tulos on - 0,2 milj. euroa. Poistoeron muutosta on suunniteltu 0,2 milj. euroa ja sen jälkeen
sairaanhoitopiirin ali-/ylijäämä on nolla. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos ilman liikelaitosta on 1,18 milj. euroa ja liikelaitoksen tulos 0,96 milj. euroa.
Talousarvion toimintatuotot (ilman sisäisiä eriä) kasvavat kokonaisuudessaan 60,0 milj. euroa (6,7
%) vuoden 2019 talousarvioon nähden ja 35,2 milj. euroa (4,1 %) ennusteeseen 2019
nähden.
Toimintakulut (ilman sisäisiä eriä) nousevat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 48,4 milj. euroa
(5,6 %) ja 19,2 milj. euroa (2,2 %) ennusteeseen 2019 nähden.
Toimintatuotoissa jäsenkuntamyynteihin on budjetoitu 40 milj. euron (6 %) kasvu vuoden 2019 talousarvioon nähden ja 29,4 milj. euron (4,4 %) kasvu vuoden 2019 ennusteeseen nähden. Ulkokuntamyynteihin on budjetoitu 18 milj. euron (16,3 %) kasvu vuoden 2019 talousarvioon ja 8,6 milj.
euron (7,1 %) kasvu vuoden 2019 ennusteeseen nähden. Sairaanhoitopiirin kuntahintoihin tehdään
noin 3% keskimääräinen korotus ennen kaikkea kilpailukykysopimuksen loppumisen sekä vuonna
2018 tehdyn hinnan alentamisen palauttamisen vuoksi. Erityisvelvoitemaksut pienenevät 400 t€ (4,3 %) vuodesta 2019, mutta EVO- ja VTR-tuottoihin odotetaan 1,5 milj. euron (13,5%) kasvua vuoteen 2019 verrattuna. Muut myynnit pienenevät 1,4 milj. euroa (2,8 %) vuoden 2019 talousarvion
verrattuna. Asiakasmaksut säilyvät vuoden 2019 tasolla ja niihin ei odoteta merkittäviä muutoksia.
Palkkasumma kasvaa piiritasolla 8,8 milj. euroa (2,7 %) vuoden 2019 talousarvioon nähden ja 1,0
milj. euroa (0,3 %) vuoden 2019 toteumaennusteeseen nähden. Henkilösivukuluprosentti pienenee
hieman edellisestä vuodesta ja tasoittaa jonkin verran palkkakulujen kasvua. Ulkopuolisten palvelujen ostot kasvavat 34,4 milj. eurolla (10,8 %) vuoden 2019 talousarvioon nähden ja 17,6 milj. euroa
(5,2 %) vuoden 2019 toteumaennusteen nähden. Muutoksesta merkittävin osa on läpilaskutettavissa palveluissa, jotka kasvavat 24,5 milj. euroa vuoden 2019 talousarvioon nähden ja 10,5 milj. euroa vuoden 2019 ennusteeseen nähden. Kaikkiaan ulkoisista ostoista 164 milj. euroa muodostuu
läpilaskutettavista palveluista. Toinen merkittävästi kasvava ulkoisten ostojen erä on ICTpalveluiden ostot, jotka kasvavat 7,6 milj. euroa (19%) vuoden 2019 talousarvioon ja 4,2 milj. euroa
(10%) vuoden 2019 ennusteeseen nähden. Lääkekulut nousevat 1,8 milj. eurolla (3,3 %) vuoden
2019 talousarvioon nähden ja 0,6 milj. euroa (1,1 %) vuoden 2019 toteumaennusteeseen nähden.
Kaikkiaan materiaalikulut nousevat 4,2 milj. eurolla (3,4 %) vuoden 2019 talousarvioon nähden ja
1,1 milj. euroa (0,9 %) vuoden 2019 toteumaennusteeseen nähden.

Taloussuunnitelma 2021 – 2022
Suunnittelukaudella painottuvat edelleen merkittävät rakennusinvestoinnit ja toiminnalliset järjestelyt, vaikka etupihakokonaisuus onkin jo saatu valmiiksi. Investointien kokonaistaso jatkuu kuitenkin
edelleen suurena.
Yleisessä kustannustasossa tapahtuvia muutoksia ei ole huomioitu taloussuunnitelmavuosissa,
vaan ne näkyvät vuoden 2020 kustannustason mukaisina. Suunnitelmavuosiin tehdyt muutokset
johtuvat lähinnä toiminnan määrään ajateltuihin muutoksiin, mutta henkilöstökustannusten osalta
on varauduttu myös palkkakustannustason kasvuun. Suunnitelmakaudella jäsenkuntien palvelulaskutuksen arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 1,5 prosenttia vuodessa, mutta kasvua on suhteellisesti painotettu vähän enemmän vuodelle 2021. Ulkokuntamyyntien tavoitellaan kasvavan tätä
enemmän eli 3 prosenttia vuodessa potilaan vapaan hoitopaikan valinnan vuoksi. Konserniyhtiöiltä
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odotetaan myös omaa merkittävää panostusta talouden tasapainottamiseen ja sen vuoksi osinkotuottoihin on varattu sekä talousarviovuodelle, että taloussuunnitelmavuosille jonkin verran korotusta nykytasoon nähden.
Toiminnan kehittämisessä tavoitellaan edelleen kustannusten kasvun hillitsemistä sekä tuottavuuden lisäämistä, mutta näiden lisäksi myös vaikuttavuuden lisääminen on tärkeä elementti lähivuosina.
Muutosten vaikutukset sairaanhoitopiirin vuosien 2021 ja 2022 tuloslaskelmiin on esitetty taloussuunnitelmassa. Vuosille 2021 ja 2022 on asetettu ylijäämätavoitteet, jotta taseen alijäämä -2,3
milj. euroa saadaan katettua suunnitelmavuosien aikana.
Sairaanhoitopiirin tuloslaskelmamuotoinen talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022 on seuraava:
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Talousarvio 2020 ilman liikelaitosta:
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KAYTTOTALOUSOSA
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
164 169

1 000 e
139 296

1 000 e
148 000

%
118

%
111

Toimintakulut

180 310

156 177

170 420

115

106

- josta palkat
Tilikauden tulos

4 582
-10 078

4 843
-11 768

4 442
-15 294

95
86

103
66

0

-495

155

0

0

Tilikauden yli/alijäämä

Yhtymä hallinto
Yhtymähallinto vastaa sairaanhoitopiirin ja Taysin strategiseen johtamisesta ja sairaanhoitopiiritasoisesta päätöksenteosta sekä omistajaohjauksesta yhdessä valtuuston ja hallituksen kanssa. Yhtymähallinnon johtavien viranhaltijoiden tehtävät on määritelty yhtymähallinnon prosessien mukaisesti.
Yhtymähallinnon vastuualueita ovat yleishallinto ja perusterveydenhuollon yksikkö.

Yleishallinnon vastuualue
Yleishallinnon tehtävänä on huolehtia sairaanhoitopiirin yhtymätasoisesta johtamisesta, päätösvalmistelusta, omistajaohjauksen toimeenpanosta, erikoissairaanhoidon strategian (2016 – 2025) sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion toteuttamisesta. Lisäksi tehtävänä on johtaa ja vastata kohdassa ’Kuntayhtymätasoiset toiminnalliset ja rakenteelliset järjestelyt’ todettujen asiakokonaisuuksien valmistelusta ja toimeenpanosta sekä huolehtia omalta osaltaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vuonna 2020.
Sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenten ydinprosessit ovat: sairaanhoitopiirin ja Taysin johtaminen
sekä konsernin omistajaohjauksen johtaminen (sairaanhoitopiirin johtaja), potilashoidon ja palvelutuotannon johtaminen sekä tutkimuksen ja opetuksen johtaminen (johtajaylilääkäri), hoitotyön ja asiakaspalvelun johtaminen sekä terveysalan opetuksen ja hoitotieteellisen tutkimuksen johtaminen
(hallintoylihoitaja), talouden ja rahoituksen johtaminen (talousjohtaja), yhteisöasiakkuuden ja tiedolla
johtaminen (hallintoylilääkäri), päätösvalmistelun ja toimeenpanon johtaminen (hallintojohtaja), toiminnan uudistamisen johtaminen (kehitysjohtaja), henkilöstöresurssien ja työnantajatehtävien johtaminen (HR-johtaja), tietohallinnon johtaminen (tietohallintojohtaja) sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän johtaminen (viestintäjohtaja).
Toiminnan painopistealueita vuonna 2020 ovat mm:
Hoitotakuun toteuttaminen ja sujuvan hoitoonpääsyn varmistaminen sekä päivystystoiminnan vahvistaminen Taysin päivystystä ylläpitävissä toimipisteissä.
Yksi sairaala –mallin mukaisen toiminnan kehittäminen.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto.
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyöhankkeen käytännön
toteutuksen eteenpäin vieminen.
Investointiohjelman toteuttaminen suunnitellusti.
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Perusterveydenhuollon vastuualue (Pete)
PETE:n toiminta suuntautuu perusterveydenhuollossa tapahtuvan moniammatillisen kehittämistyön
tukemiseen, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ja integraation
innovatiiviseen kehittämiseen, palvelujen järjestämissuunnitelman laatimiseen ja arviointiin, perusterveydenhuollossa tapahtuvan lääkärikoulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen sekä suurten kansantautien ehkäisyyn liittyviin koordinaatiotehtäviin.
Toiminnan strategian mukaiset painopisteet:
Tuemme kuntien hyvinvointirakenteita, hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavien käytäntöjen vientiä
osaksi talous- ja toimintasuunnitteluprosesseja. Toimimme aktiivisesti maakunnan HYTE-yhteistyön
rakenteen luomisessa.
Laadimme ja juurrutamme asiakaskeskeisiä, toimijoiden integraatiota edistäviä hoito- ja palveluketjuja lähtökohtana Suuntiman mukaiset asiakkuuspolut ja terveyshyöty. Arvioimme vaikuttavuutta.
Tuemme yleislääketieteen erityiskoulutusta ja uudistuvaa erikoislääkärikoulutusta:
·

kouluttamalla terveyskeskuksiin ohjaavia lääkäreitä ja edistämällä ohjauksen suunnitelmallisuutta

·

kehittämällä sopimusyhteistyön avulla terveyskeskuskoulutuksen laatua

·

kahden yleislääketieteen erikoistuvan lääkärin viralla avulla, jotka perustettu 3 kk:n mittaisia
sairaalaerikoisalajaksoja varten tukemaan yleislääketieteen erikoislääkärin monipuolista osaamista, toiminnan integraatiota ja alueellista yhteistyötä.

Tuemme ketjulähettijaksojen kokonaisvaltaista hyödyntämistä osaamisen ja yhteistyön kehittämisessä.
Tuemme kehittämisrakenteiden vahvistumista kunnissa ja terveyskeskuksissa, kannustamalla systemaattiseen kehittämiseen, seurantaan ja jatkuvaan arviointiin (PDSA-sykli). Koulutamme kehittäjäosaajia – TEKE-koulutus, hyvinvointikoordinaattorit koko Erva-alueelle.
Edistämme yhteistyössä yliopiston kanssa terveyskeskuksissa tehtävää tutkimustoimintaa.
Vastaamme Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö Kehys –Kehitämme yhdessä! hankkeen sisällön johtamisesta. Hanke käynnistynyt 3/2019 ja jatkuu 4/2021 saakka.
Kehittämisen ja tutkimuksen painopisteenä on asiakkuuksien segmentaatio ja Suuntima 2.0 työvälineen käyttöönotto ja vaikuttavuustutkimus. Huomio kiinnitetään sekä monisairaiden/paljon palveluita
käyttävien hoidon koordinaatioon sekä omatoimiasiakkuuksien palveluiden digitalisoimiseen.
Teemme proaktiivista verkostoyhteistyötä alueellisten, valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä erityisvastuualueen perusterveydenhuollon yksiköiden, sosiaalialan osaamiskeskusten, erikoissairaanhoidon, korkeakoulujen kanssa muodostaen TKI- ekosysteemin.
Viestimme toiminnastamme suunnitelmallisesti ja aktiivisesti monia viestintäkanavia hyödyntäen.
Molemminpuolinen luottamus ja sitoutuminen yhteisiin päämääriin ohjaavat toimintaamme.
Tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat asiakaslähtöisillä segmentoiduilla palveluprosesseilla kokonaisuutta optimoiden. Hoitoketju- ja kehittämistyössä mallinnetaan palvelujärjestelmää ja –prosesseja
asiakaslähtöisiksi ja vaikuttaviksi sekä kehitetään työvälineitä ja mittareita muutoksen toimeenpanemiseksi. Keskeistä uudistumisessa on johtamisen ja kehittämisen rakenteiden, menetelmien ja osaamisen vahvistaminen.
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TOIMIALUE 1
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
118 035

1 000 e
115 097

1 000 e
120 148

%
102,6

%
98,2

Toimintakulut

114 432

111 345

112 159

102,8

102,0

35 984
2 099

34 251
2 233

32 689
6 826

105,1
94,0

110,1
30,7

868

930

4 049

- josta palkat
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä
Strategian toteuttaminen

Toimialueen toiminnan perustana on potilasta arvostava, turvallinen ja tehokas toiminta, joka pohjautuu hyvinvoivan ja ammattitaitoisen henkilöstön ja potilaiden yhteistyöhön. Pyrimme toimimaan kustannustehokkaasti ja tuottamaan vaikuttavia palveluita. Sujuvaa hoitoon pääsyä tuetaan yksisairaalamallilla. Tays Valkeakoskella ja Sastamalassa tuetetaan laaja-alaista avopalvelutoimintaa vuodeosaston lisäksi. Jatketaan etäpalveluiden kehittämistä. Poliklinikkatoimintaa kehitetään lisäämällä
alkuillan aikoja, poliklinikoiden ja osastojen toiminnat ja resurssit yhteen sovitetaan ja työnjako- ja
toimintamallit arvioidaan.
Toimialueelle perustetaan laatu- ja turvallisuustyöryhmä vastaamaan laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman täytäntöön panosta ja luomaan toimialueelle systemaattinen laadun ja potilasturvallisuuden seurantamalli ja mittaristo.
Jatketaan Haavakeskuksen ja keuhkosairauksien toimintasuunnittelua osana uudistamisohjelmaa ja
osallistutaan aktiivisesti Acutan uudistamisohjelmaan, jossa yhtenä tavoitteena on yhdistää sisätautien päivystys- ja tarkkailuosaston potilaiden hoito yhdelle osastolle
Unipoliklinikan toiminta kasvoi voimakkaasti vuonna 2019, ja kysynnän kasvu jatkuu myös vuonna
2020. Syksyllä 2019 aloitetulla jonojen selvittelytyöllä valmistaudutaan potilaiden siirtoon perusterveydenhuollon kontrolleihin. Samalla kehitetään vähemmän resursseja vievää, digitaalisia palveluita
hyödyntävää seurantaa ja yhteistyötä avoterveydenhuollon kanssa.
Keuhkopoliklinikan toimintaa tullaan kehittämään hyödyntämällä Lean-menetelmää. Keuhkosyövän
hoidon keskittyminen yliopistosairaaloihin ja hoitotulosten paraneminen lisää toimenpiteiden määrää
keuhkopoliklinikalla, johon varaudutaan toiminnallisessa - ja tilasuunnittelussa.
Allergiakeskuksen toimintaa kehitetään erityisesti vaikeasti oireilevien ja vaativaa erikoissairaanhoidon diagnostiikkaa tarvitsevien potilaiden hoidon osalta. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa
tehdään tiiviisti, jotta hoidonporrastus hoidon porrastus tapahtuisi mahdollisimman optimaalisesti.
Allergiadiagnostiikan uusi toiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 aikana.
Hoitohenkilöstön monipuolista osaamista laajennetaan perehdytyksen tehostamisella, täydennyskoulutuksella ja työkierrolla. Tavoitteena ovat yhtenäiset toimintakäytännöt ja sujuva arki. Henkilöstön joustavaa käyttöä jatketaan vastuualueiden ja toimialueen sisällä. Henkilöstön työhyvinvointiin
panostetaan eri tavoin. Hyödynnetään sairaanhoitopiirin toimintaohjeita ja ohjelmia ja jatketaan toimialueen 1 Työelämän konkarit -ohjelmaa. Työajoissa joustetaan mahdollisuuksien mukaan työntekijän
elämäntilanne huomioiden.
Panostetaan hoitotyön toimintamallien (esimerkiksi EI painehaavoille ja kaatumisriskin arviointi) käyttöönottoon. Luodaan paljon palveluita käyttävien potilaiden hoidon koordinointiin moniammatillisten
tiimien toimintamallit.

PSHP:n toiminta– ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020

60

Lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseksi toimialueella on moniammatillinen lääkehoidon kehittämistyöryhmä. Sairaanhoitopiiritasoisten lääkehoidon prevalenssien lisäksi toimialueen vuodeosastoilla tehdään kaksi kertaa vuodessa lääkehoidon auditointi, jonka avulla arvioidaan lääkehoidon onnistumista, tunnistetaan poikkeamia, kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
Työsuojelua ja –turvallisuutta kehitetään Granite-järjestelmää systemaattisesti välineenä käyttäen.
Olemme valtakunnallisesti keskeinen erikoislääkäreiden kouluttaja ja innovoimme yhdessä kumppanien (yliopisto ja ervan muut sairaalat) kanssa erikoistumiskoulutuksen kokonaisuuksia ja vaikutamme osaltamme siihen, että toimialueen erikoisaloille koulutetaan tulevina vuosina riittävästi lääkäreitä. Koulutusvastuulääkäritoimintaa laajennetaan. Otamme opiskelijat huomioon ja olemme houkutteleva työnantaja.
Toimialueen tutkimustyö on erittäin aktiivista ja järjestäytynyttä ja siihen panostetaan jatkossakin.
Kehittämistyössä haetaan uusia yhteistyönmuotoja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen
kanssa ja jatkuvan kehittämisen malli otetaan yksiköissä käyttöön. Osana kehittämistä yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan.
Pihlajalinna Oyj:n kanssa etsitään yhteistyön muotoja kumppanuussopimukseen perustuen.
Toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset
Vuonna 2020 sisätautien suurin toiminnallinen muutos on F-rakennukseen sijoittuvan Verisairauksien keskuksen avautuminen. Sinne keskittyvät hematologian polikliininen toiminta, vuodeosastohoito ja päiväsairaalatoiminta (luuydinnäytteiden otto ja infuusiohoidot). Kantasolukeräys ja siirtotoiminta saa toimintaan hyvin soveltuvat tilat. Henkilökunnan valmentautuminen uuteen toimintamalliin on käynnistynyt jo vuoden 2019 aikana ja jatkuu käytännössä muuttoon asti ja tarvittaessa
sen jälkeenkin.
Tammenlehvän hengityshalvausyksikön toiminta käynnistyi 1.4.2019. Vuoden 2020 tavoitteena on
vakauttaa toiminta ja lisätä yksikön alueellista sekä kansallista tunnettavuutta.
Reumakeskuksella on keskittämisasetuksen mukaan valtakunnallinen koordinaatiovastuu reumatologisesta erikoissairaanhoidosta. Tämä työ on vuoden 2019 aikana lähtenyt tehokkaasti käyntiin Taysin Tukisäätiön taloudellisen tuen avulla. On tehty kattavat selvitykset toiminnan volyymeistä ja resursseista eri keskussairaalapiireissä. Vuoden 2020 aikana päästään jatkojalostamaan nyt jo alulle
saatuja ohjeistuksia reumayksiköiden laatuvaatimuksista ja yhtenevistä hoitokäytännöistä. Keskuksen toiminnan pyörittämiseen haetaan resurssi ja lisäksi reumatologian erikoisalan professuurin saamista edistetään.
Vuoden 2020 aikana Tays Hatanpään sisätautisten erikoisalojen toiminnat suunnitellaan yhdessä Ta
8 kanssa yksisairaalamallin mukaisiksi.
A-rakennus poistetaan käytöstä ja tyhjennetään vuoden 2020 aikana. Toimialueen 1 osalta se koskee sisätautien poliklinikkaa, Haavakeskusta ja pieneltä osin Allergiakeskusta, joille etsitään uutta
sijoituspaikkaa.
Toimintauudistuksissa hyödynnetään toimialueen potilasfoorumia.
Taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus toimialueella
Yhteistoimintaneuvottelujen toimenpidesuunnitelmat otetaan käyttöön vuosien 2019-2021 aikana
(mm. sairauspoissaolojen väheneminen, laboratoriokulujen aleneminen, OmaTaysin käyttöönotto
kaikissa yksiköissä). Ihotautien päivänvalo PDT-huone valmistuu vuodenvaihteessa ja ihosyöpien
esiasteiden hoito voidaan aloittaa. Psoriasispotilaiden hoidon moniammatillisen tiimin toiminta käynnistyy pilottijakson jälkeen. Osallistutaan laitekilpailutuksen prosessien kehittämiseen.
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TOIMIALUE 2
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
121 731

1 000 e
119 026

1 000 e
116 847

%
103

%
104

Toimintakulut

117 499

114 940

112 504

102

104

27 808
1 643

26 745
1 454

28 437
2 148

104
113

98
77

68

-200

-221

-34

-31

- josta palkat
Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä
Strategian toteutus

