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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2020 
 
Yleistä 
 

Kansallinen ja alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen muutostyö osana 
maakuntauudistusta on keskeinen osa suunnitelmakauden toimintaa.  
 
Sote-palvelujen siirtyminen pois kunnilta suunnittelukauden aikana on erittäin suuri 
muutos. Haasteet palvelujen turvaamisessa kasvavat kun päätöksenteko siirtyy kau-
emmaksi kuntien päätöksenteosta. Integraation turvaaminen kunnille jäävien tehtävien, 
ennen kaikkea hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta, on mittava haaste. 
 
Jäsenkuntien kanssa yhteistyö on ollut tiivistä. Kuntien tiukka taloudellinen tilanne on 
huomioitu tulevan vuoden talousarviossa. Lainsäädännön edellytykset erityisesti ns. 
hoitotakuun toteuttamisen osalta tulee turvata joka tapauksessa. 

 
 

Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2018 – 2020 
 

Strategiatyö 
 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strateginen suunnitelma on yhtymävaltuuston 
näkemys tavoitetilasta (visiosta), johon sairaanhoitopiirin tulee päästä vuoteen 2020 mennessä. 
Päämääränä on, että kuntayhtymän jatkuva kehitys on turvattu niin, että sairaanhoitopiiri pys-
tyy tarjoamaan erikoissairaanhoidon palveluja. Vuoden 2020 alusta mahdollisesti tapahtuva 
lainsäädäntömuutos on huomioitu siten, että kuntien kanssa tehtävää yhteistä työtä integroidun 
palvelujärjestelmän rakentamiseksi resursoidaan suuntaamalla viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
työpanosta yhdentyvän organisaation kehittämiseen.  Tavoitteena on erikoissairaanhoidon osal-
ta nopea hoitoon pääsy, optimoitu hoidonporrastus ja erikoisosaamisen turvaaminen peruster-
veydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeiden mukaisesti.  

Tavoitetilan toiminta on linjattu neljään päästrategiaan. Näiden linjausten mukaan on tehty 
strategiset valinnat. Niitä tarkastellaan ns. tasapainotetun tuloskortin muodossa vaikuttavuu-
den, asiakkaan, prosessien ja henkilöstön näkökulmista. 

Strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää huolellista toiminnan etukäteissuunnittelua. 
Strategiaan on kirjattu vuosille 2018 – 2019 keskeiset asiat, joissa sairaanhoitopiirin on onnis-
tuttava asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan suunni-
telmaan kirjattujen mittareiden avulla. 

Tulosalueet tekevät sairaanhoitopiiritason linjausten mukaan omat strategiset suunnitelmansa. 
Strategisissa suunnitelmissa konkretisoituvat sairaanhoitopiirin vuosittaiset hankkeet. Strategia-
suunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.  

Vision määrittelyssä on otettu huomioon toimintaympäristön kehityskuva ja sen aiheuttamat 
uudet haasteet.  

 

Toiminta-ajatus 2019 
 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edis-
täviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille palvelujen järjestämissuunnitelman lin-
jausten mukaisesti yhdessä kuntien sosiaali-  ja  perusterveydenhuollon kanssa. OYS-erva -
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alueen sairaanhoitopiirien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon järjestämisso-
pimuksen mukaisesti.   

 

Visio 
 
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon alue on v. 2019 osaava, laadukas ja tehokas vaikutta-
vien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvin-
vointia.  

 

Arvot 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 
 

 Toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti  

 Arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme 

 Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta 

 Kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti 

 Teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 

 
 

Päästrategia 
 

Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: 
 

Vaikuttavuus 
 

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa vastaamme Länsi-Pohjan alueen sosiaali- ja terveyspalve-
luista, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä laadukkaisiin ja nopeasti 
saavutettaviin palveluihin. 

 
Asiakas 
 

Hoitoon pääsy on oikea-aikaista ja joustavaa.  Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuolto tunne-
taan laajasti hyvästä hoidosta ja nopeasta hoitoon pääsystä. 

 
Prosessit 
 

Hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa. Yh-
teistyötä  perusterveydenhuollon kanssa kehitetään terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
suunnitelman mukaisesti ja erikoissairaanhoidon välillä järjestämissopimuksen mukaisesti OYS-
erva alueella. 

 
Henkilöstö 

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalue on vetovoimainen, vastuullinen ja luotettava 
työnantaja. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota.  
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Länsi-Pohjan shp strategiset valinnat ja mittarit 
 

  Tavoitteet Kriittiset menestystekijät 
Mittari ja tavoitetaso 2018 

 (suluissa aiempi toteutuma-arvo v 2016) 

Vaikuttavuus 

 
Alueen asukkaiden ter-
veyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen  
 
Palvelutuotteemme ovat 
kilpailukykyisiä ja toiminta 
kannattavaa. 

Yhteistyön sujuvuus eri toimijoi-
den kanssa 
 
Oikea hinnoittelu, oikea hin-
ta/laatusuhde 
 
Riittävien, laadukkaiden ja tehok-
kaiden palvelujen oikea kohden-
tuvuus  
Varhainen puuttuminen erilaisiin 
ongelmiin  

Budjettimittarit, poikkeama + - 2 % 
 
 
Hoitopäivät 41 500 (41 899) 
 
 
Kuormitus 84 (78 %) 
 
 
Poliklinikkakäynnit 141 000 (140264) 

Asiakas 

Asiakaslähtöisyys 
 
Avoin ja sujuva yhteistyö 
eri toimijoiden kanssa 
Hyvä maine, julkisuusku-
va, brändi 
Potilasturvallisuus 

Asiakas/potilas/sidosryhmä saa 
tarvitsemansa hoidon/palvelun 
 
Hyvä kohtelu 
Selkeä työnjako  
Tiedottaminen, tiedonkulku  
Riskien hallinta 

Hoitotakuu lähetteet yli 3 vk 0 % (0,1 %) 
Hoidontarvearviointi yli 3 kk 0 % (1 %) 
Sähköiset konsultaatiot 1000 kpl (844) 
 
HaiPro ilmoitusten määrä +toimenpiteet 
500+20 (391+34) 

Prosessit 

Palvelu on laadukasta, 
sujuvaa ja kustannus-
tehokasta 
 
Olemme yhteistyökykyi-
nen  toimija palveluver-
kostossa 
 

Toimivat palvelu- ja hoitoketjut 
 
Toimivat tilat ja asianmukaiset 
välineet 
 
Tietojärjestelmien toimivuus 
 
Avoin ja joustava vuorovaikutus 
 
Järjestämissopimuksen mukainen 
työnjako toimiva 
 

Potilaan hoitojakson pituus 3,2 (3,1) 
 
Potilasmuistutusten määrä 50 / v (81) 
 
Korvatut potilasvahingot 20  (20) 
 
Hoitoon liittyviä infektioita esiintyy alle 
4 %:ssa hoitojaksoista (2,2 %) 
 
Hoitotakuu yli 6 kk jonottaneet 0 (0,5%) 

Henkilöstö 

Osaava,  motivoitunut, 
hyvinvoiva ja riittävä 
henkilöstö 
 
Vetovoimainen, vastuulli-
nen ja luotettava työnan-
taja 
 
Työuraohjelma käytössä 

Johtaminen 
- Rekrytointi 
- Hyvä opiskelijaohjaus/kohtelu 
 
Osaaminen 
- koulutus 
- perehdytys 
-työuraohjelma 
 
Pysyvyys 

Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (2,9) 
 
CLES –mittari opiskelija-arvioinnin ka >=8 
(8,5) 
 
 
Sairauspoissaolot <15 pv/v (15 pv) 
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Kehittämishankkeet, shp taso  Aikataulu vastuuhenkilö 
 
Valmistautuminen maakuntahallinnon ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädännöllisiin muutoksiin 2018 - 2019 Riitta Luosujärvi ja hallitus 
 
Erva yhteistyön edistäminen terveydenhuoltolain ja 
siihen liittyvien asetusten toimeenpanossa 2018-2019 Paavo Uusimaa ja johtoryhmä 
 
Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon integraation 
onnistunut edistäminen Länsi-Pohjassa  2018 Psykiatrian ta ja johtoryhmä 
 
Kansallisen modulaarisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin 
määrittelyyn ja toteutukseen osallistuminen 2018 Mikko Päkkilä ja ylin johto 
 
Henkilöstön rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin 
turvaaminen    2018-2019 Soili Vesterinen ja johtoryhmä 
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Talousarvion sitovat tavoitteet 
 
 Kuntayhtymän valtuustolle esitetään vuoden 2018 talousarvion sitovuustasoksi: 
  

1. Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut sitovat tavoitteet: 
- lähetteen käsittelyaika on alle 21 vrk 
- ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa 
- hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa 

2. Toimintamenot yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti 
3. Henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti 
4. Investoinnit toteutuvat enintään talousarvion investointiosan mukaisesti 
5. Lainakannan nettomuutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti 

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut 
 

Toimintatuottojen perustelut 
 

Toimintatuotot ovat talousarvion mukaan 107,6 milj. euroa, alenemaa vuoden 2016 ta-
lousarvioon nähden on -2,0 %. Toimintatuotoista myyntituottojen osuus on 93,2 %, 
maksutuottojen 4,3 % ja muiden tuottojen ja avustusten osuus 1,9 %.  
 
Toimintatuotoista on tarkempi erittely tuloslaskelmassa ja talousarvion  
liitteenä 1 olevassa tiliryhmäkohtaisessa yhteenvedossa.  
 
Myyntituotot 
Myyntituottojen yhteismäärä on 100,3 milj. euroa, josta jäsenkuntalaskutuksen osuus 
95,8 milj. euroa eli 95,5 %:a myyntituotoista. Jäsenkuntalaskutuksen muutokset alla 
olevassa taulukossa. 

 
Jäsenkuntalaskutus 2016 - 2018 

   

     

Muutos Muutos 

  

ta 2016 ta 2017 ta 2018 es18/ta17 es18/tp16 

Omatoiminta 67 178 67 056 68180 1,7 % -1,6 % 

Ostopalvelut 18 177 18 582 20297 9,2 % -0,7 % 

Muut 
 

6 875 6 980 7353 5,1 % 0,6 % 

Yhteensä 
 

92 230 92 633 95830 3,5 % -1,2 % 

       Muut: Ensihoito, apuvälinekeskus, perusterveydenhuollon yksikkö 

  
 

Muista myyntituloista jäsenkuntalaskutuksen jälkeen suurimman ryhmän muodostaa 
ensihoidon tulot jäsenkunnilta ja Kelalta yhteensä noin 6,4 milj. euroa. Alueellisen apu-
välinekeskuksen myynti n. 2,0 milj. euroa, kuvantamispalvelujen (röntgen ym.) myynti 
0,28 milj. euroa, varastopalvelujen myynti 0,17 milj. euroa. 
 
Kokonaisuudessaan erilaisten palvelujen myynti jäsenkunnille on hyvä osoitus sairaan-
hoitopiirin ja jäsenkuntien yhteistyöstä. Toisaalta se on lisännyt sairaanhoitopiirin toi-
mintakuluja bruttomääräisesti. Tämä seikka tulee huomioida sairaanhoitopiirin kuluke-
hitystä tarkasteltaessa.  
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Erikoissairaanhoidon palvelujen myyntituloja on arvioitu kertyvän toisilta sairaanhoito-
piireiltä 1,4 milj. euron arvosta. 
 
Liikenne-, työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden hoitokorvauksiin vakuutusyhtiöiltä 
on budjetoitu 0,39 miljoonaa euroa. Summa on puoliintunut vuoden 2017 talousarvi-
oon nähden. 
 
Maksutuotot 
Maksutuottoja arvioidaan kertyvän 4,6 miljoonaa euroa missä on alenemaa -2,3 pro-
senttia vuoden 2016 talousarvioon nähden. Maksujen enimmäistaksat säädetään ase-
tuksella. 

 
Muut tuotot/tuet ja avustukset 
Muita tuloja talousarvioon sisältyy Kelan maksamista ensihoidon-, ulkomaalaisten- ja 
työterveyshuollon korvauksista sekä ulkopuolisista hankerahoituksista. Vuokra- ja muita 
tuottoja on arvioitu saatavan 0,6 milj. euroa. Muissa tuloissa suurimmat tuloerät ovat 
liikelaitoslaboratorion ja Meri-Lapin kuntapalvelujen tilavuokrat.  

 
Toimintakulujen perustelut  
 

Toimintakulut ovat talousarvioesityksen mukaan 104,1 milj. euroa. Toimintakuluissa on 
vuoden 2016 tilinpäätökseen alenemaa -1,0 %. Talousarvioon 2017 verrattuna kasvu on 
ilman ostopalveluja 0,7 %, ja vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna alenemaa -1,1%.  
 
Tulevat palkkaratkaisut on ennakoitu henkilöstökustannuksissa. 
 

 Toimintakuluista on tiliryhmäkohtainen erittely talousarvion liitteessä 1. 
 
Palkat ja palkkiot 
Palkkakuluihin on varattu yhteensä 43,3 milj. euroa, jossa on nousua vuoden 2017 ta-
lousarvioon 0,7 % ja vuoden 2016 tilinpäätökseen 0,3 %. Palkkojen kasvuun on varau-
duttu 1,1 prosentin nostolla. 
 

 
Muut henkilöstömenot 
Henkilöstösivukulut aiheutuvat pääosiltaan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkevakuutus-
maksuista eikä niihin sisälly harkinnanvaraa. Henkilöstösivukulut ovat talousarvio-
esityksen mukaan yhteensä 11,5 milj. euroa, jossa on laskua vuoden 2017 talou-
sarvioon -6,5%.  
 
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on talousarviota varten laskettu Kuntaliiton ja Kuntien 
Eläkevakuutuksen ohjeita soveltaen seuraavien kertoimien mukaan:  

- sairausvakuutusmaksut 1,13 %  
- työttömyysvakuutusmaksut 3,3 %  
- KVTEL- maksu, palkkaperusteinen 16,75 %  
- KVTEL- maksu, eläkemenoperusteinen 3,8 %  
- tapaturmavakuutusmaksu 0,30 %  
- varhaiseläkemaksu 0,80 %_    
- Maksut yhteensä 26,08 %  
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Kelan maksamiin sairausvakuutuskorvauksiin on budjetoitu 703.060 euroa. Tuloarvion 
perustana ovat kuluvan vuoden toteutumatiedot.  
 
Hoitopalvelujen ostot 
Hoitopalvelujen ostoissa on varauduttu vuoden 2016 tasoon (+0,3%), ja niihin on varat-
tu yhteensä 20,3 milj. euroa eli 9,2 % enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa.  
 
Ostopalvelujen käytössä satunnaisvaihtelu on suurta, joten määrärahojen tarve on vai-
keasti ennakoitavissa. Suurimmat kuluerät muodostuvat kirurgian, sisätautien, lasten-
tautien, syöpätautien ja psykiatrian erikoisaloilta. 
 
Muiden palvelujen ostot 
Muiden palveluiden ostoihin on varattu talousarviossa yhteensä 14,3 milj. euroa. Mää-
rärahavaraus on 5,1 % suurempi kuin vuoden 2017 talousarvio, mutta -3,2 % alempi 
kuin 2016 tilinpäätös. Laboratoriopalvelujen ostoihin on vuodelle 2018 varattu 3,5 mil-
joonaa euroa, joka on 3,1 % enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Muita suuria 
kustannuseriä ovat ICT-palvelut, 2,7 milj. euroa ja kalliiden laitteiden huoltosopimukset.  
 
Ateriapalvelujen ostoihin Meri-Lapin kuntapalveluilta on varattu 1,0 miljoonaa euroa.  

 
Koulutusmenoihin on varattu yhteensä 461 000 € (1,1 % palkkasummasta). 

 
Vakuutusten kuluryhmässä suurin yksittäinen kuluerä on lakisääteisestä potilasvakuu-
tuksesta aiheutuvat kustannukset. Tarkoitukseen on budjetoitu 491.500 euroa. Vakuu-
tusmaksuennakoista kertyvä kulu on hyvin ennakoitavissa, mutta ennalta arvaamaton 
kuluerä aiheutuu potilasvakuutusvastuiden muutoksista, jolle ei kuluerän laskennallista 
luonteesta johtuen määrärahavarausta tehdä eikä ole siten palvelusten hinnoittelupoh-
jassakaan mukana.  

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Tarvikemäärärahat ovat yhteensä 12,9 milj. euroa. Määräraha on 3,0 % suurempi kuin 
vuoden 2017 talousarviossa.  
 
Tarvikemenoista suurimmat menoerät ovat apteekkitarvikkeet 4,3 miljoonaa euroa ja 
hoitotarvikkeet 4,3 milj. euroa. Apteekkitarvikkeet samoin kuin tutkimus- ja hoitotarvik-
keet kuuluvat erityisvastuualueen yhteishankintojen piiriin. Muista tarvikeryhmistä 
mainittakoon apuvälinehankinnat. Tähän tarkoitukseen on 1,4 milj. euron määräraha, 
jolla hankitaan myös perusterveydenhuollon tarvitsemat apuvälineet. 
 
Lämmityksen, sähkön ja veden määrärahoja on varattu vuoden 2017 talousarvion ta-
soon. 
 
Muut toimintakulut 
Muita toimintakuluja on budjetoitu 1,8 miljoonaa euroa koneiden, laitteiden, autojen, 
toimitilojen ja asuntojen vuokrista ja kiinteistöveroista. Suurin kuluerä ovat leasing-
vuokrat laitteista ja ajoneuvoista 0,7 miljoonaa euroa. Tilavuokrat ovat 0,3 milj. euroa. 
Kiinteistöverojen maksuun on talousarviossa varattu 0,3 milj. euron määräraha.  

 
Vuosikate, poistot ja investoinnit 
Vuosikate saadaan toimintatuottojen ja – kulujen erotuksesta, josta on vähennetty ra-
hoituserät. Tavoitteena on, että vuosikate riittää käyttöomaisuuden kulumisesta aiheu-
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tuvien poistojen rahoittamiseen. Poistot ovat laskennallinen kuluerä, joka otetaan 
huomioon palvelujen hinnoittelussa. Vuosikate on talousarvion mukaan 3,7 milj. euroa.  
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän 
suunnitelman mukaisista poistoista. Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut 
26.11.2012 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Vuoden 2018 talousarvioon 
on varattu poistoihin 3,3 milj. euroa.  
 
