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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

TALOUSARVION RAKENNE JA SISÄLTÖ
Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston
on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja – suunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.
Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan.
Talousarvio ja -suunnitelma on valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvion rakenne
Sairaanhoitopiirin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy kuntalain ja sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaisesti toimintakaudelta 2020–2022 sairaanhoitopiirin tasolla
seuraavat osiot:
1. Tuloslaskelmaosa
2. Käyttötalousosa
3. Investointiosa
4. Rahoitusosa
Tuloslaskelmaosa on kuntayhtymän kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
Sairaanhoitopiirin hallitus ohjaa tulosalueiden toimintaa ja taloutta talousarviota tarkentavalla käyttösuunnitelmalla valtuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman
sitovuusrajojen puitteissa.
Käyttötalousosassa esitetään voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaisesti tulosaluetasoiset toimintaa kuvaavat tekstiosuudet ja tuloslaskelmamuotoiset talousarviot vuodelle 2020.
Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.
Investointiosassa esitetään investointeja koskevien hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet
ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot
hankkeille tai hankeryhmille.
Lisäksi talousarviossa on kuvattu Pohjois-Pohjanmaan alue, väestö ja palvelujen tarve sekä
terveydenhuollon palvelujen järjestäminen.
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POHJOIS-POHJANMAAN ALUE, VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI
– 29 jäsenkuntaa
– noin 409 419 asukasta (31.12.2018), asukastiheys 11 as / km2
– maapinta-ala 36 900 km2 = 12 % Suomen maa-alasta

5

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Alue, väestö ja palvelujen tarve

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluu vuoden 2020 alusta 29 kuntaa ja Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueeseen 68 kuntaa. Erityisvastuualueen pinta-ala on yli
50 % Suomen pinta-alasta. Erityistason sairaanhoidon järjestämiseksi maa on jaettu 5:een yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. OYS:n erityisvastuualueeseen kuuluvat PohjoisPohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirit ja Kainuun maakunta.
Alueen kunnat eroavat toisistaan niin väestömäärän, -rakenteen (mukaan lukien väestön sairastavuus ja sosiaalisen rakenteen erot) kuin olemassa olevan palvelurakenteen ja muun
infrastruktuurin osalta. Mainitut tekijät vaikuttavat voimakkaasti myös eri kuntien väestön
palvelujen käyttöön ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Alueen suurimman ja pienimmän kunnan väestömäärän ero on lähes 200 000 asukasta (Oulu–Hailuoto) ja keskimääräinen
asukastiheys koko alueella on vain 4,8 asukasta/ km2, Pohjois-Pohjanmaalla 11,1 as/km2.
Myös pitkät etäisyydet vaikuttavat palveluihin hakeutumiseen ja niiden tuottamiseen.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin väestömäärä vuoden 2018 lopussa oli 409 418 ja OYS:n
erityisvastuualueella asui yhteensä 738 690 henkilöä. Jäsenkuntien asukasluku kasvoi 375 henkilöä vuodesta 2017 vuoteen 2018. Tilastokeskuksen syyskuun 2019 lopussa julkistaman
väestöennusteen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin väkiluku kasvaa vuoteen 2022
asti ja kääntyy sen jälkeen laskuun. Vuoden 2020 lopun asukasluvun arvioidaan olevan 409 900
ja vuoden 2025 lopun 410 022. Vuonna 2040 asukasluku on alle 400 000.
Koko Pohjois-Suomen (OYS Erva) väkiluku on ennusteen mukaan 735 275 asukasta vuoden 2020
lopussa. OYS erityisvastuualueen asukasluku laskee ja on 726 177 asukasta vuoden 2025 lopussa. Alueen väkimäärä tippuu alle 700 000 asukkaan vuonna 2037.
Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelun kannalta väestön kasvun lisäksi merkittävä tekijä on
ikärakenteen muutokset. Tilastokeskuksen väestörakennetietojen ja ennusteen perusteella
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy vuodesta
2019 vuoteen 2030 mennessä yli 21 000:lla. Vanhusväestön suhteellinen kasvu asettaa kuntien
terveydenhuollolle merkittäviä uusia haasteita.
PPSHP:n väkiluku 1990–2018 ja ennuste vuoteen 2040 (Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2019)

6

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2022
Alue, väestö ja palvelujen tarve

Väestön keskimääräinen sairastavuus on koko Pohjois-Suomessa suurten kansansairauksien
yleisyyden, sairauspäivärahansaajien, erityiskorvattavia lääkkeitä saavien ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrän perusteella korkeampaa kuin maassa keskimäärin, mikä näkyy
palvelujen kysynnän määrässä lisäten kustannuspaineita.
Yksityisiä terveydenhuollon palveluja käytetään Pohjois-Suomessa selvästi maan keskiarvoa
vähemmän, mikä osaltaan nostaa julkisen palvelujärjestelmän käyttöä ja kustannuksia. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöön ja kustannuksiin näyttäisi vaikuttavan väestörakenteen
ohella varsin voimakkaasti palveluyksiköiden etäisyys. Kauempana erikoissairaanhoidon (somaattinen) yksiköistä sijaitsevissa kunnissa perusterveydenhuollon osuus kasvaa selvästi,
joskin poikkeuksiakin on.
Kansansairauksien indeksi Pohjois-Pohjanmaalla 2018 (Lähde: KELA, Indeksi koko maa = 100)

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 2001–2018 (ind. koko maa =100)
(Lähde: KELA/Terveyspuntari)
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KANSANSAIRAUKSIEN SUMMAINDEKSI SUOMEN KUNNISSA V.2018, VAKIOITU (Suomi = 100) Lähde:
Kela, terveyspuntari)

Indeksissä mukana: Verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, sydämen vajaatoiminta ja psykoosit
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POHJOIS-POHJANMAAN PALVELUJÄRJESTELMÄ JA SEN KEHITTÄMINEN
Palvelujärjestelmän tulee jatkuvasti edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja
tuottavuuden nousua samalla hilliten palveluiden kustannusten kasvua. Lisäksi palveluiden
käyttäjät odottavat palveluilta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Kunnalla on (edelleen) perusvastuu palveluiden järjestämisestä. Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidon kiireellisten
potilaiden ja hoitoon lähetettyjen potilaiden hoidon järjestämisestä.
Hallitusohjelman (Antti Rinteen hallitus 2019-) linjaukset
Hallitusohjelman mukaan kuluvalla hallituskaudella käynnistetään sote-uudistuksen valmistelu. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien aikana tehty työ ja asiaan liittyvät
perustuslain linjaukset. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. Hallitusohjelman mukaan
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisinä tavoitteina on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden
turvaaminen kaikille suomalaisille samalla parantaen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.
Lisäksi halutaan turvata ammattitaitoisen työvoiman
saanti, vastata
yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Väestön ikääntyminen ja samanaikaisesti tapahtuva nuoremman väestön muuttoliike kasvukeskuksiin aiheuttaa ns. muuttotappiokuntien sosiaali- ja terveyspalveluille sekä henkilöstön
saatavuusongelmia että talouspaineita. Toisaalta isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla
väestönkasvu ja maahanmuuttajien määrän kasvu aiheuttavat uudenlaisia tarpeita sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämiseen.
Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen
järjestäminen siirtyy 18 itsehallinnollisen maakunnan tehtäväksi. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta tullaan säätämään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta
vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa
vahvistetaan.
Uudistus
tarvitsee
tuekseen
toimivat
tietojärjestelmäja
tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus tullaan
turvaamaan siirtymävaiheen aikana.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopistettä tullaan kohdentamaan perustason palveluihin ja
erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on, että palvelut ovat yhteen sovitettuja ja hoitoketjut sujuvia. Asukkaat saavat tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut oikeaaikaisesti. Hoitotakuun myötä potilaan hoidon odotetaan toteutuvan säädetyissä aikarajoissa.
Asukkaiden tieto oikeuksistaan on lisääntynyt ja pääsy omiin sairaustietoihin on lisännyt luottamusta. Hoidon vaikuttavuuden arviointi on kustannuspaineista johtuen entistä tärkeämpää.
Käypä hoito – suositukset ja alueelliset hoitoketjut yhtenäistävät hoitomenetelmiä sekä parantavat laatua ja vaikuttavuutta. Omista ja valtakunnallisista rekistereistä saadaan
seurantatietoa esim. hoitoonpääsystä ja palveluiden laadusta.
Työnjaon edelleen kehittämisen perusolettamus on, että hoitoon pääsy helpottuu, mikä parantaa myös kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi on tarpeen laajentaa sähköisten palveluiden
valikoimaa koko maakunnan alueella. Laatujärjestelmien ja prosessien kehittämisessä hyödynnetään Benchmarking-malleja.
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Alueiden tehtävät
Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori voivat
toimia edelleen täydentävinä palveluiden tuottajina. Kuntien osalta palveluiden tuottaminen
ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa
palveluita turvataan.
Asukkailla säilyy mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen. Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään sopien esimerkiksi tehtäväjaosta ja osaamisen kehittämisestä. Erityistason
palveluiden turvaaminen edellyttää viiden yhteistoiminta-alueen muodostamista, jotka pohjautuvat voimassaoleviin erityisvastuualueisiin (Erva).
Palveluita kehitetään avo- ja kotihoitopainotteisina. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö on välttämätöntä, jotta pystymme aidosti vastaamaan väestön tarpeisiin. Tämän
odotetaan myös vähentävän kustannusten nousupainetta. Terveydenhuollon eri yksiköissä (sis.
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito) sovitaan hoitoon liittyvistä työnjaoista ja hoidonporrastuksesta. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin kohdistuu edelleen lisääntyvää kysyntää.
Ihmisten palvelutarpeeseen vastataan mahdollisimman varhain lähellä asiakkaan elinympäristöä, jolloin vältytään ns. raskaimpiin palveluihin siirtymiseltä.
Sähköisten palveluiden käyttöönottamista edistetään. Päivystystoimintaa arvioidaan ja kehitetään ottaen huomioon yhteistyömahdollisuudet alueen muiden palvelutuottajien kanssa.
Laboratorio- ja radiologiapalveluiden järjestämisessä huomioidaan alueellisesti sujuva saatavuus.
Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan pääsääntöisesti alueen terveyskeskuksissa:
Hailuoto, Kempele, Liminka, Muhos ja Tyrnävä (ns. Lakeuden kunnat, väestöpohja 44
919) vastaavat itse omista sosiaali- ja terveyspalveluistaan. Alueen kunnat ovat valmiita yhteistyöhön peruserikoissairaanhoidon järjestämisessä Oulun, muiden lähiyhteistoimintaalueiden, PPSHP:n sekä yksityisten palvelujen tuottajien kanssa.
Lumijoen (väestöpohja 2059) sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2018 alkaen on tuottanut Terveystalo Oy. Terveystalo on irtisanonut sopimuksen elokuussa 2019. Sopimuksen
irtisanomisaika on kuusi kuukautta.
Kalajoen yhteistoiminta-alue (väestöpohja 13 704) järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Kalajoen kaupungille ja Merijärven kunnalle. Ympäristöterveydenhuollon osalta
yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat myös Raahen kaupunki sekä Siikajoen ja Pyhäjoen kunnat.
Kuusamo (väestöpohja 15 386) järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa itsenäisenä
kuntana.
Oulaisten kaupunki (väestöpohja 7 430) järjestää ja tuottaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut.
Oulun kaupunki (väestöpohja 203 567) muodostui vuoden 2013 alussa Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin yhdistyessä. Oulu on asukasluvultaan Suomen 5. suurin
kaupunki. Kaupunki järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa itse ns. vahvana peruskuntana.
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Oulunkaaren (väestöpohja 27 400) yhteistoiminta-alueen muodostavat Pudasjärven kaupunki sekä Iin, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnat. Yhteistoiminta-alueen järjestämisessä
on mukana kaikki perusterveydenhuollon palvelut. Sosiaalihuollon palveluista on mukana
kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset toiminnot.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (väestöpohja 33 500) järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki asukkaille kaikki perusterveydenhuollon ja siihen
kiinteästi liittyvät peruserikoissairaanhoidon palvelut sekä kaikki sosiaalitoimen palvelut.
Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön peruserikoissairaanhoidosta sekä niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen
ulkopuolelta.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (väestöpohja 33 500) järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.
Kuntayhtymän tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuolto ja varhaiskasvatus. Lisäksi kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntien väestön erityistason
sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jäsenkuntien antamat tehtävät.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne (väestöpohja 15 100) (Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta) järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja
terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun palvelut.
Kärsämäki (väestöpohja 2 600) järjestää palvelut itsenäisenä kuntana. Kärsämäki on ulkoistanut kaikki kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ulkoiselle toimijalle, Attendo Oyj:lle.
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (väestöpohja 8 400) tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Haapaveden kaupungille sekä terveyspalvelut Pyhännän kunnalle. Toiminnasta vastaa Haapaveden
kaupunki ja asioista päättää kuntien yhteinen perusturvalautakunta.
Siikalatvan (väestöpohja 5 300) sosiaali- ja terveyspalvelut on 1.1.2017 alkaen tuottanut
Mehiläinen Oy.
Taivalkoski (väestöpohja 4 020) järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa itsenäisenä kuntana.
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Kuva: Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaa, Asiantuntija-arvio, THL:n asiantuntijaryhmä, kevät 2018

Kuviossa on esitetty arvio sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kehityksestä PohjoisPohjanmaalla vuosina 2016–2040. Kuvioon on koottu kustannukset pääluokittain. Oletuksena
on, että kaikissa pääluokissa vuotuinen reaalipalkkojen ja kuluttajahintojen kautta syntyvä
kustannuspaine on yhteensä kolme prosenttia. Lisäksi siihen on kuvattu pelkästään ikärakenteen muutoksesta johtuva kasvu.
Väestörakenteen muutoksen perusteella arvioitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen reaalikustannusten ennakoidaan Pohjois-Pohjanmaalla kasvavan vuosina 2016–2030 keskimäärin 1,43
prosenttia vuodessa, mikä on selvästi koko maan keskiarvoa enemmän. Reaalikustannusten
kokonaiskasvun ennuste vuoteen 2030 mennessä on 23,8 prosenttia (kuvio 10). Toisaalta maakunnan väestön ennakoidaan kasvavan vuosina 2016–2030 noin 5,5 prosentilla. Vanhusväestön
eli 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa runsaalla 37,8 prosentilla vuoteen 2030 mennessä
(koko maassa 28,3 %). Pohjois-Pohjanmaa on muuttovoittoaluetta, mutta samalla sen vanhushuoltosuhteen ennustetaan heikkenevän enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mikä
kasvattaa kustannuksia.
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Kuva: Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaa, Asiantuntija-arvio, THL:n asiantuntijaryhmä, syksy 2018

Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaanhoitopiiri vastaa lisäksi alueen ulkopuolelta hankituista
vaativista erikoissairaanhoidon palveluista. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös
jäsenkuntien ulkopuolelle. Sairaanhoitopiirin alueella on lisäksi yksityisiä erikoissairaanhoidon
palvelutuottajia, joilta sairaanhoitopiiri ostaa mm. vuodeosasto- ja kirurgian alan palveluita.
Oulaisissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sairaala tarjoavat erikoissairaanhoitoa alueillaan. Raahen sairaalan anestesiaa vaativa
leikkaustoiminta on loppunut kesällä 2019, mutta polikliiniset paikallispuudutuksessa tehtävät
toimenpiteet jatkuvat PPSHP:n järjestämänä Raahen sairaalassa. Toiminnan laajentamista
Raahen sairaalassa muille erikoisaloille valmistellaan. Oulun kaupunki tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita, joskin palveluiden keskittäminen sairaanhoitopiiriin on edennyt. Lisäksi
alueen terveyskeskukset hankkivat erikoislääkäripalveluita myös ostopalveluina.
Psykiatrinen erikoissairaanhoito on pääosin keskittynyt OYS:n Psykiatrian klinikkaan. Hoitoa
annetaan tällä hetkellä myös pienessä kuntoutustyyppisessä yksikössä Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa ja Ylivieskassa. Lisäksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa
psykiatrisia avo- ja vuodeosastopalveluja.
Sairaanhoitopiirin tulosalueiden välistä yhteistyötä lisätään. Tämä tehostaa monisairastavuuden hoitoa ja tukee osaltaan asiakaslähtöistä hoitokulttuuria. Tavoitteena on hoitaa
mahdollisimman monta vaivaa yhdellä käyntikerralla, mikä käyntikertojen vähenemisen seurauksena laskee kokonaiskustannuksia ja parantaa saatavuutta.
Palvelurakennetyössä
mietitään myös tarkoituksenmukaista tulosaluejakoa. Lisäksi osallistutaan valtakunnalliseen
työhön toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi, mikä osaltaan auttaa kustannusten hallitsemisessa.
Ympärivuorokautinen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys kuuluu kunnalle. Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii 13 kunnan yhteinen päivystysyksikkö (Oulun
seudun yhteispäivystys), joka vastaa jäsenkuntien perusterveydenhuollon ilta- ja viikonlop-
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pupäivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon päivystyksestä. OYS erityisvastuualueen tehtävänä
on järjestää vastuualueensa kuntien päivystyksiä täydentävä erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys sekä vastaavasti sosiaalihuollon päivystys.
Terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelu tekee hoidon tarpeen arviota ja antaa sairauksien hoitoon liittyvää ohjantaa. Palvelu turvaa yhteyden saannin terveydenhuollon
ammattihenkilöön säädetyssä määräajassa. Palvelun tuottaa yksityinen palveluntarjoaja ja
sen piirissä on noin puolet alueen väestöstä.
Kehittämistarpeet ja haasteet
Toiminnan haasteena on Pohjois-Pohjanmaan kuntien taloudellisten resurssien rajallisuus,
alueiden eriarvoistuminen, muuttoliike ja väestön luonnollinen ikääntyminen. Lisäksi ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmat edellyttävät toimintamallien uudelleen tarkastelua
ja yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. Lääkärityövoiman saatavuus on aiemmasta parantunut.
Korkeatasoiset palvelut pitää turvata lähellä asukkaita. Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät
1) sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreiden palvelujen yhteensovittamista - erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, ikääntyneiden palvelut, mielenterveyspalvelut sekä lapsia
ja nuoria varten tuotetut palvelut, 2) kuntien välistä yhteistyötä.
Pohjois-Pohjanmaalla palvelujärjestelmää kehitetään niin, että pystytään samalla vaikuttamaan palvelutuotannon kustannuksiin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvää
palveluohjausta, asiakkaan/potilaan osallisuutta, omahoidon riittäviä tukimuotoja ja selkeästi
kuvattua palveluvalikkoa hoitoketjuineen koko palvelujärjestelmän osalta, mukaan lukien julkinen sektori, mahdolliset yksityiset palveluiden ja kolmannen sektorin tuottajat.
PoPSTer -hankkeen (Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden
maakuntaa) loppuraportissa on käsitelty Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta, ongelmia ja haettu pääasiallisia linjoja palveluiden kehittämiseksi. Tarkoituksena
on, että näiden pohjalta jatkovalmistelussa syvennetään ja konkretisoidaan sekä ohjelmoidaan kehittämistyö.
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TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN
YLEISTÄ
Voimassa olevan hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtävä on väestön
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kansalaisilta toivotaan vastuullista terveyskäyttäytymistä mm. Terveyden edistämisen politiikkaohjelman tuottamia hyviä käytäntöjä hyödyntäen.
Kansanterveystyöstä vastaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunta tai sitä varten perustettu kuntayhtymä. Erikoissairaanhoidosta vastaavaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään
kuuluminen on kunnille pakollista, mutta kunnat voivat ostaa palveluja myös piirinsä ulkopuolelta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien määrittämisessä huomioidaan muun
muassa kunnan eri ikäryhmien koko ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrä. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Helsingin,
Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistolliset sairaalat vastaavat sairaanhoidon erityistason palvelujen järjestämisestä omalla erityisvastuualueellaan. Edellinen erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirejä koskeva laki (336/2011) korvattiin vuonna 2018 Valtioneuvoston asetuksella Erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (582/2017).
Keskitettäviä toimia ovat ne tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot, jotka sairauksien harvinaisuuden, hoidon vaativuuden tai sen järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten
perusteella on tarkoituksenmukaista keskittää alueellisesti. Päivystysaikaisen ja lomien aikana
tapahtuvan hoidon kokonaisvastuu on yliopistollisella sairaalalla. Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelussa ja yhteensovittamisessa on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille
säädetty kuuluvan terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevat koordinaatiotehtävät
sekä lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamiskeskukset.
Terveydenhuollon kansallisessa keskustelussa ja suunnittelussa on useamman vuoden ajan
noussut esille hoidon saatavuus ja palveluiden tasapuolisuus. Meneillään olevan palvelurakenteiden uudistuksen odotetaan parantavan palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta.
Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistamisessa otetaan huomioon alueiden erilaisuus, kuten kasvukeskusten erityispiirteet,
harva asutus, pitkät etäisyydet, saaristoisuus ja kielelliset olosuhteet.
Valtion ja kuntien yhteistä kuntapolitiikkaa toteutetaan lakisääteisen peruspalveluohjelman
ja -budjetin avulla. Ohjelman mukaan kuntatalouden näkymät kiristyvät valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön
ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen, joten käyttötaloudessa edellytetään tiukkaa menokuria.
TERVEYDENHUOLTOLAKI
Toukokuun 1. päivänä 2011 voimaan astunut terveydenhuoltolaki yhdisti aiemmat kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain laiksi terveydenhuollosta.
Tiivistettynä terveydenhuoltolain tarkoituksena on:





vahvistaa väestön terveyttä ja hyvinvointia
kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja
lisätä palveluiden asiakaskeskeisyyttä ja valinnanvapautta
vahvistaa perusterveydenhuoltoa sekä lisätä kunnan eri toimialojen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä.
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Erikoissairaanhoidon osalta laki vahvistaa erityisesti yliopistollisten sairaanhoitopiirien asemaa
erityisvastuualueillaan.
Lain pohjalta on annettu useita asetuksia koskien mm. laadunhallintaa ja potilasturvallisuutta, terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta
sekä erikoissairaanhoidon valtakunnallista työnjakoa. Lisäksi osana terveydenhuollon lainsäädännön kokonaisuudistusta on annettu 1.1.2015 voimaan astunut asetus kiireellisen hoidon
perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (ns. päivystysasetus).
Terveydenhuoltolaki on osa suurempaa sosiaali- ja terveydenhuollon lakikokonaisuutta, jonka
laadinta on vielä keskeneräinen. Terveydenhuoltolakiin ei sisälly sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteisiin rakenteisiin velvoittavia säännöksiä vaan se on ns. sisältölaki, jonka hyvien
tavoitteiden toteutuminen on viime kädessä kiinni siitä, miten ajattelutapaa, toimintakäytäntöjä ja palveluprosesseja kyetään käytännössä uudistamaan. Järjestämisvaihtoehdot ovat
kuitenkin sellaisia, että ne myös mahdollistavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset rakenteet.
TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA
Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat laatineet yhteisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, missä määritellään suunnitelmakauden kehittämisen painopisteet. Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa arvioidaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat täsmennykset. Työn
valmistelusta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen asettama omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmä ja perusterveydenhuollon yksikkö yhdessä yhtymähallinnon
kanssa.
Terveydenhuollon palvelut järjestetään tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa siten, että
ne tukevat väestön terveyden edistämistä, itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiiri tekevät yhteistyötä yritysten kanssa erityisosaamista
vaativissa tehtävissä. Palveluita kehitetään entistä asiakaslähtöisemmiksi hyödyntäen teknologisia ratkaisuja sekä alueella toimivia asiantuntijaorganisaatioita.
Osallistumme tulevan lainsäädännön edellyttämän toiminnan suunnitteluun PohjoisPohjanmaalla. Jatkamme edelleen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien toimintakäytäntöjen
integroimista sekä perus- että erikoissairaanhoidon toimintaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Hyvinvointityössä tehdään poikkihallinnollista ja -toimijoista yhteistyötä. Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta nousee tärkeitä kuntalaisia koskevia hyvinvoinnin indikaattoreita, jotka
ohjaavat kuntien hyvinvointityötä. Arjen työssä painottuu moniammatillisuus ja siihen liittyen
erityistä tukea tarvitsevien asiakkuuksien tarpeen mukaisen palvelun ja muun tuen järjestäminen. Varhaisen puuttumisen mallin odotetaan vähentävän jatkossa raskaampien palveluiden
tarvetta.
Sairauksien ennaltaehkäisy toteutuu kansallisten suositusten mukaisina. Elintapojen yhteys
sairastavuuteen on merkittävä, mutta myös sairauksien tehokas ja ajoissa aloitettu hoito sekä
kuntouttava työote tukee pärjäämistä ja vähentää myöhempää sairastavuutta. Väestön odotettavissa oleva elinikä kasvaa edelleen, minkä seurauksena esim. monisairastavuus ja
raihnastuminen lisää palveluiden kysyntää edelleen.
Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö
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Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluita erityisen paljon tarvitseville tulee tehdä yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluissa on ensisijaista varmistaa arjessa pärjääminen ja
tarjota tarvittava tuki siihen. Painopiste on avohuollon kehittämisessä, mihin tarvittava erityistason osaamista tarjotaan joustavasti etäyhteyksin ja tarvittaessa polikliinisesti.
Laitospalveluiden suhteellisen osuuden väheneminen jatkuu lähivuosina. Tavoitteena on, että
noin 95 % ikääntyneistä asuu kotona tai palveluasunnoissa.
Kontinkangas-Peltola alueella jatkuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toiminnallinen integraatio. Oulun eteläisen alueen mielenterveyspalveluja
vahvistetaan lisäämällä avopalveluita ja erilaisin asumisratkaisuin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Sosiaalipalveluihin kuuluvien asumispalveluiden järjestämiseen liittyvissä järjestelyissä ollaan
yhteydessä asuinkuntaan. Yleisesti asumisessa tuetaan porrastettua asumista ja kuntouttavaa
toimintamallia.
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen työnjaon kehittäminen
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon kehittäminen jatkuu perustason laitos- ja sairaalapaikkojen toimintojen ja tarpeen arvioinnilla sekä toiminnan kehittämisellä
hoidonporrastuksen tarpeita vastaavaksi. Sairaanhoitopiirin toiminnan raportointia (lähetteet,
tutkimus- ja hoitojaksojen sisältö, jatkohoito) kehitetään. Tarvetta on sekä laadullisille että
määrällisille mittareille. Tämä mahdollistaa vertailun kuntien ja alueiden välillä, tehostaa
hoidonporrastusta ja ohjaa perustasoa toiminnan kehittämisessä. Hoidon ja palvelun laatuun
liittyen on otettu käyttöön jatkuva asiakaspalaute. Sisältöä kehitetään saadun palautteen
myötä. Jatkuva asiakaspalaute on osa laatujärjestelmää sekä tukee jatkossa asiakasta palveluvalinnoissa esim. valinnanvapauden laajentuessa.
Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen osalta tavoitteena on järjestää koko erityisvastuualueen
päivystystoiminta laadukkaasti ja kustannustehokkaasti väestön tarpeet tasapuolisesti huomioiden.
Suun terveydenhuollon osalta kunnat muodostavat päivystysrenkaan joko Oulun tai Kokkolan
kanssa. Päivystys toteutuu viikonloppuna läsnäolopäivystyksenä ja ilta-aikainen päivystys yhdessä OYS:n yhteispäivystyksen kanssa. Yöaikaisen päivystyksen hoitaa Oys:n hammas- ja
suusairauksien klinikka.
Työterveyshuollon piirissä olevien asiakkaiden pitkäaikaissairauksien jatkohoidon toteutuminen työterveyshuollossa vaatii hyvien käytänteiden ja sopimisen lisäksi toimivat lähete- ja
palautejärjestelmät organisaatioiden välille. Työttömien työkykyarvio ja sairauksien ennaltaehkäisy sekä hoito järjestetään perusterveydenhuollossa. Jatkossa kehitetään hyviä
käytänteitä ja malleja perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon kesken, jotta vajaatyökykyiset pääsevät nopeasti työkykyarvioihin työterveyshuoltoon tai sairastuessaan
terveydenhuoltoon.
Yksityisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ja osallistuminen kehittämistyöhön huomioidaan toiminnassa.
Osaaminen ja kehittäminen
Terveydenhuollon toimintaprosesseja tehostetaan ja resurssien käyttöä optimoidaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on laadukkaan ja hyvän hoidon toteutuminen
kustannustehokkaasti. Hoitoon pääsy ja hoidon toteutuminen varmistetaan omia toimintoja ja
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osaamista vahvistamalla. Tarvittava ammatillinen ja täydennyskoulutus järjestetään yhdessä
yliopiston sekä alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa.
Nopeasti edenneet suunnitelmat sairaalan modernisoimiseksi edellyttävät työnjaosta sopimista niin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuin alueen kuntien ja yhteistoiminta-alueiden
kesken. Samaan kokonaisuuteen liittyy koko Kontinkankaan kampusalueen kehittäminen yhdessä Oulun kaupungin, alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.
Oulu Health – nimellä tunnettua hanketta vetää Business Oulu.
Sairaanhoidolliset tukipalvelut
Laboratoriotoiminnassa Laboratorio- ja potilastietojärjestelmiä kehitetään tukemaan kliinistä
päätöksentekoa siten, että tarpeettomien tutkimusten tekeminen vähenee ja toisaalta varmistetaan seurantatutkimusten asianmukainen käyttö mm. kroonisissa sairauksissa.
Pitkäaikaissairauksien hoidossa voidaan hyödyntää jatkuvaa etämonitorointia ja muita teknisiä
uusia ratkaisuja. Laboratoriotutkimusten käytön ohjausta tehostetaan yhdessä NordLabin
kanssa. Nordlabin, Fimlabin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käynnistämä selvitys laboratoriotoimintaa koskevasta yritysjärjestelystä on käynnissä.
Tarkoituksena on selvittää, voidaanko laboratoriotoiminnot organisoida yhteen osakeyhtiöön,
joka tuottaa julkisen terveydenhuollon edellyttämiä palveluja sidosyksikköasemassa kaikille
omistajilleen.
Lääkehuollon ja apteekkipalveluiden osalta lääkehuollon haetaan kustannusneutraaleja ratkaisuja, mm. koneellisen annosjakelun laajentaminen. Perusterveydenhuollossa ja tietyillä
erikoisaloilla on tarve farmaseuttisen osaamisen laajentamiseen.
Sairaanhoidollisten tukipalveluiden kehittämistoimenpiteiden koordinointivastuu on sairaanhoitopiirillä.
Tietojärjestelmien kehittäminen
PPSHP osallistuu terveydenhuoltolain mukaisesti tietohallintopalveluiden järjestämiseen ja
sen kehittämiseen niin, että alueen julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut saadaan yhteensopiviksi. Koordinointi- ja kehitystyö toteutetaan kiinteässä yhteistyössä
kansallisen arkistoratkaisun kanssa. Rakenteilla on useita alueellisia ja kansallisia ratkaisuja.
Esitetyt toimenpiteet toteutetaan ottaen huomioon valtakunnalliset linjaukset (terveydenhuoltolaki, hallitusohjelma / peruspalveluohjelma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallinen kehittämisohjelma) ja mm. valtion budjettiesityksen muut perusteet.

ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS
Terveydenhuoltolain 42 §:n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä
yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Sitä varten on laadittava valtuustokausittainen järjestämissopimus, josta on säädetty asetuksella.
Järjestämissopimuksessa sovitaan väestön palvelutarpeen arvioinnista ja keinoista vastata väestön erikoissairaanhoidon tarpeista. Lisäksi sovitaan erikoissairaanhoidon alueellisesta
yhteistyöstä ja työnjaosta, josta on annettu valtioneuvoston työnjakoasetus. Asetuksessa on
annettu määräykset sekä valtakunnallisesti että alueellisesti keskitettävistä suunnittelu-,
koordinointi ja hoidollisista tehtävistä sekä lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palve-
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luiden osaamiskeskukset. Lisäksi asetuksen 7§:ssä on määritelty joillekin ortopedian ja syöpätautien alaan kuuluville hoidoille minimilaatuvaatimukset ja – määrät, joiden tulee täyttyä
sairaalakohtaisesti. Asetus on tullut kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2018 alkaen.
Järjestämissopimuksessa sovitaan myös ERVA-alueen ensihoidon järjestämisestä. Tähän kuuluu järjestää OYS-ERVA ensihoitokeskus, jonka tehtävistä on säädetty terveydenhuoltolain 46
§:ssä, sosiaalihuoltolain 29a §:ssä ja ensihoitopalveluasetuksen 3 ja 9 §:ssä.
Toimiva päivystys on välttämätön, jotta erikoissairaanhoito ja ensihoito voisivat toimia laadukkaasti. Myös siitä on sovittava järjestämissopimuksessa tuoreen päivystysasetuksen
mukaisesti.
Järjestämissopimuksessa sovitaan myös kliinisistä ja muista tukipalveluista, joissa tarvitaan
laajaa yhteistyötä. Erityisvastuualueen yhteistyö henkilöstö- ja koulutusasioissa sekä tutkimuksessa ovat oleellinen osa yhteistyösopimusta.
Edellä mainituista kohdista on tehty vuonna 2018 ja osin aiemmin kattavat selvitykset ja
sovittu menettelytavoista ja järjestämissopimusluonnos on kirjoitettu. Kehitteillä oleva Ervan
sairaanhoitopiirien yhteisesti omistama osuuskunta on keino, jolla työnjako- ja työvoimaasioita voidaan ratkoa ja saada järjestämissopimus lopullisesti valmiiksi.
Työnjako- ja päivystysasetuksissa on säädetty seurantamekanismista. Yliopistollinen sairaala
valmistelee puolivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen työnjaon ja päivystyksen toteutumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimii kansallinen
koordinaatioryhmä päivystyksen, erikoissairaanhoidon työnjaon ja toimintojen keskittämisen,
näillä uudistuksilla tavoiteltujen taloudellisten vaikutusten sekä yhtenäisiin hoidon perusteisiin sitoutumisen seurantaa varten. Ryhmä seuraa järjestämissopimukseen liittyvien säädösten
toteutumista maassa ja sen jäsenet ovat velvollisia mahdollisesti tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin omilla alueillaan.

HOITOON PÄÄSY
Sairaanhoidon yksi merkittävä velvoite on hoidon tarpeen arvioinnin ja kiireettömän hoidon
saatavuuden turvaaminen alueen väestölle lakisääteisissä aikarajoissa. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteistyötä ja sovittuja työnjakomalleja perusterveydenhuollon ja
erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien välillä.
Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta
Nykylainsäädännön mukaan henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen/terveysaseman. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa
olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön
valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.
Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja,
henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.
Kiireellinen hoito
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Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan
riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja
hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.
Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. Päivystystä toteuttavassa yksikössä on oltava riittävät
voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyspisteistä päätettäessä on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu, päivystyspisteiden väliset
etäisyydet sekä väestön palvelutarve.
Kiireelliseen hoitoon otettu potilas voidaan siirtää hänen kotikuntansa perusteella määräytyvään jatkohoitopaikkaan, kun potilasturvallisuus ja vastaanottavan yksikön mahdollisuus
järjestää tarpeellinen jatkohoito on varmistettu.
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy
Kunnan on järjestettävä toimintansa siten, että välitön yhteys terveyskeskukseen tai muuhun
terveydenhuollon toimintayksikköön toteutuu arkipäivisin virka-aikana. Terveydenhuollon
ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen.
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.
Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden sisällä siitä, kun
hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa
enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.
Erikoissairaanhoitoon pääsy
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa siitä, että sekä kiireellisen että lähetteeseen perustuvan hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin tai
hammaslääketieteellisin perustein. Henkilön ottaminen sairaalaan kiireetöntä sairaanhoitoa
varten edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä.
Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut
kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Jos
hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön.
Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon
tarve on todettu. Jos henkilöllä todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa terveyskeskuksessa, on hänet ohjattava hoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen ja annettava
terveyskeskukselle tarpeelliset hoito-ohjeet.
Hoitoon pääsy lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa
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Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen
viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaalaan tai
muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön taikka perusterveydenhuollon
yhteydessä toteutettavaan erikoissairaanhoidon toimintayksikköön. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia,
on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete
on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön.
Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23vuotiaille, hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat
seikat muuta edellytä.
Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvollisuus hankkia palveluja muualta
Jos kunta tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi itse antaa hoitoa lain määrittämissä
enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta.
Ennakkolupa hoitoon hakeutumiseen EU- ja ETA-alueella tai Sveitsiin
Jos sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei voi järjestää Suomessa hoitoa säädetyissä enimmäisajoissa, sen on potilaan pyynnöstä annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kustannuksella hoitoon Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioon taikka Sveitsiin. Ennakkolupaa myönnettäessä on otettava huomioon potilaan sen
hetkinen terveydentila ja todennäköinen taudinkulku.
Odotusaikojen julkaiseminen
Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on julkaistava internetissä tiedot odotusajoista
neljän kuukauden välein. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, on
tiedot julkaistava erikseen kustakin yksiköstä. Tiedot voi julkaista internetin lisäksi muulla
kunnan tai kuntayhtymän päättämällä tavalla.
Vastuu toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoidosta
Terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilaan sairaanhoidon
aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen toimintayksikköön päättää
vastaava lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon
ammattihenkilö.
Kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava tarpeenmukainen henkilöstö terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä varten. Henkilön, jonka tehtäviin kuuluu
julkisen vallan käyttäminen, on oltava virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään.
Potilaan kotikunnan vastuu hoidon kustannuksista
Jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä
ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen
kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä.
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Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa.
Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot. Asiakasmaksu määräytyy sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti perustuen palvelun antavan kunnan päätökseen. Palvelujen korvausperusteista ja laskutusmenettelystä voidaan
säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Perusterveydenhuollon yksikkö
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, missä on moniammatillista
asiantuntemusta.
Yksikkö
koordinoi
alueen
terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman laatimista terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti. Merkittävänä tehtävänä on tukea erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen
yhteensovittamista. Lisäksi yksikkö sovittaa yhteen alueellaan tehtävää tutkimusta ja kehittämistä sekä hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista. Täydennyskoulutukseen liittyen tehdään
yhteistyötä muiden koulutusta järjestävien toimijoiden kanssa.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kerää alueeltaan näyttöön perustuvia hyviä toimintamalleja
sairauksien ehkäisyyn. Työtä ohjaa kuntien kanssa yhteistyössä tehdyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset strategiat.
Terveydenhuollon alueellinen varautuminen ja valtion osallistuminen valmiuden ylläpitämiseen
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätettävä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon
erityistilanteisiin. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lisäksi velvollinen laatimaan yhteistyössä
alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellisen valmiussuunnitelman.
PALVELUJEN KUSTANNUSTASO JA TUOTTAVUUS
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannustaso ja tuottavuus ovat olleet toistaiseksi
kansallisesti kilpailukykyisiä. Väestön ikääntyminen, elintapasairauksien kasvu sekä syrjäytymiseen liittyvät sairausriskit lisäävät todennäköisesti jo lähivuosien aikana kustannuksia.
Strategian mukainen tuottavuuden jatkuva parantaminen tulee todennäköisesti vaatimaan
merkittäviä sekä rakenteellisia että toiminnallisia kehittämistoimia koko maakunnassa sekä
erityisvastuualueella.
Tuottavuuden parantaminen edellyttää pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa. Keskeisiä tuottavuuden parantamisen kohteita ovat mm:
1) Prosessien ja hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen
2) Henkilötyön tuottavuuden lisääminen; työnjako, henkilöstömitoitukset, työtehtävän edellyttämä osaaminen, työturvallisuus ja työhyvinvointi
3) Kapasiteetin (tilat ja laitteet) käytön tehostaminen
4) Toimintojen keskittäminen, päällekkäisyyksien poistaminen
5) Uuden teknologian hyödyntäminen, uudet toimintatavat ja innovaatiot
Työnjakoa, toimintaprosesseja ja -rakenteita kehitetään yhteistyössä omistajakuntien, sairaanhoitopiirin yksiköiden ja henkilöstön kanssa. Tavoitteena on myös turvata
ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Palveluprosessien kehittämiseen liittyy henkilöstön
palkitseminen laadukkaasta ja tuottavasta palvelutoiminnasta. Kannustavan palkkauksen ja
palkitsemisen malli on hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksessa.
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Kehittämistyö jatkuu käytettävissä olevien määrärahojen turvin ja mahdollisten hankerahoitusten
tuella.
Nykyisellä
suunnittelukaudella
työskennellään
mm.
sähköisen
potilasdokumentaation, kustannuslaskennan, toiminnan suunnittelun ja toiminnan johtamista
ja omistajaohjausta palvelevien tietojärjestelmien kehittämiseksi.

TYÖPANOS JA SUORITTEET VUOSINA 2010–2019
Erikoissairaanhoidon työpanos ja suoritteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 2010 – 2019
(pl.Nordlab)

OPETUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA
Opetus ja tutkimus kuuluvat sairaanhoitopiirin perustehtäviin. Yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle korvataan valtion varoista lääkärien ja hammaslääkärien
perus- ja erikoistumiskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Peruskoulutuksesta saatu korvaus lasketaan vuosittain koulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärän ja
suoritettujen tutkintojen lukumäärän keskiarvon perusteella. Erikoistumiskoulutuksen korvaus
perustuu tutkintojen lukumäärään ja tutkinnosta määrättyyn korvaukseen.
Tutkintojen lukumäärään perustuvaa koulutuskorvausta ei kuitenkaan suoriteta terveydenhuollon erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnosta sekä liikuntalääketieteen,
työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinnosta. Jos tällaista koulutusta an-
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netaan yliopistollisessa sairaalassa, sitä ylläpitävälle kuntayhtymälle suoritetaan valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin toteutuneiden koulutuskuukausien
määrän perusteella.
Jos lääkärin tai hammaslääkärin peruskoulutusta annetaan muussa terveydenhuollon toimintayksikössä kuin yliopistollisessa sairaalassa, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, jossa on
yliopistollinen sairaala, korvaa kustannukset asianomaiselle julkiselle palvelun tuottajalle tai
muulle sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetylle palvelujen tuottajalle siten kuin
siitä on osapuolten kesken sovittu.
Jos yliopisto käyttää lääkärin tai hammaslääkärin erikoistumiskoulutukseen muuta terveydenhuollon toimintayksikköä kuin yliopistollista sairaalaa, niin sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella säädetylle palvelujen tuottajalle suoritetaan valtion varoista laskennallisin perustein korvaus yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesta erikoistumiskoulutuksesta
aiheutuviin kustannuksiin. Korvaus perustuu toteutuneisiin koulutuskuukausiin.
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta sairaanhoitopiirin sairaaloissa tehdään
sopimus kunkin kouluttajatahon kanssa erikseen ja ohjauspalkkion määrästä sovitaan em. sopimuksessa.
Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat perustaneet alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan, jossa on monitieteinen edustus
erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään valtion rahoitusta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille, jotka
päättävät tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Rahoitusta maksetaan erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terveysministeriön tekemän päätöksen
mukaisesti. Ministeriön päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä
nelivuotiskaudella. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta,
kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta.
Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä erityisvastuualueiden tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet
nelivuotiskausittain.
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SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
TALOUDEN NÄKYMÄT
Valtiovarainministeriön taloudellinen katsauksen (2019:48) mukaan talouskasvu näyttää vielä
lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen
kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu
hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien
odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin
ensi vuonna.
Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Hidastuvan talouskasvun seurauksena työllisyyden
koheneminen jää vähäiseksi.
Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina.
Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.
Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna kauppakonflikteihin liittyvän epävarmuuden takia. Jo ensi vuonna kasvu elpyy pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien
talouksien vetämänä. Maailmankaupan kasvu on hitainta kuluvana vuonna, mutta sekin elpyy
ensi vuodesta lähtien.
Euroalueella talousnäkymiä varjostaa tänä vuonna nopeasti hidastunut talouskasvu Saksassa.
Kuitenkin näkymien odotetaan kirkastuvan ensi vuonna. Suhteellisen vahvana pysytellyt palveluiden kysyntä tukee elpymistä. Yhdysvaltojen talouden kasvu on ollut nopeaa vahvan
kotimaisen kysynnän ja työllisyyden vetämänä.
Suomen taloudessa viime vuosina nähty hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa.
Suhdanteen viiletessä julkisen talouden alijäämän koheneminen hidastuu. Alijäämä alkaa kasvaa kuluvana vuonna ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Talous kasvaa
ennustejaksolla suurin piirtein potentiaalista vauhtiaan, ja siitä huolimatta menojen kasvu
ylittää tulojen kasvun. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino.
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa maaliskuun 2020 loppuun saakka. Työttömyysasteen lasku lähelle rakenteellisen työttömyyden tasoa lisää työmarkkinoiden kireyttä,
mikä vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työ-voimakapeikkoja talouteen. Tämän arvioidaan nostavan kansantalouden ansiokehitystä. Kehitysurassa kunta-alan ansiokehityksen
on oletettu mukailevan koko kansantalouden, vajaan 3 %:n vuotuista ennustettua ansiokehitystä. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan
työnantajilla on pulaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista. Toisaalta palkankorotuspaineita hillitsee hidastuva talouskasvu. Koska henkilöstökulut muodostavat
paikallishallinnon suurimman kuluerän, on palkkaratkaisuilla suuri merkitys paikallishallinnon
talouden kehitykselle.
Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut hetkellisesti alle 60 prosentin
rajan, mutta velkasuhde alkaa 2020-alkuvuosina kasvaa uudelleen. Viime vuonna velkasuhde
oli 58,9 % suhteessa BKT:hen. Hyvän suhdannetilanteen aikana velkasuhde on laskenut ainoastaan 4 prosenttiyksiköllä, kun se vuosina 2009–2015 kasvoi yli 30 prosenttiyksiköllä. Puskurit
seuraavan taantuman varalle ovat ohuet.
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Suotuisa suhdannetilanne on osaltaan voinut peittää alleen julkisen talouden rakenteellisia
ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevaisuudessa myös hoito- ja hoivamenoja. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä
ratkaistu.
Valtionhallinto oli viime vuonna julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Alijäämä supistuu
vielä kuluvana vuonna maltillisen menokehityksen vuoksi, mutta ensi vuonna alijäämä alkaa
kasvaa uudelleen. Menoja kasvattavat lähivuosina pääministeri Rinteen hallituksen pysyvät ja
väliaikaiset menolisäykset. Menolisäysten julkista taloutta heikentävää vaikutusta kuitenkin
vaimentaa hallituksen päättämät veronkorotukset. Valtiontalouden alijäämä asettuu noin 1
prosentin tuntumaan suhteessa BKT:hen.
SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS VUONNA 2019
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva
palvelujen kysyntä kasvoi 3,5 % tammi-elokuun 2019 aikana. Lähetteiden määrä kasvoi
2,8 % ja sähköisten konsultaatioiden määrä 8,9 %.
Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi maltillisesti 1,6 % (1 780 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 1,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
Hoitojaksojen määrä väheni 2,5 %, ja hoitopäivien määrä kasvoi 0,2 %.
Leikkaustoimenpiteiden määrä laski 2,3 % ja synnytysten määrä 15,5 %. Hoitoon pääsyä ja
saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on heikentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hoidon tarpeen arviointia odottavien osalta. Yli kolme
kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottavia oli elokuun 2019 lopussa yhteensä 1 815
henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 239, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Kysynnän kasvuun vastaamiseksi valtuusto hyväksyi kesäkuussa käyttösuunnitelmamuutoksen toiminnan laajentamiseksi kolmella leikkaussalilla, yhdellä vuodeosastolla ja päiväsairaalatoiminnan laajentamisella, mitkä lisäävät menoja hieman yli 2 miljoonalla eurolla.
Leikkaustoiminnan laajentamisen taustalla on vaativan syöpäkirurgian lisääntyminen sekä
Raahen anestesiassa tapahtuvan leikkaustoiminnan lakkaaminen. Toiminta on käynnistetty
syyskuun alussa eivätkä näiden vaikutukset vielä näy tammi-elokuun seurantatiedoissa.
Toimintatuottojen kokonaiskasvu oli 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palvelujen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-elokuussa hieman alle käyttösuunnitelman, mutta edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 4,1 %. Myynti ulkokunnille ja
muille kasvoi 2,6 %. Asiakasmaksutuotot ovat vähentyneet 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen.
Toimintakulut kasvoivat 1,5 %, mistä henkilöstökulut 3,7 %, palvelujen ostot -0,2 % sekä aineet ja tarvikkeet -3,3 %. Sairaanhoitopiirin poistot ovat kasvaneet 22,6 % johtuen vanhan
kantasairaalan kiihdytetystä poistosuunnitelmasta. Henkilöstömenoennusteen mukaan vuoden 2019 henkilöstömenot ovat ylittämässä budjetin ja kuntayhtymän kuluvan vuoden
tuloksen ennustetaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tästä johtuen sairaanhoitopiirissä käynnistetään toimintamenojen sopeuttamisohjelma vuoden 2019 loppuvuoden osalta.
Säästötoimenpiteet kohdistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kaikkiin kululajeihin siten,
että niillä ei vaaranneta hoidon saatavuutta koskevien määräaikojen täyttymistä.