Keväällä 2018 toimialue 2:lla valittiin shp:n strategian keskeisimmiksi painopistealueiksi henkilöstön
hyvinvointi, asiakastyytyväisyys ja kustannusvaikuttavuus. Näitä lähdettiin systemaattisesti toteuttamaan yhteistoimintamenettelyn hengen mukaisesti kysyen koko henkilöstöltä kunkin kehityskohteen
tunnistetut ongelmat ja toisaalta kehitysideat. Saadun palautteen pohjalta toimialueelle laadittiin kehittämissuunnitelma, jota lähdettiin toteuttamaan tiimimallin avulla potilasryhmäkohtaisesti yli vastuu
- ja toimialuerajojen. Muutamien tiimien osalta mukaan tulivat myös perusterveydenhuolto ja ERVAalueen sairaalat.
Tiimeittäin on lähdetty suunnittelemaan yhtenäisiä hoitolinjoja, luotu tiimeille yhteiset pelisäännöt ja
kehitetty moniammatillista meeting-toimintaa. Keskeinen tavoite on nyt määrittää hoitoketjujen erivaiheisiin liittyvät resurssitarpeet ja kohdentaa niukkenevat resurssit suunnitellusti kysynnän mukaan, tehdä tarkemman tason kustannuslaskentaa ja kehittää hoitolinjoja kustannusvaikuttavuuden
mukaan. Tavoitteena on myös ottaa potilaat ja heidän läheisensä yhä tiiviimmin mukaan hoidon ja
jatkokuntoutuksen suunnitteluun. Laadukas hoito, hyvä palvelukokemus, sujuva hoitoon pääsy,
jonottomuus ja erityisosaajien pitäminen vastuualueilla nähdään myös tärkeinä kilpailuvaltteina. YksiTays -konseptissa työntekijöiden välinen tasa-arvo ja toinen toistaan arvostava kohtaaminen muodostavat hyvän työilmapiirin perustan. Toimialueella noudatetaan nollatoleranssia epäasiallisessa
kohtelussa. Varhaisen välittämisen mallia käytetään myös edelleen henkilöstön tukemisen keinona.
Henkilökunnan työssä jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista tuetaan jatkamalla
autonomista työvuorosuunnittelua ja työaikajärjestelyitä. Työn kuormittavuuden suhteen riittävä henkilöstöresursointi luo pohjan henkilöstön hyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Toimialueen tavoitteena on, että henkilöstöresursointia tarkastellaan jatkossa kokonaisuutena PSHP:ssa ja resursseja
kohdennetaan tarkoituksenmukaisemmin mm kasvavaan toimintaan. Riittävällä resursoinnilla on
mahdollista myös lisätä markkinointia ja VHV-potilaiden määrää. Erikoislääkärivajeen vuoksi Urologiakeskuksen laajentaminen Kanta-Hämeeseen voi tulla ajankohtaiseksi jo 2020.
Yliopiston kanssa tehtävä tieteellinen tutkimustyö, kansainvälisyys sekä opetus integroidaan entistä
tiiviimmin osaksi potilastyötä. Tutkimuksen kautta luodaan uusia toimintatapoja ja tehokkaampia
hoitomenetelmiä. Kansainvälisellä yhteistyöllä (mm. OECI:n ja Karolinskan kanssa) parannetaan
myös konkreettisesti potilashoitoa ja meeting-toimintaa. Tulevien vuosien henkilöstöön panostetaan
kulkemalla ensilinjassa erikoislääkärikoulutuksen ja muun henkilöstön koulutuksen kehittämisessä.
Merkittävät toiminnalliset muutokset toimialueen sisällä
Etupihan valmistumisen myötä myös Ta2:lla tulee tilamuutoksia, jotka vaikuttavat toimintojen kehittämiseen. A-talon tilanteesta huolimatta leikkaussalikapasiteetti lisääntyy Tays keskussairaalan alueella ja tämän vuoksi myös Lepe voi palauttaa vuokrasalin takaisin Sydänsairaalan käyttöön siirtäen
toiminnot K-talon vapautuviin saleihin. Toiminnallisesti suuri muutos on puolestaan ympärivuorokautisen päivystystoiminnan sijoittuminen D-taloon. Tämä mahdollistaa kuitenkin synergiaedun säilyttämisen päivystystoiminnassa muiden toimialueiden kanssa.
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Syövänhoidon keskittämisasetuksen toteuttaminen on vielä osin murrosvaiheessa ja viranomaisvalvonnan tehostuminen tulee todennäköisesti edelleen jonkin verran lisäämään potilaiden määrää.
Vuodeosastoilla hoidettaan vain vaativahoitoisia potilaita ja lisääntyvästä syövän onkologisesta hoidosta yhä suurempi osa painottuu avohoitoon, mutta siitä huolimatta lisääntyvä toiminta aiheuttaa
kasvavia haasteita myös osastoresurssin niukkuuden vuoksi. Valvontayksiköiden toimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä tehohoidon kanssa, jotta potilaat hoidettaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella resursoinnilla. Gastron valvontayksiköiden mahdollisesta yhdistämistä saatavia etuja
ja haittoja myös selvitetään. Varhaisen kotiuttamisen mallin käyttöä edelleen kehitetään, lisätään digitaalisten palveluiden käyttöä ja hyödynnetään tehokkaasti OmaTays – sovelluksen mahdollisuuksia.
Yhteistoiminnan tiivistyminen Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan shp:n kanssa nähdään tärkeänä.
Riippumatta Tähtisairaalahankkeen etenemisestä voi Urologiakeskuksen laajentaminen KantaHämeeseen tulla erikoislääkärivajeen vuoksi ajankohtaiseksi 2020. Palliatiivisen hoidon organisointisuunnitelma PSHP-alueella on valmis ja palliatiivisen konsultaatiotoiminnan kehittämistä jatketaan,
jotta entistä suurempi osa erikoissairaanhoidon potilaista (ja heidän läheisistään) voisi hyödyntää
myös tätä palvelua. OECI:n laatuvaatimusten mukaisesti suunnitellaan myös psykososiaalisen tuen
yksikön perustamista vastaamaan vakavasti sairaiden potilaiden tarpeisiin.
Taloudellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen toimialueella
Kustannusvaikuttavuuden jatkuva kehittäminen on tiimimallin yksi keskeinen tavoite. Diagnostisten
menetelmien jatkuva kehittyminen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttö ohjaavat valitsemaan vaikuttavia hoitomuotoja. Tämä edistää myös potilaan elämänlaatua, toimintakykyä sekä elinaikaennustetta. Vaikuttavuusseurannassa hyödynnetään verkkopoliklinikkaa PROM (patient related outcome
mesurement) tiedon keräämisessä. OmaTays -sovelluksen digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään systemaattisesti myös leikkauspotilaiden esitietojen täydennys ja hoitokeskusteluihin (tällä hetkellä pilottina käytössä) sekä tiettyjen hoitojen esitietokyselyihin.
Toiminnan päällekkäisyyksiä karsitaan ja menetelmät standardoidaan pyrkien samalla "kerralla kuntoon" -toimintatavan toteuttamiseen. Hauraiden vanhusten hoitoa optimoidaan lisäämällä yhteistyötä
geriatrian kanssa. Potilaiden systemaattista toimintakykyarviota (ECOG) hyödynnetään myös leikkauspotilailla, jotta riskialtista ylihoitoa voitaisiin paremmin tunnistaa ja parantaa hoitolinjauksia. Henkilöstön hintatietoisuutta lisätään hoitotarvikevalinnoissa. Vaativat ja kalliit hoidot käsitellään moniammatillisissa yhteismeetingeissä, joilla varmistetaan hoitolinjojen yhtenäisyys ja ali/ylihoidon karsiminen. Uusien hoitojen käyttöönotto toteutetaan systemaattisen vaikuttavuusarvioinnin perusteella.
Kaikki uudet lääkehoidot käsitellään Lääketyöryhmässä ja käyttöönotto perustuu kansallisten asiantuntijoiden, Fimean ja Palkon linjauksiin yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa. Kalliiden lääkkeiden käyttöön kohdistuu myös erityisseuranta. Myös uusiin laiteinvestointeihin luodaan vastaava
menettely. Tiedollajohtamisen -työkalua kehitetään edelleen ja yhtenä uutena tavoitteena on saada
potilasryhmäkohtaisesti näkyviin myös komplikaatioiden esiintyvyys (Clavien-Dindo) ja valikoiduissa
potilasryhmissä potilaiden elämänlaadun muutokset (15D). Toimialueella pyritään pilotoimaan uutta
asiakaskokemusseurantaa, jotta mahdolliset poikkeamat voidaan myös resurssikohtaisesti tunnistaa.
Tähän liittyy toisaalta mahdollisuus luoda mittareita hyvän suoriutumisen palkitsemiseen ja toisaalta
tunnistaa myös kohdennettua koulutustarvetta. OECI:n myöntämä Cancer Center – status on jo nyt
osoitus onnistuneesta laadunkehittämisestä, joka jatkuu ja tavoitteena on saavuttaa seuraava taso
(Comprehensive Cancer Center).
Leikkaustoimintojen koordinointia ja kokonaisuuksien keskittämistä alueellisesti tarkoituksenmukaisiin
toimipisteisiin jatketaan. Näin edelleen parannetaan sujuvuutta, henkilöstön osaamista ja prosessien
yhtenäisyyttä, mikä tuo myös merkittävää taloudellista hyötyä. Eri ammattiryhmien lomien, koulutuspäivien sekä muiden poissaolojen yhteensovittaminen on myös keskeinen periaate, jotta resurssien
käyttö on mahdollisimman optimaalista. Työkiertoa jatketaan edelleen toimialueen sisällä. Olemassa
olevien resurssien uudelleen allokoinnilla pyritään vapauttamaan voimavaroja myös uusiin toimintoihin.
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TOIMIALUE 3
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
158 368

1 000 e
147 969

1 000 e
152 549

%
107,0

%
103,8

Toimintakulut

151 959

142 687

143 998

106,5

105,5

- josta palkat
Tilikauden tulos

47 504
3 641

47 130
3 320

47 369
6 902

100,8
109,7

100,3
52,8

636

430

2 206

147,8

28,7

Tilikauden yli/alijäämä

Strategiassa noudatamme sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin että toimialue 3:n laatimia suuntaviivoja.
Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito
Potilaiden hoidossa jatketaan jonottomuuden tavoitetta. Eri toimipisteiden hoidonvarausprosesseja
lähdetään yhtenäistämään ja keskittämään mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena, että potilas ohjataan ensikäynnille tai kontrolliin yksikköön, jossa on lyhin jono ja mielellään lähellä potilaan kotikuntaa. Hoidon saatavuuden turvaamiseksi toiminnan supistamisen jaksoja kevennetään/lyhennetään
tarpeen mukaan. Lisääntyneeseen lähetemäärään pyritään vastaamaan kehittämällä lähetteen käsittelyprosessia, etäkonsultaatioita lisäämällä ja hoitajavastaanottoja kehittämällä. Potilaiden hoito
toteutetaan korkeatasoisesti potilaiden ja läheisten toivomukset ja kokemukset huomioiden. Vastuulääkäri/-hoitaja -työskentelyä jatketaan moniammatillisen näkökulman ylläpitämiseksi. OmaTays palvelun käyttöä laajennetaan ja Virtuaalisairaalaan eri taloja hyödynnetään nykyistä paremmin potilasohjauksessa.
Kansallisesti vaikuttavinta ja kustannustehokkainta erikoissairaanhoitoa yhteistyössä kumppaneiden
kanssa
Tiedolla johtaminen on keskeisessä asemassa toimialueella; tavoitteena on päästä eroon osaoptimoinnista ja saada resurssit tehokkaaseen käyttöön. Uuden teknologian käyttöönotto perustuu arviointimenettelyyn ja sen tavoitteena on hoidon tehostaminen. Jatketaan esimiesten seurantavastuuta
toimipisteen toiminnasta (henkilöstöresurssit, jonotilanne ym.). Kalliit materiaalihankinnat kilpailutetaan. Materiaalien käyttö kokonaisuudessa arvioidaan ja tarvittaessa käyttöä yhdenmukaistetaan
entisestään.
Aluetoimintaa jatketaan, kehitetään ja laajennetaan; mm. silmänpohjan ikärappeuman pistoshoitotoiminta Tays Sastamalassa, korva-, nenä- ja kurkkutautien päiväkirurginen leikkaustoiminta ja avhkuntoutus Tays Valkeakoskella sekä ortopedinen ja korva-/nenä-/kurkkutautien poliklinikkatoiminta
Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella. Lisäksi korva- ja suusairauksien vastuualueella terveyskeskuskonsultaatiotoimintaa tarjotaan ja tehdään tutuksi kunnille. Käynnistetään Tays Hatanpään
(toimialue 8) integrointi toimialueen 3 erikoisalojen osalta. Tähtisairaalan suunnittelua jatketaan palvelut edellä (käsikirurgia, ortopedia, silmäsairaudet, kuntoutus). Rankakeskuksen toiminnassa tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyistä keskusta. Sarkoomapotilaiden hoito on edelleen yksi keihäänkärjistämme ja ko. sektorin toimintaa pyritään turvaamaan ja edelleen kehittämään.
Silmäkeskuksessa jatketaan ACES -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää laiteintegraatioita potilaskertomusjärjestelmään, kehittää kustannusvaikuttavuuden arviointia ja mahdollistaa kansallinen
ja jatkossa kansainvälinen benchmarking silmätautien alalla. Hankkeen rahoituksessa on mukana
Business Finland. Silmäkeskuksen kehittämishankkeina jatketaan myös CINIA -hanketta glaukooma
- ja mahdollisesti DM- ja ikärappeumapotilaiden strukturoitujen potilaskertomuspohjien kehittämiseksi.
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Erinomainen osaavien ihmisten yhteisö
Henkilöstön koulutusta tuetaan ja kannustetaan osaamisen lisäämiseksi. Yhteisöllisyyttä ja henkilöstön vastuunottoa oman työnsä toteuttamisessa ja kehittämisessä korostetaan. Jatkuvan kehittämisen malli jalkautetaan toimintayksiköihin. Jatketaan henkilöstön ja tiimien palkitsemista erinomaisista
suorituksista sekä vastuualuejohdon vierailuja oman alueensa toimipisteissä. Työilmapiiriin ja työhyvinvoitiin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota.
Yliopistoyhteistyöhön perustuva kansainvälinen tunnettavuus valituilla tieteellisen tutkimuksen alueilla ja edellä kävijä opetuksessa sekä täydennyskoulutuksessa
Jatketaan kiinteätä yhteistyötä tutkimuksen saralla sairaalan ja lääketieteen ja lääketieteellisen teknologian tiedekunnan välillä. Keskitytään valittuihin tutkimuksen päälinjoihin. Kannustetaan hoitotyön
puolella täydennyskoulutusta ja kannustetaan hakeutumaan myös talon ulkopuoliseen koulutukseen.
Erikoislääkärikoulutus kehitetään vastaamaan uutta asetusta.
Merkittävät toiminnalliset muutokset
Uusi Tule-keskus aloittaa toimintansa D-rakennuksessa. Nykyiset kaksi vuodeosastoa yhdistyvät
yhdeksi osastoksi ja poliklinikan toiminta toteutuu erikoisala-/sektorikohtaisten, itseohjautuvien tiimien kautta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualueen toiminta uudessa Tule-keskuksessa muuttuu prosessikeskeiseksi: päivystysprosessi, elektiivinen prosessi ja fysiatrian elektiivinen prosessi.
Tämän myötä johtamisjärjestelmä muuttuu matriisiorganisaatioksi. Korva- ja suusairauksien vastuualueella kuulokeskus siirtyy Z-talosta väistötiloihin FM5 rakennukseen, leikkausosastot LE7-8 Asiivestä väistötiloihin K-rakennukseen. Rankakeskus yhdistää kolmen erikoisalan toiminnan
(neurokirurgia, ortopedia ja fysiatria). Rankapäivystyksen suunnittelua jatketaan.
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TOIMIALUE 4
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
127 770

1 000 e
118 284

1 000 e
111 866

%
108,0

%
114,2

Toimintakulut

125 301

115 190

111 034

108,8 %

112,8 %

- josta palkat
Tilikauden tulos

51 163
-518

50 110
1 583

50 054
-547

102,1 %
-32,7 %

102,2 %
94,7 %

Tilikauden yli/alijäämä

-2 847

-660

-3 878

431,3 %

73,4 %

Potilashoidon kehittyminen: Lastentautien vastuualueelle perustetaan asiakasfoorumi (lapset, nuoret, aikuiset) jonka avulla kehitämme palveluitamme ja toimintaamme, NASYlla asiakasfoorumi toiminta jatkuu, psykiatrialla toiminta suunnitellaan ja käynnistetään. Selvitämme avohoitotoiminnan
varhaisaamu-, myöhäsiltapäivä-, tai iltavastaanottojen mahdollisuutta kaikilla vastuualueilla. Potilasturvallisuuden näkökulmasta jatketaan ja laajennetaan turvallisuuskävelyitä ja levitetään ISBARraportointisysteemi koko toimialueelle. THL:n auditointi vauvamyönteisyyssertifikaatin saamiseksi
toteutetaan syksyllä 2020. Toiminnan sujuvuutta erityisesti asiakasnäkökulmasta tarkastellaan Gemba-kävelyin, jotka NASYn osalta laajenevat aluetoimipisteisiin. Vuoden 2019 aikana tehdyt suunnitelmat hoitotakuussa pysymiseksi otetaan käyttöön erityisesti Nuoriso- ja Lastenpsykiatrialla ja perinnöllisyyslääketieteessä. Tämä sisältää mm. toiminnan priorisointeja ja työnjaon tarkastelua kuntien
kanssa.
Henkilökunnan menestyminen: Henkilökunnan jatkuva koulutus: suunnitelma täydennyskoulutuksesta ja sen seuranta. Hyödynnämme opiskelijoilta saatuja palautteita. Koulutussuunnitelman perustana
ovat potilaiden hoidon kehittämisen tarpeet ja esimiestyön kehittämistarpeet. Psykiatrian osastoilla
kehitetään pakon käytön vähentämistä tukevien työtapojen vaatimaa osaamista.
Digitalisaatio: otamme käyttöön jo olemassa olevia menetelmiä mahdollisuuksien mukaan. Olemme
mukana OmaTays-kehitystyössä sekä lapsi- että aikuispotilaiden asioissa. Hyödynnämme Terveyskylän tuottamia materiaaleja potilaiden neuvonnassa ja ohjauksessa. Lastenpsykiatrian Huomahankkeen eteenpäin vieminen jatkuu.
Tutkimus: Jatkamme vahvaa tutkimustyötä Lastentautien (esim PeeTU ja Lasten terveyden tutkimuskeskus) ja muiden vastuualueiden osalta. Perustamme entistä vahvemmin potilashoidon tutkimusnäyttöön, biopankkitoiminnan käyttöönotto ja laajentaminen on merkityksellistä vuonna 2020.
Merkittävät toiminnalliset muutokset
Lasten ja nuorten sairaalan valmistumisen myötä toiminnallisuutta voidaan kehittää useissa yksiköissä Lastentautien, Nuorisopsykiatrian ja Lastenpsykiatrian vastuualueilla. Synergiaetuja potilashoidon, henkilökunnan sijoittelun, osaamisen ja tiedonkulun osalta saavutetaan useissa yksiköissä.
Uutena toimintana aloittaa Lasten ja nuorten sairaalassa avo-ja toimenpideyksikkö. NASYn synnytys
- ja päivystystoiminta (ml. synnytystoimintaan liittyvät leikkaukset) lapsivuodeosastoja lukuun ottamatta siirtyy uusiin tiloihin D-rakennukseen. Gynekologinen leikkaustoiminta keskittyy Krakennuksen tiloihin ja Hatanpäälle. NASYn osalta Hatanpään toiminnassa on oltu pilotissa, jossa
myös talous on toimialueella 4; tämä jatkunee vuonna 2020. Yksi-sairaala mallin mukainen toiminta
jatkuu.Kaikkien muuttaneiden/muuttavien yksiköiden osalta huolehditaan toiminnallisen suunnitelman toteutumisesta.
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Taloudellisuus, tuottavuus, vaikuttavuus
Yt-neuvotteluissa sovitut käytännöt otetaan käyttöön
·

sissitoiminnan organisointi

·

yli- ja lisätöiden vähentäminen.

Lisäämme vastuualueella talousasioiden tietoisuutta,
·

hinnat näkyviin

·

käymme säännöllisesti läpi taloustilannetta entistä vahvemmin

·

osallistutamme henkilöstöä toiminnan kehittämiseen ja päällekkäisestä tekemisestä luopumiseen

·

tietotekniikan laitteiston (työasemat, tulostimet) tarpeellisuuden systemaattinen arviointi.

Henkilöstöresurssien uudelleen allokointi, jonka suunnittelu on alkanut vuonna 2019, otetaan käytäntöön. Uusien tilojen myötä voimme toteuttaa aiemmin suunnitellut muutokset henkilöstön sijoittelussa. Tiedolla johtamisen vahvistamiseen ja uusien mahdollisuuksien käyttöönottoon panostetaan
koko toimialueella. Loppuvuonna 2019 käynnistettävän ulkopuolisen toimialueen auditoinnin tulokset
ja ehdotetut toimenpiteet otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.
Käyttöönotettujen laaturekistereiden hyödyntämiseen panostetaan. NASYn osalta vuonna 2019 valmisteltu 15 D käyttöönotto viedään loppuun.
Yhteistyön säilyttäminen ERVA-sairaaloiden ja muiden keskussairaaloiden kanssa
·

koulutuspäivät eri erikoisaloilla

·

säännölliset yhteistyöneuvottelut

·

toiminnan markkinointi ja vhv-potilaiden lkm lisääminen suunnataan ERVAn ulkopuolelle.