Vuosikatteen muodossa koottava tulorahoitus riittää kattamaan vuoden 2017 inves-
tointeja. Vuodelle 2018 esitettävät investoinnit ovat yhteensä 3,7 milj. euroa. 
 
Rahoitus 
Kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä tulee olemaan vuoden 2017 lopussa 0,3 
miljoonaa euroa. Talousarvio ei sisällä uuden lainanottoa. 
 
Korkokulussa on varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun siten, että muun muassa 
jäsenkunnille maksettavan peruspääoman korkoa varten on budjetoitu 30.000 euroa.  
 
Taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 kattaa kyseisten vuosien toiminnal-
lisen osuuden lisäksi tuloslaskelman, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman. Tu-
loslaskelmaan sisältyvät toimintasuunnitelman vuosien 2019 – 2020 kulut on laskettu 
1,5 %:n vuosittaisilla tuotto- ja kulukertoimilla. Investointisuunnitelmassa suunnittelu-
kaudelle esitetyt luvut on huomioitu rahoituslaskelmassa. 
 
Sairaanhoitopiirillä on kattamattomia alijäämiä 1,3 miljoonaa euroa. Talousarvioesitys 
on 0 euroa ylijäämäinen. 
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Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus 
  

Perussopimuksen 16 §:n mukaan kuntayhtymän valtuusto vahvistaa suoritteiden hin-
noitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Suoritehinnoittelun perusta-
na on omakustannushinta, johon sisältyy toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset 
sekä pääomakustannukset.  

 
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän 
kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. 
 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yh-
teydessä. Suoritteiden yksikköhinnoista ja niiden muutoksista päättää hallitus. Yksikkö-
hintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutu-
lojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 

 
Perussopimuksen 17 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymällä tulee olla erikoissairaan-
hoitolain 56 a §:n tarkoittama kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Erityisvelvoitteista ai-
heutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä asukaslukuun perus-
tuva ja valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu. 

 
Perussopimuksen 18 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää talousarvion vahvistamisen 
yhteydessä, kannetaanko jäsenkunnilta niille myytävistä erikoissairaanhoidon palveluis-
ta ennakkoa ja miten ennakkomaksut kannetaan.  
 
Avohoito- ja vuodeosastopalvelut hinnoitellaan erikoisalakohtaisesti kuten tähänkin as-
ti. Aikaisempien vuosien tapaan erikoisaloilla on poliklinikkakäyntien ja hoitopäivien las-
kutusta varten erilaisia hintaluokkia hoidon vaativuuden mukaan. Poikkeuksena edelli-
sestä terveyskeskukseen jatkohoitoa odottavien potilaiden hoidosta laskutetaan erikois-
aloille yhteinen hoitopäivän hinta, jonka suuruus vahvistetaan hallituksen toimesta kun-
talaskutushinnoittelun yhteydessä. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta peritään hoito-
päivähinta, mutta lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden todellisten kustan-
nusten mukaan. Ambulanssilentokoneella tapahtuvat sairaalasiirrot laskutetaan erik-
seen. 
 
Ulkokuntalaisten potilaiden hoidossa sovelletaan samaa hinnoittelua kuin jäsenkunta-
laskutuksessa. 

 
Ostopalvelut laskutetaan hankintahintaan ilman laskutuslisiä.  
 
Palvelujen käytöstä jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain laskutuskuukautta edeltävän 
kuukauden käyttösuoritteiden mukaan. Kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi 
jäsenkuntia laskutetaan tammi- ja helmikuun käytöstä kyseisenä kuukautena eräänty-
vällä ennakkolaskulla, jonka suuruus on 1/12 jäsenkunnan osalle kuntayhtymän vuoden 
2017 talousarviossa arvioidusta oman toiminnan laskutussummasta. Ennakkolaskut ote-
taan hyvityksenä huomioon marras- ja joulukuun käytöstä laskutettaessa.  
 
Kalliin hoidon tasausjärjestelmässä esitetään potilaskohtainen tasausraja säilytettäväksi 
nykyisellään 100.000 eurossa. Tasauksen piiriin kuuluu kaikki erikoissairaanhoidossa annettu 

hoito. Tasausrajan ylittävä osuus jyvitetään jäsenkuntien kesken väestöpohjan mukai-
sessa suhteessa. Lopullinen laskutus määräytyy tilastokeskuksen viimeisen väestötilas-
ton mukaan. 
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Kalliin hoidon tasausta varten jäsenkunnilta ei kanneta erillisiä maksuosuuksia, vaan ta-
saus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä laadittavalla tasauslaskelmalla ja lähettämällä 
jäsenkunnille tasauslasku, joka voi olla lisälasku tai hyvityslasku.  
 
Kuntayhtymän vastuulle siirretyt toiminnot: 
 
Perusterveydenhuollon yksikön kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukupe-
rusteisesti. Ensihoidon kustannukset laskutetaan samoin asukaslukuperusteisesti.  

 
Alueellisen apuvälinekeskuksen kustannukset peritään jäsenkunnilta suoriteperusteises-
ti hinnoiteltuna käytön mukaan ja lopullisena laskutuksena. Tietohallinnon kustannuk-
set laskutetaan jäsenkuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta: 
 
Hallintosäännössä todetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Ris-
kien hallinnasta ja sisäisestä valvonnasta vastaa yhtymähallitus. Sairaanhoitopiirissä on 
riskienhallinta- ja valmiustyöryhmä. Kuntayhtymässä on käytössä 4KS riskipisteohjelmis-
to, joka käydään vuosittain läpi tulosyksiköissä. 
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Talousarviolaskelmat  
 

Tuloslaskelma 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

TS 2019 TS 2020

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot jäsenkunnilta -97 037 889 -92 632 594 -95 830 033 3,5 -1,2 -97 267 483 -98 726 496

Myyntituotot muilta -5 106 358 -5 150 434 -4 473 764 -13,1 -12,4 -4 540 870 -4 608 984

Myyntituotot yhteensä -102 144 247 -97 783 028 -100 303 797 2,6 -1,8 -101 808 354 -103 335 479

Maksutuotot -4 425 146 -4 735 792 -4 626 980 -2,3 4,6 -4 696 385 -4 766 830

Tuet ja avustukset -2 669 630 -2 351 100 -2 054 100 -12,6 -23,1 -2 084 912 -2 116 185

Muut toimintatuotot -617 664 -685 500 -640 500 -6,6 3,7 -650 108 -659 859

Sisäiset tuotot -38 445 515 -37 535 246 -37 004 863 -1,4 -3,7 -37 559 936 -38 123 335

Toimintatuotot yhteensä -148 302 202 -143 090 666 -144 630 240 1,1 -2,5 -146 799 694 -149 001 689

josta ulkoiset tuotot -109 856 687 -105 555 420 -107 625 377 2,0 -2,0 -109 239 758 -110 878 354

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 43 166 048 42 971 727 43 280 513 0,7 0,3 43 929 721 44 588 667

Muut henkilöstökulut 12 580 037 12 263 978 11 465 688 -6,5 -8,9 11 637 673 11 812 238

Henkilöstökulut yhteensä 55 746 085 55 235 705 54 746 201 -0,9 -1,8 55 567 394 56 400 905

Hoitopalvelujen ostot 20 445 997 18 582 000 20 297 000 9,2 -0,7 20 601 455 20 910 477

Muiden palvelujen ostot 14 777 635 13 600 810 14 298 639 5,1 -3,2 14 513 119 14 730 815

Palvelujen ostot yhteensä 35 223 632 32 182 810 34 595 639 7,5 -1,8 35 114 574 35 641 292

Aineet, tarvikk ja tavarat 12 635 842 12 568 310 12 946 805 3,0 2,5 13 141 007 13 338 122

Muut toimintakulut 1 513 803 1 746 320 1 779 100 1,9 17,5 1 805 787 1 832 873

Sisäiset kulut 38 445 526 37 535 104 37 245 742 -0,8 -3,1 37 804 428 38 371 495

Toimintakulut yhteensä 143 564 888 139 268 249 141 313 487 1,5 -1,6 143 433 189 145 584 687

josta ulkoiset kulut 105 119 362 101 733 145 104 067 745 2,3 -1,0 105 628 761 107 213 193

T o i m i n t a k a t e -4 737 314 -3 822 417 -3 316 753 -13,2 -30,0 -3 366 504 -3 417 002

Korkotuotot -4 038 -2 000 -2 000 -50,5 -2 030 -2 060

Muut rahoitustuotot -26 345 -14 000 -14 000 -46,9 -14 210 -14 423

Korkokulut 14 032 20 000 20 000 42,5 20 300 20 605

Muut rahoituskulut 293 31 500 31 500 10 650,9 31 973 32 452

Suunnitelman mukaiset poistot 4 061 048 3 657 440 3 281 253 -10,3 -19,2 3 330 472 3 380 429

K a u d e n   t u l o s -692 324 -129 477 -100,0 -100,0 0 0

S u o r i t t e e t

Avohoitokäynnit, oma toimint -140 264 -137 350 -141 530 3,0 0,9

Avohoitokäynnit, ostopalvelu -12 956 -12 110 -12 580 3,9 -2,9

Hoitopäivät, oma toiminta -41 899 -42 795 -39 645 -7,4 -5,4

Hoitopäivät, ostopalvelu -13 398 -12 775 -13 375 4,7 -0,2

Hoitojaksot, oma toiminta -11 185 -10 850 -10 500 -3,2 -6,1

Hoitojaksot, ostopalvelut -1 998 -1 997 -1 978 -1,0 -1,0

Sairaansijat -146 -135 -135 -7,5

Keskim. hoitoaika, omat 4 4 4 -4,3 0,8

Keskim. hoitoaika, osto 7 6 7 5,7 0,8

Kuormitus % vuoden alusta 79 87 80 -7,4 2,3  
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Tulosalueiden määrärahatauluissa on kerrottu tarkemmin määrärahojen muutosten perusteita. 
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Rahoituslaskelma   
  

  

 

 
 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio TS 2019 TS 2020 
2016 2017 2018 

Toiminnan rahavirta 
Vuosikate 4 753 414 3 965 000 3281 3330 3380 
Satunnaiset erät 
Tulorahoituksen korjauserät -73 607 

4 679 807 3 965 000 3281 3330 3380 

Investointien rahavirta 
Investointimenot 3 711 201 3 656 000 3702 7823 7513 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 

3 711 201 3 656 000 3702 7823 7513 

Toiminnan ja investointien rahavirta 968 606 309 000 -421 -4493 -4132 

Rahoituksen rahavirta 
Lainakannan muutokset 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -472 266 -367 000 -367 -267 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 

-472 266 -367 000 -367 -267 

Oman pääoman muutokset 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -16 170 
Vaihto-omaisuuden muutos -13 698 
Saamisten muutos -977 369 
Korottomien velkojen muutos -4 126 993 

-5 134 230 0 

Rahoituksen rahavirta -5 606 496     0   

Rahavarojen muutos -4 637 890    0    

Rahavarojen muutos 
Rahavarat  31.12. 2 686 833 
Rahavarat 1.1. -7 324 723 

-4 637 890 0 
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INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 
   (Kustannukset ilman arvonlisäveroa) 
   

    

    

 
2018 2019 2020 

Atk-ohjelmat 
   

    Esko potilaskertomus 270 000 270 000 270 000 

Oberon päivitykset 60 000 50 000 50 000 

T-DOC järjestelmän laajentaminen 20 000 
  Kansallinen hanketoimisto 30 000 35 000 35 000 

UNA-tietojärjestelmäydin 85 000 213 200 197 700 

SoftMedic järjestelmän köyttöönotto 72 000 
  Intranet uudistaminen 50 000 
  Hätäkeskustietojärjestelmä 70 000 50 000 50 000 

Lääkevarmannus- ja apteekkijärjestelmän päivitykset 35 000 
  Centricity Critical Care (Clinisoft) -Esko integraatio 

        Lääkehoito 30 000 
       Fysikaaliset mittaukset ja hoitotyön yhteenveto 23 000 
  BCBMedical leikkaus laaturekisterien laajennus 25 000 
  Romexis laajennus 10 000 
  xArchive arkistokäytön laajentaminen 40 000 

  Yhteensä 820 000 618 200 602 700 

    Rakennukset     
 

    Hissien peruskorjaus (leikkurin hissin loppu+välinehuolto) 100 000   
 Kuntoutusyksikön tilamuutokset 100 000 

  Opastejärjestelmän uusinta 0 60 000 
 Vuodeosastosiipien kattopinnoitteen uusinta 300 000 

  Keuhkopolin saneeraus 
 

150 000 
 Silmäklinikan saneeraus 600 000 

  Osasto 5 B:n saneeraus 300 000 600 000 
 Neurologian pokliklinikan saneeraus 

 
30 000 

 Helikopterikenttä 30 000 
  8 ja 9 siipien vesikattojen uusiminen 

  
200 000 

Radiologian tilojen muutokset 
  

100 000 

Synnytys- ja naistentautien tilojen saneeraus 
  

400 000 

Suunnittelumääräraha tuleviin investointeihin 150 000 150 000 80 000 

Uudistilat, psykiatria sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut 
 

4 000 000 5 000 000 

ja hallinto 
   Pysäköintijärjestelyt 
 

750 000 
 Keroputaan paloilmoitinlaitteiston uusiminen 60 000 

  

    Rakennukset yhteensä 1 640 000 5 740 000 5 780 000 

    

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 
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Hoitojakutsujärjestelmä (optio) 90 000 
  IV-kojeiden uusinta (energians.h.) 200 000 100 000 100 000 

Kiinteistövalvontajärjestelmän uusiminen (energians.h.) 35 000 35 000 
 Sähköverkon uusintaa 100 000 100 000 100 000 

Viemäriverkoston uusintaa 50 000 50 000 100 000 

    Kiinteät rakenteet yhteensä 475 000 285 000 300 000 

    Koneet ja kalusto 
   Hallinto 80 000 80 000 80 000 

Medisiininen 251 125 200 000 200 000 

Operatiivinen 291 000 350 000 250 000 

Sairaanhoidolliset palvelut 145 000 500 000 250 000 

Koneet ja kalusto yhteensä 767 125 1 180 000 830 000 

    Kaikki yhteensä 3 702 125 7 823 200 7 512 700 

    Poistoarvio TA 2018 3 300 000 
   



 - 16 -  

 
 

Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain 
 

Hallinto 
 
Yleishallinto 
 

Yleishallinnossa on kustannuspaikkoina hallintokeskus ja perusterveydenhuollon yksik-
kö sekä kuntien kanssa yhteinen hanketoiminta.  
 
Hallintokeskus vastaa luottamustoimielimien asioiden valmistelusta ja päätösten toi-
meenpanosta.  
 
Sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinnossa työskennellään työhyvinvoinnin edistämiseksi.  
Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläköitymisten vähentämiseksi kehitetään toi-
mintatapoja aktiiviselle tuelle. 

 
Tietohallinto 
 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (LPSHP) on mukana kansallisissa tietojärjestelmien kehi-
tystyöryhmissä kehittämässä kansallisen kokonaisarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja.  
Tavoitteena on mm. hankkia vuoden 2018 aikana modulaarinen tietojärjestelmäydin ja 
käynnistää kertomusjärjestelmäkohtaiset UNA-lomakesovellutusten KANTA-
yhtenäistestaus, jossa LPSHP on omalta osaltaan käytössä olevan Pegasos- järjestelmän 
pilottikumppani. Erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmä Esko tulee liittymään 
myös vuoden 2018 aikana UNA-lomakesovellutuksen käyttäjäksi. 
 
Potilastietojärjestelmien integraatioita edelleen kehitetään erityisesti erikoissairaanhoi-
donjärjestelmien osalta. Intranetin alusta ja sen sisältöä uudistetaan ottamalla käyttöön 
sähköisten viestinnän ja sosiaalisen median uusia toiminnallisuuksia. ICT-
infrastruktuurin kehittämisessä tavoitteena on ekologinen ja taloudellinen toimintamal-
li, kehittämällä organisaatiossa mm. arkisto ja tulostusratkaisuja. 

 
Sairaanhoitopiirin tietohallintoyksikkö tarjoaa terveydenhuollon tietohallinto- ja asian-
tuntijapalveluita erikoissairaanhoidon ja alueen kuuden kunnan perusterveydenhuollol-
le. 
 

Hoitotyö 
 

Hoitotyön tavoitteet suunnittelukaudella pohjautuvat terveydenhuoltolain mukaisiin 
tavoitteisiin, sairaanhoitopiirin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hoitotyön toimin-
taohjeeseen. 
 
Hoitotyön tavoitteena on alueen väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen, laa-
dukkaiden palveluiden tuottaminen ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen. Hoitome-
netelmät perustuvat parhaaseen ajan tasalla olevaan näyttöön. Käynnistetään näyttöön 
perustuvan hoitotyön hyödyntäminen ja jalkauttaminen mm. Tutkimusklubi avulla. Hoi-
totyön laatua, vaikuttavuutta, resurssointia ja kustannuksia arvioidaan yhteisesti sovi-
tuilla mittareilla ja menetelmillä. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan alueellisesti uudenlaisia ajattelutapo-
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ja ja uudenlaisia yhteisöllisiä toimintamalleja. Kansalaisten omatoimisuuden ja omavas-
tuun merkitys kasvavat tulevaisuudessa. Pyritään lisäämään digitalisaation antamia 
mahdollisuuksia potilaan hoitotyössä mahdollisimman paljon. Sosiaali- ja terveyden-
huollon muutoksessa luodaan toimivia rakenteita, jotta ennaltaehkäisevä työ saa ny-
kyistä vahvemman roolin tulevissa palvelurakenteissa.  

 
Potilaan ohjausta ja neuvontaa kehitetään ja yhtenäistetään hankkeen avulla, jossa 
toimijoina ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, sairaanhoitopiiri ja alueen 
kunnat.  
  
Rafaela -hoitoisuusluokituksen käyttöönottoa jatketaan poliklinikoilla ja leikkaus- ja 
anestesiaosastolla. Hoitoisuusluokitusten avulla saadun tiedon hyödyntämistä jatketaan 
uusilla toimintamalleilla, jotta hoitohenkilöstön resurssit jakaantuvat  enemmän tarpei-
den mukaisesti.   
 