26

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Yleisperustelut

TOIMINNAN JA TALOUDEN PERUSTEET VUODELLE 2020
Sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. PPSHP:lle on strategisesti tärkeää, että erikoissairaanhoidon toimintakustannukset eivät
ylitä jäsenkuntien taloudellista kantokykyä. Erikoissairaanhoidon menokasvu on koko kuntatalouden kannalta mitoitettava oikein jäsenkuntiemme järjestämisvastuulla oleviin muihin
palveluihin nähden.
Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti talouden johtamisen tavoitteina ovat talouden tasapaino ja tehokkaat ennakoivat toimenpiteet kustannusten kasvun rajoittamiseen.
Sairaanhoitopiirin resurssit (henkilöstö, koneet ja laitteet, toimitilat) mitoitetaan vastaamaan
odotettua palvelukysyntää ja palvelutuotannolle asetettuja laatuvaatimuksia ja määräaikoja.
Talousarvio ja taloussuunnitelma pohjautuvat realistiseen arvioon tuotettavien palveluiden
määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista.
Sairaanhoitopiirin omistajille on säännöllisesti tapahtuvan toiminnan ja talouden seurantaraportoinnin lisäksi informoitu sairaanhoitopiirin taloudesta kuntainfossa ja omistajaohjauksen
koordinaatiotyöryhmässä. Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtia käsitellään myös sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa.
Sairaanhoitopiirin johdon ja omistajakuntien välillä on käyty neuvotteluja sairaanhoitopiirin
tulevan vuoden talousarviosta. Sairaanhoitopiiri on sopinut talousarviovalmistelun yhteydessä
omistajakuntien kesken, että sairaanhoitopiirin oman toiminnan osalta palveluiden hintatasoon tehdään keskimäärin 2-2,5 %:n korotus.
Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon vuoden 2019 alkuvuoden toiminnan taso, väestömuutoksen ja ikärakenteen vaikutukset, 1.5.2018 voimaan tullut työehtosopimus sekä
tulevaisuuden sairaalan rakentamisesta aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset.
Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2020 ovat:
 Hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen
 Toimintatasossa lähtökohtana on vuoden 2019 toiminta
 Kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten (+0,3 %) ja ikärakenteen muutosten
(+0,5 %) vaikutuksesta
 Sähköiset palvelumuodot erityiskehittämisen kohteeksi tuottavuuden lisäämiseksi
 Työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota
- resurssien päivitys ja uudistuva henkilöstöpolitiikka keinoina
 Työehtosopimuksen vaikutukset
- sopimukset voimassa 31.3.2020 saakka, tämän jälkeen arvioitu yleiskorotuksen suuruudeksi 1 %.
 Yleinen kustannustason muutos sekä hoidon kysynnän kasvusta johtuva muuttuvien kulujen
kasvu 2 %
 Toimintaympäristön muutokset
- Esko potilastietojärjestelmän yhtiöittäminen
- Osuuskunnan käynnistyminen
- Organisaatiorakennemuutokset
- Uudistuva henkilöstöpolitiikka
Talousarvioesitykseen sisältyy Esko-potilastietojärjestelmän yhtiöittäminen. Yhtiö perustetaan siten että se voi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta. Perustettavalla osuuskunnalla
ei vielä alkuvaiheessa arvioida olevan merkittävää vaikutusta PPSHP:n talouteen. Strategian
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yhteydessä organisaatiorakenteeseen suunniteltuja muutoksia ei ole käsitelty hallituksessa,
joten ne tuodaan osaksi talousarviovalmistelua siinä vaiheessa kun niiden valmistelu on edennyt pidemmälle.
Yhteistyö perusterveydenhuollon ja omistajakuntien kanssa
Sairaanhoitopiirin toiminnan suunnittelussa yhtensä lähtökohtana on perusterveydenhuollon
järjestämissuunnitelma ja siinä sovittu työnjako yhteistoiminta-alueittain sekä suunnitelmaan
sisältyvä ohjausmalli koko palveluketjun hallintaan. Järjestämissuunnitelman tarkoituksena
on optimoida resurssien käyttöä, parantaa tuottavuutta sekä kehittää yhteistyötä alueen terveydenhuollon toimijoiden kesken. Palvelujen järjestämissuunnitelman toteutusta ohjaa
sairaanhoitopiirin hallituksen tueksi nimetty omistajaohjaukseen koordinaatiotyöryhmä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon toimijoiden kesken
on meneillään erilaisia toimenpiteitä ja selvityksiä, joiden tarkoituksena on hillitä omistajakuntien terveydenhuollon kustannusten kasvua. Tämä pitää sisällään perusterveydenhuollon
omat kehittämishankkeet, sairaanhoitopiirin sisäisten prosessien kehittämishankkeet, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön kehittäminen (hoitoketjut ja hoidon
porrastus, toiminnan organisointi) sekä erityisvastuualueen toiminnan organisointi (päivystys,
hoitoketjut, työnjako- ja keskittämisasetus).
Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat käynnistäneet syksyllä 2018 yhteisen hoito- ja palveluketjuselvitystyön eli toiminnallisen integraatiohankkeen. Tavoitteena
on löytää yhteisen tiedon analyysin avulla keskeisimmät perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon integraatiopotentiaalit ja toiminnan muutoksen tarpeet sekä
hakea vaikuttavuutta palveluketjuihin ja kustannusten kasvun hillintään. Analyysin kohteina
ovat erityisesti oululaisten yli 75-vuotiaiden ikäihmisten, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
sekä lasten ja nuorten SOTE- palvelujen käyttö. Erityisesti tarkastellaan raskaimpien SOTEpalvelujen käyttöä Oulun kaupungin, Oulun seudun yhteispäivystyksen ja Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin yksiköissä.
Selvitystyö on käynnistynyt yli 75-vuotiaiden palvelujen käytöstä vuosien 2017 ja 2018 aineistoilla. Yli 75-vuotiaiden sote-palvelujen käyttö on jaoteltu segmenteittäin ja selvitystyössä
tarkastellaan, miten yli 75-vuotiaiden oululaisten hoito- ja palveluketju toimii; esim. kotihoidon/palveluasumisen, päivystyksen, kaupunginsairaalan ja yliopistosairaalan välillä.
Selvitystyön tuloksia analysoitaessa ja toimenpide-esityksiä mietittäessä on noussut vahvasti
esille yhteisen asiakas- ja potilastiedon tarve sekä organisaatioiden välisen tiedonkulun turvaaminen.
Sairaanhoitopiiri on käynnistänyt sote-tietohallintoyhteistyön, tietojohtamisen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluketjujen kehittämishankkeen (integraatiohanke) yhdessä sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kanssa. Hanke on jatkotyötä Oulun kaupungin kanssa käynnistyneelle
hoito- ja palveluketjujen selvityshankkeelle. Hanketta rahoittavat jäsenkunnat ja siihen haetaan myös Sosiaali- ja terveysministeriöltä erillisrahoitusta.
Erityisinä selvityksen kohteina ovat olleet erikoissairaanhoidon jalkautuvat palvelut, ikääntyvien palveluketjut, Oulun seudun yhteispäivystyksen toiminnan kehittäminen, lasten ja
nuorten psykiatrisen toiminnan yhteistyöselvitys yhdessä Oulun kaupungin kanssa sekä eteläisen alueen mielenterveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa.
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
Hoidon kysynnän ennakoidaan kasvavan aikaisempien vuosien suuruisena. Taloussuunnitelman
palveluiden myyntiin on suunniteltu 4 % kasvu vuodelle 2021 ja 3 %:n kasvu vuodelle 2022.
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Muihin tuloeriin on suunniteltu 0-3 %:n kasvu. Henkilöstömenoihin on laskettu 3 %:n kasvu molemmille suunnitelmavuosille. Palvelujen ostoihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varataan 2-3
%:n kasvu. Vuonna 2021 varaudutaan 5,1 milj. euron suuruiseen alaskirjaukseen Oulun Keskuspesula Oy:ltä lunastettavan ja
käytöstä poistettavan pesularakennuksen johdosta.
Poistoihin on lisäksi laskettu valmistuvien uudisrakennusten poistot (Kehitysvammahuolto,
keittiö, parkkihalli, sädehoitokeskus). Mahdolliset toiminnalliset muutokset valmistellaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä ja sisällytetään osaksi
sairaanhoitopiirin omistajaohjausta sekä rahoitus- ja kehittämissuunnitelman valmistelua.
TALOUSARVIOVUODEN TOIMINNAN MUUTOKSET JA VERTAILTAVUUS
Sairaanhoitopiirin talousarviovuoden 2020 tulo- ja menoarvioita on verrattu sairaanhoitopiirin
tasolla sekä vuoden 2018 tilinpäätöstietoihin että vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan. Vuodet
2018 ja 2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2020 talousarvioon nähden, sillä vuosiin
sisältyy mm. seuraavat toiminnalliset muutokset:
 Oulaskankaan sairaalan synnytykset loppuivat joulukuussa 2018 ja siirtyivät osin Ouluun ja
osin Keski-Pohjanmaan ja Kainuun keskussairaaloihin.
 Raahen sairaalan anestesiassa tapahtuvan leikkaustoiminta loppui kesällä 2019 ja toiminta
siirtyi OYSissa ja Oulaskankaalla tapahtuvaksi.
 Esko-potilastietojärjestelmän yhtiöittämisen tavoitteena on, että yhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta. Talousarviossa on huomioitu yhtiön laskutus sairaanhoitopiirille
palveluiden ostoissa ja vastaavasti henkilöstömenojen vähennyksenä.
 OYS:n vanha rakennuskanta tullaan purkamaan vaiheittain valtuuston hyväksymän Tulevaisuuden Sairaala - Masterplanin mukaisesti. OYS:n rakennusten poistosuunnitelma on
muutettu siten, että kunkin rakennusosan poistoaika määritetään päättyväksi sen suunniteltuun purkamishetkeen mennessä erillisen suunnitelman mukaisesti. Tämä korottaa
rakennusten vuotuisia poistoja noin 3 milj. euroa jo vuosille 2019-2022.
 Hoito- ja palveluketjujen integraatiohankkeeseen on varattu kunnilta laskutettavaa erillisrahoitusta 750.000 € (9,4 työpanosta).
TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU
Sairaanhoitopiirin hallitus vahvistaa vuosittain sairaanhoitopiirin hinnoittelun ja laskutuksen
periaatteet palveluhinnastoilla. Tuotehinnat määritellään kalenterivuodeksi etukäteen ja ne
ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden. Tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pääperiaatteisiin ei ole suunniteltu muutoksia vuodelle 2020.
Tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: DRG-tuotteet (välisuoritteineen), hoitopäivätuotteet ja
avohoitokäyntituotteet. DRG-perusteisesti laskutetaan somaattinen vuodeosastohoito, päiväkirurgia ja siihen rinnastettava muu toiminta. Medisiinisen tulosalueen avohoito laskutetaan
välisuoriteperusteisesti, lukuun ottamatta kardiologisen osaston polikliinista toimintaa, joka
laskutetaan avohoitokäyntituotteina (nk. oma tuotteistus). Psykiatrinen vuodeosastohoito,
lääkinnällinen kuntoutus sekä avohoito lukuun ottamatta medisiinistä tulosaluetta, laskutetaan oman tuotteistuksen mukaisesti.
Välisuoriteperusteisessa laskutuksessa kuntalaskutus muodostuu keskimääräisestä käynnin
peruskustannuksesta sekä käynnin aikana tai käyntiin liittyvien tutkimusten kustannuksista.
Näiden erikoisalojen vuodeosastolla tapahtuva avohoitotoiminta laskutetaan samoin perustein. Yhteispäivystyksen osalta keskimääräinen käynnin peruskustannus on jaettu useampaan
hintaluokkaan perustuen potilaan hoidon kiireellisyysarvioon ja resurssitarpeeseen.
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Palveluiden hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella perustuen tulos- ja vastuualueittain tehtävään kustannuslaskentaan. Omakustannushinta sisältää suoritteen tuottamisesta
aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset.
Talousarviovuoden 2020 välisuoritteiden hinnoittelu leikkaustoimenpiteiden, hoitopäivien ja
avohoidon peruskustannusten osalta pohjautuvat toteutuneisiin kustannuksiin vuonna 2018
ja niitä on tarkistettu 2 %:n kustannustason korotuksella. Lisäksi kustannuksissa on huomioitu
vanhan sairaalan osalta nopeutetusta poistoajasta johtuvat korkeammat poistot. Laboratoriopalveluiden osalta hinnat oletetaan olevan vuoden 2019 tasolla.
Oman tuotteistuksen osalta hintoja on nostettu keskimäärin 2 % vuoden 2019 tasosta ja hintamuutokset vaihtelevat tulosalueittain -4 %:sta +4 %:iin.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on käytössä jäsenkunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi tasausjärjestelmä,
joka on järjestetty perussopimuksen 21 §:n mukaisesti hoitokustannusten tasausrahaston avulla. Voimassa olevan valtuuston päätöksen mukaisesti tasausrahaston varoja käytetään
yksittäisen potilaan tilivuoden aikana jäsenkunnalle yli 100.000 euroa ylittävien tutkimusten,
toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kaikkien kustannusten tasaamiseen. Tasausmaksun jäsenkuntakohtainen suuruus selvitetään tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden aikana
toteutuneiden potilaskohtaisten kustannusten perusteella.
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KONSERNIOHJAUS
Kuntalaissa määritellään konsernijohdon tehtävät. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin johtamisesta, ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.
PPSHP-konsernin toiminnot on järjestettävä siten, että
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
Vastuu johtamisesta (toiminnasta ja taloudesta) on selkeä kaikilla organisaation tasoilla
Konsernin talous pysyy tasapainossa
Toiminnassa huomioidaan konsernin kokonaisetu
Suunnitellut toiminnan tehostamistoimenpiteet ja rakennejärjestelyt toteutetaan
Sisäisen valvonnan vastuut ovat selkeät jokaisella esimiesasemassa olevalla henkilöllä
Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla varmistetaan häiriötön palvelutuotanto ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
o Konserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja hallintakeinoja suunnitellaan, toteutetaan sekä seurataan.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on vahvistanut kuntayhtymän konserniohjeen. Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntayhtymäkonserniin kuuluvien yhteisöjen
omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Valtuusto linjaa tarvittavat kuntayhtymän omistajapoliittiset tavoitteet kuntayhtymän strategian yhteydessä. Hallituksen
roolin vahvistamiseksi konserniohjetta on täydennetty yhtymähallinnon kirjeellä, jossa on annettu mm. tarkemmat ohjeet osavuosikatsausten raportointivelvoitteesta konserniin
kuuluville yhteisöille.
PPSHP-konserni
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on konsernin emoyhteisö, johon kuuluvat
tytäryhteisöinä Oulun Keskuspesula Oy, Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö, Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne, Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju, Kiinteistö Oy Medikomppania
ja Pohjois-Suomen Leikkaus Oy. Merkittäviä osakkuusyhteisöjä ovat FinnHEMS Oy ja Liikelaitoskuntayhtymä NordLab.
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Tytäryhteisöt
Oulun Keskuspesula Oy (omistusosuus 80,4 %) on PPSHP:n konserniyhtiö, joka tuottaa tekstiilihuoltopalvelut sairaanhoitopiirille. Yhtiö on yksi Suomen suurimmista tekstiilien huolto- ja
vuokrauspalveluja tuottavista yrityksistä. Yhtiö toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä
(in-house – yksikkö). Yhtiön toiminta-alue ulottuu alihankkijoiden välityksellä KeskiPohjanmaalta Pohjois-Lapin perukoille. Päivittäin yhtiö pesee noin 13.000 kg pyykkiä ja toimittaa noin 30 000 tekstiiliä asiakkailleen. Yhtiön palveluksessa on nykyisin noin 90 henkilöä.
Tekstiilihuoltopalveluihin kuuluu tekstiilien hankinta, vuokraus, pesu, viimeistely, pakkaaminen ja korjaus. Yhtiöllä on käynnissä uuden toimitilan rakentamisprojekti. Yhtiön toimitilat
siirtyvät vuoden 2020 aikana Oulun yliopistollisen sairaalan läheisyydestä suunnitellun uuden
sairaalarakentamisen tieltä Oulun Ruskon alueelle.
Oulaskankaan sairaalan kiinteistöt omistavan Kiinteistö Oy Medikomppanian (omistusosuus 100
%) toimintaideana on huolehtia toimitilojen omistamisesta, kunnossapidosta ja korjauksista.
Yhtiön strategiana on harjoittaa suunnitelmallista ja pitkäjänteistä korjaus- ja huoltotoimintaa omistamissaan kiinteistöissä. Strategian mukaisella toimintatavalla on mahdollista
ennakoida tulevia korjaustarpeita ja välttää ongelmien syveneminen. Kiinteistötoiminnan
eriyttäminen varsinaisesta sairaalatoiminnasta mahdollistaa sairaalan voimavarojen suuntaamisen sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen toiminnan kehittämiseen yhtiön huolehtiessa
toimitiloista.
Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiön, Tertun (omistusosuus 100 %) tarkoituksena on
säädekirjan mukaan tukea terveydenhuollon ja terveystieteen tutkimusta ja järjestää alan
koulutuksen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, järjestämällä asiantuntijapalveluja
sekä
toteuttamalla
koulutustilaisuuksia
lähinnä
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kunnissa. Säätiö toteuttaa ja koordinoi
tutkimusta sekä koulutusta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Säätiö harjoittaa myös alaan liittyvää tutkimustoimintaa ja
neuvontaa.
Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne ja Kiinteistö Oy Heikinharju -nimiset sairaanhoitopiirin täysin omistamat kiinteistöyhtiöt vuokraavat tiloja ulkopuolisille toimijoille rakennusten
vapauduttua ja jäätyä tyhjiksi sairaanhoitopiirin varsinaisesta toiminnasta 1990-luvulla. Tavoitteena on, että kiinteistöyhtiöt saavat tuloillaan katettua menonsa eivätkä siten aiheuta
kuluja sairaanhoitopiirin varsinaiselle toiminnalle. Yhtiöiden tulee toimia siten, että kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ja kiinteistöjen vuokrausaste pidetään mahdollisimman
korkeana. Yhtiö peruskorjaa ja kunnostaa kiinteistöjään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti taloustilanteen sallimissa puitteissa. Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteen koko
osakekannan ja Päivärinteen maa-alueen myynti on sairaanhoitopiirillä ajankohtainen.
Sairaanhoitopiiri osti vuonna 2012 aikana Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:n Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön omistamat osakkeet. Sairaanhoitopiirin omistusosuus yhtiöstä on 97 %. Muut
omistajat ovat Lapin sairaanhoitopiiri ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole toimintaa.
Osakkuusyhteisöt
Sairaanhoitopiirin merkittävä osakkuusyhtiö FinnHEMS Oy on vuonna 2010 perustettu yhtiö,
jonka tehtävänä on vastata suomalaisen lääkäri- ja lääkintähelikopteripalvelun tuottamisesta
ja toimia yliopistollisten sairaanhoitopiirien strategisena kumppanina ensihoitopalvelussa.
FinnHEMS on verotusasemaltaan yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka omistavat yhtä suurin osuuksin Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä. FinnHEMS vastaa
lentoyhtiöiden kilpailuttamisesta ja sopimuksista sekä valvoo toiminnan toteuttamista ja laa-
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tukriteerien täyttymistä. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat alueellaan tarvittavan lääkäri- tai lääkintähelikopterin lääkinnällisestä toiminnasta. FinnHEMSin toimintaa rahoittaa
tällä hetkellä Suomen valtio. Suomen Valtio on asettanut tavoitteekseen, että se ostaisi FinnHEMSin kaikki osakkeet ja ottaisi vastuulleen lääkärihelikopteripalveluiden toteutuksen ja
hallinnoinnin kahdeksassa tukikohdassa viimeistään vuoden 2022 alussa.
Lääkärihelikopteritoiminta on osa terveydenhuoltolain määrittelemää ensihoidon kokonaisuutta, joka muodostuu ensihoidosta ja siihen liittyvistä tukipalveluista, kuten lentotoiminnasta,
tukikohdista ja maayksiköistä. Yhtiön Oulun tukikohta sijaitsee tällä hetkellä Oulunsalon lentokentän alueella.
Liikelaitoskuntayhtymä NordLab
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat perustaneet yhteisen
laboratoriotoimintaan keskittyvän organisaation, joka viralliselta nimeltään on PohjoisSuomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ja kutsumanimeltään NordLab. NordLabin omistavat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, KeskiPohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Vuoden 2013 alusta lähtien erityisvastuualueiden laboratoriotoiminta siirtyi
sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti osaksi liikelaitoskuntayhtymää. NordLabin palveluksessa on noin 600 työntekijää. Yhtiön liikevaihto on noin 63 miljoonaa euroa ja tutkimuksia
tehdään noin 8,5 miljoonaa vuodessa.
NordLabiin kuuluu viisi aluelaboratoriota, jota kutakin johtaa aluelaboratorion johtaja. Aluelaboratorioiden sijaintipaikat ovat Rovaniemi, Kemi, Oulu, Kajaani ja Kokkola.
Aluelaboratoriot tuottavat laboratoriotutkimuksia alueensa sairaaloille, ja terveyskeskuksille
ja muille asiakkaille. Erityisvastuualueen kunnat voivat neuvotella NordLabin kanssa terveyskeskuslaboratorioidensa liittymisestä liikelaitokseen oman aikataulunsa ja halunsa mukaan.
NordLabille asetettavat omistajaohjaukselliset tavoitteet
NordLabin tehtävänä on tuottaa omistajilleen ja omistajien jäsenkunnille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja kehityksestä. NordLab on perustettu
sairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien sisäistä yhteistä palvelutuotantoa varten.
 NordLabin toimialue on sen omistajien ja niiden jäsenkuntien alue.
 NordLabin toiminta on kaikilta osin osa kunnallisia lakisääteisiä tehtäviä, eikä se kilpaile
yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa. NordLab ei laajenna toimintaansa yksityisille markkinoille, eikä osallistu yksityisen sektorin tarjouskilpailuihin.
 NordLab voi myydä kilpailuneutraliteetin erityisesti vaarantumatta tilapäistä ylikapasiteettiaan markkinoille vähäisen määrän liikevaihdostaan. Markkinoille myytävät palvelut
hinnoitellaan vallitsevan kilpailutilanteen mukaisesti ja hinnoitteluperusteet voidaan tarvittaessa riittävän selkeästi osoittaa.
 NordLab noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin PPSHP:n valtuuston hyväksymää konserniohjetta
 NordLab toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä, jolta eritysvastuualueen sairaanhoitopiirit ostavat laboratoriopalvelut
 NordLabin toimintaa ohjaavat perustamissuunnitelman yhteydessä asetetut tavoitteet. Näitä ovat mm. kustannustehokkuuden parantaminen.
 NordLabin toimintaa ja taloutta kehitetään yhtymäkokouksen ja johtokunnan asettamien
tavoitteiden mukaisesti.
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NordLabin ja Fimlabin omistajina olevat sairaanhoitopiirit sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat käynnistäneet selvityksen laboratoriotoimintaa koskevasta laajasta
yritysjärjestelystä. Tarkoituksena on selvittää, voidaanko laboratoriotoiminnot organisoida
yhteen osakeyhtiöön tai konserniin, joka tuottaa julkisen terveydenhuollon edellyttämiä palveluja sidosyksikköasemassa kaikille omistajilleen.
Tavoitteena yhteistyössä olisi laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen sekä kotimaisen laboratoriotoiminnan kehitysedellytysten, palveluiden saatavuuden ja
tarvittavien osaamisresurssien turvaaminen. Yhtiömuotoinen yhteistyö voisi mahdollistaa laboratorioiden tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämisen paremmin muun muassa
päällekkäisyyksiä karsimalla ja tehostamalla investointien käyttöä. Oleellista on myös keskussairaalalaboratorioiden ylläpitämien laajojen palveluvalmiuksien ja kapasiteetin käyttöasteen
optimointi. Mahdollinen yritysjärjestely tässä mittaluokassa edellyttää keskeisten hyötyjen ja
mahdollisten haittojen selvittämistä sairaanhoitopiirien päätöksenteon perustaksi.

OYS-Erva osuuskunnan perustaminen
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat kesän 2019 aikana
perustaneet yhteisen osuuskunnan, jonka nimeksi tulee Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta. Osuuskunnan tehtävänä on alkuvaiheessa tuottaa omistajilleen OYSErva sairaanhoitopiireille valikoituja ja erikseen sovittavia erikoissairaanhoidon palveluita
hankintalain mukaisena sidosyksikkönä. Osuuskunnan omistussuhteet määräytyvät sairaanhoitopiirien asukaslukujen suhteessa, jolloin osuuskunta on osa PPSHP-konsernia. Tavoitteena on
että Osuuskunnan ja sen tytäryhtiön, ns. osaamisen jakamisen yhtiön, toiminta käynnistyy
vuoden 2019 lopulla.