Seuraamme potilashoidon kehitystä ja otamme käyttöön uusia hoitokäytäntöjä tutkimustietoon perustuen.
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TOIMIALUE 5
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

47768

46026

45317

104 %

105 %

Toimintakulut

46320

44751

44606

104 %

104 %

- josta palkat
Tilikauden tulos

23579

23012

22560

102 %

105 %

1055

893

311

118 %

339 %

409

210

551

195 %

74 %

Tilikauden yli/alijäämä

Merkittävin toiminnallinen muutos olisi vuoden 2020 aikana tapahtuva mahdollinen integraatio yhdessä Tampereen kaupungin avopalveluiden ja sairaalapalveluiden kanssa. Vuoden ensimmäinen
puolisko kuluisi toiminnan suunnittelussa ja loppupuoli muutoksien toteuttamisessa. Integraatiossa
muodostuisi mahdollisesti kolmas vastuualue toimialueelle ja noin 200 uutta työntekijää. Toimialueen toimintamalleja kehitetään edelleen huomioiden integraation selvitystyössä esille tulleet asiat ja
ongelmat.
Uuden psykiatrisen sairaalan suunnittelua ja toteutusta jatketaan, rakentaminen alkaisi keväällä.
Uudisrakennukseen siirtymistä valmistellaan myös toiminnallisesti eri työryhmissä henkilöstöä osallistamalla. Tähän liittyen käynnistetään hanke, jossa tukena on Petri Pommelin piiristä.
Toimialue on mukana 8 tähden sairaalahankkeessa. SOTE-suunnitteluun osallistutaan sekä kansallisesti että paikallisesti ja ollaan mukana STM:n Mielenterveysstrategian tekemisessä kansalliselle
tasolle.
Keskittämisasetuksen vaatimusten mukaisesti toimialueelle on hankittu psykoterapioiden laaturekisteri, jolla koordinoidaan alueen psykoterapioita ja otetaan laajempaan käyttöön.
Trans-poliklinikan resurssia pyritään vahvistamaan, jotta pysytään hoitotakuussa. Osallistutaan
Trans-lain valmisteluun.
Valtion mielisairaaloiden käyttö pidetään nykyisellä alhaisella tasolla ottamalla pidemmälle kuntoutuneet oikeuspsykiatriset ja vaativahoitoiset potilaat mahdollisimman oikea-aikaisesti omaan sairaalaan sekä hoitamalla oman sairaanhoitopiirin vaativaa erityishoitoa tarvitsevat potilaat mahdollisimman pitkälti itse.
Oheistoimintojen (Linna ja kahvio) toiminta lopetetaan toimialueen toimesta ja henkilöstö uudelleensijoitetaan.
Työn vaativuuden lisääntymisen ja riskiarvioissa sekä turvallisuuden poikkeamissa todetun väkivallan jatkuvan uhan sekä henkisen että fyysisen kuormittavuuden seurauksena on vahvistettu hoitohenkilöstöresurssia. Resurssin lisäyksen vaikutukset henkilöstön turvallisuuteen, työhyvinvointiin
että äkillisten väkivaltatilanteiden hallintaan ja sitä kautta sairauslomia aiheuttavien työtapaturmien
vähenemiseen selvitetään. Resurssi pyritään kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti. Sairauslomien
väheneminen edelleen yhdellä sairauslomapäivällä per työntekijä on asetettu tavoitteeksi yt- neuvotteluiden ohjalta.
Pakon käytön sekä väkivallan uhan vähentäminen ovat tavoitteena. Henkilökunnan koulutus, toimintatapojen arviointi ja kehittäminen ovat keinoja tavoitteen toteutukseen. HaiPro -tilastojen tuottamaa tietoa hyödynnetään potilasturvallisuuden parantamisessa ja pakon käytön vähentämissä.
Osastojen turvallisuuskulttuuria parannetaan vahvistamalla Safewards -mallin käyttöä. Asiakastyytyväisyyttä mitataan ja asiakaspalautteet analysoidaan paremmin. Potilaan ja läheisten palautetta
seurataan säännöllisesti niin sanallisen kuin sähköisen palautteen avulla. Saatavan palautteen pe-
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rusteella arvioidaan ja toteutetaan muutostarpeita hoidon sisältöihin ja osastojen olosuhteisiin. Kokemusasiantuntijoiden roolia hoidon sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa lisätään.
Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmien sekä työnohjauksen avulla. Henkilöstön koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan jokaisen yksikön perustehtävän pohjalta tehtävien koulutussuunnitelmien mukaisesti sekä mahdolliseen integraatioon liittyen. Tuloskuntomittarien tulokset käsitellään yhteisesti ja tärkeät kehittämisalueet sovitaan. Työkiertosuunnitelmaa
toteutetaan eri muodoissaan, lyhytkestoinen työkierto toteutetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa koko toimialueella hoitohenkilöstölle. Uusien ja työkierron kautta tulevien työntekijöiden perehdytys toteutetaan hyvin ja suunnitelmallisesti. Lääkäreiden rekrytointiin panostetaan edelleen. Lääkärikoordinaattoritoimintaa jatketaan.
Tiedolla johtamista lisätään aktiivisesti. Tässä hyödynnetään mm. muiden toimialueiden kehittämiä
menetelmiä. Vaikuttavuuden mittaamiseen otetaan käyttöön toimenpidekirjaaminen. Näin saadaan
osastohoidon ja avohoidon tekemistä paremmin näkyväksi. Mittareita (toimintakyky GAF) hyödynnetään. Selvitetään potilaiden pyöröovi-ilmiötä ja sen syitä ja taustoja. Etäyhteyksiä hyödynnetään tehokkaammin.
Talousmenojen hillinnässä olennaista on henkilöstömenojen huomioiminen. Määräaikaisten sijaisten
käyttöä tarkennetaan ja sisäisten sissien käyttöä tehostetaan. Sairauslomien seuranta on säännöllistä ja apuna on herätejärjestelmä, jonka hyödyntämistä kehitetään. Esimiesten ja etenkin osastonhoitajien roolia tulee kirkastaa rekrytointitilanteissa.
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TOIMIALUE 6
Kehitysvammahuolto
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
18558

1 000 e
18743

1 000 e
18380

%
99 %

%
101 %

Toimintakulut

18296

18477

18164

99 %

101 %

- josta palkat
Tilikauden tulos

10070
67

10332
80

10141
29

97 %
84 %

99 %
234 %

0

0

0

Tilikauden yli/alijäämä
Toimialueen strategiset tavoitteet

Kehitysvammahuollon toimialueen suunnitelmakauden keskeinen tavoite on vakiinnuttaa asemansa
vaativien erityishuollon palvelujen tuki- ja osaamiskeskuksena maakunnallisesti ja Pirkanmaan ervaaluetasoisesti uudistuvassa vammaispalvelujen kokonaisuudessa. Toiminnan sisällön painopistealueisiin vaikuttava vammaispalvelulain uudistuksen valmistelu jatkuu tällä hallituskaudella. Valtakunnallisia ratkaisuja seurataan aktiivisesti, niihin pyritään vaikuttamaan ja ennakoimaan muutokset
toimialueen tulevaisuuden ratkaisuja tehtäessä.
Toimialueen sisäisessä kehittämistyössä painopisteinä ovat joustava palvelukysyntään vastaaminen, hyvä palvelukokemus, erityisosaamisen tehokas hyödyntäminen, avohuollon tueksi tarjottavien
palvelujen kehittäminen, kehitysvammalääketieteellisen osaamisen vahvistaminen, perhetyö sekä
toimintatapojen uudistaminen mm. teknisten ratkaisujen ja digitalisaation mahdollisuuksia hyväksi
käyttäen.
Asiakaslähtöinen palvelu
Toimialueen rakenteellisten muutosten yhteydessä keskeinen tavoite on toimintatapojen asiakaslähtöinen ja palveluhenkinen tarkastelu. Suunnitelmakaudella kehittämistoimia kohdistetaan mm. asiakkaaksitulo- ja kotiutusprosesseihin sekä akuuttipalveluntarpeeseen vastaamiseen. Tarvittavat
palvelut pyritään tarjoamaan ensisijaisesti asiakkaan arjen ympäristöihin mm. jalkautuvan tai etäpalvelujen turvin. Poliklinikkapalvelua tarjotaan myös virka-ajan ulkopuolella. Perhekeskeisen Lapset
puheeksi- toimintatavan kehittämisellä pyritään asiakkaan ja koko hänen lähipiirinsä tukemiseen.
Sihteerityövoima keskitetään toimialueen kansliaan asiakaspalvelun ja sisäisten sihteeripalvelujen
kokonaisuuden kehittämiseksi.
Yhteistyötä kunta-asiakkaan kanssa tiivistetään mm. tiedonkulkua, lähetekäytäntöä ja etäpalaverimahdollisuuksia kehittämällä.
Osaava henkilöstö
Henkilöstön osaaminen on toimialueen keskeisin menestystekijä. Suunnitteilla olevien asiantuntijapalvelujen rakenteellisten muutosten yhteydessä mahdollistetaan työntekijöiden erityisosaamisen
tehokas hyödyntäminen ja oman osaamisen syventäminen. Poliklinikan lääkärityövoimapulan helpottamiseksi täytetään vuodelle 2019 perustettu erikoislääkärin vakanssi ja kokeillaan sairaanhoitaja-lääkäri työparityöskentelyä. Työhyvinvoinnin edistämisessä huomiota kiinnitetään erityisesti väkivallan uhan ja psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen mm. uutta monitilatoimisto työskentelytapaa käynnistettäessä. Varhaisen tuen -toimintamallin mukaisesti haetaan keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen.
Osaamisen johtamisen suunnitelmallisuutta lisätään vahvistamalla yksikkökohtaista pitkäntähtäimen
osaamisen kehittämisen suunnittelua. Henkilöstön koulutuksen painopistealueita ovat mm. perhe-
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työ, turvallisuus, palveluhenkisyys, traumaosaaminen sekä autismikuntoutus. Vaativaa erityisosaamista kehitetään toimimalla valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä psykologian
alan yhteislahjoitus professuurilla.
Merkittävät toiminnalliset muutokset
Kehitysvammahuollon toimialueen vuonna 2019 käytyjen yt-neuvottelujen yhteydessä on valmisteltu
rakenteellisia muutoksia, joiden täysimääräinen vaikutus näkyy vuoden 2020 taloudessa ja toiminnassa. Laitoshoidon paikkalukua pudotettiin käyttöasteen nostamiseksi siten, että käytössä on Pirkanmaan alueellisessa suunnitelmassa tavoitteeksi asetettu 80 asiakaspaikkaa. Aikuisten palvelujen
kysynnän lisääntyessä asiakaspaikkaprofiilia on muutettu siten, että lasten yksi nelipaikkainen pienryhmä on muunnettu aikuisten käyttöön. Asiantuntijapalvelujen toiminnan tehostamiseksi kehitysvammapoliklinikka muuttaa vuodenvaihteessa Pitkäniemeen tukikeskuksen asiantuntijapalvelujen
kanssa samoihin tiloihin ja yhdistyy hallinnollisesti yhden palvelupäällikön alaisuuteen. Toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö siirtyy tukikeskuksen vastuualueelta asiantuntijapalvelujen vastuualueelle.
Tukikeskuksen terapiatilojen laajennus sekä hallinnon monitilatoimisto käyttöönotetaan vuoden vaihteessa. Tilojen käyttötehokkuus paranee, kun Pitkäniemen vanhoissa rakennuksissa 2 ja 10 sijainneista tiloista sekä FM 5:n poliklinikan vuokratiloista luovutaan. Vuoden 2020 alusta kaikki toiminta
keskittyy Pitkäniemessä kehitysvammahuollolle rakennettuihin tiloihin ja muu vanha kiinteistömassa
vapautuu Pitkäniemen kiinteistökehittämisen tarpeisiin.
Taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistäminen
Toimialueella vuonna 2019 käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa valmisteltiin taloudellisuutta ja
tuottavuutta parantavia toimenpiteitä laitoshoidon kuormitusasteen ja tilatehokkuuden parantamiseksi sekä henkilöstön osaamisen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.
Asiakastyön vaikuttavuutta edistetään kuntoutusmenetelmiä ja kuntoutuksen vaikuttavuutta kehittämällä. Asiakkaan kuntoutusprosessin vaikuttavuutta parannetaan kuntoutusjakson aikaisia yhteistyökäytänteitä kehittämällä sekä kuntoutusjakson ennalta suunnittelua ja jakson jälkeistä tukea tehostamalla. Käyttäytymisen haasteiden takia laitoshoitoon tulleen asiakkaan kuntoutuksen vaikuttavuuden
mittaamiseksi otetaan käyttöön FMAI-mittari. Toimintayksiköissä tapahtuvan kehittämistyön sekä
tutkimuksen tueksi täytetään vuodelle 2019 perustettu kehittämiskoordinaattorin tehtävä.
Henkilöstöresurssien huolellinen suunnittelu ja oikea kohdennus tukevat tuottavuutta. Henkilöstöresurssin liikkuvuuden edistämiseksi käyttöön otetaan uusi sissi-työvoiman tuntikohtainen varaustapa.
Tuottavuuden parantamista haetaan henkilöstön työhyvinvointia edistämällä, vaikutusmahdollisuuksia parantamalla, työtehtäviä räätälöimällä ja etsimällä uusia keinoja sairaspoissaolojen vähentämiseksi.
Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä lisätään asiakastyössä sekä kokous- ja koulutuskäytännöissä: mm. etäyhteydet, videovälitteisyys, verkko-opinnot, tabletit sekä asiakastilanteiden videointi pyritään ottamaan tehokkaaseen hyötykäyttöön.
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TOIMIALUE 7
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue

1 000 e

1 000 e

1 000 e

%

%

Toimintatuotot

97 582

94 939

93 862

102,8 %

104,0 %

Toimintakulut

96 663

94 300

94 385

102,5 %

102,4 %

-

32 104

31 252

31 439

102,7 %

102,1 %

-159

-280

-1 379

56,6 %

11,5 %

-1 285

-1 495

-3 082

86,0 %

41,7 %

josta palkat

Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä

Toimialue 7 tuottaa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää laadukasta hoitoa ensihoidon, päivystyksen ja tehohoidon tarpeessa oleville potilaille, sekä korkealaatuisia anestesian ja kivunhoidon palveluita. Toimialue 7 huolehtii lisäksi hätätila-ja elvytyspotilaiden hoidosta Taysin kampuksen alueella ja sen vastuulla on myös vainajatoiminnan palvelut. Strategiassa noudatamme PSHP:n suuntaviivoja.
Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito
Toiminnan painopisteinä ovat potilaiden oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä näyttöön perustuva
laadukas ja turvallinen hoito. Vuonna 2020 tehohoidossa erityisenä painopisteenä on potilaan hoidon eettisyys ja laatu, toteutamme mm kriisiapua potilaille, läheisille ja henkilökunnalle oman henkilökunnan voimin. Anestesiatoiminnassa esikäyntiprosessin kehittämistä jatketaan potilasystävällisempään suuntaan ja kehitetään poikkeamaraportointia. Päivystyksen vastuualueella valmistellaan
116117-palvelunumeron käyttöönottoa ja kehitetään toimintoja mm. asiakaspalautteiden ja poikkeamailmoitusten pohjalta. Yhteispäivystys Valkeakosken kampusalueella jatkuu ja sitä kehitetään.
Kansallisesti vaikuttavinta ja kustannustehokkainta erikoissairaanhoitoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa
Jatketaan tiedolla johtamista mm. hyödyntämällä yhteistyötä suomalaisen tehohoidon laatukonsortion kanssa. Tehohoidon alueella seurataan standardoitua kuolleisuuslukua (SMR) sekä varhaisia
re-admissioita. Tavoitteena olla matalimman SMR-luvun yliopistosairaalan teho-osasto sekä pitää
varhaiset re-admissiot alle 3%.
Henkilökunnalle viestittään aktiivisesti myös talousseurannasta mm hyödyntäen liikennevaloja toiminnanohjaustaululla.
Ensihoidossa valmistaudutaan siirtämään koko ensihoito viranomaistoiminnaksi vaiheittain vuoteen
2023 mennessä.
Hoitohenkilökunnan joustavaa liikkumista päivystyksen ja teho-hoidon vastuualueen välillä kehitetään. Korostetaan esimiesten seurantavastuuta toimipisteitten kokonaistoiminnasta.
Erinomainen osaavien ihmisten yhteisö
Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan. Työhyvinvointia tuetaan yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla ja mahdollistamalla osa-aikainen työnteko. Työhyvinvointiin, työturvallisuuteen, riskien
hallintaan ja välittämiseen panostetaan yhteistoiminnan, esimiestyön, varhaisen puuttumisen mallin, epäasiallisen käytöksen nollatoleranssin ja myös muiden yhteistyömuotojen keinoin. Työssä
onnistumisista kiitetään ja palkitaan.
Yliopistoyhteistyöhön perustuva kansainvälinen tunnettavuus valituilla tieteellisen tutkimuksen alueilla ja edellä kävijä opetuksessa sekä täydennyskoulutuksessa
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Mahdollistetaan tutkimusvapaiden pitäminen ja kannustamaan samoin tutkijalähtöisten tutkimusten
tekoon. Tilaustutkimuksiin osallistumalla mahdollistetaan potilaille uusien lääkkeiden ja hoitomenetelmien käyttöönotto. Hyödynnetään saatua tutkimustietoa toiminnan kehittämiseen. Toimialue
myös edelleen kouluttaa muiden erikoisalojen hoitohenkilöstöä ja lääkäreitä.
Ammattimaisesti johdettu markkinaosuuttaan kasvattava palveluntuottaja
Henkilöstöresurssia tarkastellaan edelleen kriittisesti suhteessa toiminnan volyymiin ja muutokset
pyritään huomioimaan nopeasti. Päivystyksen lääkäriresurssin omavaraisuusasteen lisääminen on
ensiarvoisen tärkeää. Vuoden 2020 alusta päivystykseen saadaan 4 uutta erikoistuvan lääkärin virkaa, joiden avulla pyritään vahvistamaan akuuttilääkäreiden koulutusta ja osuutta päivystyksessä,
siten että tulevaisuudessa ostopalvelulääkäreitä ei tarvittaisi.
Kehitetään uusia malleja seurata talouden kehittymistä, jotta saavutetaan asetetut tulostavoitteet.
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TOIMIALUE 8
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
94 155