Jatketaan rakenteisen kirjaamisen  jalkauttamista toimivaksi järjestelmäksi kaikilla tu-
losalueilla. Kehitetään hoitotyön yhteenvedon sisältöä  kansallisen  arkiston vaatimus-
ten mukaiseksi. 
 
Lean-Master - ja Hukkahaavikoulutuksia hyödynnetään hoitotyön prosessien kehittämi-
sessä. 

 
Valmistaudutaan organisaatiomuutokseen ja tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista 
kiinnittämällä huomiota osaamisen kehittämiseen, työturvallisuuteen, työhyvinvointiin 
ja joustaviin työaikajärjestelmiin.   

 
Paikallisten oppilaitosten kanssa kehitetään opiskelijaohjausta uusien oppimisvaatimus-
ten mukaisiksi. Uudet vaatimukset edellyttävät enemmän opettajien läsnäoloa harjoit-
telupaikoilla. Opiskelijoille mahdollistetaan käytännön harjoittelupaikkoja työelämän 
resurssien mukaisesti. Hoitohenkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä 
alueen oppilaitosten kanssa.  

 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen  
 

Osaamisen kehittämisen keskeinen tavoite on, että henkilöstön osaamistaso vastaa laa-
dukkaiden palveluiden tuottamisen vaatimuksia. Jatkuva, systemaattinen kehittämistyö 
vaikuttaa myös henkilökunnan osaamisvaatimuksiin ja se ohjaa osaltaan organisaation 
henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistoimia. 

 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä laatii vuosittain lain edellyttämän koulutussuunnitel-
man, joka on osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Siihen sisällytettävät täyden-
nyskoulutukset noudattavat organisaation strategisia linjauksia ja toimintasuunnitel-
mia.  Jäsenkuntien täydennyskoulutustarpeet huomioidaan vakiintuneen käytännön 
mukaan. Yhteistyötä osaamisen kehittämisessä jatketaan edelleen OYS – erva -alueen 
toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa.  
 

 
Laadunhallinta 
 

Laadunhallintaan olennaisesti kuuluvaa jatkuvaa, systemaattista kehittämistä toteute-
taan käyttäen työkaluna sähköistä Laatuporttia ja hyödyntäen soveltuvin osin SHQS – 
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laatuohjelmaa. Laadun arvioinnissa keskitytään sisäisiin laatutapahtumiin: itsearvioin-
teihin, sisäisiin auditointeihin ja johdon katselmuksiin.  
 
Organisaatiorajat ylittäviä hoitoketjuja ja prosesseja kehitettäessä huomioidaan potilas-
turvallisuus laadun merkittävänä osatekijänä. Laadittavat prosessikuvaukset toimivat 
ohjeina henkilöstölle. Yhtenäiseksi sovitut prosessien kulut ja standardoidut toimintata-
vat ja -ohjeet edistävät toiminnan sujuvuutta ja tasalaatuisuutta sekä potilasturvalli-
suutta.  

 

Toiminta-ajatus 
 

Hallintokeskus vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta yhteistyössä luotta-
mushenkilöhallinnon kanssa. Kuntayhteistyö, edunvalvonta ja tiivis yhteydenpito eri si-
dosryhmiin ovat keskeisiä työkaluja. 
 
Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: 
 

- luottamushenkilöhallinto 
- yleishallinto 
- suunnittelu ja talous ja hankintatoimi 
- tietohallinto 
- henkilöstöhallinto 
- hoitotyön hallinto 
- työterveyshuolto 
- arkisto 

Päästrategia 
 
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: 

• Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme tiedon ja hallinnon yksilölli-
set palvelut sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille/vaikuttavuus 

• Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat ajantasaiset palvelut laadukkaina, sujuvina ja luo-
tettavina/asiakas 

• Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvaa toi-
mintaympäristöä/prosessit 

• Hyvänä työnantajana ja koulutuksella varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilös-
tön/henkilöstö 
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Strategiset valinnat ja mittarit hallinto 
 

  Tavoitteet  
Kriittiset  
menestystekijät 

Mittari ja tavoitetaso 2018  
(suluissa aiempi toteutuma-arvo) 

Vaikuttavuus 

Strateginen johtaminen ja 
koordinointi  
 
 
 
 
Voimavarojen kohdenta-
minen hoitoisuusluoki-
tuksen mukaisesti. 

Strategiatyön jalkauttamisen 
onnistuminen.  Terveyden edis-
tämisen työryhmän työn onnis-
tuminen. 
 
 
Hoitoisuusluokitus käytössä 

Ta poikkeama +/-2% 
Raportoinnin säännöllisyys, osavuosikatsaus 
4kk välein. 
 
 
 
 
Rafaelan käyttö 

Asiakas 

Yhteistyö perustervey-
denhuollon kanssa. 
Tiedottaminen. 
 
Hyvin toimiva luottamuk-
sellinen yhteistyö 
 

 
Kuntien kanssa yhteiset linjauk-
set. 
 
Tiedottamisen ajantasaisuus.  
 
Riittävä vuorovaikutus 

 
Tapaamisten säännöllisyys 4 / vuosi 
 
Asiakastyytyväisyyskysely 1/tulosyksikkö/v 
 
Johdon katselmus 1 kerta/v/tulosalue 
Esimiesiltapäivät 3 kertaa/v 

Prosessit 

 
Palvelu laadukasta, suju-
vaa ja kustannustehokas-
ta 
 
Olemme yhteistyökykyi-
nen toimija palveluver-
kostossa 

 
Ajantasaiset ja toimivat tukipro-
sessit 
 
 
Tietojärjestelmien toimivuus 

 
Sisäiset itsearvioinnit  
 
 
 
 
 
 

Henkilöstö 

Osaava, motivoitunut ja 
hyvinvoiva ja riittävä 
henkilöstö 
 
Hyvä maine työnantajana 
 

Johtaminen 
- rekrytointi 
 
Osaaminen 
- koulutus/oppilaitosyhteistyö 
- perehdytys 
 
Pysyvyys 

Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (2,9) 
 
 
 
Sairauspoissaolot <12 pv/v (15 pv) 
 

 

Kehittämishankkeet, hallinto Aikataulut  Vastuuhenkilöt 
 
Henkilöstöhallinnon tietovarannon  
systematisointi ja sähköistäminen 2018  Soili Vesterinen ja henk.tsto 
 

UNA-hanketyöhön osallistuminen 2018-2019  Mikko Päkkilä ja tietohallinto 
 
UNA-lomakesovelluksen –pilotointi  2018  Mikko Päkkilä ja tietohallinto 
 
Tietosuojalain voimaantulon onnistunut voimaanpano ja  
henkilökunnan perehdytys asiaan 2018  Jenni Vanhala ja tietohallinto 
 
Raportointijärjestelmän kehittäminen, 
kuntanäkymä   2018   Maria Tähtinen ja tietohallinto 
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05 HALLINNON TULOSALUE 
 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot jäsenkunnilta -324 331 -335 451 -117 675 -331 814 -1,1 2,3

Myyntituotot muilta -846 492 -906 464 -190 147 -1 126 064 24,2 33,0

Myyntituotot yhteensä -1 170 823 -1 241 915 -307 822 -1 457 878 17,4 24,5

Tuet ja avustukset -426 721 -492 000 -76 904 -253 000 -48,6 -40,7

Muut toimintatuotot -88 589 -103 500 -42 898 -76 500 -26,1 -13,6

Sisäiset tuotot -7 129 404 -6 616 475 -3 767 386 -6 785 400 2,6 -4,8

Toimintatuotot yhteensä -8 815 537 -8 453 890 -4 195 010 -8 572 778 1,4 -2,8

josta ulkoiset tuotot -1 686 133 -1 837 415 -427 624 -1 787 378 -2,7 6,0

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 2 540 888 2 577 166 1 294 181 2 412 045 -6,4 -5,1

Muut henkilöstökulut 781 652 741 973 342 756 635 962 -14,3 -18,6

Henkilöstökulut yhteensä 3 322 540 3 319 139 1 636 937 3 048 007 -8,2 -8,3

Muiden palvelujen ostot 3 413 350 3 612 140 1 814 464 3 798 089 5,1 11,3

Palvelujen ostot yhteensä 3 413 350 3 612 140 1 814 464 3 798 089 5,1 11,3

Aineet, tarvikk ja tavarat 241 135 273 520 115 831 282 750 3,4 17,3

Muut toimintakulut 233 033 340 900 132 643 254 400 -25,4 9,2

Sisäiset kulut 732 428 256 630 354 842 480 243 87,1 -34,4

Toimintakulut yhteensä 7 942 486 7 802 329 4 054 717 7 863 489 0,8 -1,0

josta ulkoiset kulut 7 210 058 7 545 699 3 699 875 7 383 246 -2,2 2,4

T o i m i n t a k a t e -873 051 -651 561 -140 293 -709 289 8,9 -18,8

Korkotuotot -4 038 -2 000 -1 582 -2 000 -50,5

Muut rahoitustuotot -26 345 -14 000 -21 526 -14 000 -46,9

Korkokulut 14 032 20 000 5 765 20 000 42,5

Muut rahoituskulut 293 31 500 15 107 31 500 10 650,9

Suunnitelman mukaiset poistot 943 950 697 700 301 509 673 789 -3,4 -28,6

K a u d e n   t u l o s 54 841 81 639 158 980 -100,0 -100,0  
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Medisiininen tulosalue 
 
Toiminta-ajatus 
 
Medisiininen tulosalue tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon 
palveluita alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja ERVA-alueen muiden 
sairaanhoitopiirien kanssa sisätautien, lastentautien, keuhkosairauksien, neurologian ja ihotautien 
erikoisaloille sekä vastaa akuuttiklinikan ja ensihoidon toiminnasta. 
 
Visio 
 
Medisiininen tulosalue on vuonna 2018 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien medisiinisten palve-
luiden järjestäjä, joka osana pohjoista ERVA-aluetta toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyt-
tä ja hyvinvointia. 
 
Arvot 
 
Medisiinisen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen: 

- asiakaslähtöisyys 
- vastuullisuus 
- avoimuus 
- luotettavuus 
- yhteistyökykyisyys 
- tehokkuus 

 
Päästrategia 
 
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: 
 
Vaikuttavuus. Tuotamme palvelut kilpailukykyisinä ja kannattavina. Pyrimme vastaamaan potilaiden 
vapauteen valita hoitopaikkansa ja sitä kautta kiristyvään kilpailuun muiden sairaanhoitopiirien kans-
sa. Oikea kirjaaminen, hinnoittelu ja prosessien jatkuva kehittäminen tuottaa tehokkaasti tavoiteltua 
palvelua.  
 
Asiakas. Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikealla kohdentamisella turvaamme pal-
velujen saatavuuden alueellamme. Tavoitteena on hoitotakuun toteutuminen kaikilla erikoisaloilla. 
Jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja pyrimme tehostamaan oikeata hoidonporrastusta 
yhteistyössä perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa. Kiinnitämme huomiota tiedotta-
miseen ja tiedonkulkuun sekä sairaalan sisällä että potilaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. 
 
Prosessit. Perinteinen vuodeosastotoiminta medisiinisellä tulosalueella vähenee oikean hoidonpor-
rastuksen myötä. Myös polikliinisen potilaiden osalta kiinnitetään huomiota oikeaan hoidon porras-
tukseen. Hoitoprosessien toimivuutta tuetaan suuntaamalla resursseja uudelleen, kouluttamalla 
henkilöstöä, remontoimalla tiloja, hankkimalla asianmukaista välineistöä ja päivittämällä hoitoketju-
ja. Prosesseja kehitetään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. 
 
Henkilöstö/resurssit. Henkilöstön pysyvyyteen kiinnitetään erityishuomiota työmarkkinoiden kiris-
tymisen myötä. Henkilökunnan yhteiskäyttöä tehostetaan vuodeosastoilla sekä vuodeosastojen ja 
poliklinikoiden sekä toimenpideyksiköiden välillä, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön ja 
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toimintaa yhteen sovitettua. Hyödynnämme hoitoisuusluokitusta resurssien kohdentamisessa. Henki-
löstön pysyvyyden takaamiseksi kiinnitämme huomioita työsuhteiden jatkuvuuteen, kouluttautumi-
seen, työaikajärjestelyihin sekä muihin työhyvinvointia lisääviin tekijöihin. Erityisosaajien rekrytoin-
tiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota mm. lisäämällä yhteistyötä ERVA-alueen sisällä. 
 
Tulosalueen yhteiset kehittämishankkeet 
 

- hoitohenkilökunnan yhteiskäytön tehostaminen 
- sydänpotilaan hoitoprosessin kehittäminen 
- aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon kehittäminen 
- lasten ja nuorten yksikön kehittäminen 
- akuuttiklinikan potilasturvallisuus ja asiakaspalvelu 
- suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen 
- Ensihoidon laatu ja potilasturvallisuus 
- Yhden ensihoitajan miehittämän yksikön ns. ”Mobiiliakuutin” tarpeen kartoittaminen LPSHP:n 

alueella                   
 
Toimintasuunnitelma yksiköittäin 
 
Sisätautien poliklinikalla kaikkien sisätautialojen edustus pyritään jatkossakin varmistamaan, jotta 
pystytään tarjoamaan kattavat palvelut koko sisätautialalla. Toimintaa tehostetaan ja laatua paran-
netaan kehittämällä ajanvarausta ja lisäämällä parityöskentelyä lääkärien ja hoitajien kesken. Sisätau-
tien poliklinikka toimii 2017 loppuvuodesta remontoiduissa tiloissa. Sydänpotilaan hoitoprosessia 
kehitetään ja muutetaan polikliiniseen suuntaan.. 
 
Tähystysyksikön  toiminta on vakiintunut.  Tähystysten voimakas kasvu tasaantunee pikkuhiljaa. Ole-
tettavasti suurta muutosta vuoden 2017 lukuihin ei enää tule. Yksikköön on  keskitetty  
 kaikki sairaanhoitopiirin endoskopiatoiminta  Huomioita kiinnitetään eri toimintojen integrointiin, 
välineistön ylläpitoon ja osaavan työvoiman saannin varmistamiseen 
 
Keuhkosairauksien poliklinikan toiminta jatkuu entisessä laajuudessaan. Talon sisäisten keuhkofunk-
tiotutkimusten tarjontaa lisätään. Osaavan henkilökunnan saatavuuden varmistaminen. Yhteistoi-
mintaan tähystysyksikön ja sydän- ja keuhkosairauksien vuodeosaston kanssa kiinnitetään erityis-
huomiota. Lääkäreiden saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvittaessa toiminnan tur-
vaaminen ostopalvelulääkäreiden turvin. 
 
Sydän- ja keuhkosairauksien vuodeosastolla (SyKe) kehitetään työnjakoa sydänvalvonnan (CCU) ja 
sisätautien poliklinikan sekä keuhkosairauksien poliklinikan kanssa. Huomiota kiinnitetään hoitohen-
kilökunnan koulutukseen, mikä mahdollistaa entistä vaativampien sydän- ja keuhkopotilaiden hoita-
misen osastolla. Lisäksi pyritään lisäämään henkilökunnan liikkuvuutta polikliinisten yksiöiden ja osas-
ton välillä. Syke osastolla hoidettujen elektiivisten angiologisten potilaiden hoitopolkua pyritään ke-
hittämään polikliiniseen suuntaan 
 
Neurologian poliklinikan toiminnan haasteena on neurologisten sairauksien hoidon nopean kehitty-
misen myötä jatkuvasti kasvava lähetemäärä. . Lääkärityövoiman vajetta pyritään korjaamaan ja eri-
koisosaamista turvataan konsulttilääkärien käynneillä. 
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Hoidonporrastusta erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon pyritään tehostamaan  
esimerkiksi epilepsiapotilaiden osalta . Koulutuksessa on muistihoitaja/koordinaattori. Yhteistyötä 
sosiaali- ja kuntoutuspuolen kanssa jatketaan yhteispalaverein. 
 
Ihotautien poliklinikan toiminta jatkuu pääosin ennallaan. Uusia hoito- ja tutkimusmenetelmiä  
otetaan käyttöön nykysuositusten mukaisesti. Sairaanhoitoja vastaanotot on aloitettu ja niiden  
toimintaa kehitetään edelleen. Tarvittavan henkilökunnan rekrytointiin kiinnitetään huomiota. 
 
Dialyysiyksikön toiminta jatkuu ennallaan. Predialyysitoimintaa, peritoneaalidialyysi ja kotihemo-
dialyysitoiminta jatkuu ja niitä kehitetään edelleen. Henkilöstön yhteiskäyttö dialyysiyksilön ja vuo-
deosaston välillä. on vakiintunut 
 
Kotihoitoyksikön toiminta jatkuu ennallaan. 
 
Muiden sisätautialojen, neurologian, ja ihotautien vuodeosastotoiminta tapahtuu osastoilla  
5. A-puolella hoidetaan infektiotaudit, gastroenterologia, ihotaudit, intoksikaatiot, geriatria ja  
B-puolella neurologia, nefrologia, hematologia, reumatologia, endokrinologia. Molemmat puolet 
muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden. Osastojen sairaansijojen ja henkilökunnan määrä 
sopeutetaan käyttöasteen mukaiseksi. Tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja osastojen välistä  
työnjakoa mietitään käyttöasteen perusteella. Tiimityömallin toteuttaminen on aloitettu ja sitä  
kehitetään edelleen. Vuodeosaston ja dialyysin henkilökunnan yhteiskäyttö on vakiintunut. Koulutus-
ta ja työkiertoa kehitetään edelleen.  Vuodeosaston B-puolenperuskorjauksen suunnittelu käynniste-
tään ja voimavaroja suunnataan aivoverenkiertohäiriöiden hoidon kehittämiseen. 
 
Lasten ja nuorten yksikköön on keskitetty kaikki lastentautien, sairaiden vastasyntyneiden, lasten-
neurologian ja lastenkirurgian polikliininen ja vuodeosastotoiminta sekä kaikki lastenkirurgian ja kor-
vatautien päiväkirurginen toiminta. Yksikössä toimii myös erityispoliklinikka, jonka toimintaan kuuluu 
kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksellinen seuranta. Tilojen käyttö ja sairaansijojen 
määrä suunnitellaan käyttöasteen mukaisesti. Lastenlääkärien rekrytointiin kiinnitetään erityistä 
huomiota. 
 