Esko-järjestelmän yhtiöittäminen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suunnittelee yhdessä muiden Esko-potilastietojärjestelmää käyttävien sairaanhoitopiirien sekä Oulun kaupungin kanssa Esko–ohjelmistokehityksen
yhtiöittämistä. Muodostettavan Inhouse-yhtiön toiminta-ajatuksena on kehittää Eskojärjestelmäperhettä ja tarjota Eskoon liittyviä palveluja omistajilleen sekä näiden yhteisyrityksille, liikelaitoksille ja julkisomisteisille yhtiöille. Yhtiöittäminen mahdollistaa Eskon
tarjoamisen myös uusille asiakkaille. Esko–yhtiöstä tulee PPSHP:n tytäryhtiö ja siihen siirtyy
sairaanhoitopiiristä noin 20-25 työntekijää. Tavoitteena on että yhtiö aloittaa toimintansa
vuoden 2020 alusta.
Yhtiöittämisen suunnittelun rinnalla on käynnistetty Eskon perusterveydenhuollon ominaisuuksien suunnittelu ja tavoitteena on mahdollistaa Esko-järjestelmän käyttö myös
perusterveydenhuollossa.
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TOIMINTATAVOITTEET
TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien yhteenlasketun väkiluvun arvioidaan olevan 410 221 vuoden
2020 lopussa. Hoidettavien potilaiden määräksi arvioidaan olevan 140 500 vuonna 2020. Jäsenkuntien potilaita arvioidaan olevan 125 000, 3,2 % enemmän kuin vuonna 2018.
Sairaanhoitopiirin kuntalaskutettavien avohoitokäyntien määrän arvioidaan olevan noin 635
000 kpl vuonna 2020, joka on noin 4,5 % enemmän kuin vuonna 2018.
Hoitopäivien määräksi arvioidaan 244 000 vuonna 2020. Nousua kuluvan vuoden suunnitelmaan
on 1,6 %. Vuodeosastohoitojaksojen määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla ollen 54
000.
Vuoden 2020 alussa koko sairaanhoitopiirissä on 830 sairaansijaa. Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika on suunnitelman mukaan 4,5 vrk. Koko sairaanhoitopiirin keskimääräinen
hoitoaika kuvaa huonosti eri erikoisalojen tavoitteita. Somaattisten erikoisalojen keskimääräisen hoitoaika on vuonna 2019 noin 3,7 vrk ja psykiatrian vuodeosastojen 18 vrk.
Leikkausten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2019 suunnitelman tasolla, 39 500. Synnytysten määrän arvioidaan yhä laskevan. Vuonna 2020 synnytysten määrän OYS:ssa odotetaan
olevan 3 350.
Kehitysvammahuollon tulosalueella laitospaikkojen määrä pysyy vuoden 2019 tasolla. Avohoitokäyntien määrän arvioidaan kasvavan 1,8 %.
Taloudellisuustavoite sairaanhoitopiirin oman sairaanhoidon palvelutuotannon jäsenkuntalaskutuksesta asukasta kohden vuodelle 2020 on 1128 euroa sisältäen ensihoidon laskutuksen. Se
on 47 euroa (4,4 %) enemmän kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa ja 108 euroa (10,6 %)
enemmän kuin tilinpäätöksessä 2018.

35

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Toimintatavoitteet

TALOUSARVION SITOVAT TAVOITTEET
Kuntayhtymän valtuustolle esitetään, että sairaanhoitopiirin valtuustolle raportoidaan sairaanhoitopiiritasoiset sitovat tavoitteet ja tulokset. Sairaanhoitopiirin hallitukselle
esitetään sitovat tavoitteet sekä tulosalue- että sairaanhoitopiiritasolla.
1.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla:


o

Lähetteen käsittelyaika on alle 21 vrk

o

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa

o

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa



Toimintatuotot toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla



Jäsenkuntalaskutus toteutuu enintään suunnitellun mukaisesti



Toimintamenot yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti



Henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti



Tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen



Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosan mukaisesti



Lainakannan netto-osuuden muutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti

2.

3.

Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut sitoviksi ilmoitetut tavoitteet:

Hallitukseen nähden sitovat tavoitteet tulosaluetasolla:


Toimintatuotot (pl. tulosalueen sisäiset tulot) toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla



Toimintamenot toteutuvat enintään talousarviossa esitetyllä tavalla (pl. tulosalueen sisäiset menot)



Henkilöstökulut toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla



Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosassa esitetyllä tavalla
Konsernin tytäryhtiöt ja säätiö
Kuntayhtymän tytäryhteisöjen toiminta tukee osaltaan sairaanhoitopiirin tehtävän ja
toiminta-ajatuksen toteutusta ja tytäryhteisöjen johtamisessa noudatetaan vahvistettua konserniohjetta. Tytäryhteisöjen tulee kattaa toiminnastaan aiheutuneet menot.

4.
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Vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelma on ohjeellinen sairaanhoitopiirin tasolla ja
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YHTEENVETO
Tuloslaskelman sitovuudet
Valtuustoon nähden sitovat:
Sairaanhoitopiiri
Toimintatuotot yhteensä
Jäsenkuntalaskutus
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Tilikauden tulos
Investoinnit yhteensä
Lainakannan muutokset
Hallitukseen nähden sitovat:
Yhtymähallinto
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Medisiininen TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Operatiivinen TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Lasten ja naisten TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Psykiatrian TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Kehitysvammahuollon TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Oulaskankaan TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut
Sairaanhoidollisten palv. TA
Toimintatuotot yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Toimintakulut yhteensä (pl. TA:n sisäiset erät)
Henkilöstökulut

Sitovuus 1)

Määrärahat

B
B
B
B
N
N
N

696 463 541
462 710 480
662 320 024
370 332 659
836 604
180 715 000
147 100 000

B
B
B

65 820 509
64 404 764
28 492 208

B
B
B

213 111 238
211 128 075
64 587 953

B
B
B

264 267 940
263 316 084
114 763 276

B
B
B

88 371 227
87 022 474
40 497 467

B
B
B

63 176 317
61 349 396
36 283 549

B
B
B

8 558 356
8 222 802
5 611 377

B
B
B

32 600 739
31 942 014
13 707 712

B
B
B

150 721 998
125 099 200
66 389 116
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INVESTOINTIOSA
Sitovuus 1)
Määrärahat
Yhtymähallinto
N
158 820 000
Medisiininen TA
N
1 758 500
Operatiivinen TA
N
4 216 000
Lasten ja naisten TA
N
705 000
Psykiatrian TA
N
15 000
Kehitysvammahuollon TA
N
0
Oulaskankaan TA
N
515 000
Sairaanhoidollisten palv. TA
N
14 685 500
SHP yhteensä
N
180 715 000
1) N=sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

Strategiasta johdetut tavoitteet vuodelle 2020
Mittari

Yksikkö

Vertailuarvo

Tavoitearvo

Seurantajakso

POTILASLÄHTÖIYYS TOIMINNAN JA LAADUN PERUSTANA
ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Palvelukokemus
Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit

%

2019 arvo

90% tai yli

1kk

lkm

2019 arvo

lkm nousee

1kk

vrk

2019 arvo

pienenee

1kk

lkm /
1000 hoitopäivää
%

2019 arvo

vähenee

1kk

2019 arvo

laskee

3kk

ei vertailuarvoa

etenee

vuosi

HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika
Hoitoon liittyvät infektiot
30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen
jälkeinen
suunnittelematon
INTEGRAATIO
JA YHTEISTYÖpaluu
Palveluketjuhankkeen laajeneminen
maakunnalliseksi
Osuuskunnan osaajapoolien määrä

lkm

ei vertailuarvoa

5

vuosi

TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA
Kustannukset / hoidettu potilas

euroa

2020 TA

Talousarvion mukainen

1kk

Talousarvion mukainen

1kk

Avohoitokäynnit + hoitopäivät / työpanos
lkm
2020 TA
(talousnäkökulma)
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ - "ELÄMÄSI TYÖPAIKKA"
Työnimu
%
68,5% (2018 mitä kuuluu
kyselyn tulos)
Sairauspoissaolokustannukset
eurot
2019 arvo
Vaihtuvuus ja erosyyt

%

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen
päiviä / osallistuja
osallistuja
KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA
Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat)
pisteet
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vuosi
75% tai yli
vähenee

4kk

2019 arvo

90% tai yli

vuosi

TP 2019

Nousee

vuosi

8,7

yli 8,6

vuosi

Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit)

pisteet

uusi mittari

Tutkimuksen laatu

pisteet

2016-2018 pisteet

vuosi
nousee

vuosi
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TULOSLASKELMAOSA
TULOSLASKELMAOSA

Tilinpäätös

Käyttösuunn.

Talousarvio

Muutos-%

Muutos-%

Suunnitelma

Suunnitelma

2018

2019

2020

KS19

TP18

2021

2022

Toimintatuotot
Myyntituotot

597 244 401

626 726 978

650 597 019

3,8 %

8,9 %

673 759 998

689 887 437

417 754 393

443 062 730

462 710 480

4,4 %

10,8 %

480 802 937

492 823 010

-josta ulkokunnat ja muut

83 907 690

87 076 200

89 660 290

3,0 %

6,9 %

93 246 758

95 577 926

-josta välitetyt

36 993 251

38 000 000

37 600 000

-1,1 %

1,6 %

38 000 000

38 000 000

-josta evo

14 642 409

14 238 143

14 800 062

3,9 %

1,1 %

14 665 287

15 105 246

-josta muut myyntituotot

43 946 658

44 349 905

45 826 187

3,3 %

4,3 %

47 045 016

48 381 254

35 469 069

36 660 610

35 695 026

-2,6 %

0,6 %

37 440 448

38 280 762

Tuet ja avustukset

5 136 388

5 283 935

5 500 843

4,1 %

7,1 %

5 442 453

5 605 727

Muut toimintatuotot

6 622 576

4 650 654

4 670 653

0,4 %

-29,5 %

4 323 246

4 452 943

644 472 434

673 322 177

696 463 541

3,4 %

8,1 % 720 966 145

738 226 868

1 815 029

2 320 000

3 215 000

38,6 %

77,1 %

2 500 000

2 320 000

Henkilöstökulut

349 151 378

354 672 225

370 332 659

4,4 %

6,1 %

381 113 596

392 691 004

-josta palkat ja palkkiot

279 068 875

286 139 430

296 934 195

3,8 %

6,4 %

305 576 602

314 887 901

-henkilösivukulut

70 082 503

68 532 794

73 398 463

7,1 %

4,7 %

75 536 993

77 803 103

Palvelujen ostot

136 683 301

146 698 163

149 918 862

2,2 %

9,7 %

152 639 188

156 078 364

-josta jäsenkunnat

Maksutuotot

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut

-josta välitetyt
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-josta apteekkitarvikkeet
-josta hoitotarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut

36 544 972

38 000 000

37 600 000

-1,1 %

2,9 %

38 000 000

38 000 000

116 241 777

122 049 508

122 583 889

0,4 %

5,5 %

126 261 406

130 049 248

31
42
3
18

743
201
501
024

477
203
612
926

35
43
3
14

035
914
217
817

092
693
328
078

37
44
5
14

144
012
121
363

125
801
225
389

6,0
0,2
59,2
-3,1

%
%
%
%

17,0
4,3
46,3
-20,3

%
%
%
%

38
45
4
14

258
333
800
794

449
185
000
291

406
693
944
238

202
181
000
119

623 602 995

641 454 301

662 320 024

3,3 %

22 684 468

34 187 876

37 358 517

9,3 %

64,7 %

43 857 664

41 546 134

-254 501

-286 800

-95 400

-66,7 %

-62,5 %

-483 110

-479 309

5 375

6 000

5 000

-16,7 %

-7,0 %

6 180

6 365

Muut rahoitustuotot

165 959

144 000

144 000

0,0 %

-13,2 %

148 320

152 770

Korkokulut

403 376

425 000

225 000

-47,1 %

-44,2 %

625 750

626 523

22 460

11 800

19 400

64,4 %

-13,6 %

11 860

11 922

22 429 967

33 901 076

37 263 117

9,9 %

66,1 %

43 374 554

41 066 824

32 098 053

33 418 463

36 426 513

9,0 %

13,5 %

42 619 308

39 144 887

Satunnaiset erät

18 564 188

0

0

*

*

0

0

Satunnaiset tulot

21 645 764

0

0

*

*

0

0

3 081 576

0

0

*

*

0

0

8 896 102

482 613

836 604

*

*

755 246

1 921 937

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot

Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Satunnaiset menot
TILIKAUDEN TULOS

6,2 % 679 608 480

39
46
4
15

699 000 735
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Talousarviovuoden 2020 toimintatulot
Toimintatulot, jotka koostuvat myynti- ja maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä vuokraja muista toimintatuotoista arvioidaan 696,5 milj. euron suuruiseksi talousarviovuodelle 2020.
Tämä on 3,4 % suurempi kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelman tulot ja 8,1 % suurempi kuin tilinpäätöksen 2018 toteuma. Myyntituotot ovat 93,4 % kaikista toimintatuotoista.

14 795 719

8 435 000

22 595 468

14 800 062

Sairaalapalvelujen myynti
jäsenkunnille

37 600 000

Sairaalapalvelujen myynti muille
Välitettyjen palvelujen myynti

89 660 290

Yliopistosairaalan
erityisvaltionosuus
Perusterveydenhuollon myynti
462 710 480

Kehitysvammahuollon myyni
Muut tuotot

Jäsenkuntamyynnin arvio perustuu vuoden 2019 toteumaennusteeseen sekä arvioon vuoden
2020 palvelujen kysynnän kasvusta (erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit +4,5 %, hoitopäivät
+3,4 % vrt. vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan). Hoidettavien potilaiden määrän arvioidaan
kasvavan 3,2 % käyttösuunnitelmaan verrattuna.
Sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2020 on talousarviossa
462,7 milj. euroa (+4,4 % KS 2019) mistä ensihoidon osuus on 22,1 milj. euroa (v. 2019: 22,1
milj. euroa) ja apuvälineiden osuus on 9,3 milj. euroa (v. 2019: 8,8 milj. euroa). Vuoden 2019
käyttösuunnitelmassa on huomioitu lisätalousarvion (Valtuusto 4.6.2019) vaikutus jäsenkuntamyyntiin 1,5 milj. euroa (4 kk). Koko vuodelle vaikutus on 4,5 milj. euroa ja tähän
verrattuna kasvu on 3,7 %.
Palveluiden hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella perustuen tulos- ja vastuualueittain tehtävään kustannuslaskentaan. Omakustannushinta sisältää suoritteen tuottamisesta
aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset.
Talousarviovuoden 2020 välisuoritteiden hinnoittelu leikkaustoimenpiteiden, hoitopäivien ja
avohoidon peruskustannusten osalta pohjautuvat toteutuneisiin kustannuksiin vuonna 2018 ja
niitä on tarkistettu 2 %:n kustannustason korotuksella. Lisäksi kustannuksissa on huomioitu
vanhan sairaalan osalta nopeutetusta poistoajasta johtuvat korkeammat poistot.
Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kesäkuun 2014 kokouksessaan, että sairaanhoitopiiri järjestää ensihoitopalvelun yhdessä Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa
yhteistoimintasopimuksin terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti vuosina 2015–2017, sopimukseen sisältyi optio vuodelle 2018, joka käytettiin. Tällöin päätettiin myös kustannusten
jakomallista ns. tarvepainotetun kapitaation perusteella, joka on voimassa toistaiseksi. Kustannusjakomallissa jäsenkunnan maksuosuus on riippuvainen sairastavuudesta ja kunnan
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väestörakenteesta. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 4.6.2018 jatkaa yhteistoimintasopimuksia molempien pelastuslaitosten kanssa vuodelle 2019 sekä optiovuotena
vuosi 2020. Selvitys ensihoidon tuottamisesta jatkossa omana toimintana on käynnistynyt.
Sairaanhoitopiirin palveluiden myynti muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille arvioidaan
olevan 89,7 milj. euroa (+3,0 % v. 2019 verrattuna). Kehitysvammahuollon myynniksi arvioidaan 8,4 milj. euroa ja perusterveydenhuollon päivystyksen myynniksi 14,8 milj. euroa.
Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen on pienentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2014 sairaanhoitopiirin korvaus oli 14,4 milj. euroa, kun vuoden
2019 korvaus on 11,3 milj. euroa. Vuonna 2020 sairaanhoitopiiri arvioi saavan koulutuskorvausta noin 11,3 milj. euroa. Vähentynyt valtionkorvaus asettaa suuria haasteita lääkäri- ja
hammaslääkärikoulutuksen järjestämiseen kun samanaikaisesti koulutettavien määrä on kasvanut. Osa koulutuksen kustannuksista jää kuntien rahoitettavaksi. Terveyden tutkimukseen
arvioidaan valtion tasolla saatavan noin 25 miljoonaa euroa, mistä Oys-erva tutkimustoimikunnan osuus on 13,7 % eli 3,4 milj. euroa.

Tuloslaskelman mukaiset maksutuotot sisältävät asiakasmaksutulot, valmiusrahastoon kannettavan maksun ja sekä muita palvelumaksuja. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 24,6 milj.
euroa (2018: 24,4 milj. euroa), mistä erikoissairaanhoidon osuus 23,5 milj. euroa (23,2), kehitysvammahuollon 0,9 milj. euroa (0,2) ja perusterveydenhuollon päivystyksen 1,0 milj. euroa
(1,0).
Valmiusrahastomaksulla, jonka maksuperusteena on euroa/ jäsenkunnan asukas, katetaan
yleisestä valmiudesta, potilasvakuutusmaksusta sekä projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvat kustannukset. Valmiusrahaston suuruus on useamman vuoden ollut 23 euroa/asukas.
Vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi samansuuruinen maksu. PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutusmaksu on vaihdellut viime vuosina huomattavasti. Potilasvakuutusvelka tarkistetaan ja lasketaan joka vuosi vastuuvelan vaihtelusta
johtuen. Vuoden 2020 talousarvioon potilasvakuutusmaksuun ja myrkytyskeskuksen jäsenmaksuun varataan yhteensä 6,7 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2020 toimintamenot
Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 662,3 milj. euroa. Toimintakulujen lisäykseksi vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden esitetään 6,2 % sekä 2019
käyttösuunnitelmaan verrattuna 3,3 %. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa on huomioitu lisätalousarvion (Valtuusto 4.6.2019) vaikutus 1,765 milj. euroa (4 kk). Koko vuodelle
kustannusvaikutus on 5,3 milj. euroa ja tähän verrattuna kasvu on 2,7 %.
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Sairaanhoitopiirin suurimmat menoerät:

Henkilöstökulut yhteensä
Hoitotarvikkeet
Välitettyjen asiakaspalvelujen ostot
Apteekkitarvikkeet
Laboratorio- ja rtg-palvelut
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut
Ensihoito- ja ensivastepalvelut
Kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeet
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Muut palvelut
Kuntoutustarvikkeet
Lämmitys, sähkö ja vesi
Vakuutukset

Milj. euroa
370,3
44,0
37,6
37,1
29,7
22,6
18,8
11,8
9,3
7,5
7,0
6,9
6,8

%-osuus
55,9 %
6,6 %
5,7 %
5,6 %
4,5 %
3,4 %
2,8 %
1,8 %
1,4 %
1,1 %
1,1 %
1,0 %
1,0 %

Yllä mainitut 13 suurinta menoerää kattavat noin 92 % sairaanhoitopiirin kaikista menoista.
Henkilöstömenojen osuus kaikista menoista on noin 55,9 %. Henkilöstöresurssien optimaalisella käytöllä ja työnjaolla on erityisen suuri merkitys sairaanhoitopiirin kustannusten
hallinnassa.
Henkilöstömenoihin on arvioitu 4,4 % kasvu sairaanhoitopiirin tasolla edellisen vuoden käyttösuunnitelmaan verrattuna. Vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa on huomioitu lisätalousarvion
(Valtuusto 4.6.2019) vaikutus henkilöstömenoihin 0,925 milj. euroa (4 kk). Koko vuodelle kustannusvaikutus on 2,8 milj. euroa ja tämä huomioituna kasvu on 3,8 %.
Vuoden 2019 talousarvioon varattiin 4,5 %:n kasvuvara verrattuna vuoden 2018 käyttösuunnitelmaan. Tämä on noin 2 %:n kasvu suhteessa vuoden 2018 tilinpäätökseen.
Henkilöstömenoennusteen mukaan vuoden 2019 käyttösuunnitelma henkilöstömenojen osalta
on ylittymässä noin 3,2 milj. eurolla. Myös työpanoksen määrä on kasvanut käyttösuunnitelmaan nähden vuoden 2019 aikana mm. potilasturvallisuuden sekä hoitotakuun toteutumisen
varmistamisen vuoksi, vierihoitorinki tarpeen kasvusta ja kasvaneiden sairauspoissaolojen
johdosta.
Talousarvio pohjautuu henkilöstömenojen osalta vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan. Henkilöstömenoraamissa on huomioitu voimassa olevan työehtosopimuksen mukaiset yleis- ja muut
korotukset sekä arvioitu vuonna 2020 voimaan tulevien uusien kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksien vaikutuksia. Työnantajan sivukulujen arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla.
Työnantajan eläkemaksuissa on huomioitu Kevan ennakkotiedon mukaiset eläkemaksujen rakenteen mukaiset muutokset.
Henkilöstösuunnittelu
Sairaanhoitopiirin nykyiset vakanssit eivät vastaa sairaanhoitopiirin toiminnan nykyprofiilia ja
volyymeja. Nykytilanteessa sairaanhoitopiirissä on myös suuri määrä ns. vakanssittomia määräaikaisia palvelussuhteita. Vakanssittomien määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena
ovat mm. erilaisten poissaolojen kuten vuosilomien, työvapaiden, osa-aikaisuuksien sijaisuudet. Lisäksi erikoistuvien- ja erikoislääkäreiden virkapohjat eivät vastaa kaikilta osin
toiminnan nykyprofiileja ja volyymeja.
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Sitova ja ajantasainen vakanssipohja tarvitaan johtamisen työvälineeksi, koska tarvittavan vakinaisen osaamispääoman sitouttaminen ei ole aina mahdollista ilman riittävää virka- ja
vakanssipohjaa.
Vakanssipohjien nykytila ja päivitystarveselvitys on tehty vuonna 2019 henkilöstöpalveluiden
ohjauksessa yhdessä hoitotyön johdon ja hallintoylilääkärin kanssa. Selvitys uusien vakanssipohjien perustamisesta on jatkunut vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Henkilöstöhallinnon prosesseja ja palkkahallintojärjestelmää päivitetään siten, että se mahdollistaa paremmin vakanssihallinnon ylläpitämisen ja raportoinnin.
Vuoden 2020 henkilöstösuunnittelun keskeisin tavoite on varmistaa palvelutuotannon kannalta
osaavan henkilöstön riittävä määrä. Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen edellyttävät
jatkuvaa toimintojen arviointia ja kehittämistä. Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana on talousarvion henkilöstömenoraami.
Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenä lähtökohtana on, että työpanoksen
määrään kiinnitetään erityistä huomiota. Talousarviossa on esityksissä henkilöstöresurssien lisäykseksi, joiden kustannusvaikutus on noin 2,0 milj. euroa. Työpanoksen kasvuksi on esitetty
105 työpanosta verrattuna vuoden 2019 käyttösuunnitelmaan. Kasvusta 35 tulee Operatiivisen
tulosalueen uuden osaston ja leikkaussalien sekä Medisiinisen päiväsairaalan lisäresurssoinnista johtuen (Valtuusto 4.6.2019)
Vuoden 2020 henkilöstösuunnittelussa oleellisia henkilöstön määrän ja rakenteen muutoksia
ovat mm.
keskusleikkausosaston osaamisaluejaon uudistus
hoitajamitoitusten korjaaminen mm. lasten teho-osastolla ja osastolla 40
videotelemetriatoiminnan ostopalveluiden tuottaminen PPSHP:n toimintana
psykiatrian tulosalueen psykologiresurssin vahvistaminen
sosiaaliaalipäivystystoiminnan aloittaminen Oulaskankaan sairaalassa
henkilöstöresurssin kohdentaminen erillisellä rahoituksella integraatio- ja biopankkihankkeiden
tarpeisiin