1 000 e
92 911

1 000 e
90 489

%
101,3 %

%
104,1 %

Toimintakulut
- josta palkat
Tilikauden tulos

89 999
35 516
3 392

90 887
36 539
1 007

87 612
35 134
2 024

99,0 %
97,2 %
336,8 %

102,7 %
101,1 %
167,6 %

2 151

-160

951

-1344,1
%

226,3 %

Tilikauden yli/alijäämä

Strategian toteuttaminen
Toimialueen 8 tehtävänä on tuottaa terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä erikoissairaanhoidon palveluita Tays Hatanpäällä alueellisen työn jaon mukaisesti sovituille asiakkaille. Toimialue jakaantuu
neljään eri vastuualueeseen, jotka ovat sisätaudit, leikkaustoiminta, geriatria ja yleislääketiede sekä
neurologia ja fysiatria.
Toiminnan perustana on jokaista asiakasta arvostava turvallinen hoito. Laadunhallintaa ja potilasturvallisuuden toteutumaa seurataan systemaattisesti johtoryhmässä ja vastuualueilla ja todettuihin
poikkeamiin puututaan aktiivisesti. Asiakasraati jatkaa toimintaansa ja asiakaspalautteita hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Hoidon sujuvuutta, työnjakoa sekä hoitoketjuja kehitetään yhdessä
Hatanpään ja Sastamalan alueen kampusalueella toimivien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
Pshp:n strategia otetaan osaksi kehityskeskusteluja. Palvelujen tuottaminen edellyttää hyvinvoivaa
ja ammattitaitoista henkilöstöä ja työyhteisön hyvinvointia parannetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä toinen toistaan arvostavalla toimintatavalla. Palkitseminen kohdennetaan strategiatavoitteiden saavuttamiseen sekä niiden mukaiseen työsuoritukseen ja työssä onnistumiseen.
Toiminnalliset muutokset
Sisätautien vastuualueen hematologinen toiminta siirtyy toimialueelle 1 F-rakennuksen valmistuttua.
Bariatrista toimintaa lisätään kysynnän kasvaessa. Tähystystutkimuksiin tulevien tamperelaisten tyhjennyshoidot suunnitellaan jatkossa toteutettavaksi Tampereen kaupungin yksikössä sisätautiosastojen sijaan.
Leikkaustoiminnan vastuualueella leikkaussalien määrä vähenee 10 leikkaussaliin. Käsikirurgian,
korvatautien ja verisuonikirurgian leikkaukset siirtyvät muihin TAYS:n toimintayksiköihin vuoden
2020 alusta. Hatanpäälle siirretään vastaavasti enemmän naistentautien potilaita ja muita yön yli
seurantaa vaativia kirurgisia potilaita. Kirurgisille osastoille voidaan jatkossa ottaa potilaita suoraan
Tays Valkeakosken yhteispäivystyksestä. Poliklinikka- ja osastotoiminta jatkaa entisellä määrällään.
Erikoislääkärivastaanottoja jatketaan sekä Hatanpään terveysasemalla että Pirtessä. Tavoitteena
on kehittää potilasryhmäkohtaista hoidonsuunnittelua ja työnjakoa yhdessä muiden vastuu- ja toimialueiden kanssa sekä alueellisesti Tähtisairaala-hankkeen suuntaisesti. Osaamiskeskus-tyyppistä
toimintaa kehitetään paikallisesti lisää. Lisätään sähköistä asiointia ja vähennetään kontrollikäyntejä.
Korvatautien ja naistentautien pilottien kehittämistä jatketaan. Siedätyshoidot siirtyvät Tampereen
kaupungille. TAYS Valkeakosken kirurgitakapäivystyksen järjestäminen loppuu TA 8 osalta.
Geriatrian ja yleislääketieteen vastuualueella kehitetään edelleen iäkkäiden potilaiden akuuttia sairaalahoitoa, ortogeriatrista hoitoa ja kuntoutusta, palliatiivista/saattohoitoa sekä kotisairaalatoimintaa. Geriatriakeskus vastaa konsultaatiotoiminnasta muille erikoisaloille ja geriatristen oireyhtymien
diagnostiikasta ja hoidosta.
Osastojen geriatrista toimintamallia kehitetään siten, että riski potilaiden joutumista uudelleen sairaa-
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lahoitoon vähenisi. Akuuttigeriatrian osaston yhteyteen avataan yksikkö, joka tarjoaa palliatiivista ja
saattohoitoa erityisesti sydän- ja keuhkopotilaille. Yksikkö toimii myös kotisairaalan saattohoitopotilaiden tukiosastona ja tarjoaa asiantuntija-apua Hatanpään muille osastoille. Kotisairaalan ja potilashotellin 24/7 -toimintamallin myötä yhä useampi potilas kyetään hoitamaan perinteisten sairaalaosastojen ulkopuolella.
Sastamalan kuntoutusosaston potilasprofiilia laajennetaan tavoitteena mm. vakuutusyhtiöiden asiakkaat. Sastamalan yöpäivystys pyritään järjestämään hyödyntämällä sekä Tays Hatanpään että Tays
keskussairaalan takapäivystäjiä. Yhdessä Tampereen kaupungin ja PSHP:n toimijoiden kanssa parannetaan potilaiden edellytyksiä kotiutua suoraan Acutasta tai Tays Keskussairaalan osastoilta.
Neurologian ja fysiatrian vastuualueella selkäydinvammaosaston ja poliklinikan toimintaa kehitetään
yhdessä toimialueen 3 kanssa. Intensiivistä neurologista kuntoutusta toteutetaan kummallakin neurologisella osastolla. Keskeinen tavoite on varhaisessa vaiheessa aloitetun aktiivisen kuntoutuksen
avulla säilyttää potilaiden toimintakyky mahdollisimman hyvällä tasolla ja pyrkiä estämään potilaan
päätyminen pysyvään laitoshoitoon. Fysiatrian vastuualue toimii Hatanpään kaikilla vastuualueilla,
mutta myös tiiviissä yhteistyössä keskussairaalan kanssa ja voi hoitaa eri vastuualueilta tulevia potilaita tarpeen ja resurssien mukaan. Rintasyöpäpotilaiden jatkofysioterapia on vakiintunut osaksi toimintaa ja sitä kehitetään edelleen. Tähtisairaalan Tules-hanke on ensimmäisiä palvelukokonaisuuksia, joita lähdetään valmistelemaan PSHP:n ja KHSHP:n yhteisen palvelutuotannon rakentamiseksi.
Tieteellisten tutkimusten määrää lisätään ja yhteistyössä muiden toimialueiden ja TKI-keskuksen
kanssa. Lääkärien väitöskirjatyötä mahdollistetaan työaikajärjestelyiden avulla.
Taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistäminen
Toimialueen yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteet ja yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa sovitut
konkreettiset keinot toteutetaan ja kustannusten hallinnan työryhmän esityksiä kehitetään yhdessä
perusterveydenhuollon kanssa.
Tuottavuuden paranemista edistetään hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa, parantamalla
työhyvinvointia sekä lisäämällä kannusteita työntekijöille ja työyhteisöille. Digitalisaatiota edistetään
laajentamalla Oma Taysin käyttöä, päällekkäistä kirjaamista vähennetään Medanets-sovellutuksen
avulla ja kokouskäytäntöä kehitetään hyödyntämällä Skype-yhteyttä.
Talouden tasapainotus edellyttää keskittymistä vaikuttavaan hoitoon. Viiveet jatkohoidon järjestämisessä aiheuttavat kustannuksia. Yhteistyössä Tampereen kaupungin avo- ja asumispalvelujen ja
Taysin muiden sairaaloiden kanssa suunnitellaan mallit, miten potilaat pääsevät oikeaan aikaan oikeaan hoitopaikkaan viiveettä. Geriatrian ja yleislääketieteen akuuttiosasto U3:n toiminta loppuu
Pshp:n toimintana ja Tampereen kaupunki siirtää vapautuviin tiloihin Rauhaniemen sairaalan toimintaa henkilöstöineen. Jonottamatta hoitoon malli, jossa asiakkaille annetaan aika heti lähetteen saapumisesta tai leikkauspäätöksestä, otetaan käyttöön kaikilla poliklinikoilla ja leikkausyksikössä. Yksi
sairaala – mallin mukaista laskutusta, toiminnan ohjausta ja johtamista kehitetään yhdessä muiden
toimialueiden ja Sydänsairaalan kanssa. Tilojen käyttöastetta tehostetaan osastoilla varhaisen kotiuttamisen mallilla, poliklinikoilla lisäämällä iltavastaanottoja ja leikkausosastolla kotiuttamalla leikkauspotilaita suoraan heräämöstä.
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PALVELUKESKUS
Talousarvio
2020

Talousarvio
2019

Tilinpäätös
2018

TA2020/
TA2019

TA2020/
TP2018

Toimialue
Toimintatuotot

1 000 e
214 942

1 000 e
188 665

1 000 e
177 105

%
139 %

%
121 %

Toimintakulut

188 141

168 347

160 142

118 %

117 %

40 284

37 446

40 191

108 %

100 %

2 318

86

6 329

0

1 190

4 841

-

josta palkat

Tilikauden tulos
Tilikauden yli/alijäämä

Palvelukeskuksen vastuualueet osallistuvat uudisrakennusten käyttöönottoihin ja niihin järjestetään
tukipalvelut. Mielenterveyspalveluiden ja päihdehuollon integraation ja Tähtisairaalan valmistelua
tuetaan tukitoiminnoissa niiden aikataulun ja laajuuden mukaisesti. Keskeinen kehittämiskohde on
uusien puitteiden rakentaminen datan analyysiin tiedolla johtamisen, tiedon päivittäiskäytön ja tutkimuksen tarpeissa. Mobiilikäyttöisen Mobi-älylaitteen ominaisuuksia kehitetään edelleen, käyttöönottoa laajennetaan uudisrakennuksissa ja mobiiliverkkovalmiuksia parannetaan eri sairaaloissa. Työyhteisön toimivuutta parantavaa ja sairauspoissaoloja vähentävää ”sujuva arki” -menettelyä laajennetaan palvelukeskuksen eri vastuualueilla sairaalahuollossa toteutuksessa olevan mallin mukaisesti. Palvelukeskuksen talouden ja HR-prosessien hallintaa parannetaan ottamalla käyttöön talous- ja
HR-päällikköpilotissa kokeillut tehtävät. Tukipalveluyhtiöiden Istekki, Monetra, Pirte, Tuomi logistiikka, Sakupe ja Voimia kanssa kehitetään kumppanuuden toimintamalleja vastaavien vastuualueiden
toimesta.
Henkilöstö- ja asiakaspalvelut vastuualueen asiakaspalveluissa vakiinnutetaan uudistetut aulapalvelutehtävät. Aulapalveluiden kehittämisessä huomioidaan laaja-alaisemmin potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet järjestöyhteistyötä ja OmaTays-neuvontaa kehittämällä. Hatanpään aulapalvelujen
käytännöt yhdenmukaistetaan osaksi Taysin kampuksen aulapalveluja. Hyvä työsuojelukäytäntömalli otetaan käytännön työkaluksi ja johtamisen välineeksi. Yhteistoimintatietoutta vahvistetaan
toimialueilla. Osaamisen kehittämisen palvelutoimintaa digitalisoidaan.
Sairaala- ja välinehuollon vastuualueella uuden D-siiven välinehuoltokeskuksen toiminta vakiinnutetaan. Henkilökunnan uudet työvaatteet otetaan käyttöön asteittain Tays:n eri toimipisteissä. Työvaateautomaatti otetaan käyttöön palvellen D- ja L-rakennuksessa työskentelevää henkilökuntaa. Potilasruokailun jatkokehittämistä viedään eteenpäin ”Ravintolamaisuus potilasruokailussa” - periaattein.
Tietohallinto ja teknologia vastuualueella kehittämisen painopiste on tiedolla johtamisen, digitaalisten palveluiden ja mobiilisairaalan kehittämisessä. Kansallisessa UNA-hankkeessa edetään kilpailutusten kautta ensimmäisiin käyttöönottoihin.
Toimitilat vastuualueella pääpaino on Taysin uudistamisohjelman uudisrakennusten käyttöönoton
tukemisessa ja ylläpidon haltuunotossa sekä sairaalan toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa eri
kampuksilla.
Uudistamisohjelman loppuvaiheen hankesuunnittelu käynnistetään ja aikuispsykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu ja rakentamista valmistellaan. Pitkäniemen terapiatalo ja F-rakennus otetaan
käyttöön ja Radiuksen aiemmat varastotilat valmistuvat uuteen käyttöön. Pitkäniemen vapautuvien
tilojen myynti valmistaudutaan käynnistämään sekä minimoidaan Kaivannon, Ylisen ja Mäntän kiinteistöjen ylläpitokustannukset.
TKI keskuksen uusi painopiste on vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon tutkimuksen ja kehittä-
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misen lisääminen Taysissa. Tavoitteena on myös luoda palvelukokemuksen johtamista tukevan mittariston rakentaminen sekä kehittää palveluviestinnän prosesseja yhteistyössä viestinnän kanssa.
Tutkimusinfrastruktuurin lisäpanostuksen myötä vahvistetaan kliinisen informatiikan palvelua. Hoitotyön kehittämisessä toteutetaan useita hankkeita. Jatkuvan kehittämisen mallin jalkauttaminen toteutetaan yhdessä toimialueiden kanssa.
Talous- ja laskentapalveluiden vastuualueella rakenteellisia muutoksia sovitetaan talousprosesseihin
ja tuotetaan niiden tarpeisiin ohjaustiedot kuten budjetointi, laskutus, tuotteistus ja kirjaaminen. Vuodelle 2021 sairaanhoitopiirin talouden ohjausmalliin valmistellaan muutosta, joka vaikuttaa talousarvioprosessiin jo vuoden 2020 aikana sekä myös tulevaan rahoitukseen. Laskentapalveluiden osalta
talouspäällikkömallia käyttöönotetaan ja laajennetaan vuoden 2020 aikana. Johdon raportointia,
muistiotositteiden käyttöä ja kirjanpidon vientejä digitalisoidaan, konsernitilinpäätösohjelmisto uusitaan, viranomaisraportointia automatisoidaan, maksuliikenneohjelmistoa päivitetään, verkkolaskudirektiivin käyttöönottoa edistetään ja sisäinen laskutus siirretään Monetralle.
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INVESTOINTIOSA
INVESTOINNIT 2020-2022
Investointien valmistelutyöryhmä valmistelee investointiohjelman sisällön, laajuuden ja aikataulun
sekä hankkeiden kustannusarviot. Tays Keskussairaalan, Tays Sastamalan, Tays Valkeakosken ja
Tays Hatanpään hanke- ja hankintasuunnitelmat käsitellään saman suunnitteluprosessin mukaisesti.
Toimintayksiköiden esitykset välittyvät investointien valmistelutyöryhmälle toimialuejohtojen priorisoimina. Vähäisten ja yllättävien mutta toiminnallisesti tärkeiden muutosten ja hankkeiden sekä hankintojen toteuttaminen tehdään varausmäärärahalla ja / tai muiden määrärahojen säästöillä.

Investointien rahoitus
Sairaanhoitopiiriin tulorahoitus ei riitä Taysin uudistamisohjelman investointien kattamiseen, vaan
merkittävä osa investoinneista hoidetaan lainarahoituksella. Kaudella otetaan pitkäaikaista lainaa
150 milj. euroa.
Taseeseen aktivoitavan yksittäisen laitteen vähimmäisarvo on 10 000 euroa.

Investointiosa
Investointisuunnitelman sitovuustasot on merkitty rastilla ja keltaisella pohjalla taulukkoon investoinnit 2020 ja investointisuunnitelma 2021 – 2022. Investointiosan loppusumma on esitelty sekä sairaanhoitopiirin tasolla että ilman liikelaitosta. Ylin sitova taso on investoinnit yhteensä. Investointiosan määrärahat ilman liikelaitosta vuonna 2020 ovat yhteensä 55,45 milj. euroa ja liikelaitos huomioiden yhteensä 68,95 milj. euroa. Vuonna 2020 tulorahoituksen osuus investointimäärärahoista on
40,0 milj. euroa ja 58 %.

Keskussairaalan yleinen infrastruktuuri
Hankkeissa toteutetaan sairaala-alueen yhteiskäytössä olevien teknisten rakennelmien, järjestelmien, verkostojen sekä liikennealueiden ja -yhteyksien investointiluonteiset korjaukset ja laajennukset. Suunnittelukauden 2020-2022 11,56 milj. euron hankemäärärahasta kohdennetaan 3,66 milj.
euroa vuodelle 2020. Ennakoimattomille hankkeille varataan vuonna 2020 yhteensä 0,55 milj. euroa.
Suurimmat hankkeet osa-alueittain ovat:
Liikennealueet ja logistiikka
Eteläisen tunneliyhteyden loppuunsaattaminen R-rakennuksen osalta ja kytkeminen jäteimuun
(vaihe 2) 0,4 milj. euroa sekä hissien peruskorjaustyöt 0,4 milj. euroa. Pyöräparkkien rakentamiseen
varataan noin 0,1 milj. euroa.
LVI, SPR ja kaasut
Ennakoimattomat investointiluonteiset korjaukset ja laajennukset 0,1 milj. euroa.
Sähköt ja verkot
Sähköverkon hallintajärjestelmä 0,25 milj. euroa, Aluevalaistuksen parantaminen 0,1 milj. euroa ja
Tietoliikenteen runkokuitujen lisäys 0,1 milj. euroa.
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Rakennusautomaatio ja turvallisuus
Rakennusautomaation valvontajärjestelmän päivitykset 0,4 milj. euroa sekä Paloilmoittimien tekninen
uusinta 0,34 milj. euroa.
Tilat ja rakenteet
C-siiven purkamiseen liittyvät valmistelutyöt 0,25 milj. euroa. Rakennuksen purkua ei ole vielä budjetoitu, vaan sen ajankohta päätetään myöhemmin osana Uudistamisohjelman jatkohankkeita.

Keskussairaalan uudistamisohjelma
Valtuusto hyväksyi vuonna 2010 Keskussairaalan uudistamisohjelman, jonka puitteissa sairaalassa on
toteutettu toiminnallisia muutoksia ja kiinteistöinvestointeja. Tällä hetkellä tämä uudistamisohjelma on
noin puolivälissä ja tulevalla suunnittelukaudella käynnistetään ohjelman loppuvaiheen tarkempi suunnittelu ja rakentaminen. Se tulee sisältämään sekä lisärakentamista että vanhojen tilojen peruskorjausta. Suunnittelukauden 2020-2022 128,23 milj. euron hankemäärärahasta kohdennetaan 31,93
milj. euroa vuodelle 2020. Hankkeet ovat:
Etupihan uudisrakennukset ja infrastruktuuri
Etupihan uudisrakennusten varustelua ja käyttöönottoa jatketaan tulevalla suunnittelukaudella. Koko
Etupihahankkeen kustannusarvio on noin 250,5 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin osuus Etupihan uudisrakennusten rahoituksesta on tämän hetken suunnitelmissa noin 215,1 euroa, josta suunnittelukauden
2020-2022 osuus on 3,41 milj. euroa. Vuodelle 2020 varataan 3,1 milj. euroa ja varaus vuodelle 2021
on 0,2 milj. euroa.
F-rakennus
Kliinisen isotooppilääketieteen ja hematologian uudisrakennukselle varataan suunnittelukaudelle 2020
-2022 9,8 milj. euroa, joka raha on vuoden 2020 varaus.
Aikuispsykiatria
Sairaanhoitopiirin valtuusto teki 12.12.2016 periaatepäätöksen Pitkäniemen aikuispsykiatrian palveluiden siirtämisestä Tays Keskussairaalan yhteyteen Kaupin kampukselle osana Tays Uudistamisohjelmaa. Hankkeelle on saatu Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupapäätös. Suunnittelukaudelle
2020-2022 varataan yhteensä 65 milj. euroa, josta 15 milj. euroa vuodelle 2020. Vuodelle 2021 varattava summa on 20 milj. euroa ja vuodelle 2022 30 milj. euroa.
Uudistamisohjelman loppuvaihe
Uudistamisohjelman loppuvaiheen suunnittelulle ja rakentamiselle varataan suunnittelukaudelle 20202022 määrärahaa yhteensä 50,02 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa suunnittelurahaa vuodelle 2020.
Tulevien vuosien määrärahatarpeet täsmentyvät suunnittelun edetessä. Kokonaisuudessaan loppuvaiheen suunnittelulle ja peruskorjauksille varataan 4,02 milj. euroa vuodelle 2020, 16 milj. euroa vuodelle 2021 ja 30 milj. euroa vuodelle 2022. Investointiohjelma ei sisällä mahdollista rakennusten purkamista ja lisärakentamista, joista päätetään tarvittaessa erikseen. Vuodelle 2020 varataan mm. Qrakennuksen toimitilamuutoksille 1,5 milj. euroa sekä B-rakennuksessa käynnistettäville peruskorjauksille 1,5 milj. euroa.

Keskussairaalan muut hankkeet ja hankinnat
Keskussairaalan muiden hankkeiden ja hankintojen investointimääräraha on suunnittelukaudella 2020
-2022 yhteensä 14,25 milj. euroa, josta vuodelle 2020 kohdennetaan 8,28 milj. euroa.
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Keskussairaalan muut hankkeet -kokonaisuus osiossa Laitteet ja muut hankinnat sisältävät vuonna
2020 hankintoja 2,23 milj. eurolla. Summa koostuu 0,85 milj. euron varauksesta O-kaari tietokonetomografialaitteisto sekä leikkausnavigaattori 2 kpl (toimialue 3) ja Potilasvalvontamonitorien uusimisen
(toimialue 7) 0,7 milj. euroa.
Toimialueelle 2 esitetään hankittavaksi Annossuunnittelumagneetti varusteluineen siten, että vuonna
2020 (0,25 milj. euroa) tiloihin asennetaan laitteiston toimittajan toimesta laitteiston suojaukset ja
vuonna 2021 (2,31 milj. euroa) varsinainen laitteisto varusteineen. Hanke joudutaan jakamaan kahdelle vuodelle rakennustöiden valmistumisajankohdasta johtuen. Laitehankinta liittyy R-rakennuksen
keskusvaraston tilojen käyttötarkoituksen muutoshankkeeseen. Toimialueelta 3 toimialueen 2 käyttöön vapautuvien salien varusteluun esitetään 0,43 milj. euroa.
Keskussairaalan muille rakennushankkeille varataan suunnittelukaudelle 2020-2022 yhteensä 8,25
milj. euroa ja siitä vuodelle 2020 6,05 milj. euroa. Tässä merkittävin on R-rakennuksen keskusvaraston tilojen käyttötarkoituksen muutos, jolle varataan 5 milj. euroa. Muihin toimitilamuutoksiin varataan
suunnittelukaudelle 2020-2022 yhteensä 1,2 milj. euroa, tästä 0,2 milj. euroa vuodelle 2020. Vuoden
2020 Toimitilamuutokset sisältää potilasruokailun tuottamiseksi C&C -menetelmällä tarvittavat osastokeittiöiden muutokset. Pieniin hankkeisiin varataan suunnittelukaudelle 2020-2022 yhteensä 1,85 milj.
euroa, tästä summasta 0,85 milj. euroa vuodelle 2020.

Pitkä niemen hankkeet
Pitkäniemen hankkeiden investointimääräraha on suunnittelukaudella 2020-2022 yhteensä 0,77 milj.
euroa, josta vuodelle 2020 kohdennetaan 0,37 milj. euroa. Pitkäniemen yleisen infrastruktuurin hankkeisiin ei suunnittelukaudelle 2020-2022 esitetä määrärahavarausta. Pieniin hankkeisiin esitetään
kaudelle 2020-2022 0,72 milj. euron varaus, josta 0,32 milj. euroa vuodelle 2020. Vuoden 2020 suurin
hanke on Kattoturvatuotteet 0,15 milj. euroa.

Tays Valkeakoski, Tays Sastamala ja Tays Hatanpä ä
Tays Valkeakoski
Suunnittelukauden 2020-2022 3,35 milj. euron määrärahasta kohdennetaan 1,35 milj. euroa vuodelle
2020. Summaan sisältyy suurimpana hankkeena C1 röntgenin muutos 0,55 milj. euroa sekä terveyskeskuksen sosiaalitilat rakennukseen G1 (ulosvuokrattava tila) 0,4 milj. euroa.
Tays Sastamala
Suunnittelukauden 2020-2022 2,32 milj. euron määrärahasta kohdennetaan 1,12 milj. euroa vuodelle
2020. Suurin yksittäinen hanke on Viemärien saneeraus A- ja B-osissa 0,53 milj. euroa.
Tays Hatanpää
Suunnittelukauden 0,65 milj. euron määrärahasta kohdennetaan 0,05 milj. euroa vuodelle 2020 käytettäväksi alueopastukseen.