Akuuttiklinikan kehittämistä sairaanhoitopiirin päivystyksestä vastaavana yksikkönä jatketaan.  
Kehittämisen painopisteenä on potilasturvallisuus ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. Akuuttikli-
nikka toimii akuuttilääketieteeseen erikoistuvien koulutuspaikkana. 2018 alusta aloitetaan kaksivuo-
tisella sopimuksella loppuvuodesta 2017 tehdyn yleislääkäripäivystys työvoiman kilpailutuksen perus-
teella toiminta uudella periaatteella. Sairaanhoitopiiri ottaa vastuulleen kaiken lääkärityövoiman 
hankkimisen akuuttiklinikan päivystysvuoroihin. 
 
Ensihoidossa hoitoprosesseja ja –polkuja kehitetään yhteistyössä akuuttiklinikan, eri erikoisalojen 
sekä perusterveydenhuollon kanssa. Muun ensihoitohenkilöstön sekä vaativan hoitotason säännölli-
seen koulutukseen kiinnitetään jatkossakin erityishuomiota. Ensihoitopalvelun laatua pyritään paran-
tamaan kiinnittämällä huomiota operatiivisen toiminnan valvontaan ja palautteen antoon sekä jat-
kamalla ohjeistuksien kehittämistä. Elvytystuloksia pyritään kehittämään järjestelmänäkökulmasta. 
Kehittämishankkeina jatkuu suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen sekä laatu ja potilasturvalli-
suus ensihoidossa (Stm, 2014). Tornion ja Ylitornion asemapaikkojen tilaongelmat pyritään ratkaise-
maan. Valtakunnallisten uusien tietojärjestelmien ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän sekä KEJO-
kenttäjohtojärjestelmän käyttöön ottoa valmistellaan. 
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Strategiset valinnat ja mittarit medisiininen tulosalue 
 

  
Tavoitteet  Kriittiset  

menestystekijät 
Mittari ja tavoitetaso 2018  
(suluissa 2016 toteutuma) 

Vaikuttavuus 

Alueen asukkaiden 
terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäminen. 
 
Palvelutuotteemme 
ovat kilpailukykyisiä ja 
toiminta kannattavaa 

Yhteistyön sujuvuus eri toimijoi-
den kanssa 
 
Oikea hinnoittelu, oikea hin-
ta/laatusuhde 
 
Riittävien, laadukkaiden ja tehok-
kaiden palvelujen oikea kohden-
tuvuus 

Asiakastyytyväisyys > 4 asteikolla 1-5 (4.25) 
 
Budjettimittarit, poikkeama +/- 2 % 
Hoitopäivät 15850 (19631) 
Kuormitus 83 % (85,9%) 
Poliklinikkakäynnit 62500 (62943) 
 
Optimihoitoisuus 

Asiakas 

Asiakaslähtöisyys 
 
 
Sujuva yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa 
 
 
 
Potilasturvallisuus 

Asiakas/potilas/sidosryhmä saa 
tarvitsemansa hoidon/palvelun  
 
Hyvä kohtelu 
 
Katkeamaton tiedonkulku 
 
Riskien hallinta 
Vaaratapahtumien seuranta 

Lähetteiden käsittelyaika < 3 vk 100 (100 %) 
Hoidontarvearviointi 3 kk:ssa 100% (99 %) 
 
Asiakastyytyväisyys > 4 asteikolla 1-5 (4,25) 
 
www-sivujen säännöllinen päivitys 
 
HaiPro tapahtumien 100 % käsittely ja hyö-
dyntäminen  

Prosessit 

Palvelu on laadukasta, 
sujuvaa ja kustannuste-
hokasta 
 
 
 
 

Toimivat palvelu- ja hoitoketjut 
 
 
SHQS laatukriteeristön käyttö 
 
Hoidon porrastus 
 
Päivystysalueen toimivuus 
 
 
 
 
Ensihoidon toimivuus 
 
 

Potilaan hoitojaksojen pituus ka. 3,4 (3,0) 
Hoitoketjujen päivitykset vuosittain  
Hoitotakuu toteutuu 
Itsearvionnit 1xvuosi 
 
Siirtoviivepäivät 0 vrk (12) 
 
Odotusaika alle 1 h yli 80 % 
Läpimenoaika alle 4 h yli 80 % 
Tarkkailupaikkojen käyttöaste yli 90% (91%) 
 
Palvelutasopäätöksen tavoittamisprosentit 
eri riskialueluokissa 
Hoitotason ensihoitoyksiköiden tehtä-
väsidonnaisuus < 30% 

Henkilöstö 

Osaava, motivoitunut, 
hyvinvoiva ja riittävä 
henkilöstö 
 
Hyvä työnantajakuva 

Johtaminen 
 

-  opiskelijaohjaus/kohtelu 
 
Osaaminen 

-  koulutus 
-  perehdytys 

 
Kuormittavuus 
 
TYKY 
 
Pysyvyys 

Työhyvinvointikeskustelut vähintään kahden 
vuoden välein 
CLES-mittari, opiskelija-arvioinnin ka. >=8 
 
Osaamisen kartoitus  
Täydennyskoulutus 4 pv/hlö/v (3,7) 
 
 
Sairauspoissaolot < 19 pv/v (13,2 ) 
 
TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,08) 
 
Vakanssien täyttöaste/työpanos 100% (95%) 
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Kehittämishankkeet Aikataulut Vastuuhenkilöt 
 
Henkilökunnan yhteiskäytön tehostaminen 2018-2019 osastonhoitajat, ylihoitaja 
 
Sydänpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen 2018-2018 ylilääkäri, osastonhoitaja 
 
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon kehittäminen 2018-2018 ylilääkäri, osastonhoitaja 
 
Lasten ja nuorten yksikön kehittäminen 2018-2018 ylilääkäri, osastonhoitaja 
 
Akuuttiklinikan potilasturvallisuus ja asiakaspalvelu 2018-2018 ylilääkäri, osastonhoitaja 
 
Suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen 2018-2018 ylilääkäri, ensihoito- 

         päällikkö, osastonhoitaja 

 
Ensihoidon laatu ja potilasturvallisuus  2018-2019 ylilääkäri, ensihoito-  
    päällikkö, osastonhoitaja 
 
Yhden ensihoitajan miehittämän yksikön ns.                  2018-2019                Ylilääkäri, ensihoito-  
”Mobiiliakuutin” tarpeen kartoittaminen                   päällikkö, osastonhoitaja 
LPSHP:n alueella 
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10 MEDISIININEN TULOSALUE 
 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot jäsenkunnilta -41 221 948 -38 393 310 -21 146 269 -40 503 479 5,5 -1,7

Myyntituotot muilta -1 378 472 -1 226 370 -585 996 -1 061 800 -13,4 -23,0

Myyntituotot yhteensä -42 600 420 -39 619 680 -21 732 265 -41 565 279 4,9 -2,4

Maksutuotot -2 088 882 -2 187 038 -1 082 397 -2 244 000 2,6 7,4

Tuet ja avustukset -1 676 756 -1 466 500 -800 964 -1 446 500 -1,4 -13,7

Muut toimintatuotot -8 312 -4 000 -12 043 -5 000 25,0 -39,8

Sisäiset tuotot -894 448 -831 800 -382 731 -811 000 -2,5 -9,3

Toimintatuotot yhteensä -47 268 818 -44 109 018 -24 010 400 -46 071 779 4,4 -2,5

josta ulkoiset tuotot -46 374 370 -43 277 218 -23 627 669 -45 260 779 4,6 -2,4

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 14 632 591 14 399 477 7 299 063 14 741 155 2,4 0,7

Muut henkilöstökulut 4 214 133 4 107 456 1 882 713 3 907 017 -4,9 -7,3

Henkilöstökulut yhteensä 18 846 724 18 506 933 9 181 776 18 648 172 0,8 -1,1

Hoitopalvelujen ostot 5 952 587 5 047 000 3 119 381 6 205 000 22,9 4,2

Muiden palvelujen ostot 5 282 042 4 868 390 2 716 290 5 220 300 7,2 -1,2

Palvelujen ostot yhteensä 11 234 629 9 915 390 5 835 671 11 425 300 15,2 1,7

Aineet, tarvikk ja tavarat 2 260 248 2 153 960 1 337 791 2 517 200 16,9 11,4

Muut toimintakulut 637 229 567 500 260 367 678 700 19,6 6,5

Sisäiset kulut 12 350 635 12 251 550 6 369 844 12 205 784 -0,4 -1,2

Toimintakulut yhteensä 45 329 465 43 395 333 22 985 449 45 475 156 4,8 0,3

josta ulkoiset kulut 32 978 830 31 143 783 16 615 605 33 269 372 6,8 0,9

T o i m i n t a k a t e -1 939 353 -713 685 -1 024 951 -596 623 -16,4 -69,2

Suunnitelman mukaiset poistot 550 867 601 400 277 383 596 623 -0,8 8,3

K a u d e n   t u l o s -1 388 486 -112 285 -747 568 -100,0 -100,0

S u o r i t t e e t

Avohoitokäynnit, oma toimint -62 943 -60 900 -33 012 -62 300 2,3 -1,0

Avohoitokäynnit, ostopalvelu -3 949 -3 080 -1 927 -3 180 3,2 -19,5

Hoitopäivät, oma toiminta -19 631 -19 730 -9 414 -18 880 -4,3 -3,8

Hoitopäivät, ostopalvelu -3 291 -3 175 -1 473 -3 025 -4,7 -8,1

Hoitojaksot, oma toiminta -5 477 -4 950 -2 689 -5 200 5,0 -5,1

Hoitojaksot, ostopalvelut -626 -615 -313 -610 -0,8 -2,6

Sairaansijat -58 -58 -58 -58

Keskim. hoitoaika, omat 4 4 4 4 -8,9 1,3

Keskim. hoitoaika, osto 5 5 5 5 -3,9 -5,7

Kuormitus % vuoden alusta 93 93 44 89 -4,3 -3,8  
 

 



 - 27 -  

 
 

Operatiivinen tulosalue  
 
Toiminta-ajatus  
Operatiivinen tulosalue tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon 
palveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva -alueen sairaanhoito-
piirien kanssa sekä valmistautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  
 
Visio  
Operatiivinen ta on vuonna 2019 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien operatiivisten palvelujen 
järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva –alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen asukkaiden 
terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Operatiivisen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoin-
nin ja terveyden edistäminen:  
• Asiakaslähtöisyys  

• Vastuullisuus  

• Avoimuus  

• Luotettavuus  

• Yhteistyökykyisyys  

• Tehokkuus  
 
Päästrategia  
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:  
• Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme operatiivisen hoidon palvelut 
alueen asukkaille/vaikuttavuus  

• Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat operatiivisen hoidon palvelut laadukkaina, sujuvina ja 
terveyttä edistävinä/asiakas  

• Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvia tarpeita 
huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen tilanne/prosessit  

• Hyvänä työnantajana varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö  
 
 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
Operatiivisen hoidon tulosalue 
 
Operatiivisen tulosalueen tavoitteena on tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä eri-
koissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva -
alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
Vuoden 2018 alusta voimaan astuvat keskittämis- ja kiireellisen hoidon asetus sekä valinnanvapaus- 
sekä maakuntalaki ja niiden pohjalta rakennettava ERVA –yhteistyö sanelevat jatkossa toiminnan 
jatkumisen sekä sen sisältämät muutokset. Palveluja pyritään tarjoamaan edelleen  myös sairaanhoi-
topiirin ulkopuolisille potilasryhmille. Tulosalueen systemaattisena kehittämiskohteena on leikkaus-
toiminnan kehittämisprojekti, jonka osa-alueista erityisesti painotetaan prepoliklinikka-, vuodeosas-
totoimintaa ja akuutin kivun hoitoa.  
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Yhteistyö ja työnjako /vaikuttavuus  
 
Palvelut tuotetaan oikea-aikaisina, kilpailukykyisinä ja kannattavina. Oikea kirjaaminen, hinnoittelu ja 
prosessien jatkuva kehittäminen kohdentavat kustannukset oikein. Prosesseja kehitetään yhteistyös-
sä alueen muiden toimijoiden kanssa; terveyskeskusten kanssa palveluketjuja kehitetään syksyllä 
2016 toteutetun analyysin perusteella edelleen. Toimintaa sopeutetaan ERVA – yhteistyösopimuksen 
mukaiseksi. 
 
Asiakas  
 
Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikealla kohdentamisella turvaamme alueen poti-
laiden oikea-aikaisen hoitoon pääsyn. Tavoitteena on hoitotakuun toteutuminen ja hoidon tarjoami-
nen joustavasti vaadittua lyhyemmällä aikavälillä kaikilla erikoisaloilla sekä polikliinisen että leikkaus-
hoidon suhteen. Jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tuotamme palveluja myös muiden 
alueiden potilaille. Kiinnitämme erityishuomiota toiminnasta tiedottamiseen ja tiedonkulkuun sekä 
sairaalan sisällä että potilaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Monikanavaisen potilasohjaus-
mallin (kirjallinen, suullinen ja sähköinen) vaikuttavuutta seurataan. 
 
Prosessit 
Jatkamme keskeisten hoitoprosessien (elektiivisen ja päivystysleikkauspotilaan hoitoprosessit) mal-
lintamista ja tuemme palveluprosessien toimivuutta päivittämällä hoitoketjuja sekä luomalla tarvit-
taessa uusia. Hoitoprosesseja ja palveluketjuja muokataan mittareiden tulosten ja analyysien perus-
teella soveltaen etenkin LEAN- kehittämismenetelmää. Vuodeosastotoimintaa kehitetään fast track -
ideologian mukaisesti ja korostetaan avohoitopainotteisuutta. Akuutin ja kroonisen kivunhoidon 
osaamista kehitetään sairaalaan sisällä ja avohoidossa. Prosessien kehittämisen edellyttämää tilojen 
muokkaamista ja remontoimista toiminnan muuttuvia tarpeita vastaaviksi jatketaan. 
 
Henkilöstö/resurssit 
 
Painotamme toiminnan pitkäaikaissuunnittelua ja tehostamme yksiköiden välistä yhteistyötä toimin-
nan yhteensovittamiseksi, jotta käytössä olevat henkilöstöresurssit saadaan kohdennettua tehok-
kaammin. Resursoinnissa hyödynnetään potilaiden hoitoisuusluokitusta ja tarveperusteista suunnit-
telua. Pyrimme sitouttamaan henkilöstön toiminnan kehittämiseen koulutuksin ja yhteisin projektein. 
Lääkäreiden ja erityisosaajien rekrytointiin kiinnitämme jatkuvasti huomiota. 
 
Operatiiviseen tulosalueeseen kuuluvat kirurgia, synnytys- ja naistentaudit, silmätaudit, korva- nenä 
ja kurkkutaudit, syöpätaudit, hammas- ja suusairaudet sekä leikkaus- ja anestesiayksikkö, välinehuol-
to, leiko- ja teho-osasto. Ajanvarauspoliklinikoilla hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyspotilaita ja 
vuodeosastoilla on perinteisen vuodeosastotoiminnan lisäksi polikliinista toimintaa.  
 
Kirurgisessa yksikössä on 2 vuodeosastoa – ortopedis-traumatologinen osasto 3B ja pehmytkirurgi-
nen osasto 4B - sekä ajanvarauspoliklinikka (kaikki kirurgiset erikoisalat) sekä LEIKO –osasto, jossa 
toteutetaan (kaikkien operatiivisten alojen) leikkaushoidon suunnittelu sekä leikkausaamuna sairaa-
laan tulevien potilaiden valmistelu, päiväkirurgisten potilaiden kotiutus ja prepoliklinikkatoiminta 
toiminta. Kirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan akuuttiklinikalla ja erilaiset polikliiniset tähystykset 
tähystysyksikössä. Lastenkirurginen poliklinikka- ja vuodesosastotoiminta on Lastentautien yksikössä. 
  
Kehittämisen painopiste on poliklinikka- ja vuodeosastojen fast track –toiminnassa. Ortopedisten 
leikkaus-palvelujen myyntiä PPSHP:n alueen potilaille jatketaan sopimuksen mukaisesti.  
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Synnytys- ja naistentautien tulosyksikköön kuuluvat vuodeosasto (2C), synnytyssalit sekä poliklinik-
ka (äitiys- ja gynekologinen poliklinikka). Synnytystoiminta jatkuu poikkeusluvan mukaisesti vuoden 
2018 loppuun saakka. Avohoitopainotteisuuden lisäämistä ja yhteistoimintaa perusterveydenhuollon 
kanssa jatketaan.  
 
Silmätautien yksikköön kuuluu toimenpideyksikkö ja poliklinikka. Perinteistä vuodeosastotoimintaa 
ei ole, vaan leikkauspotilaat hoidetaan päiväkirurgisina. Tarvittaessa vuodeosastohoito toteutetaan 
osastolla 1B (lapsipotilaat) tai 3B. Toimintatapoja ja työnjakoa kehitetään edelleen yksikön sisällä ja 
yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa ja yksikön toimintaa pyritään tukemaan tiloja remontoi-
malla.  
 
Korva-, nenä- ja kurkkutautien tulosyksikköön kuuluu poliklinikka ja vuodeosastopaikat (2 ss aikuis-
potilaita varten osastolla 3B ja lapsipotilaiden hoito 1B:llä). Poliklinikan yhteydessä toimii kuuloase-
ma, jossa tehdään kuulontutkimukset ja tuotetaan kuulovammaisten kuntoutuspalvelut. Siedätys-
hoidot on keskitetty korvapkl:lle. Leikkaushoidonsuunnittelu sekä leikkauspotilaiden vastaanotto, 
päiväkirurgisten aikuispotilaiden kotiutus että prepoliklinikkatoiminta toteutetaan LEIKO-osastolla. 
Yleisanestesiaa vaativat leikkaukset tehdään leikkaus- ja anestesiaosastolla, muut toimenpiteet po-
likliinisesti. Toimintojen kehittäminen avohoitopainotteisiksi jatkuu.  
 
Syöpätautien poliklinikalla hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi infuusiohoitoja saavia eri erikoisalojen 
potilaita. Onkologisten potilaiden tarvitsema vuodeosastohoito tapahtuu erikoisalakohtaisissa yksi-
köissä. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan viikoittaisin yhteispalaverein.  
 