7000

Palkalliset palvelussuhteet työpanoksina
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Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 149,9 milj. euroa.
Määräraha on 9,7 % suurempi kuin vuoden 2018 tilinpäätöksen toteuma ja 2,2 % suurempi kuin
vuoden 2019 käyttösuunnitelma. Palvelujen ostoissa kasvu kohdistuu
 asiantuntijapalveluihin 1,9 milj. euroa (muun muassa ostot Esko-yhtiöstä) ja
 laboratoriopalveluiden ostoihin 1,1 milj. euroa
Laboratoriopalvelut ostetaan Nordlab liikelaitoskuntayhtymältä ja hintoihin ei ole odotettavissa hinnan korotuksia. Sairaanhoitopiirin laboratoriokustannusten kasvu johtuu kasvavista
näytemääristä.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat vuoden 2019 talousarviossa 122,6 milj. euroa. Määräraha
on noin 5,5 % suurempi kuin vuoden 2018 toteuma. Tähän erään esitetään varattavaksi 0,4 %
enemmän kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa. Yli 80 % aineiden ja tarvikkeiden kustannuksista tulee lääkkeistä ja hoitotarvikkeista. Hoidettujen potilaiden määrä ja hoidon
vaativuus kasvattavat sekä lääke- että tarvikemenoja, mutta myös erityisen kalliiden uusien
lääkkeiden ja tarvikkeiden osuus potilaiden hoidossa kasvaa. Vuoden 2019 toteuma on jäämässä ennakoitua pienemmäksi ja sen vuoksi vuodelle 2020 varaudutaan pienempään
kasvuun.
Muut toimintakulut ovat talousarvioesityksessä 14,4 milj. euroa, 3,1 % vähemmän kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa. Tähän erään sisältyvät muun muassa vuokrat (10,9 milj.
euroa), kiinteistöverot sekä luottotappiot. Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen myötä sairaanhoitopiirin eri yksiköt ovat siirtyneet väliaikaisiin vuokratiloihin.
Tuloslaskelman mukainen 37,4 milj. euron vuosikate kattaa talousarvion mukaiset 36,4 milj.
euron suuruiset poistot. OYS:n rakennusten poistosuunnitelma on muutettu siten, että kunkin
rakennusosan poistoaika määritetään päättyväksi sen suunniteltuun purkamishetkeen mennessä erillisen suunnitelman mukaisesti. Tämä korottaa rakennusten vuotuisia poistoja noin 3
milj. euroa jo vuosille 2019-2022. Lisäksi valmistuvat hankkeet (kehitysvammahuolto, keittiö,
rauhaparkki) kasvattavat vuosittaista rakennusten poistoa.
Talousarvioesityksen mukainen ylijäämä vuonna 2020 on 0,8 milj. euroa. Rahoituslaskelman
mukaan lainakannan nettomuutos on 147,1 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tulorahoitus ei riitä
investointien kattamiseen ja investoinnit rahoitetaan lainarahoituksella.
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KÄYTTÖTALOUSOSA
YHTYMÄHALLINTO
Vuoden 2020 aikana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa toimintaansa voimassa olevan lainsäädännön ja kuntayhtymälle hyväksyttyjen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti.
OYS2030-uudistamisohjelma etenee niin, että vuonna 2020 jatketaan ohjelman ensimmäisen
vaiheen A-talon rakentamista, käynnistetään B-talon rakennustyöt ja jatketaan toisen vaiheen
C-talon suunnittelua. Lisäksi vuonna 2020 käynnistetään OYS-ERVAn yhteisen osuuskunnan
toimintaa, syvennetään erillisessä kehityshankkeessa toiminnallista integraatiota PPSHP:n ja
sen jäsenkuntien välillä, uudistetaan henkilöstöpolitiikkaa ja jatketaan OYS2030 uudistamishankkeessa tunnistettujen uusien, työn tuottavuutta parantavien toimintamallien
käyttöönottoa.
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Yhtenäisiä, näyttöön perustuvia käytänteitä ja toimintatapoja edistetään systemaattisesti sairaanhoitopiirissä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kansallisesti. Hoitoketjuja ja
potilasprosesseja uudistettaessa tavoitteena on entistä parempi asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Hoidon saatavuutta parannetaan lyhentämällä hoitojonoja merkittävästi
lainsäädäntöä matalammalle tasolle.
Laaturekisterit luovat pohjan hoidon laadun ja vaikuttavuuden sekä hoitoketjujen toimivuuden arvioinnille. Laaturekistereitä kehitetään yhteistyössä muiden sairaanhoitopiirien ja
THL:n kanssa, ja hoitotuloksen arviointiin osallistuvat myös potilaat. Palautekanavia monipuolistetaan ja asiakaskokemuksen mittaamista lisätään. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään
palvelumuotoilua, kokemusasiantuntijoita ja potilasraateja. Vakavien vaaratapahtumien tutkintamenettelyä vakiinnutetaan ja kehitetään.
Sähköisiä ja jalkautuvia palveluita kehitetään tavoitteena viedä erikoissairaanhoidon palveluita lähelle potilaita ja samalla räätälöidä hoitomuotoja eri potilasryhmien tarpeita vastaaviksi.
Digitaalisia palveluita kehitetään Terveyskylä-konseptin alla sekä osana ESKOpotilastietojärjestelmän kehittämistyötä ja kansallista UNA-yhteistyötä.
Lääketieteen kehitys ja siirtyminen entistä vahvemmin asiakas- ja potilaslähtöiseen toimintaan puoltavat erikoissairaanhoidon organisoimista osaamiskeskuspohjaisesti nykyisen
erikoisalakohtaisen organisoitumisen sijaan. Uudenlaiseen organisaatiorakenteeseen siirrytään
vähitellen muodostamalla uusia osaamiskeskuksia nykyisen organisaation sisälle ja osin toimimaan koko OYS:n erityisvastuualueella. Osaamiskeskusajattelu ja toimintamalli vaikuttavat
vahvasti uuden yliopistollisen sairaalan rakentamiseen ja toimintojen sijoitteluun poiketen
nykyisestä sairaalasta ja toimintamallista. Sairaalan uudistaminen on suunniteltu mahdollistamaan uusien osaamiskeskusten perustamisen ja toiminnan.
Sairaanhoitopiirin toimintaa ohjataan konsernitasolla säännöllisesti seurattavien mittareiden
avulla. Tavoitteena on yhdessä muiden yo-sairaaloiden kanssa edelleen kehittää hoidon laatuun ja saatavuuteen liittyviä vertailutietoja. Uudistetut mittarit otetaan käyttöön vuonna
2020.
Integraatio ja yhteistyö
Sairaanhoitopiiri keskittyy erikoissairaanhoidon tehtäviin ja erityistason toimintaan. Tavoitteen saavuttamisen edellytys on saumattomat palveluketjut ja toimiva työnjako niin
perusterveydenhuollon kuin kaikkien erityisvastuualueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
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Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien järjestämissopimus hyväksyttiin kesällä 2019, jonka
jälkeen on varmistettava sopimuksen käytännön toteuttaminen. Työnjaon toteuttamisessa
hyödynnetään erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien yhdessä perustamaa osuuskuntaa, jonka
tavoitteena on turvata mahdollisimman taloudellisesti ja vaikuttavasti koko Pohjois-Suomen
alueen väestölle palvelujen tuottaminen, hoitoketjujen toimivuus ja optimaalinen työnjako,
osaamisen ylläpitäminen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.
Osuuskuntamallin ja tiettyihin erikoissairaanhoidon toimintoihin keskittyvien osaamiskeskusmallin pohjalta mahdollisesti syntyvien tytäryhtiöiden keskeisiä tavoitteita ovat:
1. osaamispääoman riittävyyden varmistaminen OYS-ERVA-alueen päivystävissä sairaaloissa huolimatta osaamisen keskittymisestä ja merkittävästä lähitulevaisuuden
eläkepoistumasta
2. erityisosaajien ja osaamispääoman sitouttaminen julkisiin palvelutuottajiin tarjoamalla lisäansiomahdollisuuksia virkatyön ohella osuuskunnan alaisten yhtiöiden kautta
3. kannustinjärjestelmien luominen edistämään erityisasiantuntijoiden yhteisesti
koordinoitua liikkuvuutta
4. OYS-ERVA -alueen päivystävien sairaaloiden toiminnan turvaava erikoissairaanhoidon työnjakomalli ohjatun potilaiden valinnanvapauden ja sairaaloiden vahvemman
keskinäisen työnjaon ja roolittamisen kautta
5. lain mukaisen ja kilpailukykyisen hoitoon pääsyn turvaaminen ja palvelukysynnän
kausivaihteluun reagoivan palvelutarjonnan luominen
6. olemassa olevan infrastruktuurin mahdollisimman tehokas hyödyntäminen koko OYSERVA-alueella
7. olemassa olevien tilojen ja laitteiden käyttöasteen kohottaminen, tuotannon tehostaminen ja synergiahyötyjen kautta kustannustehokkuuden parantaminen
8. yhteisen OYS-ERVA-alueen brändin luominen kilpailukykytekijänä
9. OYS-ERVA-alueen julkisen erikoissairaanhoidon kilpailukyvyn parantaminen
Terveydenhuoltolain mukaisesti vuonna 2018 annetut ensihoitoa, päivystystä ja työnjakoa
koskevat asetukset määräävät rakenteista, työnjaosta, toiminnasta ja sen laadusta selvästi
aiempaa tarkemmin. Työnjaon eteneminen ja toteutuminen on raportoitava puolivuosittain.
Laajennamme vuonna 2018 yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa käynnistettyä toiminnallista
integraatiohanketta koskemaan kaikkia jäsenkuntia. Kokonaisuus koostuu kolmesta osaalueesta, joita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyö, tietojohtaminen sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen kehittäminen. Hoito- ja palveluketjujen sujuvoittamisessa olennaista on mahdollisimman sujuva tiedon liikkuminen perus- ja erikoistason
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välillä.
Toiminta ja talous tasapainossa
Talouden suunnittelun lähtökohtana on toiminnan volyymien ja toimintaan sitoutuvien resurssien mahdollisimman tarkka arviointi. Suunnittelua ohjaa keskeisesti väestön kehitys alueella,
yleinen kustannustason kehitys, työnjaon muutokset perusterveydenhuollon ja erityisvastuu-
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alueen sairaanhoitopiirien kesken, laite- ja rakennusinvestointien suunnittelu ja toteutus sekä
väestön ikääntyminen ja teknologian kehityksen vaikutukset.
Lähivuosien suuret rakennusinvestoinnit aiheuttavat haasteita sairaanhoitopiirin toimintaan ja
talouteen sekä välillisesti että välittömästi. Kiihtyvien investointien myötä poistojen ja rahoituskulujen kasvu tuo haasteita talouden tasapainottamiseen ja toimintakulujen
sopeuttamiseen vastaamaan muutoksia sairaalan toiminnassa. Vuonna 2019 kantasairaalan
poistosuunnitelmaa muutettiin niin, että vanha rakennuskanta saadaan poistettua seuraavien
10 vuoden aikana.
Sairaanhoitopiirin talouden johtamisessa sitoudutaan vahvistetun toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttamiseen, missä erityisen tärkeä on henkilöstön (työpanoksen) optimaalinen
mitoitus eri toiminnoissa. Toiminnan johtamiseen asetetaan sairaanhoitopiirikohtaiset sekä
tulosaluekohtaiset strategiasta johdetut tavoitteet. Riskienhallinnalla varmistetaan, että
kaikkien merkittävien toimintojen osalta riskit on arvioitu, mitattu ja niille on suunniteltu
hallintakeinot. Tehokas ja toimiva riskienhallinta osana jokapäiväistä johtamista luo edellytykset strategisten tavoitteiden toteutumiselle.
Talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan ja johdetaan käyttäen hyväksi erityisesti
QlikView – raportointiohjelmistoa. QlikView-järjestelmän käytettävyyttä parannetaan jatkuvasti oikea-aikaisen ja laadukkaan tiedon varmistamiseksi päätöksenteon tueksi.
Tulosalueiden taloushallintaa tuetaan mm. osallistumalla toiminnan ja talouden arviointitapaamisiin. Hinnoittelua ja kustannuslaskennan periaatteita ja tietojärjestelmiä kehitetään
yhdessä OYS:n erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Potilaslaskutuksen asiakaspalvelun
puhelinjärjestelmää
on
uudistettu
ottamalla
käyttöön
Elisa
OCkontaktinohjausjärjestelmä, jonka avulla asiakkaan puhelut ohjataan oikealle henkilölle ja
kontaktien määrän ja laadun seuraaminen onnistuu raportointiominaisuuden avulla. Palvelun
laadun varmistamiseksi on otettu käyttöön myös järjestelmään tulevien puhelujen nauhoittaminen.

Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
PPSHP:n strategiaa 2020 on aloitettu uudistamaan keväällä 2019. Uudistuvan strategian yhtenä näkökulmana on ”Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö - ”elämäsi työpaikka”.
Strategialuonnoksen visiona on, että olemme innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen palvelujen tuottaja sekä arvostetuin ja vetovoimaisin työnantaja. Henkilöstönäkökulman
tavoitteena on ”osaava, ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja oikein mitoitettu henkilöstö
on organisaation tärkein voimavara ja kriittinen menestystekijä”.
Strategialuonnoksen mukaisia menestystekijöitä henkilöstönäkökulmasta ovat työn hallinnan
tunne sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, osallistava johtaminen ja luottamuksellinen yhteistoiminta, sijaisten käytön kokonaisorganisointi ja osaajayksikkö, vakanssipohjainen
johtamisjärjestelmä, tarjotaan mahdollisimman monelle ammattilaiselle vakiintunut palvelussuhde, organisaation imago ja brändi ovat osa organisaation vetovoimaa, suunnitelmallinen
henkilöstön osaamisen kehittäminen, ammattiuralla kehittyminen, palkkausjärjestelmät tukevat tuloksellista ja tavoitteiden mukaista toimintaa, tehtäväkohtainen palkka on
oikeudenmukainen ja perustuu tehtävänvaativuuteen, työntekijöiden ikärakenteen kehitys ja
yksilölliset ja joustavat palvelussuhteet huomioidaan henkilöstöjohtamisessa sekä riittävän
tehokkaat ja monipuoliset keinot työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.
Henkilöstönäkökulman strategisten tavoitteiden valtuustotason sitovina mittareina esitetään
käytettävän neljää eri mittaria:
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Mittari

Yksikkö

Nykytila/vertailuarvo

Tavoitearvo

Seurantajakso

Työnimu
Sairauspoissaolokustannukset
Vaihtuvuus ja
erosyyt
Koulutuspäiviä per
täydennyskoulutukseen osallistuja

%
eurot

Uusi mittari (2018 arvo 68,5 %)
2019 arvo

Yli 75 %
vähenee

vuosi
4 kk

%

2019 arvo

90 % tai yli

vuosi

päiviä / osallistuja

TP 2019 (2018 3,0 päivää)

nousee

vuosi

HR-työpöydän käyttöönotto ja HR-toimintamallin uudistus
Sairaanhoitopiirissä on aloitettu alkuvuodesta 2019 Prima HR-työpöydän käyttöönottoprojekti.
HR-työpöydän käyttöönoton tarkoituksena on siirtyä paperisesta HR-prosessista digitalisoituun
prosessiin. HR-työpöydän käyttöönoton yhteydessä nykyisiä toimintatapoja ja prosesseja uudelleen arvioidaan ja päivitetään. Tavoitteena on rutiinitöiden digitalisointi, joka lisää
tuottavuutta ja tehokkuutta sekä lisää ajantasaisen tiedon saatavuutta esimies- ja työntekijäasemassa toimivalle henkilöstölle. Käyttöönoton yhteydessä uudistetaan myös HRtoimintamallia siten, että uusina HR-työrooleina otetaan käyttöön asiantarkastajan ja HRasiantuntijan tehtävät.
Henkilöstöresurssipankki ja virkojen sekä toimien täyttölupamenettely
Osaamisresurssin uudistuminen ja tuottavuuspotentiaalin hyödyntäminen tulee varmistaa, johon henkilöstöresurssipankin ja täyttölupamenettelyn käyttöönotto antavat mahdollisuuden.
Toimintamallit
suunnitellaan
joustaviksi
ja
toiminnan
uudistusta
tukeviksi. Henkilöstöresurssipankin ja täyttölupamenettelyn toimintamallin käyttöönoton valmistelu
aloitetaan loppuvuodesta 2019.
Osaajayksikkö
Sairaanhoitopiirissä on perustettu osaajayksikkö, jonka tavoitteena on keskitetysti välittää yksiköihin osaavaa hoitohenkilöstöä korvaamaan äkillisiä lyhytaikaisia poissaoloja. Osaajayksikön
toiminta on käynnistynyt 1.9.2019. Yksikköön on keskitetty Medisiinisen ja Operatiivisen tulosalueen sekä rekrytointipalveluiden varahenkilöt ja esimiehet, yhteensä 140 työntekijää.
Osaajayksikön kautta tullaan tulevaisuudessa pääsääntöisesti hoitamaan myös yksiköiden tarvitsemat vierihoitovuorot. Yksikön toiminta laajenee ja henkilöstömäärä lisääntyy hallitusti.
Yksiköt voivat varata Osaajayksiköstä Respa-ohjelman kautta hoitotyöntekijän käyttöönsä 3 5 vuorokauden päähän varaushetkestä.
Uuden toimintamallin tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta, hoidon laatua, osaamista,
kustannusvaikuttavuutta ja henkilöstön saatavuutta hoitohenkilökunnan poissaoloihin. Toimintamallin käyttöönoton myötä lyhyiden, alle 13 vuorokauden, palvelussuhteiden määrä tulee
korvautumaan pitemmillä työsopimussuhteilla.
Korkeatasoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Tutkimus-, kehitys-, ja koulutustoimintaa jatketaan tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston ja
alueen ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Vahvempaa vuoropuhelua koulutustoimijoiden kanssa tarvitaan edelleen mm. henkilöstön
saatavuuden turvaamiseksi. Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeet otetaan huomioon Tulevaisuuden sairaala suunnittelussa ja palvelurakenteita uudistettaessa.
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Tutkimuspalveluyksikkö tukee ja koordinoi monitieteistä terveydenhuollon tutkimusta. Sairaanhoitopiirin ja yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen yhteistyöryhmä linjaa opetukseen,
tutkimukseen ja yhteiseen henkilöstöön liittyviä asioita. Terveyden tutkimuksen alueellinen
tutkimustoimikunta ohjaa tutkimustoimintaa ja tutkimusrahoituksen käyttöä kansallisen terveyden tutkimuksen arviointiryhmän ja STM:n linjausten ja painopisteiden mukaisesti.
Toisiolain mukaiset rakenteet ja palvelut otetaan käyttöön.
Sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston yhdessä perustaman yhteisorganisaation, Medical Research Centerin tehtäviä tarkennetaan. Vuonna 2016 perustetun Biopankki Borealiksen
toiminta on edennyt suotuisasti sekä näytekeruun että käynnistyvien tutkimusprojektien osalta. Biopankkien valtakunnallisesta yhteistyöstä vastaa osaltaan Suomen Biopankkien
osuuskunta FinBB, jonka omistajia ovat PPSHP ja Oulun yliopisto.
Sairaanhoitopiirissä toimii innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö (OYS TestLab). Sen välittömässä yhteydessä toimii myös kliinisten taitojen oppimiskeskus Knoppi. OYS TestLabissa
toteutetaan vuonna 2020 mm. jo meneillään olevaa Horizon 2020 ohjelmaan kuuluvaa InDemand – hanketta. Vuonna 2020 OYS TestLab koordinoi sairaanhoitopiirin uudistettua
innovaatioprosessia sähköisen Orchidea-ideanhallintatyökalun avulla ja vastaa henkilökunnan
ideoiden käsittelystä sekä eteenpäin viemisestä myös OuluHealth-ekosysteemin tasolla. OYS
TestLabissa mallinnetaan tulevaisuuden sairaala -uudistamisohjelman tilasuunnitelmia ja järjestelmiä sekä kehitetään uusia tarvelähtöisiä ratkaisuja yhdessä sairaanhoitopiirin
henkilökunnan ja yritystoimijoiden kanssa.
Virtuaalisairaala – hanke vuosina 2016 – 2018 oli asiakaslähtöisten digitaalisten terveyspalveluiden kehittämishanke. Siinä tuotettiin kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille hoitoon
kytkeytyviä digitaalisia terveyspalveluita. Hankkeen päätyttyä yliopistosairaalat ovat sitoutuneet jatkamaan kehitystyötä Terveyskylä-konseptin puitteissa. Terveyskylän tulevasta
organisointimallista ja palvelujen kehittämisestä käydään neuvotteluja yliopistollisten sairaanhoitopiirien välillä. Tavoitteena on saada yhteinen näkemys vuoden 2020 alkuun
mennessä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on omalta osaltaan valmistautunut tuotettujen palveluiden ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen n. 800 000 eurolla vuonna 2020.
Terveyskylä -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä
potilasjärjestöjen kanssa.
Hanke tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut täydentävät
perinteisiä hoitoketjuja ja sopivat erityisen hyvin esimerkiksi elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Pitkäaikaisen
sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea
virtuaalisesti. Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja
kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa. Vuoden
2020 aikana on tarkoitus saada avattua useille eri potilasryhmille rakennettuja sähköisen asioinnin mahdollistavia digihoitopolkuja.
Virtuaalisairaalassa kehitetyn Päivystystalon vetovastuu on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä. Päivystystalo-kokonaisuuteen on vuoden 2019 aikana kehitetty kansalaisille CEmerkitty hoidon tarpeen arviointia varten erityinen mobiilisovellus. Käyttöönotto ajoittuu
vuoden 2020 alkuun. Päivystystalon osalta yhteistyötä tehdään kansallisten päivystyshoidon
eri kehittämishankkeiden kanssa.
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Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Tieto- ja viestintätekniset palvelut ja tietojärjestelmät turvaavat jokapäiväisen toimintamme
häiriöttömyyden ja jatkuvuuden kaikissa tilanteissa. Tietohallinnon palveluiden käyttöasteet,
uusien palvelujen ja tulosaluekohtaisten ratkaisujen kysyntä ovat lisääntyneet viime vuosien
aikana merkittävästi. Palveluita kehitetään ja uusia teknologioita otetaan käyttöön siten, että
ne vastaavat toiminnan tarpeita ja tuottavat arvoa käyttäjille. Tietohallinnon toimintoja uudistetaan ja toiminta sopeutetaan käytettävissä olevia resursseja vastaavaksi.
Maakunnan Sote-ICT:n kehittäminen jatkuu sairaanhoitopiirin koordinoimana. Sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien yhteisenä tavoitteena on maakunnallinen kansallisiin palveluihin integroitu
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus. Tämä toteutetaan sairaanhoitopiirin ESKO-potilastietojärjestelmän pohjalle. ESKO-ohjelmistokehityksen
yhtiöittäminen ja henkilöstön liiketoimintasiirto tietohallinnosta yhtiöön tuo uudenlaisen
asiakas-toimittaja -rajapinnan tuttuun toimintaamme. ESKOn jatkokehittämisen kannalta
merkittävät potilashallinnon ja tuotannonohjauksen osien uudistaminen sekä suun terveydenhuollon järjestelmän rakentaminen käynnistyvät yhteistyössä Esko-yhtiön kanssa.
Osallistumme aktiivisesti ja tuemme sairaanhoitopiirin ja maakunnan tietojohtamisen kokonaisuuden kehittymistä (tietoaltaan rakentaminen, tiedon analysointi, tuottavuusmittarit
yms.).
Valtakunnallinen UNA-yhteistyö laajenee. Vuonna 2020 osallistumme UNA Ydin -hankkeen tilannekuvajärjestelmän pilotointiprojektin tavoitteena yhdistää ESKO-potilastietojärjestelmä
UNA Ytimen välittämiin tietoihin.
Tulevaisuuden sairaala 2030 -hanke tähtää asiakas- ja potilaslähtöiseen toimintatapaan ja
palvelutuotantoon. ”Maailman älykkäin sairaala” tavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävää ICT-palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämistä ja uusien teknologioiden
hyödyntämistä. Uuden toiminnan teknologia (UUTE) -ohjelmassa jatketaan kehitystyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittämisen painopiste on kohteissa, joilla on merkittävä
ja mitattavissa oleva vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin ja uuden sairaalan tehokkaaseen toimintaan.
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
10 - YHTYMÄHALLINTO
Tilinimi

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

Toteuma 2018

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

4 694 932
2 958 296
10 288 246
2 198 600
9 614
1 432 875
18 624 268
1 075 459
34 749 572
53 373 840

3 656 965
2 376 365
10 719 433
2 976 000
291 334
640 547
18 284 279
1 259 104
37 060 033
55 344 312

4 123 292
3 108 292
9 369 100
2 879 752
291 000
1 353 430
18 016 574
1 296 252
49 100 187
67 116 761

12,8
30,8
-12,6
-3,2
-0,1
111,3
-1,5
3,0
32,5
21,3

1 066 142

1 400 000

2 445 000

74,6

17 715 282
14 218 075
3 497 207
20 215 979
565 688
667
3 433
563 736
864 544
4 389 296
44 314 525
1 075 459
3 469 641
47 784 167

18 578 867
15 133 920
3 444 947
27 648 588
593 413
1 200
3 100
416 728
1 437 970
877 300
49 552 866
1 259 104
3 540 456
53 093 322

28 492 208
23 055 790
5 436 418
28 450 075
658 006
1 200
11 250
2 240 625
1 215 770
877 250
61 933 934
1 296 252
3 767 082
65 701 016