Tietohallinto
Vuodesta 2017 alkaen sairaanhoitopiirin ICT-investoinnit ovat pääosin osana Istekki Oy:n talousarviota. Sairaanhoitopiirin talousarvioon sisältyvät alla eritellyt UNA-kehitys, Tietoallas ja Biopankki. Näihin
hankkeisiin on kaudelle 2020-2022 varattu yhteensä 17 milj. euroa ja siitä vuodelle 2020 4 milj. euroa.
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UNA-kehitys
UNA -hanke sisältää kolme kokonaisuutta: UNA Lomake, UNA Ydin ja UNA Kaari. Näistä suurin ja
merkittävin on UNA Kaari -hanke, missä uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus. Hankinnan aikataulu Pirkanmaalla muodostunee sellaiseksi, että
valmisteluvaihe toteutuu vuoden 2019 aikana, varsinainen kilpailutus vuosien 2020 ja 2021 aikana.
Käyttöönotot kaksi vuotta kestävän rakentamisvaiheen jälkeen alkaen vuodesta 2023. Kustannusten koko UNA -investointien osalta arvioidaan olevan Pirkanmaan osalta rakentamisvaiheessa 2 8 milj. euroa vuodessa ja varsinaisen järjestelmäinvestoinnin 50 milj. euron suuruusluokkaa. Myös
muut hankkeessa mukana olevat sairaanhoitopiirit osallistuvat kustannuksiin. Vuosina 2020-2022
määrärahavaraus on 15 milj. euroa, josta 3 milj. euroa kohdistuu vuodelle 2020.

Tietoallas
Tietoaltaalla korvataan nykyinen SAS-tietovarasto. Tavoite on korvata nykyiset SAS-ratkaisun integraatiot, raportit ja toiminnot sekä huomioida ratkaisun skaalautuvuus muitakin tarpeita ajatellen
(ml. tutkimus ja uudet mahdollisuudet datan hyödyntämiseen). Investoinnin suuruus on yhteensä
1,5 milj. euroa jakautuen tasaerin 0,75 milj. euroa vuosille 2020 ja 2021.

Biopankki
Biopankin investoinnit kohdistuvat kasvavan näyte ja tietomäärän sekä maantieteellisen laajentumisen aiheuttamaan kehitystarpeeseen. Investoinnit kohdistuvat mm. suostumus- ja näytekäsittelyn automatisoinnin kehittämiseen, Tays ERVA laajentumisen integraatiokustannuksiin
(Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus) ja genomitiedon alustaan yhdessä FinnGen hankkeen kanssa (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus). Sekä vuodelle 2020 että 2021 esitetty määräraha on
0,25 milj. euroa.

Pienet hankinnat
Pieniin hankintoihin esitetään 4,5 milj. euron määrärahaa vuodelle 2020. Vuosille 2021 ja 2022
määräraha on saman suuruinen 4,5 milj. euroa.

Osakkeet ja osuudet
Osakkeiden ja osuuksien hankkimiseen varataan suunnittelukaudelle määrärahaa 1,2 milj. euroa,
josta 0,2 milj. euroa vuodelle 2020.
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RAHOITUSOSA
Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi muuta pääomarahoitusta
investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä talousarvion vaikutus sairaanhoitopiirin kassavaroihin.
Sairaanhoitopiirin rahoitusosa on budjetoitu sairaanhoitopiiritasolla.
Sairaanhoitopiirin rahavarat tilanteessa 31.8.2019 on noin 98 milj. euroa, mutta ennusteen mukaan
kassa putoaa vuoden loppuun mennessä noin 34 milj. euron tasolle. Tämä sisältää myös konsernitilillä olevat konserniyhtiöiden varat. Sairaanhoitopiirin lainakanta on noin 335 milj. euroa, josta ulkopuolisia pitkäaikaisia sekä lyhytaikaisia lainoja on noin 294 milj. euroa.
Sairaanhoitopiriin tulorahoitus ei riitä Taysin uudistamisohjelman investointien kattamiseen, vaan
merkittävä osa investoinneista sekä lainalyhennykset hoidetaan lainarahoituksella. Lainojen lyhennykset kasvavat merkittävästi vuonna 2020, jolloin uudistamisohjelmaan otettujen lainojen suunniteltu lyhentäminen alkaa. Suunnitelmakaudella 2020 - 2022 rahoitusta tarvitaan investointien ja lainan lyhennysten kattamiseen noin 284 milj. euroa. Tästä tulorahoituksella katetaan noin 125 milj.
euroa ja uusia lainoja nostetaan noin 150 milj. euroa. Lisäksi rahoitusta saadaan jonkin verran antolainojen lyhennyksistä sekä mahdollisesti käyttöomaisuuden myyntituotoista.

Rahoitusosa 2020 sekä rahoitussuunnitelma 2021-2022 mukaan lukien liikelaitos
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ERIKOISSAIRAANHOIDON, KEHITYSVAMMAHUOLLON JA ENSIHOIDON PALVELUTARVEARVIOT
VUODELLE 2020 ASIAKKAITTAIN
Erikoissairaanhoito
Asiakas

Palvelutarve- Palvelutarvearvio 2020
arvio 2019

1 000 €

Toteuma 2018

Jäsenkunnat
Kolmostie

31 225

28 946

28 779

Lounais-Pirkanmaa

37 035

34 127

34 335

Etelä-Pirkanmaa

59 125

56 505

55 182

Jämsä-Kuhmoinen

19 042

16 396

18 527

159 614

147 505

151 080

Kehyskunnat
Mänttä-Vilppula-Juupajoki
Tampere-Orivesi
Virrat-Ruovesi

13 227

12 685

12 451

329 568

304 236

309 047

16 140

15 167

14 841

664 976

626 167

624 242

1 482

1 353

1 369

Sopimukseton jäsenkuntamyynti
Yhteensä

10 600

Ulkoiset asiakkaat
Huittinen
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

23 280

22 644

21 744

Kanta-Hämeen shp

27 676

25 440

26 311

9 360

8 846

8 300

Päijät-Hämeen sotey
Vaasan sairaanhoitopiiri
Muut asiakkaat
Yhteensä
Kaikki
asiakkaat
yhteensä

8 031

6 666

7 521

55 483

41 762

41 281

125 312

106 711

106 526

790 288

732 878

730 768
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Kehitysvammahuolto
Asiakas

Palvelutarvearvio 2020

1 000 €

PalvelutarveToteuma 2018
arvio 2019

Jäsenkunnat
Kolmostie

322

740

301

Lounais-Pirkanmaa

957

1 012

903

1 441

1 189

1 679

527

180

514

3 878

3 288

3 591

195

271

186

7 336

7 118

7 390

Etelä-Pirkanmaa
Jämsä-Kuhmoinen
Kehyskunnat
Mänttä-Vilppula-Juupajoki
Tampere-Orivesi
Virrat-Ruovesi

146

214

139

14 802

14 012

14 703

Muut asiakkaat

2 997

3 502

2 551

Kaikki yhteensä

17 799

17 514

17 253

Jäsenkunnat yhteensä

Ensihoito
Asiakas
1 000 €
Jäsenkunnat

Palvelutarve- Palvelutarvearvio 2020
arvio 2019

Toteuma
2018

Kolmostie
Lounais-Pirkanmaa
Etelä-Pirkanmaa
Jämsä-Kuhmoinen
Kehyskunnat
Mänttä-Vilppula-Juupajoki
Tampere-Orivesi
Virrat-Ruovesi
Jäsenkunnat yhteensä

1 337
1 864
1 823
1 356
5 526
723
9 245
868
22 742

1 321
1 804
1 702
1 242
5 467
689
9 386
735
22 346

1 226
1 716
1 576
1 174
5 053
631
8 792
689
20 857

Muut asiakkaat
Kaikki yhteensä

560
23 302

570
22 916

559
21 416
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ERIKOISSAIRAANHOIDON TALOUSARVIOT VUODELLE 2020 TUOTTAJITTAIN
1000 euroa
Jäsenkunnat yhteensä
Tuottaja

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019 Toteuma 2018

664 975
626 164
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
544 039
515 341
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
96 827
93 889
TOIMIALUE 1
65
349
64 903
SISÄTAUTIEN VASTUUALUE
31
478
28
986
KEUHKO-, IHO- JA ALLERGIASAIRAUKSIEN VASTUUALUE
89
138
86
199
TOIMIALUE 2
15 000
14 093
KIRURGIAN VASTUUALUE
38 105
35 136
GASTROENTEROLOGIAN VASTUUALUE
36 033
36 970
SYÖVÄNHOIDON VASTUUALUE
101 154
90 051
TOIMIALUE 3
32 943
29 342
NEUROALOJEN JA KUNTOUTUKSEN VASTUUALUE
23
876
20 076
KORVA- JA SUUSAIRAUKSIEN VASTUUALUE
29 673
26 606
TULES-VASTUUALUE
14 662
14 026
SILMÄKESKUKSEN VASTUUALUE
97 438
88 492
TOIMIALUE 4
38 558
33 051
NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN VASTUUALUE
40 479
37 697
LASTENTAUTIEN VASTUUALUE
10
646
10 354
LASTENPSYKIATRIAN VASTUUALUE
7
755
7 391
NUORISOPSYKIATRIAN VASTUUALUE*)
42 827
40 223
TOIMIALUE 5
22 126
20 877
PSYKOOSISAIRAUKSIEN VASTUUALUE
20 701
19 346
YLEIS- JA NEUROPSYKIATRIAN VASTUUALUE
AIKUISPSYKIATRIAN VASTUUALUE **)
41 500
40 217
ACUTA, PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE
75
155
76 270
TOIMIALUE 8 / TAYS HATANPÄÄ
17 570
18 065
HATANPÄÄN SISÄTAUTIEN VASTUUALUE
10 119
9 587
HATANPÄÄN NEUROLOGIAN JA FYSIATRIAN VASTUUALUE
HATANPÄÄN GERIATRIAN JA YLEISLÄÄKETIETEEN VASTUU19 626
16 615
ALUE
27 840
32 003
HATANPÄÄN LEIKKAUSTOIMINNAN VASTUUALUE
10 682
9 096
LIIKELAITOS, VERISUONI JA TOIMENPIDERADIOLOGIA
TAYS SASTAMALA ***)
TAYS VALKEAKOSKI ***)
110 254
101 727
YHTYMÄHALLINTO - VÄLITETTÄVÄT PALVELUT
55 991
50 324
SYDÄNKESKUSPALVELUT
24 665
25 209
TEKONIVELLEIKKAUSTOIMINTA
29 598
26 194
MUUT VÄLITETTÄVÄT PALVELUT
*) Nuorisopsykiatrian vastuualue siirtyi 1.1.2019 toimialueelta 5 toimialueelle 4
**) Aikuispsykiatrian vastuualue jakaantui psykoosisairauksien ja yleis- ja neuropsykiatrian vastuualueiksi 1.1.2019
***) Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken laskutus siirtyy vuonna 2019 Taysin toimialueille ja liikelaitokseen
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624 499
486 578
76 280
50 305
25 975
86 396
20 881
31 692
33 823
89 051
31 070
16 481
26 905
14 595
83 930
31 037
35 723
10 134
7 037
40 250

40 250
34 316
76 356
21 239
10 481
15 904
28 732
9 405
26 323
102 193
49 648
23 809
28 735
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Ulkoiset asiakkaat
Tuottaja

Talousarvio 2020
125 311
76 976
5 974
4 288
1 686
13 051
2 122
4 468
6 461
28 878
15 267
3 009
9 267
1 335
20 768
4 290
9 584
3 910
2 984
1 935
1 120
816

Talousarvio 2019 Toteuma 2018
106 711
106 526
75 030
70 993
4 963
5 230
3 624
3 705
1 339
1 525
12 969
13 163
2 481
3 995
4 507
3 409
5 982
5 758
27 549
28 490
14 296
15 711
2 960
2 869
9 112
8 628
1 181
1 282
20 510
18 055
4 392
3 700
9 748
8 252
2 732
2 662
3 637
3 442
2 225
1 810
980
1 245
1 810
3 272
2 803
3 542
1 442
373
136
1 921
267

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
TOIMIALUE 1
SISÄTAUTIEN VASTUUALUE
KEUHKO-, IHO- JA ALLERGIASAIRAUKSIEN VASTUUALUE
TOIMIALUE 2
KIRURGIAN VASTUUALUE
GASTROENTEROLOGIAN VASTUUALUE
SYÖVÄNHOIDON VASTUUALUE
TOIMIALUE 3
NEUROALOJEN JA KUNTOUTUKSEN VASTUUALUE
KORVA- JA SUUSAIRAUKSIEN VASTUUALUE
TULES-VASTUUALUE
SILMÄKESKUKSEN VASTUUALUE
TOIMIALUE 4
NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN VASTUUALUE
LASTENTAUTIEN VASTUUALUE
LASTENPSYKIATRIAN VASTUUALUE
NUORISOPSYKIATRIAN VASTUUALUE *)
TOIMIALUE 5
PSYKOOSISAIRAUKSIEN VASTUUALUE
YLEIS- JA NEUROPSYKIATRIAN VASTUUALUE
AIKUISPSYKIATRIAN VASTUUALUE **)
3 119
ACUTA, PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE
3 251
TOIMIALUE 8 / TAYS HATANPÄÄ
90
HATANPÄÄN SISÄTAUTIEN VASTUUALUE
1 914
HATANPÄÄN NEUROLOGIAN JA FYSIATRIAN VASTUUALUE
HATANPÄÄN GERIATRIAN JA YLEISLÄÄKETIETEEN VASTUU299
343
98
ALUE
948
905
942
HATANPÄÄN LEIKKAUSTOIMINNAN VASTUUALUE
2
251
1
747
LIIKELAITOS, VERISUONI JA TOIMENPIDERADIOLOGIA
396
TAYS SASTAMALA ***)
540
TAYS VALKEAKOSKI ***)
46 084
29 935
34 598
YHTYMÄHALLINTO - VÄLITETTÄVÄT PALVELUT
18 404
13 405
18 030
SYDÄNKESKUSPALVELUT
18 180
16 530
16 567
TEKONIVELLEIKKAUSTOIMINTA
9
500
0
0
MUU KOHDISTAMATON MYYNTI
*) Nuorisopsykiatrian vastuualue siirtyi 1.1.2019 toimialueelta 5 toimialueelle 4
**) Aikuispsykiatrian vastuualue jakaantui psykoosisairauksien ja yleis- ja neuropsykiatrian vastuualueiksi 1.1.2019
***) Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken laskutus siirtyy vuonna 2019 Taysin toimialueille ja liikelaitokseen
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Kaikki asiakkaat yhteensä
Talousarvio 2020 Talousarvio 2019 Toteuma 2018
Tuottaja
790 286
732 875
731 024
PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
621 015
590 370
557 571
TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA
102 801
98 852
81 510
TOIMIALUE 1
102 189
99 168
99 559
TOIMIALUE 2
130
032
117
600
117
541
TOIMIALUE 3
118 206
109 002
101 985
TOIMIALUE 4
44 762
42 448
42 059
TOIMIALUE 5
44 619
43 489
37 120
ACUTA, PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE
78 406
79 812
77 798
TOIMIALUE 8 / TAYS HATANPÄÄ
12 933
10 843
KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOS
9 801
TAYS SASTAMALA ***)
26
863
TAYS VALKEAKOSKI ***)
156 338
131 662
136 790
YHTYMÄHALLINTO - VÄLITETTÄVÄT PALVELUT
***) Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken laskutus siirtyy vuonna 2019 Taysin toimialueille ja liikelaitokseen
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UUDET VIRAT JA TOIMET 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue

Nimike

Toimintoperustelu

Kustannuspaikka

6 Sairaanhoitajaa

Ostopalveluista omaksi toiminnaksi

176

2 kenttäjohtajaa, virkaa

Kenttäjohtotoiminnan turvaaminen

112

Kuvantamiskeskus-ja
apteekkiliikelaitos
Verisuoni-ja toimenpideradiologia
Lääketieteellinen fysiikka

6 sairaanhoitajaa
Fyysikko

Ostopalveluista omaksi toiminnaksi
Säteilyturvallisuuden ja toiminnan laadun
turvaaminen

404
465

Yhtymähallinto
Yleishallinto

Sisäinen tarkastaja

Tähtisairaala-hankkeeseen tarvittava
lisäresurssi

943

TAYS

Toimialue 3
Tules vastuualue

Toimialue 7
Ensihoidon, kivunhoidon ja
anestesian vastuualue

Uudet vakanssit ammattiryhmittäin 1.1.2020
Lääkärihenkilöstö
Erityishenkilöstö 1
Hoitohenkilöstö 14
Hallinto- ja toimistohenkilöstö 1
Huoltohenkilöstö
Yhteensä 16
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VIRKA- JA TOIMIMUUTOKSET 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue Nimike

Vakanssin numero

Uusi nimike

Ajankohta

Kustannuspaikka

Sairaanhoitaja

46490-1830

Apulaisosastonhoitaja

1.1.2020

202

Osastonylilääkäri, virka

38070-0054

Ylilääkäri, virka

1.1.2020

200

Ylilääkäri, virka

68010-0094

Osastonylilääkäri, virka

1.1.2020

200

Osastonylilääkäri, virka

38070-0009

Ylilääkäri, virka

1.1.2020

259

Kirurgian vastuualue

Osastonlääkäri, virka

38000-0019

Erikoislääkäri, virka

1.1.2020

191

Gastroenterologian vastuualue

Osastonylilääkäri, virka

38070-0061

Apulaisylilääkäri, virka

1.1.2020

292

Perushoitaja

71858-0096

Sairaanhoitaja

1.1.2020

117

”

71858-0323

Sairaanhoitaja

1.1.2020

214

”

71858-0421

Sairaanhoitaja

1.1.2020

214

Lähihoitaja

73493-0233

”

1.1.2020

295

”

73493-0235

”

1.1.2020

214

”

73493-0236

”

1.1.2020

295

Syövänhoidon vastuualue

Perushoitaja

71858-0535

Sairaanhoitaja

1.1.2020

268

Toimialue 3

Osastonhoitaja, virka

37912-0013

Apulaisosastonhoitaja

1.1.2020

116

Tules vastuualue

Apulaisosastonhoitaja

03330-0100

Asiantuntijahoitaja

1.1.2020

155

Ylilääkäri, virka

68010-0055

Apulaisylilääkäri, virka

1.1.2020

130

Lastenhoitaja, sis.sijainen

26110-0148

Kätilö, sis. sijainen

1.1.2020

134

Lastenhoitaja

26110-0067

Sairaanhoitaja

1.1.2020

224

”

26110-0106

Sairaanhoitaja

1.1.2020

225

Nuoriso-ohjaaja

36435-0001

Lähihoitaja

1.1.2020

304

73109-0005

Palvelupäällikkö, virka

1.4.2020

996

Toimialue 1
Sisätautien vastuualue

Keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualue

Toimialue 2

Silmäkeskus
Toimialue 4
Naistentautien ja synnytysten
vastuualue

Lastentautien vastuualue

Lastenpsykiatrian vastuualue

Toimialue 6
Palveluesimies
Erityishuollon asiantuntijapalvelut
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VIRKA- JA TOIMIMUUTOKSET 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue Nimike

Vakanssin numero

Uusi nimike

Ajankohta

Kustannuspaikka

Palvelukeskus
Sairaala- ja välinehuollon
vastuualue

Hoitoapulainen

12600-0023

Potilaskuljettaja

1.1.2020

511

”

12600-0021

”

”

812

”

12600-0012

”

”

812

Sairaalahuoltaja

72532-0241

”

”

590

”

72532-0503

”

”

590

”

72532-0014

”

”

590

”

72532-0468

*

”

590

”

72532-0489

”

”

590

”

72532-0474

”

”

590

”

72532-0475

”

”

590

”

72532-0476

”

”

590

”

72532-0479

”

”

590

”

72532-0480

”

”

590

Laatukoordinaattori

73805-0001

Palvelukoordinaattori

1.1.2020

924

Huoltomies

12940-0036

Kiinteistönhoitaja

1.1.2020

521

”

12940-0042

”

”

521

”

12940-0065

”

”

526

”

12940-0068

”

”

767

”

12940-0069

”

”

767

”

12940-0075

”

”

767

Laitosmies

25470-0003

”

”

521

Nuorempi ammattimies

34690-0051

”

”

521

Vanhempi ammattimies

61000-0025

”

”

521

Ammattimies

01070-0001

Tekniikan ammattilainen

1.1.2020

520

Asentaja

05880-0002

”

”

517

Erikoisammattimies

10050-0039

”

”

520

”

10050-0041

”

”

520

”

10050-0058

”

”

528

”

10050-0059

”

”

870

Huoltomies

12940-0047

”

”

521

”

12940-0049

”

”

526

”

12940-0051

”

”

767

”

12940-0070

”

”

767

”

12940-0073

”

”

767

”

12940-0074

”

”

767

”

12940-0078

”

”

520

Kirvesmies

20240-0002

”

”

520

Laitosmies

25470-0002

”

”

520

”

25470-0005

”

”

520

Maalari

30030-0003

”

”

520

Nuorempi ammattimies

34690-0025

”

”

870

Puuseppä

42940-0004

”

”

520

TKI-keskus

Toimitilat vastuualue
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VIRKA- JA TOIMIMUUTOKSET 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue

Nimike

Vakanssin numero

Uusi nimike

Vanhempi ammattimies

61000-0011

”

61000-0021

*

61000-0022

”

61000-0040

”

61000-0046

”

61000-0051

”

61000-0057

”

61000-0059

”

61000-0060

”

61000-0070

”

61000-0073

”

61000-0085

”

61000-0086

”

61000-0087

”

61000-0017

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Erikoisammattimies

10050-0003

Järjestelmäasiantuntija

72770-0001

Erikoisammattimies

10050-0004

”

10050-0009

”

10050-0011

”

10050-0026

”

10050-0030

”

10050-0034

”

10050-0035

”

10050-0043

”

10050-0045

”

10050-0048

”

10050-0051

”

10050-0052

”

10050-0056

”

10050-0057

Vanhempi ammattimies

61000-0023

”

61000-0042

”

61000-0062

”

61000-0079

”

91000-0091

”

61000-0093

”

61000-0098

Erikoisammattimies

10050-0008

Huoltomies

12940-0048

”

12940-0055

”

12940-0067

”

12940-0071

Muurari

33720-0001

Vanhempi ammattimies

61000-0056

Tekniikan erikoisamma lainen
”

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Virka– ja toimimuutoksia
Yhteensä 108
PSHP:n toiminta– ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020

AjanKohta
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Kustannuspaikka
523
523
523
526
523
517
526
526
526
523
523
520
520
870
523
511
511
511
517
511
517
511
767
517
520
526
517
511
511
511
767
511
526
517
526
526
870
511
517
870
520
526
523
520
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VIRKA- JA TOIMISIIRROT 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue

Nimike

Vakanssin
numero

Uusi sijainti 1.1.2020
alkaen

Asiantuntijahoitaja
Osastonsihteeri
Erikoistuva lääkäri, virka
Osastonhoitaja, virka

78166-0035
72502-0424
72983-0045
37912-0124

Kirurgian vastuualue
Tules vastuualue
Päivystyksen vastuualue
Sisätautien vastuualue

Perushoitaja
”
Lähihoitaja
”
”
Osastonsihteeri
Asiantuntijahoitaja

71858-0323
71858-0421
73493-0233
73493-0235
73493-0236
72502-0167
78166-0033

Gastroenterologian vastuualue
”
”
”
”
Syövänhoidon vastuualue
Sisätautien vastuualue

Sairaanhoitaja
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Sairaanhoitaja, sis.sijainen
”
”
”
Perushoitaja
”
Lähihoitaja
”
”

46490-0435
46490-0448
46490-0451
46490-0452
46490-0456
46490-0458
46490-0732
46490-0737
46490-0740
46490-0910
46490-0912
46490-1252
46490-1284
46490-1416
46490-1560
46490-2170
46490-2278
46490-2392
46490-0437
46490-0741
46490-2168
46490-1387
46490-1391
46490-2240
46490-2239
71858-0429
71858-0485
73493-0001
73493-0234
73493-0247

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Sisätautien vastuualue
”
”
Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue
Sisätautien vastuualue
”
”
”
”
”
Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Asiantuntijahoitaja
Lääkintävahtimestari
Lääkintävahtimestari
Sairaanhoitaja
Erikoistuva lääkäri, virka
Ylihoitaja, virka

78166-0035
29230-0037
29230-0028
46490-2655
72983-0121
67220-0012

Kirurgian vastuualue
”
”
”
Päivystyksen vastuualue
Toimialueen 7 kanslia

Sisätautien vastuualue
Tules vastuualue
”
Päivystyksen vastuualue
Kirurgian vastuualue
Toimialueen 2 kanslia

Perushoitaja
”
Lähihoitaja
”
”
Osastonsihteeri
Osastonsihteeri
Perushoitaja

71858-0323
71858-0421
73493-0233
73493-0235
73493-0236
72502-0039
72502-0167
71858-0535

Gastroenterologian vastuualue
”
”
”
”
”
Syövänhoidon vastuualue
”

Sisätautien vastuualue
”
”
”
”
Päivystyksen vastuualue
Sisätautien vastuualue
Hatanpään sisätautien
vastuualue

Osastonsihteeri
Lääkintävahtimestari
”
Apulaisylilääkäri, virka

72502-0424
29230-0037
29230-0028
04560-0191

Sisätautien vastuualue
Tules vastuualue
”
”

Lähihoitaja

73493-0302

Erikoistuva lääkäri, virka

72983-0119

Tules vastuualue
Kirurgian vastuualue
”
Yleislääketieteen ja geriatrian
vastuualue
Yleislääketieteen ja geriatrian
vastuualue
Päivystyksen vastuualue

U

Nykyinen sijainti

TAYS
Toimialue 1
Sisätautien vastuualue

Toimialue 2
Kirurgian vastuualue

Toimialueen 2 kanslia
Gastroenterologian
vastuualue

Syövänhoidon vastuualue

Toimialue 3
Tules vastuualue

”
Tules vastuualue

1
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VIRKA- JA TOIMISIIRROT 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue

Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue

Nimike

Vakanssin
numero

Toimialue 4
Lastentaudit vastuualue
Nuorisopsykiatria

Toimialue 5
Toimialueen 5 kanslia
Yleis-ja neuropsykiatrian
vastuualue
Toimialue 6
Tukikeskuksen vastuualue

U

Nykyinen sijainti

Sairaanhoitaja
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Sairaanhoitaja, sis.sijainen
”
”
”
Perushoitaja
”
Lähihoitaja
”
”
Osastonhoitaja, virka
Asiantuntijahoitaja
Terveyskeskuslääkäri, virka
”
Sairaanhoitaja
”
”
”
Osastonsihteeri
”
Sairaanhoitaja

46490-0435
46490-0448
46490-0451
46490-0452
46490-0456
46490-0458
46490-0732
46490-0737
46490-0740
46490-0910
46490-0912
46490-1252
46490-1284
46490-1416
46490-1560
46490-2170
46490-2278
46490-2392
46490-0437
46490-0741
46490-2168
46490-1387
46490-1391
46490-2240
46490-2239
71858-0429
71858-0485
73493-0001
73493-0234
73493-0247
37912-0124
78166-0033
53041-0005
53041-0006
46490-2792
46490-2793
46490-2794
46490-3031
72502-0508
72502-0509
46490-1967

Sisätautien vastuualue
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue 1.7.2019 alk.
” 1.9.2019 alk
”
”
”
”
”
Päivystyksen vastuualue

Lähihoitaja

73493-0297

Päivystyksen vastuualue

Sairaanhoitaja

46490-2106

Korva-ja suusairauksien
vastuualue

Tehohoidon vastuualue

Terveyskeskuslääkäri, virka
”
”
Terveyskeskusavustaja
Lähihoitaja
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
”
”
”

53041-0017
53041-0007
53041-0020
53042-0008
73493-0406
72502-0531
46490-3040
46490-3042
46490-3039
46490-3041

Silmäkeskus 1.7.2019 alk.
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Silmäkeskus
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Sairaanhoitaja
Toimistosihteeri

46490-2333
54980-0167

Lastentautien vastuualue
Nuorisopsykiatrian vastuualue

Päivystyksen vastuualue
Toimialueen 5 kanslia

Toimistosihteeri

54980-0167

Nuorisopsykiatrian vastuualue

Edustuspalveluemäntä

72471-0001

Vakanssipankki

Toimialueen 5 kanslia
Yleis-ja neuropsykiatrian
vastuualue

Hoitoapulainen
Lähihoitaja
Lähihoitaja

12600-0016
73493-0138
73493-0142

Vakanssipankki
”
”

Tukikeskuksen vastuualue
”
”

Korva-ja suusairauksien
vastuualue
Silmäkeskus

Uusi sijainti 1.1.2020
alkaen

Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue
”

2
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VIRKA- JA TOIMISIIRROT 2020
Sairaala/toimialue/vastuualue

Toimialue 7
Päivystyksen vastuualue

Toimialueen 7 kanslia
Tehohoidon vastuualue

Toimialue 8
Sisätautien vastuualue

Yleislääketieteen ja
geriatrian vastuualue

Nimike

Vakanssin
numero

Uusi sijainti 1.1.2020
alkaen

Lähihoitaja
Lähihoitaja
Lähihoitaja
Lähihoitaja
Lähihoitaja
Lähihoitaja

73493-0127
73493-0007
73493-0009
73493-0031
73493-0084
73493-0127

Erikoistuva lääkäri, virka
”
”
”
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
Osastonsihteeri

72983-0045
72983-0119
72983-0121
72983-0233
46490-2655
46490-2333
72502-0039

Sairaanhoitaja

46490-1967

Päivystyksen vastuualue
”
”
”
Kirurgian vastuualue
Lastentautien vastuualue
Gastroenterologian vas
tuualue
Päivystyksen vastuualue

Lähihoitaja

73493-0297

Päivystyksen vastuualue

Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue
”

Ylihoitaja, virka

67220-0012

Toimialueen 7 kanslia

Toimialueen 2 kanslia

Sairaanhoitaja

46490-2106

Tehohoidon vastuualue

Perushoitaja
”

71858-0282
71858-0044

Korva-ja suusairauksien
vastuualue
Vakanssipankki
”

Perushoitaja

71858-0535

Syövänhoidon vastuualue

Osastonylilääkäri, virka
Apulaisosastonhoitaja
Lähihoitaja
”
”
Osastonsihteeri
Osastonhoitaja
Perushoitaja
”
Sairaanhoitaja
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

38070-0087
03330-0162
73493-0378
73493-0379
73493-0380
72502-0522
37912-0251
71858-0530
71858-0531
46490-2890
46490-2913
46490-2914
46490-2915
46490-2916
46490-2917
46490-2918
46490-2919
46490-2920
46490-2923
46490-2925
46490-2926
46490-2927
46490-2928
46490-2930
46490-2931
46490-2932
46490-2933
46490-2934
46490-2935

Vakanssipankki 27.5.2019 alk
Sydänsairaala 27.5.2019 alk
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Hatanpään sisätautien
vastuualue
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Apulaisylilääkäri, virka

04560-0191

Yleislääketieteen ja
geriatrian vastuualue

Tules vastuualue

”
”
”
”
Vakanssipankki
”

U

Nykyinen sijainti

”
”
”
”
”
”

Sisätautien vastuualue
Tules vastuualue
Kirurgian vastuualue
Leikkaustoiminnan vastuualue
Päivystyksen vastuualue
”
”

Tehohoidon vastuualue
”

3
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Sairaala/toimialue/vastuualue

Leikkaustoiminnan
vastuualue

Nimike

Vakanssin
numero

Uusi sijainti 1.1.2020
alkaen

Lähihoitaja
Terveyskeskuslääkäri, virka
”
”
”
”
0,5 erikoislääkäri, virka
Erikoislääkäri, virka
Asiantuntijasairaanhoitaja
Asiantuntijahoitaja
Sairaanhoitaja
”
”
”
Asiantuntijasairaanhoitaja
”

73493-0302
53041-0001
53041-0022
53041-0021
53041-0018
53041-0008
10080-0597
10080-0598
77053-0003
78166-0100
46490-2762
46490-3104
46490-3115
46490-3116
77053-0001
77053-0002

”
Vakanssipankki
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Osastonlääkäri, virka

38000-0195

Leikkaustoiminnan
vastuualue

Terveyskeskuslääkäri, virka
”
”
Terveyskeskusavustaja
Lähihoitaja
Osastonsihteeri
Sairaanhoitaja
”
”
”
Erikoistuva lääkäri, virka
Osastonlääkäri, virka

53041-0017
53041-0007
53041-0020
53042-0008
73493-0406
72502-0531
46490-3040
46490-3042
46490-3039
46490-3041
72983-0233
38000-0170

Sairaanhoitaja
”
”

”
Yleislääketieteen ja geriatrian
vastuualue
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Tules vastuualue
Silmäkeskus
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Leikkaustoiminnan vastuualue
”

46490-2997
46490-2991
46490-3146

Silmäkeskus 1.7.2019 alk.
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Päivystyksen vastuualue
Verisuoni-ja
toimenpideradiologia
”
”
”

Terveyskeskuslääkäri, virka
”
Sairaanhoitaja
”
”
”
Osastonsihteeri
”

53041-0005
53041-0006
46490-2792
46490-2793
46490-2794
46490-3031
72502-0508
72502-0509

Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue 1.7.2019 alk.
” 1.9.2019 alk
”
”
”
”
”

Neuroalojen ja kuntoutuksen
vastuualue
”
”
”
”
”
”

Hatanpään sairaalan kanslia

Ylihoitaja, virka

67220-0012

Vakanssipankki

Hatanpään sairaalan kanslia

Kuvantamiskeskus-ja
apteekkiliikelaitos
Verisuoni-ja
toimenpideradiologia

Sairaanhoitaja

46490-2997

Leikkaustoiminnan vastuualue

”
”
Osastonlääkäri, virka

46490-2991
46490-3146
38000-0170

Verisuoni-ja
toimenpideradiologia
”
”
”

Neurologian ja fysiatrian
vastuualue

U

Nykyinen sijainti

”
”
”

”
”
”

4
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LAKKAUTETTAVAT VIRAT JA TOIMET 1.1.2020
Nimike
Lääkärihenkilöstö
Osastonlääkäri, virka
Ylilääkäri, virka
Osastonylilääkäri, virka
Hoitohenkilöstö
Sairaanhoitaja

Lastenhoitaja
Tutkimusapulainen
Nuoriso-ohjaaja
Perushoitaja

Lähihoitaja

Osastonhoitaja
Osastonhoitaja, virka

Vakanssinumero
38000-0019
68010-0094
68010-0055
38070-0054
38070-0009
38070-0061
46490-1830
46490-2890 alk.27.5.2019
46490-2913 alk.27.5.2019
46490-2914 alk.27.5.2019
46490-2915 alk.27.5.2019
46490-2916 alk.27.5.2019
46490-2917 alk.27.5.2019
46490-2918 alk.27.5.2019
46490-2919 alk.27.5.2019
46490-2920 alk.27.5.2019
46490-2923 alk.27.5.2019
46490-2925 alk.27.5.2019
46490-2926 alk.27.5.2019
46490-2927 alk.27.5.2019
46490-2928 alk.27.5.2019
46490-2930 alk.27.5.2019
46490-2931 alk.27.5.2019
46490-2932 alk.27.5.2019
46490-2933 alk.27.5.2019
46490-2934 alk.27.5.2019
46490-2935 alk.27.5.2019
26110-0067
26110-0106
56850-0047
36435-0001
71858-0096
71858-0323
71858-0421
71858-0535
71858-0530 alk. 27.5.2019
71858-0531 alk. 27.5.2019
73493-0233
73493-0235
73493-0236
73493-0378 alk.27.5.2019
73493-0379 alk. 27.5.2019
73493-0380 alk. 27.5.2019
37912-0251 alk. 27.5.2019
37912-0013
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Apulaisosastonhoitaja
Lastenhoitaja, sisäinen sijainen
Osastonsihteeri
Hoitoapulainen
Hallinto-ja toimistohenkilöstö
Palveluesimies

Laatukoordinaattori
Erikoissuunnittelija
Suunnittelija
Toimistosihteeri
Huoltohenkilöstö
Huoltomies

Laitosmies
Nuorempi ammattimies
Vanhempi ammattimies

37912-0063
03330-0100
03330-0162 alk. 27.5.2019
26110-0148
72502-0522 alk. 27.5.2019
12600-0023
12600-0021
12600-0012
73109-0005
73109-0003
73109-0002
73109-0009
73109-0016
73805-0001
71406-0010
49310-0022
54980-0064
12940-0036
12940-0042
12940-0065
12940-0068
12940-0069
12940-0075
12940-0064
12940-0047
12940-0049
12940-0051
12940-0070
12940-0073
12940-0074
12940-0078
12940-0048
12940-0055
12940-0067
12940-0071
25470-0003
34690-0051
34690-0025
61000-0025
61000-0011
61000-0021
61000-0022
61000-0040
61000-0046
61000-0051
61000-0057
61000-0059
61000-0060
61000-0070
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Ammattimies
Asentaja
Erikoisammattimies

Kirvesmies
Laitosmies
Maalari
Puuseppä
Järjestelmäasiantuntija
Muurari
Sairaalahuoltaja

61000-0073
61000-0085
61000-0086
61000-0087
61000-0017
61000-0023
61000-0042
61000-0062
61000-0079
61000-0091
61000-0093
61000-0098
61000-0056
61000-0010
61000-0071
01070-0001
05880-0002
10050-0039
10050-0041
10050-0058
10050-0059
10050-0003
10050-0004
10050-0009
10050-0011
10050-0026
10050-0030
10050-0034
10050-0035
10050-0043
10050-0045
10050-0048
10050-0051
10050-0052
10050-0056
10050-0057
10050-0008
20240-0002
25470-0002
25470-0005
30030-0003
30030-0001
42940-0004
72770-0001
33720-0001
72532-0241
72532-0503
72532-0014
72532-0468
72532-0489
72532-0474
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Järjestelmäinsinööri

Yhteensä 153 vakanssia

72532-0475
72532-0476
72532-0479
72532-0480
72311-0002
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PSHP:n toiminta– ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernia ja liikelaitoksen toiminta-ajatus sekä toiminnan lähtökohdat perustuvat Pirkanmaan erikoissairaanhoidon
strategiaan vuosille 2016–2025 ja konserniajatteluun. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2020–2022 ja talousarvio vuodelle 2020 on laadittu sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen tehtävänä on vastata ensisijaisesti sairaanhoitopiirin
lääkehuollosta sekä potilashoitoon liittyvistä radiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen neurofysiologian diagnostisista tutkimuksista sekä aivojen magneettistimulaatiosta.
Vuoden 2019 alusta on liikelaitoksessa aloittanut uutena vastuualueena Verisuoni- ja toimenpideradiologinen keskus. Kuvantamiskeskus tuottaa palveluja Taysin toimi- ja palvelualueille, Tays Valkeakoskelle ja Tays Sastamalalle, sairaanhoitopiirin jäsenkunnille sekä konserniyhtiöille, Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan alueen terveydenhoitoyksiköille, eräille alueen työterveyshuoltoyksiköille, muille sairaanhoitopiireille sekä vähäisessä määrin muille ulkoisille asiakkaille. Sairaalaapteekki tuottaa lääkehuollon palveluita kaikille Pirkanmaan kunnille sekä toteuttaa lääkkeiden yhteishankinnan joka toinen vuosi koko Taysin erityisvastuualueen puolesta.
Liikelaitos tavoittelee Pirkanmaalla alueellista kattavuutta siten, että palvelutuotannon rakenne ja
taso vastaavat tilaavien kliinisten yksiköiden tarpeita. Suunnittelussa pyritään kustannusrakenteen
ja palvelutarjonnan kustannustehokkuutteen kaikilla osa-alueilla.
Vuonna 2020 tapahtuu useita muutoksia ja uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä liikelaitoksen toimintaan että talouteen. Suurimpia muutoksia ovat Verisuoni- ja toimenpideradiologisen keskuksen
muutto uusiin tiloihin valmistuvassa D-rakennuksessa, Isotooppilääketieteen toiminnan siirtyminen
valmistuvaan F-rakennukseen ja sairaala-apteekin remontin yhteydessä käyttöön otettava varastoautomaatio. Uusista tiloista aiheutuvat kustannukset sekä uusista laiteinvestoinneista muodostuvat poistot kasvattavat liikelaitoksen kustannuksia merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäksi palvelukeskuksen kautta hankittavat palvelut, mukaan lukien ICMT, kallistuvat merkittävästi.
Merkittävä osa kustannusten noususta saadaan katettua toimintaa kehittämällä ja tehostamalla,
mutta talouden tasapainottaminen edellyttää myös hintojen tarkistuksia.
Vuoden 2019 aikana käytiin liikelaitoksessa yhteistoimintaneuvottelut osana koko sairaanhoitopiirin
käsittävää yhteistoimintaneuvottelua. Näissä neuvotteluissa identifioitiin useita mahdollisuuksia ja
uusia toimintamalleja, joiden avulla voidaan jatkossa parantaa mm. toiminnan kustannustehokkuutta, työhyvinvointia ja asiakaspalvelua. Yhteistoimintaneuvotteluiden pohjalta jatketaan toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Uusia toimintamalleja ja resurssien tarkoituksenmukaista sekä
joustavaa kohdentamista toiminnan järkevöittämiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi kehitetään
yhdessä henkilöstön kanssa. Kehitystyötä tehdään asiakkaiden tarpeet huomioiden. Tutkimusindikaatioita, lääkekustannusten hallintaa ja toimintaa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Toiminnan kehittyminen on huomioitu toimintasuunnitelmassa sekä talousarviossa vuodelle 2020.
A-rakennuksen tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä auki. Siihen liittyviä oletuksia ja mahdollisia
tulevia toimenpiteitä ole sisällytetty tähän taloussuunnitelmaan.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUONNA 2020
Kuntalain (410/2015) 67 §:n mukaan johtokunnan on hyväksyttävä liikelaitoksen seuraavan vuoden
talousarvio vuoden loppuun mennessä valtuuston talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden
sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.
Sairaanhoitopiiri on asettanut liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:
•
•

Tulostavoitteena on nollatulos
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan
erikoissairaanhoidon uuden strategian ja uudistuvien 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.