Suu- ja hammassairauksien poliklinikka tuottaa hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoidon 
palveluja omana toimintana sekä yhteistyössä Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan 
kanssa. Hammas- ja suusairauksien poliklinikka toimii sekä sairaalan omana konsultoivana ja hoitava-
na yksikkönä että lähetepoliklinikkana. Koulutusyhteistyö erikoishammaslääkärikoulutuksen osalta 
parodontologiassa jatkuu samoin kuin suuhygienistien ja hammashoitajien käytännönharjoittelu. 
 
Leikkaus- ja anestesiaksikköön kuuluu leikkaustoiminnan (7+ 1 leikkaussalia ja 2 heräämöä) lisäksi ki-
pupoliklinikka (lähete – ja konsultaatiopoliklinikka). Leikkaus- ja anestesiaosastolla tehdään kirurgis-
ten, naistentautien ja KNK -potilaiden leikkaukset ja sinne keskitetyt, kaikkien erikoisalojen 
yleisanestesiaa vaativat toimenpiteet. Anestesialääkärit huolehtivat sairaalan sisäisen elvytyksen kou-
luttamisesta. Leikkaus- ja anestesiayksikkö tuottaa erimuotoisia palveluita kaikille erikoisaloille. 
Painopistealueena on henkilöstön osaamisen varmistaminen, uusien tietojärjestelmien hyödyntämi-
nen ja käyttöönotto sekä instrumenttien jäljittämisjärjestelmän kehittäminen että osastologistiik-
kasysteemin soveltaminen. 
  
Teho-osastolla hoidetaan eri erikoisalojen teho ja – valvonta hoitoa vaativia potilaita (5+ 3 ss). Osas-
ton hoitohenkilökunta toteuttaa yhdessä kardiologien kanssa kardiologiset toimenpiteet (angiografi-
at ja tahdistimien laitot) sekä hoitaa yhdessä anestesialääkäreiden kanssa talon sisäiset potilaselvy-
tykset. Elinsiirtotoiminnan koordinoinnista vastaa yksi nimetty teho-osaston hoitaja. Tehohoitaja 
konsultaatio toimintaa tarjotaan kaikille vuodeosastoille.  
 
Välinehuollossa steriloidaan kaikki sairaalan tutkimus- ja hoitovälineet. Intsrumenttien jäljitettävyys 
järjestelmää laajennetaan ja erityishuomiota kiinnitetään toiminnan sujuvuuteen yhteistyössä väli-
neitä tarvitsevien yksiköiden kanssa. Toimintaa laajennetaan tarvittaessa alueelliseksi toiminnaksi. 
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Operatiivisen tulosalueen strategiset valinnat ja mittarit 
 

  Tavoitteet  
Kriittiset 
menestystekijät 
 

Mittari ja tavoitetaso 2018 
  

Vaikuttavuus 

Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen sekä 
sairauksien ja tapatur-
mienhoito 
 
Palvelutuotteemme 
ovat kilpailukykyisiä ja 
toiminta kannattavaa. 

Yhteistyön sujuvuus eri toimijoi-
den kanssa. 
 
Riittävien, laadukkaiden ja tehok-
kaiden palvelujen oikea kohden-
tuvuus. 
 
Oikea hinnoittelu, oikea hin-
ta/laatusuhde. 
 

( suluissa vuoden 2016 toteutuma) 
Budjettimittarit, poikkeama + - 2 ( +5,8 )   
 
Hoitopäivät (omat)    16 665   (16461)   
Hoitojaksot (omat)  5 300   (5162) 
Poliklinikkakäynnit   47 800 (48593) 
 

Asiakas 

Asiakaslähtöisyys 
 
Lakien ja asetusten 
täyttäminen 
 
Avoin ja sujuva yhteis-
työ eri toimijoiden 
kanssa 
 
Hyvä maine, julkisuus-
kuva, brändi 

Asiakas/potilas/sidosryhmä saa 
tarvitsemansa hoidon/palvelun 
 
Hyvä kohtelu 
 
Tiedottamisen ja tiedonkulun 
onnistuminen 

Hoitotakuu toteutuu 
 
 
Asiakastyytyväisyys >4 (4,3) 
 
Potilasmuistutusten määrä < (27)  
 
 

Prosessit 

Palvelu on laadukasta, 
sujuvaa ja prosessit 
toimivia 
 
Olemme yhteistyöky-
kyinen  toimija palvelu-
verkostossa 
 
 

Toimivat prosessit ja hoitoketjut 
 
 
Toimivat tilat ja asianmukaiset 
välineet, tietojärjestelmien toimi-
vuus 
 
 

Päiväkirurgian osuus kasvaa  (56 %) 
Leiko -potilaiden osuus kasvaa (=80 %) 
 
Ka hoitoaika 2,8  vrk (3,1) 
 
Potilaan odotusaika (pkl) < 1 h (otos 1x v) 
 
Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvaa 
(486) 
HaiPro -ilmoitusten määrä kasvaa  (110)  
 
Sairaala- ja leikkausinfektioiden määrä vä-
henee  (127/47) 

Henkilöstö 

Osaava, motivoitunut ja 
hyvinvoiva ja riittävä 
henkilöstö 
 
Hyvä maine työnantaja-
na 

Osaamisen varmistaminen (pe-
rehdytys, koulutus, rekrytointi) 
 
Henkilökunnan määrä ja pysyvyys 
 
Johtaminen  

Täyd. koulutus 4 pv/ hlö / vuosi (2,8) 
 
TYHY mittaus (joka toinen vuosi) indeksiluku 
≥ 3 (3,2) 
 
Sairauspoissaolot <19 pv/v (20) 
 
Vuodeosastokuormitus 80- 85 %   
 
Optimihoitoisuus 70 % 
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Kehittämishankkeet  Aikataulut  Vastuuhenkilöt 
 
Leikkaustoiminnan kehittämisprojekti 2018 - 2019    Tulosalueen johtoryhmä 
- koko toimintaprosessin ja sen osa-alueiden kehittäminen – lean -ideologiaa hyväksikäyttäen 
- avohoitopainotteisuuden lisääminen  
- nopean toipumisen (fast track) toimintamallin jalkauttaminen 

o akuutin kivun hoidon tehostaminen 
o leiko –  ja preoperatiivisen toiminnan muokkaaminen 
o postoperatiivisen seurannan kehittäminen 

- tilojen remontoiminen toimintaa vastaavaksi 
- toimintaa tukevien tietojärjestelmien käyttö (uusien käyttöönotto ja jo käytössä olevien laajen-

taminen) 
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20 OPERATIIVINEN TULOSALUE 
 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot jäsenkunnilta -42 643 880 -40 407 852 -21 530 250 -41 288 637 2,2 -3,2

Myyntituotot muilta -1 525 884 -1 683 900 -590 891 -1 087 900 -35,4 -28,7

Myyntituotot yhteensä -44 169 764 -42 091 752 -22 121 141 -42 376 537 0,7 -4,1

Maksutuotot -2 081 138 -2 310 721 -1 097 382 -2 150 080 -7,0 3,3

Tuet ja avustukset -452 308 -343 600 -155 552 -263 300 -23,4 -41,8

Muut toimintatuotot -8 149 -7 000 -3 177 -6 500 -7,1 -20,2

Sisäiset tuotot -14 058 083 -13 936 487 -6 688 571 -13 205 116 -5,2 -6,1

Toimintatuotot yhteensä -60 769 442 -58 689 560 -30 065 823 -58 001 533 -1,2 -4,6

josta ulkoiset tuotot -46 711 359 -44 753 073 -23 377 252 -44 796 417 0,1 -4,1

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 13 856 354 13 718 455 6 934 480 13 629 306 -0,6 -1,6

Muut henkilöstökulut 3 939 224 3 913 197 1 758 848 3 612 325 -7,7 -8,3

Henkilöstökulut yhteensä 17 795 578 17 631 652 8 693 328 17 241 631 -2,2 -3,1

Hoitopalvelujen ostot 12 195 208 11 135 000 6 101 433 11 602 000 4,2 -4,9

Muiden palvelujen ostot 3 197 090 2 770 370 1 539 519 2 697 400 -2,6 -15,6

Palvelujen ostot yhteensä 15 392 298 13 905 370 7 640 952 14 299 400 2,8 -7,1

Aineet, tarvikk ja tavarat 6 195 263 6 094 220 3 066 553 5 982 750 -1,8 -3,4

Muut toimintakulut 45 707 59 270 19 594 41 000 -30,8 -10,3

Sisäiset kulut 20 201 243 19 986 878 9 963 353 19 632 532 -1,8 -2,8

Toimintakulut yhteensä 59 630 089 57 677 390 29 383 780 57 197 313 -0,8 -4,1

josta ulkoiset kulut 39 428 846 37 690 512 19 420 427 37 564 781 -0,3 -4,7

T o i m i n t a k a t e -1 139 353 -1 012 170 -682 043 -804 220 -20,5 -29,4

Suunnitelman mukaiset poisto 836 963 890 000 405 983 804 220 -9,6 -3,9

K a u d e n   t u l o s -302 390 -122 170 -276 060 -100,0 -100,0

S u o r i t t e e t

Avohoitokäynnit, oma toimint -48 593 -47 800 -25 990 -50 180 5,0 3,3

Avohoitokäynnit, ostopalvelu -8 224 -8 450 -4 245 -8 370 -0,9 1,8

Hoitopäivät, oma toiminta -16 461 -16 665 -7 907 -14 365 -13,8 -12,7

Hoitopäivät, ostopalvelu -5 802 -5 800 -2 809 -5 680 -2,1 -2,1

Hoitojaksot, oma toiminta -5 162 -5 300 -2 539 -4 700 -11,3 -9,0

Hoitojaksot, ostopalvelut -1 150 -1 182 -556 -1 128 -4,6 -1,9

Sairaansijat -58 -55 -55 -55 -5,2

Keskim. hoitoaika, omat 3 3 3 3 -2,8 -4,2

Keskim. hoitoaika, osto 5 5 5 5 2,6 -0,2

Kuormitus % vuoden alusta 78 83 79 72 -13,8 -8,0  
 
 
 
.
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Psykiatrian tulosalue 
 
Aikuis- ja nuorisopsykiatrian tulosyksikkö 
Lastenpsykiatrian tulosyksikkö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Toiminta perustuu mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, tarpeenmu-
kaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Väestölle tarjotaan riittäviä, laadukkaita ja tehokkaita psykiatrisia 
tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita ihmisten omassa elinympäristössä. Hoitoon pääsy tapahtuu 
nopeasti ja helposti ns. matalan kynnyksen palveluina ilman lähetettä. Toimitaan avoimen dialogin 
hoitomallin mukaisesti nopeasti, joustavasti, perhe- ja verkostokeskeisesti sekä turvataan hoitojen 
jatkuvuus. Alueen perusterveydenhuollolle, sosiaali- ja koulutoimelle sekä työvoimahallinnolle tarjo-
taan konsultaatioita nopeasti ja joustavasti.   
 
Kokemusasiantuntijoiden osallisuutta jatketaan toimintojen kehittämisessä, johtamisessa sekä hoito- 
ja kuntoutusprosesseissa. Kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneiden henkilöiden kanssa tehdään 
tilannekohtaisesti työsopimukset. Kokemusasiantuntijakoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. 
 
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi järjestetään nopeasti ja helposti konsultaatioita ja 
hoitoa, näin vältetään kalliiden laitospaikkojen käyttö. Nuorisopsykiatrian poliklinikalta toteutetaan 
säännöllistä ja suoraa konsultaatiota terveydenhoitajille. Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhem-
muuden tukemista lisätään vauvaperhetyön, koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation keinoin. 
Perheiden mielenterveyttä on tarpeen tukea jo raskauden aikana ja lisätä ymmärrystä vauvan vuoro-
vaikutustarpeeseen. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio mahdollistaa joustavammat palveluketjut huomioi-
den paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat. 
 
Asiakkuus- ja prosessinäkökulma 
Tarpeenmukaista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta kehitetään edelleen huomioiden potilaiden ar-
vostava ja tasa-arvoinen kohtelu. Toiminnassa huomioidaan tarkoituksenmukaisuus, tarpeenmukai-
suus, toimintojen laadukkuus ja taloudellisuus.  
 
Polikliinista päivystys- ja kriisiapua tarjotaan nopeasti ja joustavasti yhteistyössä eri toimijoiden kans-
sa. Psykiatrisen päivystyksen ja akuuttiklinikan yhteistyötä kehitetään ja tiivistetään. Tavoitteena on 
järjestää psykiatrian päivystys somaattisen päivystyksen yhteydessä. Psykiatrian osasto ja poliklinikat 
tarvitsevat uudet tilat, joiden suunnittelu odottaa sairaanhoitopiirissä lopullista päätöstä.  

Avainsanat: 

 Mielenterveyden edistäminen   

 Keroputaan hoitomalli: tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja ver-
kostokeskeisyys, hoidon jatkuvuus ja lähetteettömyys 

 Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus 

 Osastohoito ja avohoito kiinteässä yhteistyössä verkostojen kanssa 

 Osaava, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö 

 Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen 
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Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden yhteistyötä jatketaan lastentautien ja lastenneurologian 
kanssa. Tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten lähettämistä muualle osastohoitoon.  Mahdollisil-
la uusilla tilaratkaisuilla pyritään tehostamaan ja parantamaan hoitoa.  
 
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka laajentaa yhteistyötä somaattisten yksiköiden kanssa. Sähköhoi-
toa toteutetaan tarpeenmukaisesti. Neuropsykiatrian ja vanhuspsykiatrian liikkuvat työryhmät jatka-
vat toimintaansa. Kaikilla poliklinikoilla on sähköinen ajanvaraus käytössä. 
 
Keroputaan sairaalassa psykiatrinen tehohoito käsittää potilaan tutkimuksen, kriisihoidon ja akuutti-
kuntoutuksen yhteistyössä lähiverkoston ja avohoidon kanssa. Tavoitteena on potilaan vapaaehtoi-
suuteen pohjautuva hoitoprosessi. Psykiatrisen osaston toimintaa kehitetään huomioiden alueellinen 
mielenterveyden – ja riippuvuuksien hoidon palvelukokonaisuus ja lainsääsäädännön muutokset.  
 
Sairaanhoitopiirin hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti Kemin mielenterveys- ja päihdepalvelut 
integroidaan sairaanhoitopiiriin 1.3.2018 alkaen. Integraation valmistelu tapahtuu yhteistyössä Ke-
min yksiköiden kanssa. Muut jäsenkunnat päättävät mielenterveys- ja päihdepalveluidensa integraa-
tiosta syksyn 2017  aikana. Toiminnan muutoksiin vaikuttaa myös sairaanhoitopiirin tulevat tilaratkai-
sut.   
 
Henkilöstön näkökulma 
Huolehditaan siitä, että psykiatrian henkilökunta on osaavaa ja koulutettua. Henkilökunnan osaami-
nen ja valmius hoitaa vaikeita psykososiaalisia ongelmia vaatii edelleen erityistason psykoterapiakou-
lutusta. Tavoitteena on aloittaa perhe- ja verkostoterapeuttinen, avoimen dialogin hoitomalliin pe-
rustuva prosessikoulutus. Henkilöstön perehdytys- / täydennyskoulutus on jatkuvaa.  
 
Kiireellisen hoidon asetus asettaa ison haasteen psykiatrian päivystyksen järjestämiselle. Erikoislää-
kärivajetta pyritään korjaamaan v. 2014 perustetun ERVA – professuurin avulla edelleen uudella so-
pimuskaudella. 
 
Jokaiselle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus työnohjaukseen ryhmätyönohjausta suosien.  Työtur-
vallisuuteen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota varmistamalla mm. perustehtävään 
tarvittavat työvälineet, työympäristö, oikeudenmukainen johtaminen sekä varhaisen tuen 
toimintamallin hyödyntäminen. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus tavoitteelliseen työnkiertoon. 
 
Mahdollisissa organisaatiomuutoksissa huomioidaan ja varmistetaan henkilöstön tiedonsaanti ja 
tarvittava koulutus esim. tietojärjestelmien käyttökoulutus. Digitaalisten sovellutusten 
käyttömahdollisuuksia kehitetään. 
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Länsi-Pohjan psykiatrian strategiset valinnat ja mittari 2018 
 
  Tavoitteet  Kriittiset menestystekijät Mittari ja tavoitetaso 2018 

(suluissa 2016 toteutuma-arvio) 

 
 
 
 
 

Vaikuttavuus 

Edistämme alueen 
asukkaiden terveyttä ja 
hyvinvointia 
 
 
Toimintamme on vai-
kuttavaa ja laadukasta 
 
 
 

Riittävien, laadukkaitten ja 
tehokkaiden palveluiden oikea 
kohdentuvuus 
 
Varhainen puuttuminen mielen-
terveyden ongelmiin  
 
Henkilöstön työpanos avohoito 
/ sairaala 
 
Oikea hinta / laatusuhde 

Sairaalan hoitopäivät 6400 (22 sairaansi-
jaa) 
Lasten ja nuorten psykiatrisen laitos-
hoidon ostopalveluiden määrä < 900 (600) 
hp 
 
Poliklinikkakäynnit 21 950 (+0%) 
 
Suhdeluku 70/30  
 
Budjettimittarit, poikkeama + - 0% 

 
 
 
Asiakas 

Työskentelemme asia-
kaslähtöisesti sekä 
perhe- ja verkostokes-
keisesti 

Avoimen dialogin hoitomalli  
toimii 
 

Matala kynnys hoitoon pääsyyn 
 
Hoitotakuu toteutuu:  
Lähetteet < 3 vk 100 %  
Hoitoonpääsy 3 kk:ssa 100 % 

Yhteistyömme on 
avointa ja sujuvaa eri 
toimijoiden kanssa 

Hyvä kohtelu 
 
Esteetön tiedonkulku eri toimi-
joiden kesken 

Jatkuva asiakaspalaute-järjestelmä on 
käytössä: asiakastyytyväisyys > 3 asteikolla 
1-5.  
Palautelaatikot yksiköissä ja LPSHP kotisi-
vuilla asiakaspalaute sähköisesti. 
Osastolla WebroPol- asiakastyytyväisyys-
kysely. 
 

Kokemusasiantuntijat Osallistuvat toimintojen kehit-
tämiseen 
Osallistuvat KeroPudas –
työryhmäkokouksiin. 

Osallistuvat yksiköiden kehittämispäiviin 
kerran vuodessa.  
Osallistuvat säännöllisesti KeroPudas –
työryhmäkokouksiin. 