53,4
52,3
57,8
2,9
10,9
0,0
262,9
437,7
-15,5
0,0
25,0
3,0
6,4
23,7

6 655 816

3 650 990

3 860 745

5,7

-254 598

-287 700

-97 700

-66,0

VUOSIKATE

6 401 218

3 363 290

3 763 045

11,9

Poistot ja arvonalentumiset

3 290 456

3 789 023

3 775 865

-0,3

Satunnaiset tuotot ja kulut

18 564 188

0

0

TILIKAUDEN TULOS

21 674 951

-425 733

-12 820

Valmistus omaan käyttöön
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

-97,0
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MEDISIININEN TULOSALUE
Yleistä
Medisiinisen tulosalueen tavoitteena vuodelle 2020 on hoitoon pääsy ilman lisätyötä, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta sekä tiedolla johtaminen ja toimintalähtöinen osaamisen
hallinta. Lisäksi tavoittelemme vetovoimaista imagoa myös toimintaa tukevilla tiloilla, työvälineillä ja toimintatavoilla.
Tulosalueella jatketaan Lean-toimintatavan käyttöä. Toimintoja selkeyttämällä ja ydintehtäviin keskittymällä vähennetään hukkatyötä sekä lisätään työn hallintaa ja työhyvinvointia.
Tavoitteena on, että henkilökunta keskittyy ydintehtäviin ja tukipalvelut hoitavat eihoidolliset tehtävät.
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Tulosalueen eri erikoisalojen kysyntä jatkaa kasvua vuonna 2020 väestörakenteen muutoksen
vuoksi. Vuoden 2019 tammi-elokuun välisenä aikana tuli uusia lähetteitä 4,6 % enemmän kuin
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Lähetteen keskimääräinen käsittelyaika on kuitenkin
edelleen yksi vuorokausi.
Kehitämme toimintatapoja potilaslähtöisesti siten, että kysynnän kasvusta huolimatta pystymme tarjoamaan eri erikoisaloilla korkeatasoista hoitoa oikeaan aikaan. Seuraamme
lakisääteisen hoitoon pääsyn määräaikojen lisäksi myös kontrollipotilaiden hoitoon pääsyä ja
hoidon toteutumista.
Haipro- ilmoitusten, asiakaspalautteen sekä muistutusten ja kanteluiden järjestelmällisen käsittelyn avulla puutumme aktiivisesti potilasturvallisuusriskeihin ja kehitämme menetelmiä,
joiden avulla riskejä voidaan ehkäistä. Tulosalueen johto jatkaa aloitettuja potilasturvallisuus- kävelyjä yksiköissä vuoden 2020 aikana.
Hoidon laadun seuraamiseksi ja kansallisen vertailun mahdollistamiseksi erikoisaloilla on otettu käyttöön laatujärjestelmiä. Tulosalueella käytössä olevia laatujärjestelmiä kehitetään
aktiivisesti käytettävyyden parantamiseksi.
Diabetes- ja sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden digihoitopolkujen käyttöä laajennetaan. Uusina, pilotointivaiheessa olevina, digihoitopolkuina otetaan käyttöön akne-, uniapneaja epilepsiapotilaan sekä sairaalaan tulevan potilaan digihoitopolut.
Integraatio ja yhteistyö
Ervalla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijat käyvät säännöllisesti neuvotteluja työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönotosta.
Työnjako ja hoidon porrastus on hyvin suunniteltu ja ohjeistettu, mutta toimintaympäristössä
tapahtuvat nopeat muutokset, kuten erikoisalaosaajien väheneminen tai puuttuminen kokonaan, luovat jatkuvasti haasteita. OYS-Erva – osuuskuntatoimintaan osallistumalla haluamme
varmistaa alueemme keskussairaaloissa riittävän medisiinisten erikoisalojen osaamisen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan.
Erikoissairaanhoitoon tulevia lähetteitä muutetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisiksi konsultaatioiksi, millä pyritään turvaamaan lähetemäärän kasvusta huolimatta potilaiden oikeaaikainen diagnostiikka ja hoito myös perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon tuella.
Vuonna 2019 ensimmäisen puolen vuoden aikana sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi
9,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
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Mekaanisen trombektomian vakiintuminen osaksi akuutin aivoinfarktin hoitoa on lisännyt
OYS:n vastuuta Ervassa. Vuonna 2020 tavoitteena on ottaa käyttöön kesän 2019 remontissa
valmistuneet aivovalvontayksikön kaksi uutta sairaansijaa lisääntyvän potilasmäärän hoidon
turvaamiseksi.
Medisiininen tulosalue on mukana Tulevaisuuden sairaalan tilojen suunnittelussa sekä osallistuu aktiivisesti osaamiskeskuksiin perustuvan uuden toimintakonseptin suunnitteluun ja
toimintamallien pilotointiin. Tulosalueella on useita tuottavuusohjelmaan saumattomasti linkittyviä kehittämishankkeita (esim. digihoitopolut, etäseurannat, nettiajanvaraus), joita
viedään suunnitelmallisesti eteenpäin. Medisiininen tulosalue on valittu digitaalisten innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton pilottiyksiköksi.
Vuodeosastojen toimintatapoja harmonisoidaan ja toimintaa kehitetään tulevaisuuden sairaalan linjausten mukaisiksi. Vuodeosastotoiminnan moniammatillisen yhteistyön ja työnjaon
kehittämishankkeen mukainen toiminnan muutos viedään loppuun kaikilla tulosalueen vuodeosastoilla. Pääpainona on kotiutusprosessin ja lääkärin kierron kehittäminen.
Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa kehitetään OYS vetoisesti huomioiden myös ei-malignit
sairaudet. Vuodeosastotoiminnassa häivytetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä rajapintaa kehittämällä yhteistyötä Oulun kaupunginsairaalan kanssa.
Osaamisperusteinen erikoislääkärikoulutus aloitettiin vuonna 2019. Jokaiselle erikoistuvalle
lääkärille rakennetaan jatkossa henkilökohtainen erikoistumispolku yhteistyössä yliopiston ja
palvelutuottajien kanssa. Medisiinisen tulosalueen erikoislääkärikouluttajat osallistuvat alueellisten koulutusväylien suunnitteluun tiiviissä yhteistyössä yliopiston ja alueen,
terveyskeskusten sekä keskussairaaloiden vastuukouluttajien kanssa. Koulutusuudistuksen vaikutukset palvelutuotantoon selvinnevät pääosin vuoden 2020 kuluessa.
Olemme kehittäneet aktiivisesti perehdytystä ja kiinnittäneet erityistä huomioita kokemattomien työntekijöidemme koulutukseen ja senioritukeen. Aktiivisen rekrytoinnin ja hyväksi
koetun perehdytyksen ansiosta erityisesti nuorten lääkäreiden vaje on aiempia vuosia pienempi sisätautien erikoisaloilla.
Toiminta ja talous tasapainossa
Hoidon saatavuuden turvaamiseksi ja hoitotakuussa pysymisen varmistamiseksi ostamme edelleen tähystystoimenpiteitä ja neurologian päivystävien lääkäreiden työpanosta.
Kardiologialla, keuhkosairauksissa ja vatsakeskuksessa hoidon tarpeen arvion ja hoidon aloituksen toteutuminen hoitotakuun asettamissa määräajoissa tulee olemaan haasteellista
kasvavan kysynnän vuoksi. Hoitosuositusten mukaisen kiireellisen hoidon aloituksen takaamiseksi mahdolliset ruuhkatilanteet hoidetaan lisätöin. Muutamme ensi- ja uusintakäyntien
suhdetta tavoitteena parantaa myös lakisääteisen hoitoon pääsyn seurannan ulkopuolella olevien potilaiden hoitoon pääsyä. Näiden potilaiden hoidon toteutumisen seurannassa käytämme
lääketieteellisesti määriteltyä tavoiteaikaa.
Kehitämme edelleen toimintaa avohoitopainotteisesti. Vuonna 2019 toteutunut Medisiinisen
päiväsairaalan 6 hoitopaikan laajennus mahdollistaa lisääntyvät iv-lääkehoidot ja vatsakeskuksen lisääntyvien, anestesiaa vaativien, tähystystoimenpiteiden edellyttämän seurannan.
Vatsakeskuksen vuodelle 2019 suunniteltu anestesiatoimenpidehuoneen remontti ja käyttöönotto siirtyy vuodelle 2020 tiloissa todetun vesivahingon vuoksi.
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Syöpätautien poliklinikan Lean-kehittämisen myötä, sytostaattipoliklinikan toiminta tehostuu,
mikä mahdollistaa koko sairaalan aikuispotilaiden sytostaattihoitojen keskittämisen yhteen
yksikköön.
Suunniteltu syöpätautien vuodeosaston laajennus ei toteutunut vuonna 2019 ja tälle haemme
aktiivisesti vaihtoehtoista ratkaisua tila- ja henkilökuntajärjestelyin vuonna 2020. Medisiinisen tulosalueen vuodeosastoilla hoidettavat potilasryhmät allokoidaan kokonaisuutena
uudelleen siten, että kaikille erikoissairaanhoitotasoista vuodeosastohoitoa tarvitseville potilaille järjestetään tarkoituksenmukainen ja turvallinen hoitopaikka.
Katkeamattoman lääkehoidon prosessi on käytössä kaikilla Medisiinisen tulosalueen vuodeosastoilla vuonna 2020. Potilasturvallisuuden parantamiseksi otetaan käyttöön NEWS-pisteytys
kaikilla vuodeosastoilla ja päivystysalueella ja pisteytyksen käyttöä seurataan säännöllisesti
kaikissa yksiköissä.
Diabeteskeskuksen toiminnallista suunnittelua jatketaan yhteistyössä kaikkien jäsenkuntien
kanssa tavoitteena yhtenäiset hoitoprosessit ja laadukas hoito kaikille diabeetikoille mahdollisimman tasavertaisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta.
Tavoitteena vuodelle 2020 on keskittää tilajärjestelyin sydänpotilaidenhoito hoito nykyisen
osasto 35 ja tehostetun sydänvalvonnan (ICCU) välittömään läheisyyteen osana sydänkeskuksen toimintamallin pilotointia.
Korkealaatuistakoulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Korkealaatuisen tutkimuksen edellytyksenä on rahoitus ja henkilöstöresurssit. Ulkopuolista
rahoitusta on saatu ja sitä haetaan aktiivisesti, mutta tutkimusjaksoja voidaan myöntää vain
rajoitetusti sijaisten puuttuessa. Tulosalue kannattaa tutkimusjohtajan viran perustamista
vahvistamaan sairaanhoitopiirin tutkimuksen koordinointia ja infrastruktuuria. Tulosalueella
tehtävä tutkimus pyrkii hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan uusia infrastruktuureja, kuten kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus ja biopankit. Lisäksi tavoitteena on
luoda uutta, toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen kohdistuvaa tutkimusta, joka palvelee Tulevaisuuden sairaalan ja tulevan maakunnan tarpeita.
Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Syksyllä pilottivaiheeseen saatu Esko-potilastietojärjestelmän koostenäkymän (potilaan näkymä) ja jatkuvan hoitokertomuksen käyttöönotto etenee vuoden 2020 aikana. Uuden
järjestelmän myötä rinnakkaisesta ja käyttökustannuksiltaan korkeasta rinnakkaisjärjestelmästä luovutaan sydänvalvontayksikössä. Uuden järjestelmän käyttöönotto parantaa
kertakirjaamisen mahdollistumisen myötä myös merkittävästi potilasturvallisuutta ja parantaa
tuottavuutta.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Tulosalueella on kehitetty lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan perehdytystä ja siihen liittyvä
toimintamalli vakiintuu. Opetusmoduuli on otettu käyttöön vuodeosastoilla onnistuneen pilottivaiheen jälkeen. Samalla toimintaperiaatteella on toteutettu myös kesäsijaisiksi tulevien
perehdytysmoduulia. Tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen laiteperehdytyksen ja – osaamisen toimintamalli.
Mitä kuuluu – kyselyn tuloksista on nostettu kehittämiskohteiksi työaikoihin vaikuttaminen,
työmäärän ja työpaineiden hallinta, vaikuttamismahdollisuudet työssä sekä työpaikkakiusaamisen tarkempi selvittäminen ja siihen puuttuminen.
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Henkilökuntaa kannustetaan tuomaan esille innovaatioita ja kehittämisehdotuksia. Ammattiryhmien välistä työnjakoa ja työkiertoa kehitetään edelleen. Tavoitteena ovat toimintamme
tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden paraneminen.
Olemme mukana keskitetyn osaajayksikön toiminnan kehittämisessä, jotta uusi toimintamalli
saadaan mahdollisimman nopeasti osaksi sujuvaa päivittäistä toimintaa.
Johtaminen
Johto jalkautuu säännöllisesti yksiköihin. Kaikkiin yksiköihin tehdään potilasturvallisuuskävely
potilasturvallisuutta edistävän ajattelun ja toiminnan aktivoimiseksi.
Vahvistamme tulosalueen esimiesten osaamista osallistumalla sairaanhoitopiirin järjestämään
esimieskoulutukseen ja -valmennukseen. Osaamistarpeen mukaista koulutusta tarjotaan tulosalueen johdolle ja esimiehille.
Esimiestyötä tuetaan mahdollistamalla työnohjaus. Arvioimme johtamisen avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja osaamista sekä johtamisjärjestelmän selkeyttä kehityskeskusteluin ja
keräämällä palautetta säännöllisesti. Johtoryhmätyöskentelyn nykytilasta on kerätty tietoa
toiminta-analyysin avulla v. 2019 ja näiden tulosten pohjalta on tarkoitus kehittää johtoryhmätoimintaa v. 2020 aikana.
Talouden hallinnan parantamiseksi on järjestetty koulutusta yksiköiden esimiehille ja hankittu
käyttöön uusia työkaluja taloustilanteen seuraamisen helpottamiseksi. Kannustamme kaikkia
työntekijöitä kustannustehokkaaseen ja vastuulliseen toimintaan yhteisesti sovittujen päämäärien saavuttamiseksi. Tiedolla johtamisen kehittäminen edellyttää tilastoinnin ja
raportoinnin kehittämistä sekä toiminnanohjausjärjestelmää.
Medisiinisen tulosalueen seurattavat mittarit:
Mittari

Yksikkö

Vertailuarvo

Tavoitearvo

Seurantajakso

%

uusi mittari

vähenee

3kk

tuntia

uusi mittari

< 3 tuntia

6kk

minuuttia

uusi mittari

< 11 min

6kk

Painehaavojen esiintyminen

määrä/1000hpv

uusi mittari

vähenee

3kk

Sairaalassa tapahtuneet kaatumiset/putoamiset

määrä/1000hpv

uusi mittari

vähenee

3kk

%

uusi mittari

1

1kk

pv /työpanos

uusi mittari

nousee

vuosittain

KA > 4

6kk välein

nousee

vuosittain

ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Sairaalan resurssista johtuvat perutut ja/tai siirretyt poliklinikka-ajat
(kt 1,2,6)
HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Yhteispäivystyksen päivystyspotilaan läpimenoaika (mediaani) triage alkaa
- potilaan hoito on valmis
Yhteispäivystyksen päivystyspotilaan hoidon tarpeen arviointi
(saapumisesta) ilmoittautuminen - triage alkaa

Kontrollipotilaiden hoitoon pääsy toteutuu kolmen kuukauden sisällä
lääketieteellisesti määritellystä tavoiteajasta (kt 2), määritystä
tarkennetaan
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
Koulutuspäiviä per työpanos
Perehdytyksen laatu

KA

KORKEATASOISTA KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINTAA
Kliiniset tutkimukset

lkm

uusi mittari
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
20 - MEDISIININEN TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth)
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit
Pth:n laskutettavat avohoitokäynnit
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät)
Vuodeosastohoitojaksot
Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk)

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

240 055
195 533
44 522
55 839
14 826

257 740
203 740
54 000
56150
14250

251 380
204 380
47 000
55850
14850

-2,5
0,3
-13,0
-0,5
4,2

3,8

3,9

3,8

-4,6

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille
Välitettyjen palvelujen myynti
Sairaalapalvelujen myynti muille
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

180 039 613
137 917 005
19 010 159
8 763 748
1 400 790
2 232 416
6 903 615
1 194 175
67 798
306 205
188 511 406
24 152 488
27 101 973
215 613 379

194 425 351
149 760 410
20 429 250
8 817 890
1 802 430
2 345 111
6 783 312
443 790
0
118 320
201 770 773
23 110 861
25 840 433
227 611 206

201 949 590
158 434 810
19 555 750
8 129 780
1 499 740
2 328 620
6 805 409
763 261
2 500
169 171
209 689 931
23 348 971
26 770 278
236 460 209

3,9
5,8
-4,3
-7,8
-16,8
-0,7
0,3
72,0

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)

62 625 142
50 066 078
12 559 064
45 558 104
32 482 816
18 338 868
7 957 654
0
930 764
327 147
141 923 974
24 152 488
77 634 205
219 558 179

63 584 444
51 387 624
12 196 820
47 900 787
34 865 673
20 386 200
7 477 186
0
989 550
21 400
147 361 854
23 110 861
77 182 297
224 544 151

64 587 953
51 835 918
12 752 036
47 417 704
36 376 438
22 414 950
7 574 042
0
1 034 598
19 495
149 436 188
23 348 971
85 040 857
234 477 046

1,6
0,9
4,6
-1,0
4,3
10,0
1,3

-3 944 800

3 067 055

1 983 163

-35,3

-40

-600

-200

-66,7

-3 944 840

3 066 455

1 982 963

-35,3

2 388 599

2 244 756

2 457 405

9,5

0

0

0

-6 333 439

821 698

-474 441

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS
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43,0
3,9
1,0
3,6
3,9

4,6
-8,9
1,4
1,0
10,2
4,4

-157,7
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OPERATIIVINEN TULOSALUE
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
OpTAn hoidon kysyntä näyttää edelleen kasvavan. Vuoden 2019 tammi-elokuussa uusia ulkoisia lähetteitä tuli 3 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Kasvava kysyntä ja
erikoissairaanhoidon uudistuva työnjako ja eräiden hoitotoimenpiteiden keskittäminen tuovat
haasteita niin polikliiniseen kuin leikkaussalien ja vuodeosastojenkin toimintaan. Valvira on
kiinnittänyt huomiota OYS-Ervan keskussairaaloiden keskittämisasetuksessa mainittujen 7 §:n
mukaisten toimenpiteiden liian pieniin määriin, minkä vuoksi Optan pitää varautua keskittämisasetuksen mukaisten toimenpiteiden siirtymiseen OYS:iin.
Osuuskuntaratkaisu ja
mahdolliset osaamispohjaiset tytäryhtiöt voivat muuttaa toiminnan määrää ja sisältöä ja siten
ainakin osittain ratkaista tämän haasteen. Jatkamme edelleen tavoitteellista toiminnan suunnittelua ja synkronoimme mahdollisimman hyvin ammattiryhmien lomat taataksemme
potilaille hoitotakuulain mukaisissa aikarajoissa niin hoidon tarpeen arvion kuin hoidon toteutumisenkin.
Avohoitotalon poliklinikalla ajanantoprosessia kehitämme edelleen. Asiakas/potilas näkökulmasta olisi hyvä, jos onnistuisimme yhtenä tai kahtena päivänä viikossa tarjoamaan
polikliinisiä käyntiaikoja klo 18 asti ja koska tiloista on jatkuva pula.
Vuodeosastohoitojaksojen ja – päivien määrän ennustetaan kasvavan, koska syksyllä -19 on
avattu uusi 22-paikkainen vuodeosasto mahdollistamaan sekä jonottavien että keskittämisasetuksen mukaisten potilaiden hoito. Uuden vuodeosaston avulla tasaamme kuormitusta kaikilla
Optan vuodeosastoilla. Potilaiden hoidon kestoa lyhennämme kehittämällä 24–48 tunnin hoitoprosessia. Uusia toimenpideryhmiä siirrämme osittain päiväkirurgiseen toimintamalliin (mm.
osa rintaleikkauksista). Raskaat hoidot, kuten muun muassa gastrokirurgiset monielinresektiot, syöpäleikkaukset ja SYV-hoidot ovat lisääntyneet. Uusia hoitomuotoja otamme käyttöön
tutkimustietoon ja menetelmien arviointiin perustuen.
Potilaan turvallisuuteen kiinnitämme huomiota HaiPro-järjestelmän avulla, samoin asiakaspalautteet, muistutukset ja kantelut käsittelemme yksiköissä ja johdossa. Käsihygieniahavaintojen avulla kiinnitämme huomiota henkilökunnan asianmukaiseen käsihuuhteen käyttöön. Seuraamme sairaalainfektioiden määrää sekä infektioiden torjuntayksikön kautta että
QlikView- raportin avulla.
Potilaan sähköinen asiointi lisääntyy sähköisen esitietorekisterin käyttöönoton myötä. Tämän
otimme käyttöön pilottipotilasryhmällä kesällä 2019 ja sen käyttöä laajennamme mahdollisimman pian muihinkin potilasryhmiin. Laaturekistereiden Oma vointi-palvelun käyttöönotto
mahdollistaa potilaan itsensä tekemänä oireiden ja toipumisen kirjaamisen vähentäen toivottavasti myös kontrollikäyntien määrää. Tupakoimattomana leikkaukseen – toimintamallin
käyttöä jatkamme. Olemme mukana Magneettisairaala – mallin mukaisten kehittämishankkeiden, kuten esim. kaatumisten ehkäisy ja painehaavojen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn
projekteissa. Virtuaalisairaalan hankkeet jatkuvat.
Integraatio ja yhteistyö
Osallistumme Tulsan uusien osaamiskeskusten suunnitteluun. Tällaisia erikoisalojen ja tulosalueiden raja-aitoja poistavia hoitoprosessin mukaisia keskuksia ovat muun muassa
sydänkeskus ja neurokeskus. Tulevaisuuden sairaalan suunnittelu on lisännyt merkittävästi
vuoropuhelua yli tulosaluerajojen ja tämä tulee jatkumaan vuonna 2020. Jatkamme kantasairaalan osastojen koulutusta kriittisesti sairaiden potilaiden tunnistamisessa ja alkuhoidossa.
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Raahen paikallispuudutuksessa tehtävä leikkaustoiminta jatkuu osana Operatiivisen tulosalueen toimintaa. Mm. silmäkirurgiaa aloitamme Raahessa. Yhteistyö Oulaskankaan sairaalan
kanssa lisääntyy, koska osa gastrokirurgisten potilaiden yleisanestesiaa vaativasta leikkaustoiminnasta on siirtynyt syksyllä 2019 OAS:iin jatkuakseen siellä myös vuonna 2020.
Keskittämisen myötä syöpäkirurgiaa siirtynee keskussairaaloista OYS:aan. Osuuskunnan kautta
pohjoinen ERVA-yhteistyö vahvistunee ja vaikuttanee keskittämisasetuksen mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen.
Toiminta ja talous tasapainossa
Lisääntyvä kysyntä ja kohoavat toimintamenot tuovat haasteita vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelulle. Suunnittelemme tulosalueen henkilöstökulut, aineet ja tarvikkeet sekä
palvelujen ostot annetun raamin mukaisesti. Uuden osaajayksikön odotetaan alentavan hoitohenkilökunnan sijaistarvetta äkillisiin poissaoloihin. Vierihoitorinkien perustamisen odotamme
helpottuvan. Väistötilojen vuokrakulut lisäävät toimintamenoja aikaisempaa enemmän. Muidenkin käytössä olevien tilojen huonokuntoisuus ja sisäilmaongelmat (mm. Kesle, Käsiyksikkö)
voivat aiheuttaa toiminnan keskeytymistä. Talouden tasapainon säilyttäminen on ensi vuonna
haasteellisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toimintakulujen toteutumista seurataan kuukausittain tulosalueen ja vastuualueiden johtoryhmissä ja viranhaltijoiden toimesta.
Korkeatasoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Kehitystoiminta on hyvin monimuotoista. Tulosalueella on menossa lukuisia isoja ja pienempiä
kehittämishankkeita. Hankkeet tähtäävät perustoiminnan uusiin järjestelyihin, toiminnan tehostamiseen ja uusien toimintatapojen luomiseen sekä hoidon kehittämiseen. Olemme
kouluttaneet Lean-agentteja alueille jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi. Tulevaisuuden
sairaalan työpajoissa saatua tuotosta käytetään hyväksi toiminnan kehittämisessä. Hoitoketjujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Erva-sairaaloiden ja perusterveydenhuollon yksiköiden
kanssa.
Tutkimustoimintaan saatavan VTR-rahoituksen aleneva määrä on ongelma samaan aikaan kun
hoidollisen tuottavuuden vaatimus kasvaa. Yliopiston ja sairaalan välistä yhteistyötä ja työnjakoa tuetaan ja selkiytetään sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Julkaisutoiminnan
säilyttäminen laadullisesti ja määrällisesti ennallaan vaatii ponnistelua. Ulkopuolisen rahoituksen hankinta on tärkeää.
Operatiivinen tulosalue tekee koulutusyhteistyötä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa. Kliinisten taitojen oppimiskeskusta hyödynnämme sekä
henkilökunnan että opiskelijoiden koulutuksessa. Alueellisten koulutustilaisuuksien ja videovälitteisten meetingien avulla tarjotaan koulutusta myös Erva-alueen sairaaloille ja
valtakunnallisestikin yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme. Henkilöstön otamme mukaan toimintamuutosten suunnitteluun. Keslen kehittämishanke jatkuu vuonna 2020 tähdäten entistä parempaan
henkilökunnan osaamisen hallintaan ja ylläpitoon. Työhyvinvoinnin suunnitelman teemme yhdessä ja ajoitamme työhyvinvointipäivät koordinoidusti, jotta mahdollisimman vähillä
toiminnan muutoksilla pystytään tarjoamaan yksiköille tyhy-päivät. KEVA:n työkykyjohtamisen kehittämiskohteiden painopisteinä on määrällisten tavoitteiden muuttaminen laadullisiksi
ja reaktiivisesta johtamisesta siirrytään proaktiiviseen. Lisäämme tiedolla johtamista ja sen
aktiivista hyödyntämistä johtamisessa. Huolehdimme henkilökunnan hyvinvoinnista ja tavoittelemme sairauspoissaolojen vähenemistä. Työnjakoa kehitämme edelleen. Henkilökunnalle
tiedotamme tulevista muutoksista ja seurantatiedoista säännöllisesti osastokokouksissa, lää-
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kärimeetingeissä, Intranet-sivujen välityksellä ja OPTA-infoissa. Säpäkkä-palkkion käyttöä
jatketaan vuonna 2020.
Johtaminen
Johtamisen merkitys korostuu muutostilanteessa. Operatiivisen tulosalueen ja vastuualueiden
johtoryhmissä käsittelemme säännöllisesti toiminnan ja talouden toteutumista, muutoskohteita ja kehittämistä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tulosalueen johtaja,
vastuualueiden johtajat ja ylihoitajat kokoontuvat viikoittain ajankohtaisia asioita käsittelevään palaveriin. Tämä lisää oikea-aikaisen ja avoimen tiedon välittymistä laajalla
tulosalueella.
Kehityskeskustelut käydään vuosittain esimiesten ja alaisten välillä joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluina. Esimiestyötä tuetaan johtamiskoulutuksella ja työnohjauksella. Esimiehet
keräävät säännöllisesti palautteen.
Operatiivisen tulosalueen seurattavat mittarit:
Mittari