HENKILÖSTÖ
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa pyritään turvaamaan hoitotakuun mukaiset velvoitteet ja suorittamaan potilaan hoidon vaatimat tutkimukset oikea-aikaisesti ja korkealaatuisesti. Tutkimusten saatavuutta on lähivuosina kehitetty erilaisilla kehittämistoimenpiteillä ja -hankkeilla, huolehtimalla laitekapasiteetin riittävyydestä sekä riittävän ja osaavan henkilöstön rekrytoinnista ja sitouttamisesta. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa on mm. otettu vaiheittain käyttöön
Lean-johtamisajattelun mukaisia toimintamalleja järjestelmällisesti jo usean vuoden ajan. Lean-kehittämisen avulla on tavoiteltu tuottavuuden parantamisen lisäksi entistä parempaa laatua ja palveluiden saatavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea henkilöstön työtyytyväisyyden kasvua.
Koko henkilöstön Lean-koulutuksia on jatkettu yksiköissä toimintaprosessien kehittämisen tueksi
yksiköiden muutosagenttien ja liikelaitoksen projektipäällikön toimesta. Vuonna 2020 Lean-ajattelu
on kiinteä osa liikelaitoksen päivittäistä työtä, päivittäisjohtamista sekä toiminnan kehittämistä. Kuvantamistutkimusten saatavuutta ja potilaiden hoitoketjujen sujuvuutta on pyritty lisäksi parantamaan tarjoamalla kuvantamispalveluja myös kuvantamisyksiköiden ulkopuolella Tays kampuksen
alueella. Henkilöstön osaamista ja työpanosta hyödynnetään koulutustaustat huomioiden mahdollisimman laaja-alaisesti liikelaitoksessa yli vastuualuerajojen, yhteistoimintaneuvotteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Laajamittaisista kehittämistoimenpiteistä huolimatta vuonna 2020 liikelaitoksen tarjoamien kuvantamis- ja asiantuntijapalveluiden henkilöresursointi tulee olemaan entistä haasteellisempaa. Tutkimusten vaativuuden lisääntyminen edellyttää yhä enemmän resursseja tutkimustapahtumaa kohden ja saman aikaisesti päivystysaikaisten tutkimusten määrä lisääntyy. Lisäksi toiminta monella
alueella kehittyy siihen suuntaan, että asiantuntijatyötä tarvitaan enemmän, mikä puolestaan edellyttää liikelaitokselta tarvittavien resurssien allokointia kasvavan kysynnän täyttämiseksi.
Kuvantamistekniikoiden ja diagnostisten tutkimusten kehittyessä henkilöstöltä vaaditaan yhä enemmän laite- ja tutkimusteknistä syväosaamista ja erikoistumista, joka edellyttää aiempaa pidempiä
perehdytysaikoja, jatkuvaa lisäkouluttautumista sekä työpaikkakoulutusten järjestämistä. Laajaalaisen laiteosaamisen ylläpitäminen on tulevaisuudessa hoitohenkilöstöllä yhä vaikeampaa.
Liikelaitoksen talousarvion mukainen vakanssimäärä vuodelle 2020 on 541. Liikelaitoksen toimialaan liittyvän hoitohenkilöstön saatavuus on Pirkanmaalla ollut edelleen hyvällä tasolla johtuen
oppilaitoksen läheisyydestä. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei ole kuitenkaan osaavaa hoitohenkilöstöä
saatavilla. Lisäksi lääkärihenkilöstön saatavuus on ollut heikkoa jo pidemmän aikaa liikelaitoksen
toimialalla eikä kaikkia vakansseja ole saatu täytettyä vakituisesti.
Seuraavan 10 vuoden aikana liikelaitoksessa on tiedossa myös runsaasti eläköitymisiä. Vuoteen
2023 mennessä vähintään 60-vuoden iän saavuttaa liikelaitoksessa 90 työntekijää, joista 47 on
radiologian vastuualueen hoitohenkilöstöä. Liikelaitos pyrkii varautumaan ennalta eläkepoistumaan
toimintaa kehittämällä, tehostamalla ja kehittämällä entisestään rekrytointiprosesseja, lisäämällä
oppilaitosyhteistyötä sekä panostamalla erilaisiin työhyvinvointia edistäviin toimiin. Käytämme aktiivisesti myös kevennetyn työn mallia sekä liikelaitoksen sisällä toisiin tehtäviin sijoittamista edistämään työssä jaksamisessa.
Tulevina vuosina toiminnan erikoistuminen vaatii toiminnan uudelleen organisointia ja siihen liittyviä
kehittämishankkeita, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Liikelaitoksessa panostetaan tulevina vuosina entistä tehokkaammin resurssiohjaukseen, osaamisen johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja allokointiin sekä työn tasaamiseen eri toiminnoissa. Henkilöstön koulutukseen varataan 1 % ja työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan 0,2 % palkkamenoista.
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INVESTOINNIT
Vuonna 2020 varaudutaan 13,5 miljoonan euron investointeihin. Kolmen vuoden suunnittelukauden
investointivaraus on alustavasti nousemassa lähes 25,3 miljoonaan euroon johtuen pääasiassa uudistamisohjelmasta, D- ja F-rakennusten varustamisista ja siitä, että näiden lisäksi on tärkeää ja
tarkoituksenmukaista ylläpitää kaikkien vastuualueiden tutkimuslaitteistojen taso ajanmukaisena.

VASTUUALUEIDEN KESKEISIMMÄT TOIMINTAAN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT
Yhteiset palvelut
Yhteisillä palveluilla tarkoitetaan liikelaitoksen yhteisiä tukipalveluita, joita ovat yleishallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon sekä opetus- ja tutkimustoiminnan palvelut. Yhteiset palvelut johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa siten, että varmistetaan tarkoitustenmukaisten palveluiden ja toiminnan tuottaminen, vastuualueiden toiminnan edelleen kehittäminen sekä kustannustehokkuuden lisääminen. Yhteiset palvelut tukee tietoturvan ja tietosuojan toteutumista liikelaitoksessa GDPRohjeistuksen ja sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti.
Suunnitelmat kuvantamis- ja apteekkipalveluiden tuottamiseksi tähtisairaala hankkeen puitteissa
jatkuvat vuonna 2020.
Liikelaitoksen talouden tukipalvelut jatkaa liikelaitoksen laskentamallien, raportointijärjestelmien ja
mittareiden sekä ennustamisen kehittämistyötä.
Tutkimuksen, opetuksen ja kehittämisen tukipalvelut tuottavat palveluita koko liikelaitoksen tarpeisiin. Yhteistyö Tampereen uuden yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistä
sekä tutkimuksen että opetuksen saroilla ja yhteistyötä pyritään kehittämään edelleen. Korkeatasoinen tieteellinen toiminta ja opetuksen edellytykset sekä kansallisesti että kansainvälisesti mahdollistetaan aktiivisella yhteistyöllä vastuualueiden kanssa. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään laajasti Lean-ajattelua sekä palvelumuotoilua. Vuonna 2020 HR-toiminnan ja asiakaspalvelun
kehittäminen, tiedon hallinta ja tiedolla johtaminen sekä kirjaamiskäytäntöjen tarkentaminen ovat
erityisesti toiminallisen kehityksen painopisteinä.
Radiologia
Radiologian vastuualueen perustehtävä on tutkimusten oikea-aikainen saatavuus hyvällä diagnostisella laadulla ja kilpailukykyisellä hinnalla.
Viime vuosien toiminnallisessa tehostamisessa on saatu merkittävät tulokset, ja alamme saavuttaa
tehokkuudessa joidenkin menetelmien ja laitteiden osalta ylärajan. Siten vuoden 2020 keinoina lisääntyvään kysyntään ovat prosessien kedelleen kehittäminen ja resurssien kohdentaminen kysynnän mukaan. Vuoden 2020 painopisteinä ovat magneettikuvantamisen ja päivystyskuvantamisen kehittäminen sekä toiminnan tehostaminen.
Yksi tärkeimmistä päämääristä on magneettikuvantamisen lisäresursointi ja yhteinen kehittämisprojekti fyysisesti eri sairaaloissamme sijaitsevien, eri tavalla varusteltujen laitteiden hyödyntämiseksi optimaalisesti. Kehittämisprojektin painopiste on eri yksiköidemme laitteiden toimivan työnjaon sujuvoittamisessa ja joustavien ajanvarauspohjien suunnittelussa. Päivystyskuvantamisen toiminnan jatkokehittäminen suhteessa edelleen kasvaviin tarpeisiin on tärkeää. Tarkoituksena on
akuuttiradiologian toiminnan laajentaminen niin, että sen kautta voidaan vastata päivystyskuvantamisen kokonaistarpeeseen asetettujen aika- ja laatumittareiden mukaisesti. Päivystyskuvaustoimintamme 24/7 jatkuu Tays keskussairaalassa ja Tays Valkeakoskella. Toiminnan ja sen tehostamisen haasteena ovat tilat; Ratkaisut Tays keskussairaalan A-rakennuksen suhteen eivät ole tiedossa. A-rakennuksen todennäköinen tyhjennys ja purku tulevat vaikuttamaan toimintaa merkittävästi, koska kyseisessä rakennuksessa sijaitsee kuvantamisessa nykyisellään merkittävä laitekanta.
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Valkeakosken yksikössä vuoden 2019 keväällä alkanut mittava remontti saatetaan päätökseen
vuoden 2020 aikana, ja samassa yhteydessä Valkeakosken yksikköön asennetaan uusi kiinteä
magneettikuvauslaite. Laitteelle ohjataan kuvattavaksi merkittävä määrä myös Tays keskussairaalan potilaita.
Sastamalan yksikössä laiteuusinnat ja niihin liittyvä tilojen uudistaminen on saadaan vuoden 2019
loppuun mennessä päätökseen ja vuoden 2020 ensisijaisena tavoitteena on keskittyä hyvälaatuiseen potilastyöhön. Magneettikuvantamisen osalta tehdään jatkosuunnitelmat, kun magneettirekan
leasing päättyy 30.6.2020.
Hatanpään yksikössä mukautetaan toiminta kysynnän mahdollisiin muutoksiin. Vuoden 2020 aikana käydään keskustelua mm. Tampereen kaupungin rintasyöpäseulonnan tuottajasta. Myös
muun kuvantamisen osalta seurataan kysynnän muutoksia ja keskitytään vastaamaan siihen hyvällä saatavuudella.
Laitekannan suunnitelmallinen uudistaminen jatkuu, uudistamisen tarvetta on vuonna 2020 etenkin
R-kuvantamisessa: Kolmen teslan magneettikuvauslaite (MR3) uusitaan. Ominaisuuksiltaan jälkeen jäänyt laite joko päivitetään laajasti tai vaihdetaan tilalle uusi. Mammografialaite uusitaan ja
käydään samalla läpi tilaratkaisun mahdollisuudet suhteessa potilaiden lisääntyneeseen määrään.
Myös R-kuvantamisen TT-laite uusitaan syksyllä 2020, kun uusi PET-TT -laite on aloittanut toimintansa uudessa F-rakennuksessa. K-kuvantamisessa on tarpeen uusia kaksi ultraäänilaitetta, jotka
ovat elinkaarensa päässä. Laitehankinnat suhteutetaan aikaisemman strategian mukaisesti kuvausmääriin ja niiden trendiin; kaikkia laitteita ei korvata suoraan uudella saman modaliteetin laitteella, vaan laiteuudistuksia tehdään kysyntää ja tarvetta seuraten.
Laajat ICT-muutokset jatkuvat, kun vuoden 2020 alusta on tarpeen saada kuvantaminen koko valtakunnan tasolla Kvarkkiin. Tämä vaatii huomattavaa määrää valmistelutyötä, lukuisia pienempiä
valmistelevia osaprojekteja. Kvarkki-liitos kasvattaa merkittävästi myös ICT-kustannuksia. IstekkiPACS otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020.
SOTE- ja KHshp-kokonaisuuksia edistetään aktiivisesti, kuitenkin niin, että oma hyvin erityislaatuinen toimintamme jatkuu keskeytyksettä 24/7.

Verisuoni- ja toimenpideradiologinen keskus
Verisuoni - ja toimenpideradiologisen keskuksen (VETO) toimintaa rytmittää vuonna 2020 uusiin
toimitiloihin siirtyminen. D-rakennuksessa sijaitsevat toimitilat sisältävät verisuonikirurgian vuodeosaston ja poliklinikan sekä koko keskusta palvelevan toimenpideyksikön ja heräämön. Toiminta
vuodeosaston, poliklinikan sekä verisuonikirurgisten leikkausten osalta alkaa uusissa tiloissa tammikuussa 2020. Toimenpideradiologinen toiminta jatkuu vanhoissa tiloissa kunnes uudet kuvantamislaitteet (2 kpl) on asennettu ja vanhojen laitteiden (3 kpl) asteittainen siirto voi alkaa. Keskuksen
pitäisi olla täydessä toimintavalmiudessa kesään 2020 mennessä. Peruslähtökohtana muutokselle
on ollut potilaan hoitoprosessin yksinkertaistaminen ja palvelukokemuksen parantuminen.
Muuton rinnalla jatkuu henkilökunnan perehdyttäminen ja kouluttaminen siten, että omavaraisuusastetta pikkuhiljaa kasvatetaan ja ulkopuolisten sijaisten käyttöä voidaan vähentää.
Toimenpidemäärien niin verisuonikirurgiassa kuin toimenpideradiologiassakin odotetaan kasvavan
maltillisesti, sillä merkittävää lisäystä vuoden 2018 ja 2019 (ennuste) määrissä ei ole odotettavissa.
Uusien tilaresurssien myötä mittava osa tällä hetkellä päivystysaikana tehtävistä toimenpiteistä (ei
hätätyö) voidaan suunnitelman mukaan siirtää virka-aikaan. Tästä toiminnan muutoksesta on odotettavissa merkittävä taloudellinen säästö. Hatanpään laskimokirurgian siirtyminen VETOn vastuulle vuoden 2020 alusta on myös huomattava piristysruiske yksikön taloudelle. Sastamalan laskimotoiminta jatkuu pääosin samanlaisena kuin vuonna 2019 ja toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa.
Henkilöstön menetelmäosaamista tuetaan entiseen tapaan ja henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan ulkopuolisiin koulutuksiin PSHP:n yleisiä koulutustavoitteita noudattaen. Työhyvinvointia
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pyritään ylläpitämään työnjohdollisin (mm. työvuorosuunnittelu, tasavertaisuus näkökulma) menetelmin, jakamalla riittävää informaatioita (vastuualueinfot), järjestämällä tyhy -päiviä sekä jatkamalla
jo meneillään olevaa muutosvalmennusta.
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella tähdätään strategian mukaisesti vastuullisesti potilaan erinomaiseen palvelukokemuksen ja korkeatasoisiin diagnostisiin tutkimuksiin,
toimintaa mukautetaan vastaamaan tutkimusten kysyntään siten että jonotusajat tutkimuksiin pysyvät mahdollisimman lyhyinä. Lean-ajattelun mukaista kehittämistoimintaa jatketaan vakiintuneeseen tapaan.
Vuoden 2020 lopulla valmistuvan uudisrakennuksen (isotooppilaboratorio) rakentamista edistetään
suunnitelman mukaisesti. PET-tutkimuksien kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita tarjonnan riittävyyden suhteen. Vuoden 2020 lopulla otetaan käyttöön uudet isotooppilaboratoriotilat F-rakennuksessa sekä uusi PET/CT –laite, jolloin PET-kuvantamiskapasiteetti nousee täyteen viiteen kuvauspäivään viikossa nykyisen kolmen kuvauspäivän/viikko sijaan. Vuonna 2020 kuvausaikoja on kokonaisuutena tarjolla noin 200 kappaleita enemmän kuin vuonna 2019, määrä vastaa lähtökohtaisesti syöpäpotilaiden akuuttia lisääntynyttä kuvaustarvetta. On hyvin todennäköistä että kuvaustarve edelleen kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa, tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan
lisääntyvällä kapasiteetilla.
Erikoistuvien lääkärien koulutukseen panostetaan, ja koulutetaan neljää-kuutta erikoistuvaa lääkäriä tehokkaasti. Lisäksi panostetaan molekyyli- ja fuusiokuvantamisen lisäkoulutukseen, koulutusohjelmaa suorittaa kolme erikoislääkäriä. Uuden isotooppilaboratorion tilojen ja laitteiden käyttöönotto edellyttää runsaasti koulutusta sekä hoitaja- että lääkärihenkilöstölle, tätä toteutetaan muun
muassa hyödyntämällä laitetoimittajien tarjoamia käyttöönottokoulutuksia.
Ultraäänitutkimuksissa toiminnan sujuvuus on parantunut merkittävästi sonograferin ansiosta. Sonograferikapasiteetin parantamiseksi koulutetaan mahdollisuuksien mukaan toista sonograferia
vuonna 2020. PET/CT ja SPECT/CT laitteiden hankintaprosesseja viedään eteenpäin, jotta hankintaan valikoituvien laitteiden ominaisuudet voidaan ottaa huomioon uudisrakennuksen toteutuksessa.
Toimenpiteet tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi
PET tutkimusten tarjonnan kasvulla voidaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia syövän hoitoketjujen toteutumisessa. Erikoislääkärikapasiteetin lisääntyminen tehostaa lääkärityövoiman käyttöä
ja mahdollista tehokkaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan useamman erikoislääkärin molekyyli- ja fuusiokuvantamisen lisäkoulutusohjelman toteuttamisen. Kapasiteetin lisääntyminen mahdollistaa myös entistä paremmin korkeatasoisen yliopistoyhteistyöhön pohjautuvan tieteellisen tutkimuksen.
Kliininen neurofysiologia
Kliinisen neurofysiologian vastuualue tarjoaa erikoisalansa diagnostisia tutkimuksia ja hoidollisia
toimenpiteitä. Vastuualue tekee tiedeyhteistyötä Tampereen yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten
kanssa sekä kouluttaa lääkäreitä, fyysikoita ja hoitohenkilökuntaa.
Vuonna 2020 henkilöresurssit ovat edellisen vuoden tasolla, mutta pyrimme saamaan tällä hetkellä
täyttämättä olevan apulaisylilääkärin toimen täytettyä. Pyrimme edelleen sopeuttamaan joustavasti
tutkimusvalikoimaamme ja pitämään tutkimusten tarjonnan kysyntää vastaavalla tasolla. Haasteena tulee olemaan resurssien allokointi kysynnän muuttuessa. Vastuualueella pyrimme turvaamaan palveluiden saatavuuden ja toiminnan häiriöttömän kulun työssä oppimisella, mahdollisuudella osallistua hyvätasoisiin ulkopuolisiin koulutuksiin, työnkierrolla ja voimavarojen oikealla kohdistamisella. Tutkimusten jonoseurannalla saadaan tietoa resurssien kohdistamisen tarpeesta ja
siihen pyritään vastaamaan joustavasti, tosin edelleen hajallaan sijaitsevat toimitilat, hukkaavat
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käytössä olevia henkilöresursseja. Myös peruuttamatta jäävät tutkimusajat syövät resursseja. Uudisrakennusten myötä yhä pitenevät etäisyydet hoitoyksiköihin lisäävät päivystystutkimuksiin kuluvaa aikaa.
Lääketieteellinen fysiikka
Lääketieteellisen fysiikan vastuualue tuottaa sairaalafyysikoiden palveluita Taysin ja Kuvantamiskeskuksen omaan käyttöön. Vakinaisesti fyysikoita on sijoitettu radiologian, kliinisen fysiologian ja
isotooppilääketieteen, ja kliinisen neurofysiologian vastuualueille sekä toimialueelle 2 sädehoitotoimintaan. Aluesairaaloiden röntgenyksiköt kuuluvat palvelun piiriin. Säteilyturvallisuuteen liittyviä
lääketieteellisen fysiikan ja säteilyfysiikan asiantuntijapalveluita myydään konserniyhtiöille (Sydänkeskus, Coxa, Fimlab) sekä ulkopuolelle alueen terveyskeskuksille. Uusi säteilylainsäädäntö tuli
voimaan 15.12.2018. Lain käyttöönotto on saatettava loppuun 2020 aikana yksittäisten vaatimusten
siirtymäaikojen loppuessa. Fyysikoilla tulee olla valmius antaa täydennyskoulutusta sitä tarvitseville
niin Kuvantamiskeskuksen yksiköissä kuin koko sairaalassa. Lisäksi uusien säädösten vaatimat
muutokset pitää viedä loppuun kaikilla säteilyä käyttävillä erikoisaloilla. Työpanosta tarvitaan myös
uusien vastuiden eli turvallisuuslupien turvallisuusarvioiden tekemiseen ja säteilyturvallisuusasiantuntijan tehtäviin. Laatujärjestelmiä uudistetaan KFI:llä, KNEF:llä ja sädehoidossa, joissa fyysikot
toimivat laatupäälliköinä. Lääketieteellisen fysiikan vastuualue kouluttaa sairaalafyysikoita kahdessa koulutustoimessa. Fyysikot ovat osaltaan huolehtimassa siitä, että säteilyä käyttävissä yksiköissä potilaiden tutkimus ja hoito toteutuvat säteilyturvallisesti ja että myös henkilökunnan säteilyturvallisuudesta on huolehdittu ja säteilyn käytön riskeihin on varauduttu. Fyysikot ovat järjestämässä myös koko sairaanhoitopiirille suunnattua lakisääteistä säteilysuojelukoulutusta. ERVA-alueen fyysikkoyhteistyötä jatketaan tulevaisuusohjelman mukaisesti.
Sädehoidossa toimivat sairaalafyysikot vastaavat koko ajan entistä vaativampien sädehoitojen tarpeeseen erityisesti annossuunnittelun, teknisen laadunvarmistuksen ja erikoistekniikoiden käytön
osalta. Sädehoidon ajantasaisuus ja uudet tekniikat vaativat jatkuvaa kehittymistä ja päivittämistä,
johon fyysikot osallistuvat aktiivisesti. Annossuunnittelumagneetin (ns. magneettikuvaussimulaattorin) asennus tapahtuu 2020 aikana uusiin valmistuviin tiloihin, mikä vaatii paljon valmistelutyötä.
Uusi tyköhoitolaite hankitaan ja otetaan käyttöön 2020 ja siihen hankitaan eturauhasen HDR-hoidot
mahdollistava paketti suunnitteluohjelmistoineen. Laatukäsikirjan kehitystyö jatkuu. Syövänhoidon
OECI-akkreditointi jatkuu ja fyysikot osallistuvat siihen vahvasti.
Radiologiassa fyysikot vastaavat laitteiden teknisestä laadunvarmistuksesta ja kuvausmenetelmistä sekä erityisesti säteily- ja magneettiturvallisuudesta. Rutiinitehtävien lisäksi suurimpia fyysikoita työllistäviä hankkeita 2020 ovat laitehankinnat ja käyttöönotot
Kliinisessä fysiologiassa ja isotooppilääketieteessä fyysikot osallistuvat tutkimusten analysointiin ja
laitteiden ja menetelmien laadunvarmistukseen. Fyysikoita työllistää 2020 erityisesti uuden F-rakennuksen tilojen käyttöönotto käsittäen säteilyturvallisuuden varmistamisen, uusien laitteiden
asennuksen ja käyttöönoton (yksi PET/TT-laite ja yksi SPECT/TT-laite.
Kliinisessä neurofysiologiassa fyysikot ovat menetelmä- ja laadunvarmistusvastuiden lisäksi mukana uusien menetelmien käyttöönotossa. Win10 roll outin myötä EEG-ohjelmistot päivittyivät ja
palvelimen SQL-kanta tullaan päivittämään. Valmisteluun tulee EEG-rekisteröintien joustava rekisteröinti langattoman verkon kautta. Vanha EEG-tietokanta siirretään NicOne kannasta Centrumtietokantaan (vaatii testauksia). KNF:n nTMS-laite päivitetään ja/tai uusi laite hankitaan aikuispsykiatrian kanssa Pitkänniemen toimintojen siirtyessä TAYS kampukselle.