Prosessit Palvelumme on laadu-
kasta, sujuvaa ja kus-
tannus-tehokasta 
 
 
 
 
Olemme yhteistyöky-
kyinen ja verkostokes-
keinen toimija palvelu-
järjestelmässä 
 
Toimintaympäristöm-
me on turvallinen 
 
 
Hoitotahdon toteutu-
minen 

Asiakas/potilas/sidosryhmä saa 
tarvitsemansa hoidon/palvelun 
Toimivat palvelu- ja hoitoketjut 
 
Mt-RAI 
 
 
Avoin ja joustava vuorovaikutus 
 
Lakien ja asetusten täyttäminen  
 
Tarkoituksenmukaiset tilat ja 
välineet, tietojärjestelmien 
toimivuus 
 

Keskeiset ydinprosessit on kuvattu. Lisäksi 
laaditaan osaprosesseja. 
 
 
Mt-RAI koulutusta ja käyttöottoa jatke-
taan osastolla ja avohoidossa  
 
 
 
Potilasmuistutusten / valitusten määrä, < 
valtakunnallisen tason, palautteet yksik-
köön. 
Muistutukset AVI:lta ja hallinto-oikeudelta 
0 kpl. 
Haipro-ilmoitusten tekeminen 100 % ja 
näiden käsittely ja hyödyntäminen 100 % 
 
Henkilökuntaan kohdistuvat väkivalta- ja 
läheltäpititilanteet  
 – 10%  
Eristysten määrä laskee 20% , hoitotahdon 
käyttöönotto 

Turvallinen hoito- ja 
työympäristö 

Violin –hankkeen tulosten hyö-
dyntäminen osastolla. 

Violin –hankkeen tulosten implementointi 
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Henkilöstö 

Meillä on osaava, mo-
tivoitunut ja hyvinvoiva 
ja riittävä henkilöstö 
 
Me olemme hyvä 
työnantaja 
 
 

Perehdytys 
TYKY 
Varhaisen tuen toimintamalli 
 
 
Työnohjaus 
 
Koulutus 
 
Työhyvinvointikeskustelut  
 
 
Johtaminen 
- Rekrytointi 
Pysyvyys 
Opiskelijanohjaus 

Perehdytyslomakkeen täyttö ja seuranta-
keskustelut 100% 
TYHY mittaus yksikkökohtaisesti >3,8 
Sairauspoissaolot  < 18/henkilö 
 
Työohjausten arviointi vuosittain 
 
Täydennyskoulutusten seuranta HRM:ssä 
 
Henkilökohtaiset keskustelut vuosittain 
 
 
Pätevät/ vakanssit   
-lääkärit 100% 
-tutkimus- ja hoitohenkilöstö 100% ( ) 
Opiskelijakoordinaattori nimettynä 

 
 
 
Kehittämishankkeet 
 

 
 

Kehittämishankkeet, psykiatria 
 

Aikataulut 
 

Vastuuhenkilöt 
 

Psykiatrian ja somaattisen päivystyksen yh-
teistyön kehittäminen 

2018 Yl Jyri J. Taskila   

Psykiatrian tilojen suunnittelu somaattisen 
sairaalan yhteyteen 

2018 Psykiatrian johtoryhmä 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lastentau-
tien ja – neurologian yhteistyön kehittäminen 
osana Lape-hanketta 

2018 Yl Assi Kannala ja  oh Riitta Södervall 

Ryhmätoimintojen kehittäminen 2018 Yl Assi Kannala ja oh Riitta Södervall 

Keroputaan mallin tutkimus- ja kehittämis-
hanke 

2018 Yl Päivi Köngäs-Saviaro ja psykiatrian 
johtoryhmä 

Alueen mielenterveys- ja riippuvuuksien hoi-
don palveluiden kehittäminen 

2018 Yl Päivi Köngäs-Saviaro ja psykiatrian 
johtoryhmä 

Mielenterveyden ensiapu® koulutusten 
(MTEA®1, MTEA®2 ja NMEA® – koulutukset) 
levittäminen ja juurruttaminen. STM:n kärki-
hanke 

2018 Yl Päivi Köngäs-Saviaro ja vast.psykologi 
Elina Löhönen sekä psykiatrian johto-
ryhmä 

Violin –hanke  
(Käyttäjälähtöisyydellä aggressiotilanteiden 
hallintaan) 

2018 Yl Jyri J. Taskila, oh Marika Biro ja osas-
ton tiimit 
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30 PSYKIATRIAN TULOSALUE 
 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot jäsenkunnilta -9 757 255 -9 999 457 -4 998 085 -10 094 493 1,0 3,5

Myyntituotot muilta -285 195 -304 800 -68 564 -156 000 -48,8 -45,3

Myyntituotot yhteensä -10 042 450 -10 304 257 -5 066 649 -10 250 493 -0,5 2,1

Maksutuotot -209 278 -187 290 -98 043 -195 100 4,2 -6,8

Tuet ja avustukset -101 324 -39 000 -71 274 -84 300 116,2 -16,8

Muut toimintatuotot -1 000 -100,0

Sisäiset tuotot -44 197 -31 800 -21 820 -46 800 47,2 5,9

Toimintatuotot yhteensä -10 398 249 -10 562 347 -5 257 786 -10 576 693 0,1 1,7

josta ulkoiset tuotot -10 354 052 -10 530 547 -5 235 966 -10 529 893 0,0 1,7

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 4 638 353 4 454 074 2 230 067 4 558 416 2,3 -1,7

Muut henkilöstökulut 1 398 143 1 270 528 598 419 1 208 168 -4,9 -13,6

Henkilöstökulut yhteensä 6 036 496 5 724 602 2 828 486 5 766 584 0,7 -4,5

Hoitopalvelujen ostot 2 251 882 2 040 000 1 035 399 2 070 000 1,5 -8,1

Muiden palvelujen ostot 545 692 474 000 238 886 433 300 -8,6 -20,6

Palvelujen ostot yhteensä 2 797 574 2 514 000 1 274 285 2 503 300 -0,4 -10,5

Aineet, tarvikk ja tavarat 130 597 131 680 60 123 130 130 -1,2 -0,4

Muut toimintakulut 187 513 162 850 87 241 164 000 0,7 -12,5

Sisäiset kulut 1 957 440 1 962 554 962 285 1 882 679 -4,1 -3,8

Toimintakulut yhteensä 11 109 620 10 495 686 5 212 420 10 446 693 -0,5 -6,0

josta ulkoiset kulut 9 152 180 8 533 132 4 250 135 8 564 014 0,4 -6,4

T o i m i n t a k a t e 711 371 -66 661 -45 366 -130 000 95,0 -118,3

Suunnitelman mukaiset poisto 91 178 90 000 49 860 130 000 44,4 42,6

K a u d e n   t u l o s 802 549 23 339 4 494 -100,0 -100,0

S u o r i t t e e t

Avohoitokäynnit, oma toimint -21 515 -21 950 -11 213 -22 050 0,5 2,5

Avohoitokäynnit, ostopalvelu -644 -580 -515 -830 43,1 28,9

Hoitopäivät, oma toiminta -5 807 -6 400 -3 075 -6 400 10,2

Hoitopäivät, ostopalvelu -4 300 -3 800 -1 926 -4 070 7,1 -5,3

Hoitojaksot, oma toiminta -546 -600 -277 -600 9,9

Hoitojaksot, ostopalvelut -220 -200 -114 -200 -9,1

Sairaansijat -30 -22 -22 -22 -26,7

Keskim. hoitoaika, omat 11 11 11 11 0,0 0,3

Keskim. hoitoaika, osto 20 19 17 20 7,1 4,1

Kuormitus % vuoden alusta 53 80 77 80 0,0 50,3  
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Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue 
 

Toiminta-ajatus 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidolliset palvelut muodostavat alueellisen 
kokonaisuuden, joka tuottaa ja järjestää palveluja alueen asukkaille yhteistyössä perusterveyden-
huollon ja OYS-Erva – alueen kanssa terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä valmistautuu toimin-
taympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  
 
Visio 
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue on vuonna 2018 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien 
palvelujen järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva–alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen 
asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoit-
teena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 
 

• Asiakaslähtöisyys 
• Vastuullisuus 
• Avoimuus 
• Luotettavuus 
• Yhteistyökykyisyys 

 
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: 

 
•  radiologia 
•  kuntoutusyksikkö 
•  patologia 
• sairaala-apteeki 
•  muut palvelut (sosiaalityö, erityispoliklinikka, infektio- ja sairaalahygienia, tekstinkäsittely) 

 
Päästrategia 
 
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: 
 

• Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme palvelut alueen 
asukkaille/vaikuttavuus 

• Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat palvelut laadukkaina, sujuvina ja terveyt-
tä edistävinä/asiakas 

• Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muut-
tuvia tarpeita huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen tilanne/prosessit 

• Hyvänä työnantajana varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilös-
tön/henkilöstö 
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Sairaanhoidollisten palvelujen toimintasuunnitelma v. 2018 
 

Kuvantaminen 

 

Uusien laitteiden myötä toiminnan kehittäminen, ja työntekijöiden opetteleminen uusille laitteille ja 

kuvantamismenetelmille vaatii aikaa ja mahdollisuuksia perehdyttämiseen. Hoitajien vastuualueita ja 

tiimityöskentelyä mietitään uusiksi ja uusia hoitajia perehdytetään käytössä oleville kuvantamisme-

netelmille. Isotooppilääketiede tarvitsee uuden perehdytetyn röntgenhoitajan, samoin magneettiku-

vaus, kartiokeilakuvaus ja angiografia. 

 

Fyysikkoyhteistyösopimus mahdollistaa paremman kuvantamismenetelmien kehittämisen niin laa-

dunvalvonnan, annosoptimoinnin kuin kuvauskäytäntöjenkin osalta. Tätä toimintaa jatketaan ja kehi-

tetään edelleen vuoden 2018 aikana. Kuvantamismenetelmien ohjeita tarkistetaan ja osastonhoitaja 

käy tiimeittäin läpi kehittämiskohteet.  

  

Magneettikuvauslaitteiston päivittäminen on ajankohtaista. Uusimpia kuvauskelatyyppejä ei voi käyt-

tää nykyisessä laitteessa ja tämän puutteen vuoksi joitakin kuvauksia joudutaan ostamaan yksityisel-

tä. Uudentyyppiset aiempaa monikanavaisemmat kelat mahdollistavat myös huomattavasti parem-

man kuvanlaadun. 

 

SPET-TT laitteella voidaan isotooppitutkimusten lisäksi tehdä TT-tutkimuksia röntgenin TT-laitteen 

huollon ja mahdollisten toimintahäiriöiden aikana. Henkilöstöresurssien puitteissa kahdella laitteella 

on mahdollista myös purkaa jonoja. Uuden laitteen myötä isotooppilääketieteen gammakuvausten 

kuvausajat ovat lyhentyneet ja kuvanlaatu parantunut. Laitteen uusinnan myötä myös tällä laitteella 

tehtävien TT-kuvausten kuvanlaatu ja sädeannosten hallinta on parantunut. 

 

Luuntiheysmittausten kysyntä on kasvanut. Tutkimukset ostetaan nykyisin yksityiseltä ja heillä käy-

tössä oleva tutkimuslaite on hyvin vanha. Kuvantamisyksikön oman laitteen hankintaa ja toiminnan 

siirtämistä omaksi toiminnaksi suunnitellaan vuodelle 2018. Lisäksi on suunniteltu uusintahankintana 

laite, joka soveltuu natiivikuvausten lisäksi läpivalaisututkimuksiin ja raajojen kartiokeilakuvauksiin. 

 

Radiologiksi erikoistuminen on lisännyt suosiotaan ja koulutuspaikoista on jo pulaa. Erikoistuvat lää-

kärit (2-3) ovat hyvä apu vielä nyt vallitsevassa erikoislääkäripulassa. Radiologiksi keväällä 2018 val-

mistuva lääkäri on luvannut aloittaa työt meillä ensi maaliskuussa.  

 

Kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian erikoisalojen toimintaa suunnitellaan jatkettavaksi 

ennallaan vuoden 2018 aikana. 

 

Patologia 

 

Osasto tarjoaa laadukkaita patologian palveluja keskussairaalalle ja alueen kunnille. Toiminta on 

suunniteltu jatkettavan normaalisti, mutta samalla valmistaudutaan mahdollisuuksien mukaan valta-

kunnallisten uudistusten tuomiin muutoksiin.  
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Henkilöstössä tapahtuu pientä muutosta ja uusien perehdyttäminen osaston monipuoliseen toimin-

taa vie edelleen aikaa ja resursseja.  Osastolla toimii kaksi erikoislääkäriä ja yksi erikoistuva on tulossa 

ainakin muutamaksi kuukaudeksi. Yhteistyötä  Erva-alueella kehitetään edelleen aktiivisesti ja esim. 

LKS:n kanssa yhteistyö on vakiintunutta ja hyvin toimivaa.  Laatutyön kehittäminen jatkuu edelleen ja 

käyttöön otetaan uusi valtakunnallinen ISO-standardi, mikä tuo haasteita koko ERVA-alueen patolo-

gian laboratorioille. Järjestelmään liittyvää koulutusta tarvitaan. Biopankkitoiminta on lähtenyt 

LPKS:ssa toimimaan hyvin ja jatkossa sen tuomat haasteet kohdistuvat aineiston keräämiseen. Näyt-

teiden digitaaliseen muotoon saattaminen on aloitettu Biopankki Borealiksessa ja se tuo haasteita 

myös keskussairaaloille.  

 

Kuntoutusyksikkö 

 

AVK:ssa jatketaan yhteistyötä kuntien apuvälinevastaavien kanssa ja toimintakäytäntöjä kehitetään 

sujuvammiksi ja laadukkaammiksi. Tavoitteena ratkaista työntekijöiden riittävyys, jotta pystytään 

vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Työntekijöiden 

työnkuormitusta työssä jaksamisen vuoksi tasataan. Uudet kansalliset apuvälineiden luovutusperus-

teet otetaan käyttöön lähiaikoina. 

 

Vuonna 2018 panostetaan erityisesti proteesiasiakkaiden hoitoketjuun, sekä toteutetaan sähköpyö-

rätuolin ja – mopedien käyttäjäseurantakysely. Kuukausittaista seurantaa seurantakyselyin palautu-

mattomista apuvälinelainoista jatketaan.  

 

Tilaongelmaan tulee suunnittelukaudella saada ratkaisu koskien muuttuneen tavaratoimituksen tuot-

tamaa ongelmaa apuvälineiden vastaanotossa, purkamisessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Am-

mattiosaamista ylläpidetään osallistumalla erilaisiin alan koulutuksiin monipuolisesti. 

 

Fysiatrialla ja fysioterapiassa otetaan käyttöön resurssien tasaiseen käyttöön ohjaavia lean-

ajattelumallin mukaisia apuvälineitä. Hoitoviiveiden hallintaan käytetään tarvittaessa ostopalveluita 

mm. fysiatrian erikoislääkäripalveluissa. Kirkastetaan seurantamenetelmiä oman toiminnan tuloksel-

lisuuden ja kehittämiskohteiden havaitsemiseksi. Sisäisen työnjaon selkiyttämistä jatketaan hoitoon 

pääsyn nopeuttamiseksi.  

 

Fysioterapiassa työryhmät vastaavat potilasryhmiensä terapiapalveluiden kehittämisestä. Työnjakoa 

ja resurssien oikeaa kohdentamista tarkastellaan säännöllisesti, tavoitteena joustava ja oikea-

aikainen palvelu kaikilla erikoisaloilla. Fysioterapian toimintatapoja uudistetaan erikoisaloilla tapah-

tuvien muutosten edellyttämällä tavalla. 

 

Kuntoutusyksikössä jatketaan moniammatillisella otteella ICF-viitekehyksellä toiminta- ja työkyvyn ja 

kuntoutusmahdollisuuksien arvioita. Kty on mukana ERVA-alueen kehittämishankkeessa, joka tähtää 

alueen yhtenäisiin toimintamalleihin. Suunnittelukaudella pyritään tiivistämään yhteistyötä LKS:n 

vastaavan poliklinikan kanssa työnjaon suunnittelemiseksi tulevassa maakunnassa. Psykologi- ja toi-

mintaterapiaostopalveluja jatketaan tarpeen mukaan. Matalan kynnyksen pkl-toimintaa kehitetään 

yleisen kuntoutuksen ohjauksen- ja neuvonnan suuntaan. Seurantakyselyjen tuloksien analysointia 

jatketaan. 
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Kuntoutusohjauksen osalta Oys Erva-alueen yhteistyötä  tiivistetään edelleen.  Neurologisten potilas-

järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä esim. järjestelyjen avustamista ja kuntoutusohjauksen 

esittelyä  lokakuussa tulevilla tietopäivillä Ms- ja Parkinson potilaille Torniossa. Ohjaukseen ohjautu-

vien käyntimäärät ovat kasvussa.  

 

Osastonsihteerien työtä kehitettään kuntoutustarpeiden- ja määrien lisääntyessä. 

Toimintaterapian haasteena on tarjota riittävät palvelut nykyisillä 2 toimintaterapeutin resursseilla, 

minkä vuoksi ostopalveluita joudutaan jatkamaan. Toimintaterapeuttien työnkuvaa on joustavoitettu 

jaosta lasten ja aikuisten palveluihin asianmukaisten palveluiden turvaamiseksi ja tämä jatkunee 

suunnittelukaudellakin. Tavoitteena on taata erityisesti neurologisten, käsikirurgisten ja kipupotilai-

den toimintaterapiapalveluiden saatavuus. 

 

Toimintaterapian yhteisenä kehittämisalueena on neurologisen osaamisen lisääminen kouluttautu-

misen avulla ja sekä yhteistyössä lasten että aikuisten neurologisten työryhmien kanssa käytäntöjen 

ja prosessien kehittäminen. Suunnitelmissa on myös tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyen 

verkostoitua Lapin keskussairaalan toimintaterapeuttien kanssa. 

 

Sairaala-apteekki 

Vuoden 2018 aikana sairaala- apteekki liittyy kansalliseen lääkevarmennusjärjestelmään, jonka käyt-

töönotto perustuu EU- lääkeväärennösdirektiiviin. Järjestelmän käyttöönotto vaatii pienien tila- ja 

toimintatapamuutosten lisäksi sairaala- apteekin atk- ohjelmiston päivittämisen ja uusien ominai-

suuksien testaamisen ja käyttöönottamisen.  