Yksikkö

Vertailuarvo

Tavoitearvo

Seurantajakso

Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk

%

100 %

12/2019 arvo

4 kk:n välein

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa

%

100 %

12/2019 arvo

4 kk:n välein

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa

%

100 %

12/2019 arvo

4 kk:n välein

Sairaalan resurssista johtuvat perutut ja/tai siirretyt poliklinikka-ajat KT1,2,6

%

vähenee 1%

12/2019 arvo

4 kk:n välein

lkm

vähenee

v.2019 arvo

vuosittain

kpl

vähenee

v.2019 arvo

vuosittain

€

enint. 2% nousu

TP2019

4 kk:n välein

Hoidettu potilas (hetu)/työpanos (toiminta)

lkm

lkm. nousee

TP 2019

vuosittain

Palkalliset työpanokset

lkm

toteuma 100% tai alle

KS 2020

kuukausittain

€

enint. 2% nousu

v.2019 arvo

vuosittain

Leikkaussalitunnit (OPTA, Lesu)

tunti

kasvu yli 3%

v.2019 arvo

4 kk:n välein

Anestesian salitunnit (OYS, Lesu)

tunti

kasvu yli 3 %

v.2019 arvo

4 kk:n välein

%

vähenevät

v.2019 arvo

4 kk:n välein

Kehityskeskustelut, kattavuus vakinaisesta henkilöstöstä, yksilö/ryhmä

%

75

Täydennyskoulutukseen osallistuminen ammattiryhmittäin

pv

tavoite

POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN PERUSTANA

YHTEISTYÖLLÄ TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA
Haiprossa riskiluokaltaan 3-5 tasolle määritettyjen lääkehaittatapahtumien
lukumäärä laskee
Hoitoon liittyvät sairaala-alkuiset infektiot/1000 hoitopäivää
TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA
Kustannukset (toimintamenot- ta sisäiset-asiakaspalvelujen ostot)/hoidettu
potilas

Tehohoidon kustannukset / tehohoitopäivä

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
JOHTAMINEN
Sairauspoissaolot

vuosittain
tavoitearvo

vuosittain
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
21 - OPERATIIVINEN TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth)
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät)
Vuodeosastohoitojaksot
Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk)

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

198 531
198 531
78 317
18 704

211 236
211 236
78660
19650

208 914
208 914
83054
19456

-1,1
-1,1
5,6
-1,0

4,2

4,0

4,3

6,6

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille
Välitettyjen palvelujen myynti
Sairaalapalvelujen myynti muille
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

212 703 912
145 015 108
41 581 016
13 136 703
6 351 593
5 770 878
10 052 485
118 569
276 824
714 936
223 866 726
41 686 927
58 920 491
282 787 218

224 010 366
154 556 800
42 436 890
13 491 170
6 669 680
5 954 769
11 384 557
41 024
0
770 900
236 206 847
40 632 632
57 122 351
293 329 198

232 564 414
162 025 810
42 982 590
14 048 090
7 094 560
5 804 571
11 432 434
259 100
0
338 702
244 594 650
38 425 335
58 098 624
302 693 274

3,8
4,8
1,3
4,1
6,4
-2,5
0,4
531,6

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)

110 839 558
88 537 131
22 302 427
27 598 381
39 991 371
8 099 624
27 496 840
2 932 649
2 160 638
17 334
183 539 932
41 686 927
100 151 898
283 691 830

111 651 853
89 955 270
21 696 582
28 244 810
43 301 846
8 535 342
29 600 000
2 800 000
2 490 586
20 487
188 509 582
40 632 632
100 394 875
288 904 456

114 763 276
91 964 952
22 798 324
29 293 483
42 977 979
8 777 465
29 630 409
2 880 000
2 792 893
19 604
192 727 235
38 425 335
109 014 183
301 741 418

2,8
2,2
5,1
3,7
-0,7
2,8
0,1
2,9
12,1
-4,3
2,2
-5,4
8,6
4,4

-904 613

4 424 742

951 856

-78,5

-219

0

0

-904 832

4 424 742

951 856

-78,5

3 024 973

3 502 171

2 787 908

-20,4

0

0

0

-3 929 805

922 570

-1 836 052

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS
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Toteuma 2018

-56,1
3,6
-5,4
1,7
3,2

-299,0
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LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Hoitoon pääsyn aikoja seurataan, lähetteiden käsittely ja hoitotakuu toteutuvat säädösten
mukaisesti. Potilaslähtöisiä toimintatapoja ja hoitoprosesseja arvioidaan ja kehitetään Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelman mukaisesti. Hoidon haitta- ja poikkeamatietoja (Haipro) sekä asiakkaiden sähköistä palautetta hyödynnetään hoitoprosessien laadun
parantamisessa. Vieripoliklinikkatoiminta kehittyy edelleen ja laajenee ERVA-alueella. Lisääntynyt päivä- ja Office-kirurgia tehostaa ja sujuvoittaa toimintaa. Lasten päiväkirurgian
toimintaprosessia on kehitetty sähköistä asiointia hyödyntäen (Buddy Health Care). Vanhemmat saattavat lapsensa hoitoon leikkausosastolle. Lasten päiväsairaalatoimintaa laajennetaan.
Lasten kotisairaalatoiminta pilotoidaan. Sairaalaklovnien toimenpideklovneria toiminta laajenee. Pitkäaikaissairaiden lapsipotilaiden ja syöpäpotilaiden hoidon tukena käytetään
psykologin palveluita.
Perusterveydenhuollon lapsipotilaat hoidetaan lastenpäivystyksessä
klo 24–08. STM ja THL ohjeiden mukaisesti Naisten vastuualueelle perustetaan SERI-tukikeskus
seksuaalirikoksen uhreille. OYS lisääntymislääketieteen yksikkö tarjoaa v 2020 alkaen lahjasukusoluhoitoja samoin kuin muutkin yo-sairaalat. Sen mahdollistaa perustettava
lahjasukusolupankki.
Korkeatasoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Tulosalueen toiminta on lääketieteellisesti ja hoitotieteellisesti korkeatasoista ja näyttöön
perustuvaa. Opetuskoordinaattorin johdolla kehitetään hoitotyönopiskelijoiden harjoittelua
uusien toimintamallien mukaisesti. Opiskelijoiden laadunarviointi (Cles) opetukseen säilyy tavoitetasolla. Kliinisen hoitotieteen asiantuntija koordinoi hoitotyön tutkimus- ja
kehittämistoimintaa hoitotyön tutkimusohjelman kärkihakkeiden mukaisesti. Perinteiset alueelliset kliinisten taitojen koulutukset ja tulosalueen sisäiset ja ERVA-aluetta koskevat
koulutukset jatkuvat. Perhekeskeisten hoitokäytäntöjen kehittäminen jatkuu kummallakin
vastuualueella. Synnytyssalin OMARI -mallin (matalan riskin synnyttäjien hoitomalli) jatkumoksi vuodeosastolla aloitetaan perhepesä-toiminta. Hoitotyötä kehitetään kansallisten ja
kansainvälisten suositusten mukaisesti. Kliinisen hoitotyön asiantuntijan sisältöalueena on kätilötyön kehittäminen. Yksiköiden välistä yhteistoimintaa ja henkilöstön osaamista
vahvistetaan sisäisellä henkilöstön perehdyttämisellä, työkierroilla ja kouluttamisella. Elvytyskoulutukset ja -harjoitukset sekä MET-toiminta ovat käytössä, lisäksi äkillisten tilanteiden
simulaatioharjoituksia järjestetään säännöllisesti ja käytetään NEWS ja PEWS-pisteytyksiä potilaan tilan ja tehohoidon tarpeen arvioimiseksi. Tulosalue on korkeatasoisen kliinisen
tutkimuksen tuottaja ja tukee tutkimusta ja opetusta. Yhteistyö yliopiston kanssa jatkuu
saumattomana. Tiedekokoukset ja tutkijakoulu jatkavat toimintaansa. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä pysyy korkeana, sen merkitys korostuu VTR-rahoituksen vähentyessä.
Hoitotyön tutkimusklubitoiminta ja näyttöön perustuvat koulutukset jatkuvat. Tulosalueella
kehitetään edelleen erikoistuvien lääkäreiden koulutusta hyödyntäen lokikirjaa, tutorointia ja
opetuksen säännöllistä auditointia.
Integraatio ja yhteistyö
Alueellinen työnjako, hoidon porrastus ja yhteistyöneuvottelut ERVA-alueen ja perusterveydenhuollon kanssa toteutuvat suositusten mukaisesti. Avopediatrian toiminnan kehittäminen
Oulun kaupungin kanssa jatkuu. Ensihoitajille järjestetään säännöllistä ”hands on training” ja
luentokoulutusta varautumisesta mahdollisiin matkasynnytyksiin. Erikoissairaanhoitoon tulevia
lähetteitä muutetaan mahdollisuuksien mukaan konsultaatioiksi tukien perusterveydenhuollossa annettavaa hoitoa. Terveydenhoitajien ja lääkäreiden osaamista vahvistetaan
koulutuksin.
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16–18 v diagnosoitujen syöpäpotilaiden hoito siirtyy Lasten- ja nuorten vastuualueelle. Laaturekisterit ovat käytössä diabetes-, reuma-, ja astmapoliklinikoilla. Käytössä on myös lasten
syöpärekisteri ja uutena naisten urogynekologiarekisteri. Päivystyspoliklinikalla lapsipotilaiden hoito- ja seurantakäytänteitä tehostetaan edelleen sisäänottojen vähentämiseksi.
Synnytyssalin, synnytysosastojen ja vastasyntyneiden teho-osaston tiivistetty yhteistyö keskosten ja vastasyntyneiden alkuhoidon kehittämiseksi jatkuu. Vierihoito-osaston (os.13) ja
naisten osaston (os.11) kesken on tarpeen tasata potilaskuormitusta etenkin siksi, että os 11B
fyysiset tilat eivät enää ole tulosalueen käytössä.
Käsihygienian toteutumista ja infektioiden torjuntaa seurataan ja kehitetään.
Sikiötutkimusyksikkö vastaa tiettyjen sikiön sairauksien diagnostiikasta ja hoidosta. Sikiöseulonnan jatkotutkimuksena noninvasiivinen menetelmä (NIPT) on korvannut osittain lapsivesija istukkanäytteet. Uusia syövän hoidon biologisia lääkkeitä käytetään harkiten. Robottikirurgiaa käytetään näyttöön perustuen. LEIKO (leikkaukseen kotoa) on vakiintunut käytäntö. Fasttrack-toiminnalla tuetaan leikkauspotilaan toipumista. Genetiikan toimialue keskittyy erityisosaamista vaativien korkeatasoisten palvelujen tuottamiseen ja huolehtii lääketieteen
kehityksen vuoksi nopeasti muuttuvien ja yhä laajemmin käytettävien geneettisten diagnoosimenetelmien eettisestä, laadukkaasta ja tehokkaasta soveltamisesta koko ERVA -alueella
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Perinnöllisyyspoliklinikan toiminnassa tehdään
hallitusti tehtäväsiirtoja lääkäreiltä hoitajille. Harvinaissairauksien yksikkö (HARVI) toimii perinnöllisyyspoliklinikan yhteydessä, mutta palvelee koko sairaanhoitopiiriä. OYS neurologian
aikuispotilaiden hoidossa hyödynnetään video-EEG toimintaa lastenneurologian tiloissa.
Lasten- ja naisten tilojen ja hoitoprosessien suunnittelu ja kehittäminen jatkuu TULSA 2030
tuottavuustavoitteet huomioiden. Toimintaa kehitetään mm. Lean johtamisfilosofian mukaisten menetelmien avulla.
Synnytystoiminnan mahdollisiin muutoksiin ERVA-alueella on
varauduttu suunnitelmin.
Keskitymme erikoissairaanhoitoon ja valmistaudumme tulevaan osuuskuntamalliin. Toiminta
on taloudellista ja vaikuttavaa ja huomioi jäsenkuntien kanssa tehdyt sopimukset. Olemme
mukana LAPE-hankkeessa ja osallistumme aktiivisesti OT – keskuksen suunnitteluun.
Toiminta ja talous tasapainossa
Johtamisessa ja toiminnan ja talouden seurannassa hyödynnetään QlikView-ohjelmaa vastuuyksikkötasolle asti. Vastuuyksiköt seuraavat toimintalukuja ja menokehitystä kuukausittain.
Hoitotyön koordinoinnilla ja hoitoprosessien uudelleentarkastelulla hallitaan henkilöstövoimavaroja. Osaajayksikön varahenkilöstöjärjestelmällä varmistetaan erityisosaaminen äkillisissä
poissaoloissa. Taloussuunnitelman toteutuminen vahvistetulla tavalla edellyttää työpanosten
ja menojen hallintaa. Synnytysten määrän vähennyttyä on arvioitu vuodeosastopaikkojen tarvetta ja päätetty vähentää naisten vastuualueen sairaansijojen määrää 16ss (os 11B).
Lääkinnällisten laitteiden uusinnassa huomioidaan laitteiden elinkaari. Lastenneurologian
väistötilojen käytön jatkuminen vaikuttaa toimintaan ja henkilöstömitoitukseen. Sisäilmaongelmien vuoksi tulosalueella joudutaan tekemään kosteus- ja ilmastointiremontointia ja
käyttämään koneellista ilmapuhdistusta.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Henkilökunnan jaksamista tuetaan osa-aikatyöllä huomioiden työntekijän elämäntilanne. Työaikapankkivapaita käytetään koko tulosalueella. Näillä toimenpiteillä toivotaan työhyvienvoinnin paranevan.
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Neonatologitakapäivystys laajenee myös arkipäiviksi v 2020. Lasten tehon hoitohenkilökunnan
mitoitusvaje korjataan tulevan vuoden aikana.
Henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan osallistumaan täydennyskoulutuksiin ja kansainvälisiin
konferensseihin suunnitelmallisesti. Yksiköissä tarkistetaan ja arvioidaan henkilöstön osaamissuunnitelmat. Vastuuyksiköiden koulutus- ja kehittämispäiviä toteutetaan koordinoidusti.
Henkilöstön riittävyyttä ja saatavuutta varmistetaan jatkamalla kiinteää yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Palkitsevan työn
menetelmämallin käyttöä jatketaan. Osaaminen ja osaajista kiinnipitäminen ovat tulosalueen
toiminnan kulmakiviä.
Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Lasten- ja nuorten vastuualueella toteutetaan etävastaanottotoimintaa ja videovälitteinen
virtuaalitoiminta jatkuu. Diabeetikoiden sähköinen asiointi lisääntyy. Lasten päivystyspoliklinikalla ja lasten kirurgisella osastolla on käytössä Hoidon tuki-järjestelmä (HOITU) ja lasten
syöpäosastolla hoitajakutsujärjestelmä. Olemme tulosalueena aktiivisesti mukana innovaatiohankkeissa Testlabin kanssa. Kummallakin vastuualueella kehitetään erikoistumiskoulutusta. Osana kehittämistyötä on valtakunnallinen lääkäriopettajien verkostoituminen.
Paperitonta vastaanottotoimintaa laajennetaan. Naistentautien poliklinikalla laajennetaan
Kaiku Health järjestelmän hyödyntämistä. IPANAa käytetään koko synnyttäjän hoitoprosessiin
kuuluvien yksiköiden kirjausalustana huomioiden yhteydet talon muihin järjestelmiin.
Johtaminen
Johtoryhmissä, osastonhoitajakokouksissa, lääkärikokouksissa ja osasto- ja tulosaluekokouksissa käsitellään asiat ja päätökset, jotka vaikuttavat vastuualueiden toimintaan.
Tulosalue/vastuualuekokouksia järjestetään tarkoituksenmukaisesti. TULSA 2030- uudistamisohjelman etenemisestä tiedotetaan suunnitelmallisesti.
Esimiestyötä tuetaan erilaisin johtamiskoulutuksin ja henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan PPSHP:n esimiesvalmennuksiin.
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Lasten ja naisten tulosalueen seurattavat mittarit
Mittari

Yksikkö

Tavoitearvo

Vertailuarvo

Seurantajakso

Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk

%

100 %

12/2019 arvo

4 kk välein

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa

%

100 %

12/2019 arvo

4 kk välein

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa

%

100 %

12/2019 arvo

4 kk välein

Sairaalainfektiot

%

vähenee

TP 2019

vuosittain

Sektioprosentti

%

< 20 %

TP 2019

vuosittain

vrk

< 3.0 vrk

TP 2019

vuosittain

Kustannukset/hoidettu potilas

€

enint. 3% nousu

TP 2019

vuosittain

Työpanos (talousnäkökulma)

%

toteuma 100 % tai alle

KS 2019

vuosittain

Hoidettu potilas/työpanos

lkm

lkm nousee

TP 2019

vuosittain

Leikkausmäärät

lkm

pysyy ennallaan

2018/2019 arvo

4 kk välein

Anestesiaa vaativat toimenpiteet

lkm

pysyy ennallaan

2018/2019 arvo

4 kk välein

%

vähenevät

v. 2019 arvo

4 kk välein

etenee

v. 2019 tilanne

vuosittain

lisääntyy

TP 2019

vuosittain

käyttö lisääntyy

TP 2019

vuosittain

POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN PERUSTANA

YHTEISTYÖLLÄ TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA

Synnyttäjän keskimääräinen hoitoaika
TALOUS JA TOIMINTA TASAPAINOSSA

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
JOHTAMINEN
Sairauspoissaolot
Ammatillinen työnjako
Kannustava palkitseminen
Työaikapankki
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
23 - LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth)
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät)
Vuodeosastohoitojaksot
Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk)

Toteuma 2018

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

73 936
73 936
37 965
11 652

74 230
74 230
40770
12140

76 790
76 790
41030
13025

3,4
3,4
0,6
7,3

3,3

3,4

3,2

-6,2

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille
Välitettyjen palvelujen myynti
Sairaalapalvelujen myynti muille
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

76 987 044
58 829 401
10 242 649
5 618 616
861 393
1 307 272
3 592 791
449 701
11 800
313 836
81 355 171
36 236
403 174
81 758 345

82 248 494
64 366 270
10 254 300
5 341 860
769 560
1 377 154
3 769 730
33 500
10 000
13 500
86 075 224
7 159
487 908
86 563 132

84 274 944
63 896 250
12 884 020
5 271 370
782 990
1 294 714
3 744 680
2 500
0
14 000
88 036 124
6 123
341 226
88 377 350

2,5
-0,7
25,6
-1,3
1,7
-6,0
-0,7
-92,5
-100,0
3,7
2,3
-14,5
-30,1
2,1

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)

40 837 122
32 621 302
8 215 819
12 911 851
6 495 991
2 582 644
2 847 269
0
7 912
7 029
60 259 905
36 236
22 873 590
83 133 495

41 488 586
33 424 448
8 064 137
12 633 188
6 642 517
3 052 700
2 680 950
0
18 725
14 448
60 797 464
7 159
23 026 710
83 824 173

40 497 467
32 305 468
8 191 999
12 757 541
6 685 809
2 898 200
2 770 300
0
10 500
14 100
59 965 417
6 123
27 063 180
87 028 597

-2,4
-3,3
1,6
1,0
0,7
-5,1
3,3
-43,9
-2,4
-1,4
-14,5
17,5
3,8

TOIMINTAKATE

-1 375 150

2 738 958

1 348 753

-50,8

0

0

0

-1 375 150

2 738 958

1 348 753

-50,8

656 058

594 017

665 964

12,1

0

0

0

-2 031 208

2 144 941

682 789

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS

-68,2
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PSYKIATRIAN TULOSALUE
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Hoidot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä kuntien
työntekijöiden kanssa. Potilaiden tyytyväisyyttä seurataan kyselyillä ja laatupalautteilla. Väkivaltatilanteiden ja pakkotoimien suhteellista määrää pyritään systemaattisesti alentamaan.
Hoitoon pääsyn ja lähetteiden käsittelyn aikoja seurataan, tavoitteena on hoitotakuun määräajoissa pysyminen.
Integraatio ja yhteistyö
Tulosalue tarjoaa psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitoa, oikeuspsykiatrisia tutkimuksia sekä muita hoitoon liittyviä palveluita sairaanhoitopiirin
jäsenkunnille ja sovitusti koko OYS:n erityisvastuualueelle, vakuutuslaitoksille ja oikeuslaitokselle.
Vuoden 2020 aikana tulosalueella suunnitellaan toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, joiden tavoitteena on helpottaa aikuispsykiatristen osastojen, vanhuspsykiatrisen ja nuorten
hoito-osastojen pitkään jatkunutta ylikuormitustilannetta. Muutokset sovitetaan yhteen meneillään olevaan maakunnalliseen mielenterveys- ja päihdepotilaiden integraatiohankkeeseen.
Lisäksi vahvistetaan lastenpsykiatrian poliklinikan resursointia, jotta lastenpsykiatriset jonot
saataisiin hallintaan.
Tulosalueen hoitoprosessien potilaslähtöistä sujuvuutta ja tuottavuutta kehitetään. Hoitoprosessit perustuvat tutkimustietoon ja hyväksi todettuihin käytäntöihin sekä näiden pohjalta
laadittuihin Käypä hoito – suosituksiin. Perusterveydenhuollon psykiatriaa tuetaan konsultaatioilla, koulutuksella ja työnohjauksella.
Budjettikauden aikana lastenpsykiatrian yksiköt ovat edelleen evakkotiloissa, mikä vaikeuttaa
potilaiden hoitoa ja henkilöstöresurssien joustavaa käyttöä sekä aiheuttaa ylimääräisiä vuokramenoja. Tulosalue osallistuu Tulevaisuuden sairaala -hankkeen suunnitteluun.
Oys-Erva psykiatrian erikoislääkärikoulutuksen määrä jää nykyisillä koulutusmäärillä liian pieneksi tarpeeseen ja poistumaan nähden. Tämän vuoksi tulosalueen erikoislääkäreiden
koulutuspaikkamääriä tulisi lisätä.
Toiminta ja talous tasapainossa
Talous-, työpanos- ja suoritelukuja sekä hoidon tuloksia ja laatua seurataan.
Toimintamenot ja tilikauden tulos pidetään talousarvion mukaisina.
Työpanosten määrä pidetään käyttösuunnitelman mukaisena ja kustannusten kasvua hoidettua potilasta kohden hillitään kehittämällä osastojen keskinäistä työnjakoa, harkitsemalla
tarkoin sijaisten tarve virkavapauksiin, yhdistämällä osastojen toimintoja viikonlopuiksi ja
juhlapyhiksi, henkilökunnan joustavalla liikkumisella tulosalueella sekä laajoilla kesäsuluilla.
Korkeatasoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Tulosalue tekee yhteistyötä Oulun yliopiston psykiatrian, lastenpsykiatrian ja hoitotieteiden
oppiaineiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää potilaiden ajanmukaista ja korkeatasoista hoitoa sekä ylläpitää ja kehittää henkilökunnan osaamista.
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Erityisinä kehittämishankkeina ovat, hoitoprosessien leanaus, tasavirtastimulaatiohoidot,
syömishäiriöiden hoito, päihdepsykiatria, lasten ja nuorten psykoterapeuttisen hoidon osaamisen vahvistaminen sekä Safewards -toimintamallin vakiinnuttaminen väkivaltatilanteiden ja
pakkotoimien vähentämiseksi. Lisäksi kehitetään koulutusyhteistyötä Ervalla, perheiden osallisuutta ja yhteistyötä perusterveydenhuollon sekä sosiaali- ja opetustoimen kanssa.
Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Henkilökuntaa kannustetaan videoneuvottelujen ja -konsultaatioiden käyttöön ja videovälitteisten neuvottelujen määrän kehitystä seurataan.
Tulosalue osallistuu Virtuaalisairaala 2.0 – hankkeeseen: Rakennetaan psykiatrista digihoitopolkua sujuvoittamaan hoitoprosessia (mm. esitietolomakkeita, oire- ja
toimintakykymittareita ja terapeuttisia kotiharjoitteita).
Tulosalueella jatketaan sähköisen psykoterapialaaturekisterin rakentamista.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Keskeisenä kehittämisalueena on henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen työympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä luovaa ja myönteistä ilmapiiriä parantamalla.
Meneillään oleva Tulevaisuuden sairaala -hanke parantaa varsinkin lastenpsykiatrian tilannetta.
Henkilökunnan jaksamista sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tuetaan mahdollisuuksien mukaan toteutettavilla yksilöllisillä työaikaratkaisuilla.
Henkilökunnan jaksamista ja palvelujen laadukasta toteuttamista tuetaan tarjoamalla mielenterveyslain mukaista mahdollisuutta osallistua työnohjaukseen. Henkilöstöä tuetaan ja
kannustetaan osallistumaan täydennyskoulutuksiin. Mahdollisuus kehityskeskusteluun esimiehen kanssa tarjotaan vähintään kerran vuodessa jokaiselle työntekijälle.
Työvuorojen suunnittelua ergonomisesti ja yhteisöllisesti lisätään.
Varhaisen tuen -toimintamalli on käytössä ja työterveyshuollon kanssa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä tavoitteena mm. eläkkeelle jäänti-iän nouseminen.
Uusien työntekijöiden rekrytointia edistetään mm. pitämällä yhteyksiä kouluttajiin ja kehittämällä opiskelijoiden ohjausta. Sijaisten ja uusien työntekijöiden asianmukaisesta
perehdyttämisestä huolehditaan.
Tulosalueella on käytössä nopean palkitsemisen Säpäkkä-malli erityisten hyvien työsuoritusten
huomioimiseksi.
Johtaminen
Tulosalueen ja vastuualueiden johtoryhmien työskentely on luonteeltaan keskustelevaa ja niiden kokousmuistiot ovat intranetissä kaikkien luettavana. Tulosalueen johtoryhmässä ovat
mukana henkilöstön edustajat.
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Psykiatrian tulosalueen seurattavat mittarit:
Mittari