Sairaala-apteekki
Sairaala-apteekin vuonna 2018 käynnistetty lääketoimitusprosessin uudistaminen jatkuu vuonna
2020. Uudistamiseen liittyy keskeisenä sairaala-apteekin viereen Radius-rakennukseen saneerattava lisätila, johon sijoitetaan mm. keräilyvarastoautomaatti. Sairaala-apteekin lääketoimitus toimii
väistötiloissa kesään 2020 asti, jolloin uudet lääketoimitustilat valmistuvat ja keräilyvarastoautomaatin asennus ja käyttöönottotestaukset alkavat. Lääketoimitusprosessin uudistamiseen liittyy
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myös kämmenmikrokeräily niiden tuotteiden osalta, jotka jäävät manuaalikeräilyyn sekä kuljetustenhallinta, joka tarkoittaa käytännössä lääkelogistiikan hallintaa toiminnanohjausjärjestelmän
avulla. Lääketoimitusprosessin uudistamiseen yhdistetään myös kliinisten lääketutkimusten hallinta
osaksi lääketoimitusta. Keräilyvarastoautomaatin käyttöönoton jälkeen eli vuonna 2021 siirretään
Hatanpään lääkekeskuksen toiminnot Tays keskussairaalaan.
Lääkitysturvallisuuden edistäminen sairaanhoitopiirissä on yksi apteekkitoiminnan keskeisiä kehittämiskohteita vuonna 2020. Tähän liittyen kehitetään osasto- ja klinikkafarmasiaa sekä älylääkekaappipalvelua yhtenäisenä asiakkaiden toimintayksiköihin suunnattuna palveluna. Lisäksi tarkennetaan loppuvuodesta 2019 aloittavan lääkitysturvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaa palvelemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden lääkitysturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.
Lääkevalmistuslaboratorion toiminnassa on tavoitteena saada pitkällä tähtäimellä nykyisin toimintayksiköissä käyttökuntoon saatettavat aseptiikan ja lääkitysturvallisuuden kannalta kriittiset valmisteet sairaala-apteekissa valmistettaviksi. Toiminta on hyvin pitkälle työvoimavaltaista käsityötä, joten tavoitteeseen voidaan edetä portaittain.
Solunsalpaajavalmistuksessa on vuoden 2020 tavoitteena saada päivittäiset ja viikoittaiset ruuhkahuiput tasattua siten, että tilatut solunsalpaaja-annokset saadaan toimitettua suunnitellussa aikataulussa. Työ vaatii tiivistä yhteistyötä syöpätautien ja muiden syöpälääkkeitä tilaavien yksiköiden
sekä laboratorion kanssa. Työ on aloitettu jo vuonna 2018 lean-hankkeena, mutta se on edennyt
hyvin hitaasti. Kehittämiseen liittyy myös solunsalpaajalaboratoriossa käyttökuntoon saatettavien
valmisteiden kriittinen arviointi.
Syksyn 2019 aikana käyttöönotettavan OSTI-lääketilausjärjestelmää laajennetaan koskemaan
myös potilaskohtaisten solunsalpaaja-annosten tilausta. Vuonna 2020 valmistellaan myös lääkevalmistuksessa valmistettavien potilaskohtaisten annosten tilausjärjestelmää yhteistyössä muiden
yliopistosairaala-apteekkien kanssa.

RISKIENHALLINTA
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategia, eettiset periaatteet ja muut toimintaperiaatteet.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin riskejä arvioidaan ja hallitaan osana toiminnan yleistä johtamis- ja
hallintojärjestelmää. Liikelaitos on riskienhallintaohjelmassa luokiteltu yhdeksi toimialueeksi ja siten
osallistuu samoin periaattein vuosittain riskienhallintasuunnitelman valmisteluun. Johdon työkaluna
riskien arvioinnissa on käytetään Granite-nimistä sähköistä riskienhallintajärjestelmää. Haittatapahtumat ja poikkeamat kirjataan henkilöstön toimesta Haipro-järjestelmään.
Liikelaitoksen palvelutuotannon edellytyksenä ovat erikoiskoulutettu henkilöstö, toimivat tietojärjestelmät sekä ajanmukaiset ja toimivat laitteet. Riskienhallinta perustuu varautumisella niihin toimintaja taloussuunnitelmassa.
Liikelaitoksessa on identifioitu vuodelle 2020 kolme potentiaalisen ja vaikuttavan riskin aluetta, joiden minimointiin ja hallitsemiseen panostetaan erityisesti.
Muutot uusiin tiloihin ja uusien laitteiden käyttöönotto yhdistettynä potilastyön ja palvelutuotannon
katkeamattomaan ylläpitoon on merkittävä haaste ja samalla myös riski. Riskien hallinnan työkaluina on ennakoiva suunnittelu, vaiheistaminen, realistiset aikataulut ja koulutus. Onnistuminen
edellyttää myös saumatonta yhteistyötä sekä sisäisten toimijoiden että laitetoimittajien kanssa.
Merkittävä toiminnan riski Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle on henkilökunnan jaksaminen sekä osaamisen ja saatavuuden takaaminen. Liikelaitoksen palveluiden tuottaminen edellyttää
riittävää määrää eri alojen erityisosaajia, joita on vaikea löytää ja rekrytoida. Riskinä on myös osaajien siirtyminen yksityissektorille. Hallintakeinoina ovat erikoistumiskoulutukseen panostaminen
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sekä monipuolinen, mielekäs työnkuva ja joustavuus. Resurssien joustavaa ja tarpeenmukaista liikkuvuutta suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa yhteistoiminta neuvotteluissa
sovittujen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.
Tietotekniikan toimivuus ja laitteiden toimintakunnossa pysyminen ovat kuvantamisen palvelutuotannon kannalta kriittisiä. Tietoteknisten järjestelmien toimimattomuus, toiminnan hitaus ja eri järjestelmien väliset huonosti toimivat rajapinnat voivat halvaannuttaa koko toiminnan tai lisätä virheiden mahdollisuuksia merkittävästi. Edellä mainittu koskee sekä nykyisiä että vuonna 2020 käyttöön
otettavia laitteita. ICMT- kokonaisuus on ulkoistettu kokonaisuudessaan PSHP:n tietohallinnon
kautta Istekki Oy:lle. Istekkin palvelu, reagointinopeus ja osaaminen eivät ole olleet tarvittavalla
tasolla. Tämä on selkeä riski vuonna 2020. Tietohallinnon kustannustason nousu on myös yksi
merkittävä riski. Tietohallintoon liittyviä riskejä pyritään hallitsemaan selkeyttämällä ja määrittelemällä roolit ja vastuu entistä selvemmin sekä seurannalla, palautteella ja ongelmien säännöllisellä
yhteisellä käsittelyllä. Riskien hallinta edellyttää myös vahvaa PSHP:n konserniohjausta Istekki
Oy:n suuntaan.
Säteilytyön riskeihin varaudutaan poikkeavien tapahtumien ohjeistuksen tehostamisella ja mahdollisten onnettomuus- ja vaaratilanteiden harjoittelulla. Fyysikot ovat omalta osaltaan mukana tekemässä riskienarviointia.
Sairaanhoitopiirin lääkehuoltoon liittyvässä riskienhallinnassa keskitytään erityisesti osastojen lääkkeisiin sekä niiden käyttöön ja käsittelyyn liittyvän turvallisuuden parantamiseen. Sairaala-apteekin
varaston hävikkejä ja inventointieroja seurataan säännöllisesti.
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55 612,9
812,7
6 944,2
902,5
64 272,3
837,6
130 406,8

25 160,2
458,1
29 508,8
55 612,9
812,7
6 944,2
902,5
64 272,3
837,6
130 406,8

4 682,8
0,0
413,6
4 269,2
3 197,2
0,0
1 072,0

5 272,6
0,0
429,7
4 842,9
3 667,8
0,0
1 175,1

5 386,2
0,0
429,7
4 956,5
3 667,8
0,0
1 288,7

6 541,6
0,0
429,7
6 111,9
5 153,3
0,0
958,6

6 541,6
0,0
429,7
6 111,9
5 153,3
0,0
958,6

6 541,6
0,0
429,7
6 111,9
5 153,3
0,0
958,6

121,5 %

139,7 %

100,0 %
123,3 %
140,5 %

103,9 %
143,2 %
161,2 %

74,4 %

89,4 %

103,6 %

113,2 %

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot
Satunnaiset tuotot
TILIKAUDEN TULOS
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Rahastojen muutos
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

20
45
49
116

209,2
0,0
0,0
356,1
105,0
301,7
91,3
940,0
45,6
048,8
0,1
203,7
252,6

217,0
9 096,0
1 746,5
360,7
19 747,9
47 292,8
827,5
50 751,4
29,9
130 069,7
279,0
169,8
130 518,5

9
4
12
1
27
6
33
3

147,6
760,1
022,5
384,1
124,6
113,0
551,9
439,4
232,4
758,9
573,6

22
2
28
53

217,0
9 096,0
1 746,5
360,7
19 747,9
47 292,8
827,5
50 751,4
29,9
130 069,7
279,0
169,8
130 518,5

9
4
12
1
27
6
33
3

147,6
726,6
007,9
342,0
123,2
112,6
459,9
417,7
232,3
645,3
573,6

22
2
28
53

249,3
10 682,0
2 251,0
396,3
20 586,2
49 609,7
372,3
52 132,5
46,0
136 325,3
410,0
213,1
136 948,4

9
4
13
1
29
6
35
3

155,4
985,6
356,2
489,4
313,7
107,4
407,7
607,9
227,5
788,1
890,5

249,3
10 682,0
2 251,0
396,3
20 586,2
49 609,7
372,3
52 132,5
46,0
136 325,3
410,0
213,1
136 948,4

9
4
13
1
29
6
35
3

155,4
985,6
356,2
489,4
313,7
107,4
407,7
607,9
227,5
788,1
890,5

249,3
10 682,0
2 251,0
396,3
20 586,2
49 609,7
372,3
52 132,5
46,0
136 325,3
410,0
213,1
136 948,4

114,9
117,4
128,9
109,9
104,2
104,9
45,0
102,7
153,8
104,8
147,0
125,5
104,9

%
119,2 %
%
%
%
111,3 %
%
102,4 %
%
109,5 %
%
407,9 %
%
104,4 %
%
101,0 %
%
117,5 %
% 299488,7 %
%
104,6 %
%
117,8 %

155,4
985,6
356,2
489,4
313,7
107,4
407,7
607,9
227,5
788,1
890,5

105,3
102,7
108,7
109,3
117,0
95,4
107,1
103,0
97,9
106,4
108,9
111,9
18,2
103,2
103,3
107,3
105,7
101,9
103,6
97,4
104,2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

9
4
13
1
29
6
35
3

846,5

925,1

925,1

958,6

958,6

958,6

225,6

250,0

363,6

0,0

0,0

0,0

*) talousarviomuutos käsitelty valtuustossa 16.9.2019 ja liikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.

-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

84,4
115,1
116,4
123,6
136,5
30,0
118,4
111,8
63,6
117,8
143,9
158,9
1005,7
158,8
103,3
114,6
105,5
137,5
104,0
105,7
116,9

-

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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KÄYTTÖTALOUSOSA
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos jakautuu toiminnallisesti vastuualueisiin, joiden toiminnan
lähtökohtana on kunkin omilla toimintatuloillaan kattaa toimintakulut, rahoituskulut, poistot sekä
osuutensa laskennallisista eristä. Laskennalliset erät koostuvat konsernin yleishallinnosta sekä liikelaitoksen omista yleiskuluista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin käytännön mukaisesti vuosien 2021
ja 2022 poistot on huomioitu talousarvio 2020:n tasoisena.

KUVANTAMISKESKUS
KÄYTTÖTALOUSOSA 2020 JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021-2022

1 000 e

TP 2018

TA 2019

muutettu (*
TA 2019

TAE 2020

TS 2021

TS 2022

TAE 2020/
TA 2019 (*
%

TAE 2020/
TP 2018
%

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

54 212,0

67 902,4

67 902,4

71 591,7

71 591,7

71 591,7

105,4 %

132,1 %

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut yhteensä
Palvelujen ostot yhteensä
Materiaaliostot yhteensä
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

26 309,6
14 625,8
8 909,2
609,5
50 454,1

29 392,2
24 291,8
9 271,0
670,7
63 625,7

29 294,7
24 291,8
9 271,0
670,7
63 528,2

31 104,7
24 765,5
9 740,3
632,0
66 242,5

31 104,7
24 765,5
9 740,3
632,0
66 242,5

31 104,7
24 765,5
9 740,3
632,0
66 242,5

106,2 %
102,0 %
105,1 %
94,2 %
104,3 %

118,2 %
169,3 %
109,3 %
103,7 %
131,3 %

TOIMINTAKATE
Rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

3 757,9
377,3
3 380,6
2 849,1
531,5
431,4
100,1

4 276,7
393,4
3 883,3
3 109,7
773,6
523,6
250,0

4 374,2
393,4
3 980,8
3 109,7
871,1
523,6
347,5

5 349,2
393,4
4 955,8
4 433,3
522,5
522,5
0,0

5 349,2
393,4
4 955,8
4 433,3
522,5
522,5
0,0

5 349,2
393,4
4 955,8
4 433,3
522,5
522,5
0,0

122,3 %
100,0 %
124,5 %
142,6 %
60,0 %
99,8 %
-

142,3 %
104,3 %
146,6 %
155,6 %
98,3 %
121,1 %
-

*) talousarviomuutos käsitelty valtuustossa 16.9.2019 ja liikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.

SAIRAALA-APTEEKKI
KÄYTTÖTALOUSOSA 2020 JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021-2022

1 000 e

TP 2018

TA 2019

muutettu (*
TA 2019

TAE 2020

TS 2021

TS 2022

TAE 2020/
TA 2019 (*
%

TAE 2020/
TP 2018
%

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

62 040,6

62 616,1

62 616,1

65 356,7

65 356,7

65 356,7

104,4 %

105,3 %

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut yhteensä
Palvelujen ostot yhteensä
Materiaaliostot yhteensä
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

4 070,9
3 961,7
52 900,1
183,0
61 115,7

4 366,7
4 290,7
52 773,1
189,7
61 620,2

4 350,6
4 290,7
52 773,1
189,7
61 604,1

4 683,4
4 743,3
54 532,0
205,6
64 164,3

4 683,4
4 743,3
54 532,0
205,6
64 164,3

4 683,4
4 743,3
54 532,0
205,6
64 164,3

107,6 %
110,5 %
103,3 %
108,4 %
104,2 %

115,0 %
119,7 %
103,1 %
112,3 %
105,0 %

924,9
36,3
888,6
348,1
540,4
415,1
125,3

995,9
36,3
959,6
558,1
401,5
401,5
0,0

1 012,0
36,3
975,7
558,1
417,6
401,5
16,1

1 192,4
36,3
1 156,1
720,0
436,1
436,1
0,0

1 192,4
36,3
1 156,1
720,0
436,1
436,1
0,0

1 192,4
36,3
1 156,1
720,0
436,1
436,1
0,0

117,8 %
100,0 %
118,5 %
129,0 %
104,4 %
108,6 %
-

128,9 %
100,0 %
130,1 %
206,8 %
80,7 %
105,1 %
-

TOIMINTAKATE
Rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS
Laskennalliset erät
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

*) talousarviomuutos käsitelty valtuustossa 16.9.2019 ja liikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.
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INVESTOINTIOSA
KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOS
INVESTOINNIT 2020 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA 2021-2022

1 000 e

TP 2018

Investointimenot
Yhteensä

TA 2019

muutettu (*
TA 2019 TAE 2020 TS 2021

TS 2022

2 440

9 400

6 800

13 500

5 300

6 500

2 440

9 400

6 800

13 500

5 300

6 500

*) talousarviomuutos on käsitelty valtuustossa 16.9.2019 ja liikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.

RAHOITUSOSA
KUVANTAMISKESKUS- JA APTEEKKILIIKELAITOS
RAHOITUSLASKELMA 2020 JA RAHOITUSSUUNNITELMA 2021-2022

TP 2018

TA 2019

muutettu (*
TAE 2020
TA 2019

TS 2021

TS 2022

1 000 e
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
Liikeylijäämä
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/kuntayhtymältä
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta

639,1
3 197,2
-413,6

679,7
3 667,8
-429,7

793,3
3 667,8
-429,7

429,7
5 153,3
-429,7

429,7
5 153,3
-429,7

429,7
5 153,3
-429,7

-2 439,4

-9 400,0

-6 800,0

-13 500,0

-5 300,0

-6 500,0

983,3

-5 482,2

-2 768,6

-8 346,7

-146,7

-1 346,7

-534,2
1 014,7
-1 463,8
-983,3

*) talousarviomuutos käsitelty valtuustossa 16.9.2019 ja liikelaitoksen johtokunnassa 19.8.2019.
Vuoden 2018 talousarviomuutokset käsiteltiin valtuustossa 10.12.2018 ja liikelaitoksen johtokunnassa 12.11.2018. Valtuusto on päättänyt
liikelaitoksen taseeseen kertyneen ylijäämän palautuksesta 8.10.2018. Liikelaitoksen palautus on kirjattu tilikaudella 2019.
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Lyhenteitä ja sanontoja
Akus

Akus -foorumin tarkoituksena on synny ää vakiintunut yhteistyön toimintamalli sosiaali– ja terveydenhuollon etohallinnon kehi ämiseen.

AVH

Aivoverenkiertohäiriö

Elek ivinen

Valikoiva, valinnainen, vali avissa oleva, valinnaisaikainen, ei-päivystyksellinen

Erva

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, johon kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja KantaHämeen sairaanhoitopiiri

Evo

Val on korvaus lääkärikoulutukseen ja terveys eteelliseen tutkimukseen

HaiPro

Terveydenhuollon vaaratapahtumien ilmoitus– ja raportoin järjestelmä

HR-prosessit, HR-asioin

HR voidaan korvata sanalla henkilöstöasiat

Lean

Menetelmä, joka keski yy tuo ama omien toimintojen poistamiseen, minkä
avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyy ä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia sekä lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja.

LEIKO-toiminta

Leikkaukseen kotoa

LOVE

Lääkehoidon osaaminen verkossa

MRSA

Sairaalainfek oita aiheu ava bakteeri

NIRS-menetelmä

Lähi-infrapunaspektroskopia. Menetelmällä voidaan mm. tutkia aivokuoren hemodynamiikkaa ja rintasyöpää.

PETE

Perusterveydenhuollon yksikkö

Regea

Solu– ja kudosteknologiakeskus (Tampereen yliopiston hallinnoima)

Sote

Sosiaali– ja terveydenhuolto

STM

Sosiaali– ja terveysministeriö

TaY

Tampereen yliopisto

Tays

Tampereen yliopistollinen sairaala

THL

Terveyden– ja hyvinvoinnin laitos

Triage

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioin

Tules

Tuki– ja liikuntaelinsairaudet

Tyhy, tyky

Työhyvinvoin , työkyvyn ylläpitäminen

Valvira

Sosiaali– ja terveysalan lupa– ja valvontavirasto

VTR

Val on tutkimusrahoitus

Väestön huoltosuhde

Kuvaa alle 18-vuo aiden ja yli 65-vuo aiden yhteismäärää suhteessa 18-64 vuoaiden työikäisten määrään.

PSHP:n toiminta– ja taloussuunnitelma 2020-2022 ja talousarvio 2020