Sairaala- apteekin toimintaa pyritään laajentamaan lisäämällä osasto- tai klinikkafarmasiapalveluita 

sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään talossamme lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA)- 

palveluja. 

Lääkehuoneiden olosuhdeseurantajärjestelmä pyritään saamaan käyttöön siten, että se kattaa koko 

sairaalan ja lisäksi tavoitteena on laajentaa sen koskemaan ensihoidon ambulansseja ja kunta- asiak-

kaiden  lääkekuljetuksia.  

Muut palvelut 

 
Infektioiden torjuntayksikön vuoden 2018 teemana jatkuu koulutus. Painopistealueena on tavan-

omaisten varotoimien toteutuminen käytännön hoitotilanteissa. Uuden tartuntatautilain mukaisten 

velvoitteiden toteuttaminen sairaalassa ja sairaanhoitopiirin alueella vaatii yksikön työpanosta ja 

ohjausta. Infektioiden torjuntayksikön toiminta on turvattava muuttuvassa henkilöstötilanteessa. 

 

Sosiaalityön yksikön toiminta jatkuu ennallaan vuonna 2018. Yksikkö tarjoaa osaavaa ja laadukasta 

palvelua terveydenhuollon sosiaalityöstä. Yhteistyötä Erva-alueen sosiaalityöntekijöiden kanssa jat-

ketaan. Saaren-vireen jatkokuntoutuspaikat pyörivät joustavasti. Osallistutaan kuntoutustutkimusyk-

sikön matalan kynnyksenpoliklinikan moniammatillisen tiimin toimintaan. Lasten sosiaalityöntekijän 

ja kehitysvammaisten erityispoliklinikan palveluohjaajan yhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Pohdi-

taan soten mukanaan tuomia muutoksia.  



 - 42 -  

 
 

 

Tekstinkäsittelyn tehtävänä on tuottaa kirjoituspalvelu kiireellisyysrajojen mukaisesti osana potilai-

den kokonaishoitoa. Tavoitteena on, että sanelut pystyttäisiin kirjoittamaan lain vaatiman kolmen 

päivän sisällä. Kaikki tekstinkäsittelijät kirjoittavat kaikkien erikoisalojen tekstejä aika- ja kiireellisyys-

järjestyksessä. Tavoitteena on myös asiakastyytyväisyyden paraneminen, palvelun nopea ja tasapuo-

linen saatavuus. 

 

 

 

Strategiset valinnat ja mittarit sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue v. 2018 
 

 Tavoitteet Kriittiset menestystekijät 
Mittari ja tavoitetaso 2018  

(suluissa aiempi toteutuma-arvo) 

Vaikuttavuus Palvelutuotantomme on 
oikein suunnattua, riittävää 
ja tehokasta ja reagoimme 
ympäristön muutoksiin. 
 
Kehitysvammaisten hyvä 
huolto 

Tuottavuus 
 
Oikea hinnoittelu/oikea hinta-
laatusuhde 
Palvelutarjonta 

Tutkimus- ja toimenpiteiden määrät toteu-
tuvat 95 % 
Budjettimittarit, Ta-poikkeama +/-2% 
Omavaraisuusaste 95 % 
 
Kuntien tarpeista lähtevät pkl-käynnit 60/v 
Konsultaatio/palveluohjaus 120/v. 

Asiakas Asiakaspalvelun hyvä laatu 
 
 
 
Potilasturvallisuus 
 
 
Aktiivinen yhteistyö 
Yhteistyökumppanit saavat 
tarvitsemansa tiedot ja pal-
velut 
 
 
Erityishuollon palvelujen 
saatavuus 
 

Kohtuulliset odotusajat tutki-
mukseen ja hoitoon pääsyyn 
Hoitotakuu toteutuu 
 
 
Potilasvahingot 
 
 
Alueellinen koulutus 
 
Yhteistyö vastaa eri tahojen 
tarpeita 
 
 
Erityishuollon tarpeessa olevat 
asiakkaat saavat tarvitsemansa 
tutkimus- ja kuntoutuspalvelut 

Jonot alle 3 kk (100 %) tai toimintakäsikirjan 
mukaiset ohjeajat (90%) 
Muistutusten ja valitusten määrä 0 Asiakas-
tyytyväisyyskyselyt joka t. vuosi. (Alle 3 jää-
vät osiot menevät kehittämis- ja toimenpi-
teiden kohteeksi 
 
Järjestettyjen koulutusten määrä 2/v. tulos-
alueella 
Asiakastyytyväisyyskyselyt yhteistyökump-
paneille 1 yksikkö/v., toteuttava yksikkö 
sovitaan 
 
Tarvittavat palvelut toteutuvat 100 % 

Prosessit Palvelu on sujuvaa ja kus-
tannustietoista ja turvallista 
 
 
Yhteistyö ja työnjako Pohjoi-
sen Suomen sairaanhoitopii-
ri PSSHP 
 
Laadun hallinta 
 
 
 
 
 
Erityishuollon asiakkaan 
tarpeista lähtevä suunnittelu 
ja hallittu palveluprosessi 

Toimivat palvelu- ja hoitoket-
jut 
 
Riskien hallinta 
 
 
Harkittu hajautus ja keskittä-
minen 
Erva-alueen yhteistyö  
 
 
SHQS- laatukriteeristön käyttö 
 
Auditoinnit 
 
 
 
Onnistunut palveluohjaus 

Hoitotakuun toteutuminen lain ja asetuksen 
mukaan (kts. kohta asiakas) 
HaiPro –ilmoitusten määrä ja kehittämistoi-
menpiteet 
 
Yhteistyön saavutukset, keskeiset kehitty-
misalueet 
 
Toteutuneet itsearvioinnit yksiköissä vuosit-
tain 100 % 
Kliin. auditoinnit  5 v. välein 
Sisäiset auditoinnit joka 2. vuosi, auditoin-
tien kehittämistehtävät toteutuvat 
 
Kuntayhteistyön palautteet 
Kuntien kriisihoidon käyttöpäivien vähene-
minen 
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Henkilöstö 

Osaava ja riittävä  henkilöstö 
 
 
 
 
 
Hyvinvoiva työyhteisö 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä työyhteisökuva 

Rekrytoinnin onnistuminen 
Hyvä opiskelijaohjaus 
 
Osaamisen kehittäminen 
 
 
 
Hyvä johtaminen 
Kehityskeskustelut 
Henkilöstön hyvinvointi 
 
 
Henkilöstön työturvallisuus 
Tiedonkulku 
Henkilöstönvaihtuvuus 
 
Yhteistoiminta 

Työpanos yksiköitt 90-100 % 
CLES-mittari opiskelija-arvioinnin ka >=8,5 
Koulutuspäivät 4 pv /henkilö tot. 95 % 
Esimiesten johtamiskoulutuksen määrä 3 pv 
/vuosi, osallist. 90 % 
Toteutuminen 100 % 
Sairauspoissaolot eivät ylitä 11,0 pv/henkilö 
/= 5 v. ka) 
Ennenaikainen eläköit.  0% 
TYHY indeksiluku yli 3 
Läheltä piti til. 0 
Tulosaluejohtoryhmät 9x/v 
 
Työsuhteiden pysyvyys  
yli 5 v. 
 
Työpaikkakok. määrä väh. 2/v/yksikkö 

 
 
Kehittämishankkeet sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 2018-2020 
 
Yksikkö  Hanke   Vastuuhenkilöt 
 

Radiologia Toiminta- ja tutkimusprosessien kehit-
täminen (LEAN) 2018 

Osastonhoitaja Lea Timlin 
Ylilääkäri Anitta Liisanantti 

 SPECT-TT laitteen tutkimusten ja toi-
minnan kehittäminen 

YlilääkäriMartti Larikka  
Osastonhoitaja Lea Timlin 

Kuntoutusyksikkö Yhteistyön kehittäminen LKS:n kun-
toutustutkimus- ja fysiatrian pkl:n 
kanssa 2018 

Ylilääkäri Liisa-Kaarina Neuvonen 
Ylilääkäri Paavo Zitting 

 Matalan kynnyksen pkl:n toiminnan 
kehittäminen 2018 

Ylilääkäri Liisa Kaarina Neuvonen 
Kuntoutusohjaaja Toni Makkonen 

 Kehitetään seurantakyselyiden käyt-
töä Kty:n  tulevan toiminnan analy-
soimiseksi 

Ylilääkäri Liisa-Kaarina Neuvonen 
Kuntoutussuunnittelija Marja-
Leena Viinamäki 

Sairaala-apteekki Osastofarmasian ja klinikkafarmasian 
kehittäminen 2018 

Sairaala-apteekkari Riikka Vänskä 
Proviisori Varpu Vehniäinen 
 

 Lääkevarmennusjärjestelmän käyt-
töönotto 2018 

Sairaala-apteekkari Riikka Vänskä 
Proviisori Varpu Vehniäinen 
Farmanomit Heli Muotka ja Anu 
Ailinpieti 

   

Patologia Patologian laatutyön päivittäminen 
uuden ISO-standardin mukaiseksi 
2018-2019 

Ylilääkäri Päivi Väre 
Osastonhoitaja Raili Teppo 
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40 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 
 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot jäsenkunnilta -3 090 475 -3 496 524 -1 998 925 -3 611 610 3,3 16,9

Myyntituotot muilta -586 067 -603 700 -270 629 -561 000 -7,1 -4,3

Myyntituotot yhteensä -3 676 542 -4 100 224 -2 269 554 -4 172 610 1,8 13,5

Maksutuotot -45 848 -50 743 -19 453 -37 800 -25,5 -17,6

Tuet ja avustukset -12 521 -7 000 -5 576 -7 000 -44,1

Muut toimintatuotot -43 459 -40 000 -32 510 -60 500 51,2 39,2

Sisäiset tuotot -7 787 001 -8 105 888 -4 306 936 -8 233 335 1,6 5,7

Toimintatuotot yhteensä -11 565 371 -12 303 855 -6 634 029 -12 511 245 1,7 8,2

josta ulkoiset tuotot -3 778 370 -4 197 967 -2 327 093 -4 277 910 1,9 13,2

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 4 224 200 4 533 730 2 196 923 4 553 504 0,4 7,8

Muut henkilöstökulut 1 263 988 1 292 681 591 337 1 205 815 -6,7 -4,6

Henkilöstökulut yhteensä 5 488 188 5 826 411 2 788 260 5 759 319 -1,2 4,9

Hoitopalvelujen ostot 46 320 360 000 304 799 420 000 16,7 806,7

Muiden palvelujen ostot 895 830 616 660 462 174 808 650 31,1 -9,7

Palvelujen ostot yhteensä 942 150 976 660 766 973 1 228 650 25,8 30,4

Aineet, tarvikk ja tavarat 2 274 816 2 229 800 1 335 929 2 327 675 4,4 2,3

Muut toimintakulut 69 463 257 500 6 418 277 200 7,6 299,1

Sisäiset kulut 2 422 363 2 430 544 1 209 792 2 372 316 -2,4 -2,1

Toimintakulut yhteensä 11 196 980 11 720 915 6 107 372 11 965 160 2,1 6,9

josta ulkoiset kulut 8 774 617 9 290 371 4 897 580 9 592 844 3,3 9,3

T o i m i n t a k a t e -368 391 -582 940 -526 657 -546 085 -6,3 48,2

Suunnitelman mukaiset poisto 509 548 582 940 266 786 546 085 -6,3 7,2

K a u d e n   t u l o s 141 157 -259 871 33,7 -100,0

S u o r i t t e e t

Avohoitokäynnit, oma toimint -7213 -6700 -3561 -7000 4,5 -3

Avohoitokäynnit, ostopalvelu -139 -130 -200 43,9

Hoitopäivät, ostopalvelu -5 -364 -600 11900

Hoitojaksot, ostopalvelut -2 -21 -40 1900  
 
 
 
Kuntoutuksen ostopalvelut kirjataan kokonaisuudessaan kuntoutusyksikölle, kun 
ne vielä 2016 kirjattiin erikoisaloille. Tämä näkyy suurena hoitopalvelujen ostojen määrärahojen kas-
vuna. Radiologisia lausuntoja ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta, joka kasvattaa muiden 
palvelujen ostoja.
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Tukipalvelukeskuksen tulosalue  
 
Toiminta-ajatus 2018 

 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan ja yh-
teistyösopimuksin taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja sairaanhoitopiirin 
muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille. Tukipalvelukeskus luo näin omalta 
osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle, tilojen, tarvikkeiden ja laitteiden järke-
välle käytölle, sekä terveelliselle ja turvalliselle hoito- ja työympäristölle.  

Visio 
Tukipalvelukeskus on vuonna 2018 osaava, laadukas ja tehokas tukipalvelujen tuottaja 
Länsi-Pohjan alueella. Tukipalvelukeskus edistää yhteistyössä muiden tulosalueiden 
kanssa omalla toiminnallaan alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Arvot 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toimin-
nan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 

 
•    Asiakaslähtöisyys 
•    Vastuullisuus, tehokkuus ja turvallisuus 
•    Avoimuus 
•    Luotettavuus 
•    Yhteistyökykyisyys 

 
Päästrategia 
 

Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan: 
•    Tuotamme tukipalveluita sairaanhoitopiirin muille tulosalueille tehokkaasti, taloudellisesti          
         ja turvallisesti / vaikuttavuus   
•    Mitoitamme palvelumme sairaanhoitopiirin ydintoiminnan mukaisesti / asiakas 
•    Osallistumme aktiivisesti sairaanhoitopiirin hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen     
         käytettävissä olevien resurssien puitteissa / prosessit     
•    Tuemme henkilöstön työhyvinvointia sekä kehitämme omien alojemme asiantuntemusta /   
         henkilöstö 

 
Tukipalvelukeskus  

 
Tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita 
tukipalveluja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille luoden 
näin omalta osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle sekä tilojen ja laitteiden järke-
välle käytölle. 
 
Tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt; varastointi, tekninen - ja 
kiinteistöhuolto sekä siivouspalvelut. 
 
Varastointi 

 
Keskusvaraston tarjoamaa tilaus/hyllytyspalvelutoiminnan laajentamista keskussairaalan 
omissa yksiköissä jatketaan edelleen resurssien puitteissa. Tilaus- ja hyllytyspalvelua pyri-
tään laajentamaan myös keskusvaraston ulkopuolisiin asiakkaisiin.  
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Hankinta-asioissa yhteistyö Oulun yliopistollisen keskussairaalan ja KL- kuntahankintojen 
kanssa jatkuu entiseen tapaan. Yhteistyötä alueen terveyskeskusten kanssa kehitetään. 
Työyksikön asiakirjojen päivittämistä organisaation ohjeistuksen mukaisesti jatketaan. 
Myös tilaus/hyllytyspalvelutoiminta on työyksikössä jatkuvan kehittämisen alla.   
 
Tekninen ja kiinteistöhuolto 
 
Energiasäästötoimenpiteitä jatketaan edelleen investointimäärärahojen puitteissa uusi-
malla vanhoja ilmastointikoneita lämmön talteenotolla varustettuihin laitteisiin. Toimen-
piteillä pyritään optimoimaan ilmastoinnin ja lämmitysverkoston yhteensovittamista.  Sel-
vitetään myös valaistuksen osalta energiansäästömahdollisuudet vanhojen valaisimien 
osalta liittämällä aula- ja käytävävalaistuksen ohjaus kiinteistöautomaatioon, jolloin vuo-
rokauden ja vuodenaikojen vaihtelut pystytään ottamaan paremmin huomioon. 
 
Lääkintälaitehuollossa toimintaa kehitetään edelleen laajentamalla määräaikaishuolto-
toimintaa koskemaan koko lääkintä-, laboratorio- ja röntgenlaitekantaa. Sähkösänkyjen 
määräaikaishuoltotoimintaa laajennetaan edelleen. 
  
Keskussairaalan sähköverkkoa uusitaan vaiheittain. Vuonna 2013 valmistuneisiin uusiin ti-
loihin on sijoitettu 20 Kv:n kojeisto ja muuntaja vuonna 2015. Tulevina vuosina uusitaan 
pääjakelujärjestelmät ja pääkeskus. 

 
Turvallisuuspuolella järjestetään lakisääteinen palotarkastus kaksi kertaa vuodessa. Ris-
kienhallintaa toteutetaan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Apuväli-
neenä käytetään 4Ks-riskipisteohjelmaa. Sisäiset turvallisuustarkastukset toteutetaan 
osana riskienhallintaa. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta erillisen pelas-
tussuunnitelmasta löytyvän ohjelman mukaisesti. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelua to-
teutetaan riskienhallinta- ja valmiustyöryhmän ohjauksella. Sairaanhoitopiiri osallistuu 
alueen valmiusharjoituksiin. 

 
Siivouspalvelut 

 
Siivous- ja palvelutehtävien suunnittelu ja kehittäminen toteutetaan niissä yksiköissä mis-
sä tilat tai laitoshuoltajien tehtävät oleellisesti muuttuvat. Siivoustehtävät tuotetaan yksi-
köiden hygieniavaatimusten mukaan ja palvelutehtävät vastaamaan yksiköiden tarpeita. 
 
Henkilöstön työssä jaksamista edistetään erilaisilla toimenpiteillä ja käynnistetään sii-
voushenkilöstön sisäinen koulutus tietojen ja taitojen päivitystä varten. 
 
Siivouksen omavalvonta toteutetaan korkeaa hygieniaa vaativissa tiloissa. Siivouksen 
omavalvonnalla varmistetaan puhtauden tasainen laatu ja kehitetään siivouksen käytäntö-
jä sekä lisätään henkilökunnan ammattitaitoa. 
 
Yhteistyötä jatketaan ammattiopisto Lappian kanssa myymällä laitoshuoltajien tutkintoti-
laisuuksien arvioitsijapalveluja ja järjestämällä tutkintotilaisuuksia sairaalan tiloissa.  
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Strategiset valinnat ja mittarit 
 

  
Tavoitteet 
 

 
Kriittiset menestystekijät 
 

 
Mittari ja tavoitetaso 2018  

 
 
 
Vaikuttavuus 
 
 

 
Palvelutuotteemme 
ovat kilpailukykyisiä ja 
toiminta kannattavaa. 
 
Riittävät ja laadukkaat 
palvelut 
 

 
Suunnitelmallinen ja järkevä 
työnjako ( omatyö / ostopalve-
lut ) 
 
 
Kattava palveluvalikoima 
 
 

 
Budjettimittarit, poikkeama ( +/- 2 
%) 
Raportointi 4 kk:n välein. 
 
 
Varastointi: palveluaste varasto-
nimik. (≥ 95 %)  
Tekninen os.ostopalvelu ( +/ -2 %) 
Siivouspalvelut:omapalvelu  (98 %) 

  
 
 
Asiakas 
 

 
Yhteistyökumppaneiden 
tarpeiden huomioimi-
nen 
 
Turvallisuus 
 
 
 
 
 
Tiedottaminen 
 

 
Asiakaslähtöinen ja joustava 
palvelu 
 
 
Turvalliset palvelut 
 
Toimiva turvallisuusjärjestel-
mä. 
  
 
 
Hyvä tiedottaminen 
 
 

 
Asiakaskyselyt joka 2. vuosi  
( 1 - 5 asteikolla  ≥3,5 ) 
Kaikkien Haipro-ilmoitusten käsitte-
ly( 100 %) 
 
Palotarkastukset 2 krt /v 
Poistumisharjoitukset ,koko henki-
löstö, joka 4/v 
Uhka- ja väkivaltatilanteet iso koulu-
tus(1x/v) 
Yksikkökohtainen riskien kartoitus ( 
1x/v) 
Yhteisten kotisivujen päivitys  ( 1x/v) 

 
 
 
 
 
 
Prosessit 
 

 
Toiminnan ja talouden 
pitkäjänteinen suunnit-
telu 
 
 
 
 
 
 
Toimiva infrastruktuuri 
 
 
 
 
Toiminnan järkevä mi-
toitus  
 
 
Laadun hallinta 
 

 
Kustannustietoisuuden lisää-
minen 
  
 
 
 
 
 
 
Tarkoituksenmukaiset tilat  
 
 
 
 
Toimivat laitteet 
 
 
Laatuportin vuosikello 
 

 
Jatkuva seuranta johdon tietojärjes-
telmän avulla. 
Varastointi; varastoarvo ≤ 320 000 € 
Siivouspalvelut;                                                  
-siivouskustannus,vuodeosasto (12 
€/m²/kk)  
-siivouskustannus,hoitoyks.  (7,5 
€/m²/kk) 
Tekninen osasto: energiakulutus +/-  
2%. 
 
Tilatyöryhmän kokoukset ( 3/v ) 
Osallistutaan aktiivisesti investointi-
suunnitelman tekemiseen ja toteut-
tamiseen. 
 
Sähkötoimisten sänkyjen ottaminen 
ennakkohuollon piiriin. (100%)  
 
Oman toiminnan arviointi 1 x /v 
Sisäiset auditoinnit joka 2. v 
Osallistuminen kliinisiin aud. 
(lab/rtg) 
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Henkilöstö  
 

 
 Osaava, motivoitunut, 
hyvinvoiva ja riittävä 
henkilöstö 
 

 
Osaaminen: 
Koulutus 
Perehdytys 
Johtaminen: 
Hyvät johtamis-/esimiestaidot 
Rekrytointi/oppilaitosyhteistyö 
TYKY 
Pysyvyys 

 
Täyd. koulutus keskim. 3 pv/hlö / v 
Työssäoppimisjaksot ( 20 kpl ) 
 
Työhyvinvointikeskustelut 1 x /  v  
Toteutuneet osastopalaverit ( 1 
krt/kk ) 
Sairauspoissaolot <18 pv/v (22 pv) 
Pätevät/vakanssit  99%  
Vaihtuvuus 2 %  

 
 

Kehittämishankkeet, tulosaluetaso              Aikataulut  Vastuuhenkilöt 
 

Energian säästötoimien toteuttaminen  2013-2020   Tekninen johtaja Juhani  
     Isoherranen 
Sähköverkon uudistaminen     2017-2020   Huoltomestari  Risto Luukinen 
Siivouksen omavalvonta  2018    Siivoustyönjohtaja Marita Närä 
Prosessikaavioiden arviointi    2018     Siivoustyönjohtaja Iiris Tenno 
 
Asiakirjojen päivittäminen    2018   Varastopäällikkö Kirsti Ylimäinen  

 
Tilaus- ja hyllytyspalvelun laajentaminen   2018   Varastopäällikkö Kirsti Ylimäinen 
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60 TUKIPALVELUKESKUS 
 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T o i m i n t a t u o t o t

Myyntituotot muilta -484 248 -425 200 -262 821 -481 000 13,1 -0,7

Myyntituotot yhteensä -484 248 -425 200 -262 821 -481 000 13,1 -0,7

Tuet ja avustukset -3 000 -100,0

Muut toimintatuotot -468 155 -531 000 -235 917 -492 000 -7,3 5,1

Sisäiset tuotot -8 532 382 -8 012 796 -4 067 919 -7 923 212 -1,1 -7,1

Toimintatuotot yhteensä -9 484 785 -8 971 996 -4 566 657 -8 896 212 -0,8 -6,2

josta ulkoiset tuotot -952 403 -959 200 -498 738 -973 000 1,4 2,2

T o i m i n t a k u l u t

Palkat ja palkkiot 3 273 662 3 288 825 1 600 026 3 386 087 3,0 3,4

Muut henkilöstökulut 982 897 938 143 427 994 896 401 -4,4 -8,8

Henkilöstökulut yhteensä 4 256 559 4 226 968 2 028 020 4 282 488 1,3 0,6

Muiden palvelujen ostot 1 443 631 1 259 250 862 570 1 340 900 6,5 -7,1

Palvelujen ostot yhteensä 1 443 631 1 259 250 862 570 1 340 900 6,5 -7,1

Aineet, tarvikk ja tavarat 1 533 783 1 685 130 954 409 1 706 300 1,3 11,2

Muut toimintakulut 340 858 358 300 194 575 363 800 1,5 6,7

Sisäiset kulut 781 417 646 948 375 235 672 188 3,9 -14,0

Toimintakulut yhteensä 8 356 248 8 176 596 4 414 809 8 365 676 2,3 0,1

josta ulkoiset kulut 7 574 831 7 529 648 4 039 574 7 693 488 2,2 1,6

T o i m i n t a k a t e -1 128 537 -795 400 -151 848 -530 536 -33,3 -53,0

Suunnitelman mukaiset poisto 1 128 542 795 400 211 496 530 536 -33,3 -53,0

K a u d e n   t u l o s 5 59 648 216,3 -100,0  
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Liitteet  
Liite1: Talousarvioesitys vuodelle 2018 tiliryhmittäin 
 

Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

T O I M I N T A T U O T O T

MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA -97 037 889 -92 632 594 -49 791 204 -95 830 033 3,5 -1,2

MYYNTITUOTOT KUNTAYHTYMILTÄ -1 779 165 -1 726 600 -768 806 -1 370 000 -20,7 -23,0

MYYNTITUOTOT VALTIOLTA -299 647 -344 670 -145 983 -300 400 -12,8 0,3

MYYNTITUOTOT VAKUUTUSYHTIÖILTÄ -756 773 -887 900 -208 035 -437 700 -50,7 -42,2

TUTK JA HOITOPALV MYYNTITUOTOT -764 728 -750 000 -321 105 -655 000 -12,7 -14,3

TUKIPALVELUJEN MYYNTITUOTOT -552 294 -446 000 -276 729 -507 000 13,7 -8,2

KOULUTUSPALV MYYNTITUOTOT -165 583 -143 600 -69 823 -102 600 -28,6 -38,0

MUIDEN PALVELUJEN MYYNTITUOTOT -788 168 -851 664 -178 567 -1 101 064 29,3 39,7

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -102 144 247 -97 783 028 -51 760 252 -100 303 797 2,6 -1,8

AVOHOIDON MAKSUTUOTOT -2 629 041 -2 835 451 -1 422 341 -2 801 880 -1,2 6,6

VUODEOS.HOIDON MAKSUTUOTOT -1 796 105 -1 900 341 -874 934 -1 825 100 -4,0 1,6

MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ -4 425 146 -4 735 792 -2 297 275 -4 626 980 -2,3 4,6

TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA -147 206 -140 000 -100,0 -100,0

TUET JA AVUST KUNNILTA JA KY -69 758 -120 000 -67 147 -100,0 -100,0

TUET JA AVUST SOS.TURVARAHAST -2 437 392 -2 086 100 -1 033 366 -2 044 100 -2,0 -16,1

TUET JA AVUSTUKSET EU:LTA

TUET JA AVUSTUKSET MUILTA -15 274 -5 000 -9 757 -10 000 100,0 -34,5

TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ -2 669 630 -2 351 100 -1 110 270 -2 054 100 -12,6 -23,1

VUOKRATUOTOT -500 766 -535 000 -240 373 -503 500 -5,9 0,5

MUUT TUOTOT -116 898 -150 500 -86 172 -137 000 -9,0 17,2

MUUT TUOTOT YHTEENSÄ -617 664 -685 500 -326 545 -640 500 -6,6 3,7

ULKOISET TOIMINTATUOTOT -109 856 687 -105 555 420 -55 494 342 -107 625 377 2,0 -2,0

T O I M I N T A K U L U T

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 24 820 27 400 14 338 32 500 18,6 30,9

LÄÄKÄRIEN PALKAT 11 219 961 11 460 200 5 537 965 11 486 780 0,2 2,4

TUTKIMUS JA HOITOHENK PALKAT 27 215 433 26 544 450 13 932 824 26 833 855 1,1 -1,4

HALLINTOHENKILÖSTÖN PALKAT 2 340 101 2 323 000 1 236 753 2 240 857 -3,5 -4,2

TUKIPALVELUHENKILÖSTÖN PALKAT 3 277 082 3 267 000 1 633 788 3 287 880 0,6 0,3

PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE 23 121 21 400 9 890 19 700 -7,9 -14,8

MUUT PALKAT JA PALKKIOT 14 310 103 500 13 456 72 000 -30,4 403,1

JAKSOTETUT PALKAT -300 383 -558 003 -100,0

HENKILÖSTÖKORVAUKSET -662 827 -783 223 -271 830 -703 059 -10,2 6,1

MUUT HENKILÖSTÖKULUT 14 430 8 000 5 559 10 000 25,0 -30,7

PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 43 166 048 42 971 727 21 554 740 43 280 513 0,7 0,3

MUUT HENKILÖSIVUKULUT 2 717 109 2 199 465 943 479 2 078 798 -5,5 -23,5

ELÄKEKULUT 9 862 928 10 064 513 4 658 588 9 386 890 -6,7 -4,8

HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ 12 580 037 12 263 978 5 602 067 11 465 688 -6,5 -8,9

ASIAKASPALV OSTOT YHTEENSÄ 20 445 997 18 582 000 10 561 012 20 297 000 9,2 -0,7  
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Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

TUTKIMUS JA HOITOPALV YHTEENSÄ 7 487 508 6 283 240 3 633 422 6 706 800 6,7 -10,4

KOULUTUSPALVELUT 462 708 471 750 269 332 492 300 4,4 6,4

MATKUSTUS JA KULJETUSPALVELUT 286 499 313 430 193 164 315 600 0,7 10,2

TOIMISTO JA ASIANTUNTIJAPALV 2 982 217 3 292 320 1 586 188 3 447 389 4,7 15,6

VAKUUTUKSET 527 667 586 850 396 670 629 900 7,3 19,4

PUHT.PITO JA PESULAPALVELUT 586 412 519 740 240 174 528 250 1,6 -9,9

RAKEN JA ALUEIDEN KUNNOSSAPITO 435 653 257 000 296 407 252 000 -1,9 -42,2

KONE, KALUSTO JA LAITEHUOLTO 656 361 510 700 322 656 598 500 17,2 -8,8

MUUT PALVELUT 1 352 610 1 365 780 695 890 1 327 900 -2,8 -1,8

MUIDEN PALV OSTOT YHTEENSÄ 14 777 635 13 600 810 7 633 903 14 298 639 5,1 -3,2

TOIMISTOTARV JA KIRJALLISUUS 218 352 220 480 225 691 227 930 3,4 4,4

TUTKIMUS- JA HOITOTARVIKKEET 4 345 160 4 281 920 2 165 538 4 286 650 0,1 -1,3

APUVÄLINEET JA KUNTOUTUSTARVIK 1 462 276 1 368 300 862 632 1 455 300 6,4 -0,5

APTEEKKITARVIKKEET 4 153 787 4 100 330 2 266 781 4 339 100 5,8 4,5

PUHDISTUSTARVIKK JA VAATTEISTO 357 704 342 570 220 945 359 450 4,9 0,5

RAKENT JA KALUSTON HUOLTOTARV 218 231 254 200 203 340 284 700 12,0 30,5

ENERGIA, VESI JA POLTTOAINEET 1 252 467 1 301 260 677 464 1 312 300 0,8 4,8

KALUSTO 525 553 589 900 177 445 581 625 -1,4 10,7

MUU MATERIAALI 102 312 109 350 70 800 99 750 -8,8 -2,5

AINEET, TARVIKK JA TAVARAT YHT 12 635 842 12 568 310 6 870 636 12 946 805 3,0 2,5

VUOKRAKULUT 973 893 1 052 700 433 848 1 149 950 9,2 18,1

VEROT 328 970 345 600 159 162 345 750 0,0 5,1

MUUT TOIMINTAKULUT 210 940 348 020 107 828 283 400 -18,6 34,4

MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 513 803 1 746 320 700 838 1 779 100 1,9 17,5

ULKOISET TOIMINTAKULUT 105 119 362 101 733 145 52 923 196 104 067 745 2,3 -1,0

TOIMINTAKATE -4 737 314 -3 822 417 -2 571 158 -3 316 753 -13,2 -30,0

KORKOTUOTOT -4 038 -2 000 -1 582 -2 000 -50,5

MUUT RAHOITUSTUOTOT -26 345 -14 000 -21 526 -14 000 -46,9

KORKOKULUT 14 032 20 000 5 765 20 000 42,5

MUUT RAHOITUSKULUT 293 31 500 15 107 31 500 10 650,9

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT -16 058 35 500 -2 236 35 500 -321,1

VUOSIKATE -4 753 372 -3 786 917 -2 573 394 -3 281 253 -13,4 -31,0

POISTOT TIETOKONEOHJELMISTA 956 417 697 600 297 525 619 892 -11,1 -35,2

POISTOT RAKENNUKSISTA 2 026 456 1 814 640 674 609 1 494 109 -17,7 -26,3

POISTOT KIINT RAKENT JA LAITT 221 456 202 500 78 193 190 704 -5,8 -13,9

POISTOT KONEISTA JA KALUSTOSTA 856 719 942 700 462 690 976 548 3,6 14,0

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 4 061 048 3 657 440 1 513 017 3 281 253 -10,3 -19,2

TILIKAUDEN TULOS -692 324 -129 477 -1 060 377 -100,0 -100,0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -692 324 -129 477 -1 060 377 -100,0 -100,0  
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Liite 2: Jäsenkuntalaskutus vuodelle 2018 

 
Tilinpäätös 

2016

Talousarvio 

2017

Toteutuma 

6/2017

Esitys 2018 Muutos% 

es18/ta17

Muutos% 

es18/tp16

SAIRAANHOITOPIIRI

MYYNTITUOTOT OMA TOIMINTA -69 281 445 -67 056 016 -35 507 393 -68 180 230 1,7 -1,6

MYYNTITUOTOT OSTOPALVELUT -20 445 997 -18 582 000 -10 526 999 -20 297 000 9,2 -0,7

MUUT MYYNTITUOTOT -7 310 447 -6 994 578 -3 756 812 -7 352 803 5,1 0,6

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -97 037 889 -92 632 594 -49 791 204 -95 830 033 3,5 -1,2

HALLINNON TULOSALUE

MYYNTITUOTOT OMA TOIMINTA 0 0 0 0 0,0 0,0

MYYNTITUOTOT OSTOPALVELUT 0 0 0 0 0,0 0,0

MUUT MYYNTITUOTOT -324 331 -335 451 -117 675 -331 814 -1,1 2,3

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -324 331 -335 451 -117 675 -331 814 -1,1 2,3

MEDISIININEN TULOSALUE

MYYNTITUOTOT OMA TOIMINTA -30 202 285 -28 573 707 -15 544 329 -29 269 100 2,4 -3,1

MYYNTITUOTOT OSTOPALVELUT -5 952 587 -5 047 000 -3 106 220 -6 205 000 22,9 4,2

MUUT MYYNTITUOTOT -5 067 076 -4 772 603 -2 495 720 -5 029 379 5,4 -0,7

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -41 221 948 -38 393 310 -21 146 269 -40 503 479 5,5 -1,7

OPERATIIVINEN TULOSALUE

MYYNTITUOTOT OMA TOIMINTA -30 400 109 -29 272 852 -15 449 626 -29 686 637 1,4 -2,3

MYYNTITUOTOT OSTOPALVELUT -12 195 208 -11 135 000 -6 080 624 -11 602 000 4,2 -4,9

MUUT MYYNTITUOTOT -48 563 -100,0

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -42 643 880 -40 407 852 -21 530 250 -41 288 637 2,2 -3,2

PSYKIATRIAN TULOSALUE

MYYNTITUOTOT OMA TOIMINTA -7 506 267 -7 959 457 -3 962 729 -8 024 493 0,8 6,9

MYYNTITUOTOT OSTOPALVELUT -2 251 882 -2 040 000 -1 035 356 -2 070 000 1,5 -8,1

MUUT MYYNTITUOTOT 894 -100,0

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -9 757 255 -9 999 457 -4 998 085 -10 094 493 1,0 3,5

SAIRAANHOIDOLLISTEN

PALVELUJEN  TULOSALUE

MYYNTITUOTOT OMA TOIMINTA -1 172 784 -1 250 000 -550 709 -1 200 000 -4,0 2,3

MYYNTITUOTOT OSTOPALVELUT -46 320 -360 000 -304 799 -420 000 16,7 806,7

MUUT MYYNTITUOTOT -1 871 371 -1 886 524 -1 143 417 -1 991 610 5,6 6,4

MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ -3 090 475 -3 496 524 -1 998 925 -3 611 610 3,3 16,9  