Yksikkö

Tavoitearvo

Vertailuarvo

Seurantajakso

lukumäärä

ei nouse

TP 2019 arvo

vuosittain

osastojen lukumäärä

lisääntyy

TP 2019 arvo

vuosittain

POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN JA LAADUN PERUSTANA
Eristettyjen potilaiden lukumäärä (hetut) hoidettujen potilaiden määrä
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
Yhteisöllisten ja ergonomisten työvuorojen suunnittelu lisääntyy
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
26 - PSYKIATRIAN TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth)
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät)
Vuodeosastohoitojaksot
Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk)

Toteuma 2018

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

40 730
40 730
51 438
2 288

41 765
41 765
54011
2963

41 969
41 969
54337
3062

0,5
0,5
0,6
3,3

22,5

18,2

17,7

-2,6

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille
Välitettyjen palvelujen myynti
Sairaalapalvelujen myynti muille
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

56 155 887
42 691 422
3 059 672
8 893 732
249 872
1 179 669
1 377 605
921 506
0
292 783
58 747 781
1 653 730
2 253 228
61 001 009

56 146 022
41 591 330
3 211 300
9 751 730
304 430
1 050 130
965 776
1 432 147
0
5 270
58 549 215
1 654 899
2 314 977
60 864 192

59 876 745
45 017 370
3 413 890
9 528 460
328 350
1 164 521
1 249 555
1 420 230
0
4 900
62 551 430
1 902 475
2 527 362
65 078 792

6,6
8,2
6,3
-2,3
7,9
10,9
29,4
-0,8

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)

33 808 601
27 024 633
6 783 968
10 837 509
1 185 082
297 485
361 407
0
273 993
30 636
46 135 821
1 653 730
11 496 529
57 632 349

35 539 796
28 705 605
6 834 191
11 708 935
825 279
241 240
101 120
0
644 712
34 620
48 753 342
1 654 899
12 039 425
60 792 767

36 283 549
29 064 891
7 218 658
11 649 325
1 087 056
300 000
300 000
0
327 124
17 320
49 364 374
1 902 475
13 887 496
63 251 870

2,1
1,3
5,6
-0,5
31,7
24,4
196,7

3 368 660

71 425

1 826 922

2457,8

0

-100

-100

0,0

3 368 660

71 325

1 826 822

2461,3

82 134

55 408

57 219

3,3

0

0

0

3 286 526

15 917

1 769 603

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS

-7,0
6,8
15,0
9,2
6,9

-49,3
-50,0
1,3
15,0
15,4
4,0

11017,7
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KEHITYSVAMMAHUOLTO
Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus VERSO
Kehitysvammahuollon tulosalue tuottaa kuntien peruspalveluja tukevia erityisosaamista vaativia
palveluja koko maakunnan tarpeisiin sekä tarpeen mukaan eritysvastuualueen asiakkaille. Kehitysvammahuollon tulosalueen uudistetun ja edelleen kehittyvän toimintakonseptin avulla
vaativaa erityispalvelua tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata jatkossakin
omassa maakunnassa.
Kehitysvammahuollon tulosalueen koko toiminta siirtyy uusiin tiloihin Peltolaan vuoden 2019
loppuun mennessä, jolloin toiminta Tahkokankaalla päättyy. Muuton myötä otetaan käyttöön uusi nimi Verso – vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus.
Kaikki toiminnot Versossa sijoittuvat yhteen 4200m2:n rakennukseen. Tilat ovat kolmannes Tahkokankaalla käytössä olleista tiloista. Toimitilat on suunniteltu toiminnan ja lain edellyttämien
vaatimusten mukaan. Eri toiminnot on sijoitettu siten, että etäisyydet olisivat mahdollisimman
lyhyet. Ravintopalveluiden, varastoinnin ja lääkehuollon toiminnot on keskitetty. Tilat ovat vakioituja, mikä mahdollistaa käyttöjoustavuuden ja lisää tilojen käyttöastetta. Lisäksi
asiakaslähtöisyyteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskeistä toimintavuodelle 2020 on uusien toimitilojen ja toimintamallien käyttöönotto. Pääpaino on avopalveluissa ja vaativaan ympärivuorokautiseen osastokuntoutuksen tarpeisiin on 30
asiakaspaikkaa. Tulosalueen vastuualuejako uudistetaan siten, että palvelutuotanto jaetaan
kahdelle vastuualueelle. Tutkimus- ja kuntoutusarviopalvelut vastaavat pääasiassa lasten ja
nuorten varhaiskuntoutukseen liittyvistä palveluista. Kuntoutuspalvelut vastaavat kaikenikäisten
asiakkaiden sekä avo- että osastokuntoutuksen palveluista.
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Asiakkaamme ovat kaikenikäisiä henkilöitä, joiden palvelut perustuvat yksilökohtaiseen tarpeen
arviointiin, asiakaskohtaisesti suunniteltuihin palveluihin ja palveluprosesseihin yhteistyössä asiakkaan, hänen läheisten ja muiden arjen verkostotoimijoiden kanssa.
Palveluja tuotetaan joustavasti tarpeen mukaan polikliinisesti tai osastokuntoutusjaksona Versossa, asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai etäpalveluna. Ensisijaisesti pyritään tukemaan
asiakkaan pärjäämistä kotona osaamiskeskuksen moniammatillisen verkoston tuella. Nopeaa asiakkaan tilanteen selvittelyä vaativat palvelutarpeen arviot pyritään tekemään pääasiassa siellä
missä asiakas on yhdenottohetkellä. Tavoitteena on edelleen vahvistaa palveluja, joiden avulla
voidaan ennaltaehkäistä asiakkaan tilanteen kriisiytyminen ja siten jopa ehkäistä osastokuntoutusjakso. Tämä vaatii yhteisiä toimintamalleja kuntatoimijoiden kanssa.
Verkostopalavereita pidetään yhä enenevässä määrin videoneuvotteluina, mikä mahdollistaa asiakkaan arjen verkostotoimijoiden osallistumisen paremmin. Tavoitteena on käynnistää lisäksi
videovastaanotot Verson uudistetun tekniikan avulla.
Verson osastokuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen kuntouttava arki. Asiakashuoneet mallintavat normaalia asuntoa tarjoten kodinomaisen, turvallisen ja virikkeitä antavan
ympäristön, joka mahdollistaa yksityisyyden sekä edistää kuntoutumista ja omatoimisuutta. Uuden tekniikan käyttöönotolla asiakastilat voidaan räätälöidä asiakkaan toimintakyvyn mukaan
esim. asiakaskohtaiset kulkuoikeudet mahdollistavat liikkumisen asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Yhteiset tilat mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen ja tukevat kuntoutumista. Verson
tilat parantavat merkittävästi perheiden ja läheisten osallisuutta osastokuntoutuksen aikana.
Integraatio ja yhteistyö
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Pohjois-Pohjanmaalla kehitysvammaisten henkilöiden laitosasuminen on kyetty ansiokkaasti
kaikkien toimijoiden yhteistyöllä lopettamaan. Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen
turvaaminen maakunnassa edellyttää jatkossakin tiivistä yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa sekä asumispalvelujen monimuotoistumista, jotta asiakkaiden asumisen vaativiin tuen tarpeisiin
voidaan vastata avohuollon palveluin. Näin turvataan Verson osastokuntoutuspaikkojen riittävyys
turvaamaan hoidon saatavuus vaativan kuntoutuksen tarpeeseen.
Osaamiskeskuksessa pääpaino palvelutuotannossa on avopalveluissa ja niiden kehittämisessä,
jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa monialaiset ja moniammatilliset palvelut joustavasti, laajaalaisesti ja oikea-aikaisesti. Tässä tarvitaan peruspalvelujen ja eri erikoisalojen päällekkäisyyttä
välttäviä uudenlaisia toimintamalleja. Palvelumuotojen ja -sisältöjen kehittämistä jatketaan
edelleen yhteistyössä palvelujenkäyttäjien ja muiden verkostotoimijoiden kanssa. Lisäksi tarjotaan moniammatillista asiantuntijakonsultaatiota ja koulutusta alan toimijoille.
Toiminta ja talous tasapainossa
Toiminnan ja talouden suunnittelussa on pyritty mahdollisimman hyvään palvelujen kysynnän
ennakointiin. Ympärivuorokautisessa osastokuntoutuksessa painopiste on suunnitellusti siirtynyt
lyhytaikaiseen hoitoon, jolloin kysynnän vaihtelut ovat suuremmat. Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää asiakasprosessien sujuvaa ohjasta ja tiivistä yhteistyötä
kuntatoimijoiden kanssa. Verson osastokuntoutuksessa vakioidut ja käyttöjoustavat tilat mahdollistavat aikaisempaa paremmin asiakkaiden sisäänoton erilaisilla tarpeilla. Keskeistä on
varmistaa, että palvelu- ja toimintaprosessien kehittämisessä huomioidaan erityisesti uusien tilojen ja tekniikan mahdollisuudet.
Uuteen osaamiskeskukseen on suunniteltu henkilöstö- ja muiden resurssien tarve. Itsemääräämisoikeutta ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä sääntelevä lainsäädäntö sekä asiakkaiden ja
henkilöstön turvallisuuden varmistaminen vaikuttavat toteutuvien työpanosten määrään. Uusien
toimitilojen investointikustannukset sekä poistot asettavat taloudelle haasteita. Taloussuunnitelman toteutuminen edellyttää toiminnan ja talouden systemaattista seurantaa sekä tiukkaa
työpanosten ja menojen hallintaa.
Korkealaatuista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Kehitysvammahuollon tulosalue osallistuu yhtenä kehittäjäorganisaationa Työterveyslaitoksen
koordinoimaan valtakunnalliseen Sote- ammattilaiset asiakasosallisuuden osaajiksi ASKO- hankkeeseen. Hankkeen toteutusvaihe on vuosina 2019 – 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa
asiakkaan sujuvaa palvelua ja asiakkaiden osallistumista lisääviä toimintatapoja. Hankkeeseen
osallistuu henkilöstön lisäksi asiakkaita ja kuntatoimijoita. Hankkeessa kytketään toimintatapojen kehittämisen lisäksi henkilöstön työhyvinvoinnin ja johtamisen tukeminen.
Kehitysvammalääketieteen viisivuotisella (2016 – 2021) osa-aikaisella professuurilla (professor of
practice) vahvistetaan kehitysvammalääketieteen osaamista, koulutusta ja tutkimusta. Kehitysvammahuolto on ollut vuodesta 2013 alkaen mukana Northern Finland Intellectual disability
(NFID) -tutkimuksessa, jossa pyritään määrittämään kehitysvammaisuuden etiologiaa. Tutkimus
jatkuu edelleen, kansainvälisiä julkaisuja on ilmestynyt vuosien 2016 – 2019 aikana. Tutkimuksesta vaikuttaa muodostuvan hyvin merkittävä kehitysvammaisuuden geneettisten taustasyiden
selvittelyssä.
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Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Yhteistyössä tietohallinnon kanssa tavoitteena on lisätä asiakastietojen saatavuutta perus- ja erityspalvelujen kesken. Yhteistyön tavoitteena on löytää toiminnan kannalta turvalliset ja toimivat
käytännöt sekä lisätä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Kirjalliset lähetteet ja hoitopalautteet
saadaan korvattua sähköisillä lähetteillä ja palautteilla vuoden 2019 aikana. Kehittelyn alla on
asiakkaan suostumuksella kehitysvammahuollossa syntyvien tietojen saatavuuden parantaminen
perusterveydenhuollossa. Kanta- arkistoon liittymistä viedään eteenpäin.
Versossa otetaan käyttöön Mobiili-Esko nopeaan kirjaamiseen, jota pyritään kehittämään paremmin kehitysvammahuollon tarpeisiin. TeleQ- takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotolla
vuoden 2020 aikana pyritään parantamaan asiakaspalvelu sekä organisoimaan työtehtäviä tehokkaammin. Verson tarpeisiin on toteutettu integraatiota Oberonin ja outlookin välille, mikä oli
välttämätöntä, jotta asiakas, työntekijä ja tilavaraus voidaan yhdistää sekä käyttöjoustavien tilojen varaamisen myös muuhun toimintaan mahdollistuu.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Verson täysin uudenlainen toimintaympäristö ja erilaiset toimintamallit tulevat olemaan suuri
muutos koko henkilöstölle. Toimintavuonna keskeistä on henkilöstön tukeminen muutoksessa.
Henkilöstölle tullaan tarjoamaan tarpeen vaatimaa muutostukea.
Asiakkaiden hoidon vaativuus on noussut, mikä edellyttää erityisosaamista ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Kuntoutuspalvelujen henkilöstörakenteen koulutustasoa nostetaan
suunnitelmallisesti vastaamaan vaativan kuntoutuksen osaamistarpeita. Vuoden 2020 henkilöstön
täydennyskoulutuksessa painopisteenä ovat YKS- yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien hallinta, neuropsykiatrinen valmentaja- ja päihdetyönkoulutus.
Henkilöstön osallistumisella kehittämiseen, koulutuksella, henkilökohtaisilla kehityskeskusteluilla
ja työtehtävien suunnittelulla sekä tiiviillä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa tuetaan työssä
jaksamista ja työhyvinvointia. Työvuorojen suunnittelussa lähtökohtana on toimintalähtöinen
suunnittelu ja henkilöstöä kannustetaan ergonomiseen työvuorosuunnitteluun.
Johtaminen
Kehitysvammahuollon toimintakonseptissa palveluprosessien johtaminen - palvelutuotannon sujuminen, ohjaus ja kehittäminen ovat keskeisellä sijalla. Toimintaympäristön muutos edellyttää
esimiehiltä hyvää muutosjohtamista ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa, jolloin myös esimiesten
tukeminen tulee huomioida. Johtaminen perustuu avoimuuteen, tuetaan moniammatillista yhteistyötä ja hyvää työilmapiiriä. Toimintakulttuurin ja toimintatapojen todelliset muutokset
edellyttävät hyvää johtamista.
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Kehitysvammahuollon seurattavat mittarit:
Yksikkö

Vertailuarvo

lkm

lisääntyy

lkm

vähenee

v. 2018 arvo

joka vuosi

Lähetteen käsittelyaika 7 vrk

%

100 %

uusi mittari

vuosittain

Laitoshoidon paikkakuormitus

%

92 %

v. 2019

hp / as

laskee

v. 2019

Avokuntoutuspalvelujen määrä

lkm

lisääntyy

v. 2019

Videovastaanottojen määrä (uusi palvelu)

lkm

Mittari

Tavoitearvo

Seurantajakso

POTILASLÄHTÖIYYS TOIMINNAN JA LAADUN PERUSTANA
ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Asiakaspalutteiden määrä

joka vuosi

HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Uhka- ja väklivaltatilanteet

Asiakkaan keskimääräinen laitoshoitoaika

uusi mittari
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
35 - KEHITYSVAMMAHUOLLON TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Lasten ja nuorten kuntoutuskäynnit
Laitoshoito, hoitopäivät

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

2 797
10 313

2 800
10 205

2 850
10 150

1,8
-0,5

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

8 087 650
165 685
0
2 565
7 108
8 263 008
0
2 891
8 265 899

7 770 083
156 635
200
4 000
1 500
7 932 418
0
14 600
7 947 018

8 454 300
95 390
0
0
2 500
8 552 190
0
6 166
8 558 356

8,8
-39,1
-100,0
-100,0
66,7
7,8

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)

5 433 320
4 337 625
1 095 694
216 594
128 045
42 001
36 645
0
6 639
770
5 785 368
0
1 359 324
7 144 691

5 659 879
4 563 026
1 096 853
313 050
147 930
48 750
40 350
0
1 800
8 300
6 130 959
0
1 449 494
7 580 453

5 611 377
4 491 286
1 120 090
380 314
146 590
38 740
29 000
0
12 000
11 700
6 161 981
0
2 052 821
8 214 802

-0,9
-1,6
2,1
21,5
-0,9
-20,5
-28,1

TOIMINTAKATE

1 121 208

366 565

343 554

0

0

0

1 121 208

366 565

343 554

-6,3

1 912

155 844

41 000

-73,7

0

0

0

1 119 296

210 721

302 554

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS
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Toteuma 2018

-57,8
7,7

566,7
41,0
0,5
41,6
8,4
-6,3

43,6
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OULASKANKAAN TULOSALUE
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Potilaamme saavat tarpeelliseksi arvioitua, vaikuttavaa, tutkittuun tietoon perustuvaa hoitoa.
Kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuvat valtakunnallisia perusteita noudattaen. Strategiassa
huomioidaan asiakkaiden arvot ja toiminta on eettisten periaatteiden mukaista. Hoidon saatavuutta ja prosessien sujuvuutta parannetaan ammattiryhmien välisen työnjaon avulla.
Seuraamme tutkimuksiin ja hoitoihin odottavien potilaiden määrää ja toteutuneita odotusaikoja ja julkistamme tulokset. Toiminnan kehittämistä ja potilastyytyväisyyden seurantaa
varten kerätään palautetta sähköisen asiakaspalautejärjestelmän avulla. Potilasturvallisuutta
edistetään noudattamalla tulosalueen potilasturvallisuussuunnitelmaan kirjattuja toimintamalleja ja – ohjeita. Hoitoon liittyvien muistutusten, kanteluiden, potilasvahinkojen ja
sairaalainfektioiden määrän seuranta on rutiinia. Niiden lisäksi analysoimme riskejä ja haittatapahtumia sekä käytämme vaaratapahtumien arviointimenettelyä potilasturvallisuuden
parantamiseksi. Digihoitopolkuja otetaan käyttöön.
Toiminta ja talous tasapainossa
Tulosalueen taloutta ja toimintaa toteutetaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Mittaamme
tuottavuutta useilla eri mittareilla. Seuraamme aktiivisesti henkilöstöresurssien määrää ja
kohdentumista. Reagoimme muutostarpeisiin välittömästi.
Investoinneilla tuetaan toimintatapojen uudistamista sekä toiminnan tehostamista. Kiinteistöjä saneerataan suunnitelmallisesti siten, että ne tarjoavat turvalliset ja tarkoituksenmukaiset
olosuhteet sairaalan toiminnalle.
Integraatio ja yhteistyö
Oulaskankaan tulosalueella tuotetaan erikoissairaanhoitoa yhteistyössä Oulun yliopistollisen
sairaalan ja muiden alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien kanssa. Tulosalue noudattaa yhdessä sovittua järjestämissuunnitelmaa palvelujen toteuttamiseksi.
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys tuottaa virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen alueelle.
Yhteispäivystyksessä mielenterveyspalveluista vastaavat psykiatriset sairaanhoitajat yhteistyössä psykiatrian klinikan Oulaskankaan psykiatrisen osaston kanssa.
Organisaatioiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään ja tulosalue osallistuu aktiivisesti
Oulun eteläisen alueen hyvinvointiverkostoon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan
suunnitteluun ja toimintaan.
Korkeatasoinen koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
Tulosalueen tutkimus- ja kehittämistyöryhmät toimivat yhteistyössä oppilaitosten ja perusterveydenhuollon kanssa. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden raportointia parannetaan. Laajoissa
kehittämishankkeissa huomioidaan koko palveluketju. Sairaanhoitopiirin tutkimusneuvostoon
osallistutaan.
Koulutusyhteistyö jatkuu alueen perusterveydenhuollon sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Tarjoamme koulutusta alueen perusterveydenhuollon henkilöstölle.
Henkilöstön koulutussuunnitelmat pohjautuvat osaamistarpeeseen (HOKS). Koulutuspalautteita seurataan aktiivisesti.
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Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Ajanantoa uudistetaan ja tietoteknisiä ratkaisuja hyödynnetään sekä nettiajanvarausta suunnitellaan. Hoitu-järjestelmä on käytössä yhteispäivystyksessä. Puheentunnistus-ohjelman
käyttöönotto aloitetaan fysioterapeuteista. Automatisoitu varastonhallintajärjestelmä on käytössä eri yksiköissä.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Työhyvinvointisuunnitelmat laaditaan yksiköittäin vuosittain. Osaaminen ja henkilöstöresurssit
suunnataan kysynnän mukaisesti. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelman avulla turvataan
osaamista ja työssä jaksamista. Hyvä kohtelu – ohje ja Vartu – malli ovat käytössä. Yhteistyö
työterveyshuollon kanssa sekä ennaltaehkäisevästi ja työkyvyn ylläpitämiseksi korostuu. Tuemme henkilöstöä muutoksessa.
Johtaminen
Johtaminen perustuu selkeään toimivaltaan ja vastuuseen toiminnasta ja taloudesta, avoimeen vuorovaikutukseen ja hyvään tiedonkulkuun tulosalueen kaikilla tasoilla. Johtaminen on
innostavaa, kannustavaa, sitouttavaa, vastuullista ja oikeudenmukaista. Vahvistamme esimiesten osaamista järjestämällä täydennyskoulutusta. Moniammatillista johtajuutta
korostetaan ja henkilöstö osallistuu päätösten valmisteluun.
Oulaskankaan seurattavat mittarit:
Mittari

Yksikkö

Vertailuarvo

Tavoitearvo

Seurantajakso

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa

lkm

100 %

2019

4 kk:n välein

Lähetteiden käsittelyaika on alle 21

lkm

100 %

2019

4 kk:n välein

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa

lkm

100 %

2019

4 kk:n välein

POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN PERUSTANA

YHTEISTYÖLLÄ TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA - HYÖTYÄ KAIKILLE
Sähköisten lähete/konsultaatiopal. määrä

lkm

lisääntyy

2019 lkm

Vuosittain

Päivystävän sairaanhoitajan käynnit

lkm

lisääntyy

2019 lkm

Vuosittain

Hoidettu potilas (hetu)/työpanos

Lkm

lkm. nousee

TP 2019

vuosittain

Leikkaussalitunnit (OAS, Lesu)

tunti

kasvaa

v. 2019 arvo

4 kk:n välein

piste

≥ TP 2016

TP 2019

vuosittain

%

vähenevät

2019 arvo

4:kk välein

> 80

2019 arvo

4 kk:n välein

TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
JOHTAMINEN
Opiskelijatyytyväisyys
Sairauspoissaolot/palvelusjaksopäivät

KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA OSAAMISEN TUKENA
Asiakastyytyväisyys; saamani hoito/palvelu oli hyvää
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
40 - OULASKANKAAN TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth)
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit
Pth:n laskutettavat avohoitokäynnit
Hoitopäivät (sisältää tehohoitopäivät)
Vuodeosastohoitojaksot
Tunnuslukutavoitteet
Keskimääräinen hoitoaika (vrk)

Toteuma 2018

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

49 649
33 897
15 752
12 088
5 481

49 350
32 850
16 500
9250
3840

51 650
35 150
16 500
9500
4000

4,7
7,0
0,0
2,7
4,2

2,2

2,4

2,4

-1,4

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille
Välitettyjen palvelujen myynti
Sairaalapalvelujen myynti muille
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)

29 801 130
25 089 531
478 821
580 453
296 804
1 816 051
64 510
162 782
57 091
31 901 564
11 382 828
12 005 574
43 907 137

27 525 690
22 775 640
478 730
597 350
263 270
1 644 250
75 000
179 150
60 700
29 484 790
9 511 026
10 154 896
39 639 686

29 758 800
24 858 960
554 760
622 300
332 280
1 764 000
70 000
150 150
51 200
31 794 150
9 310 581
10 117 170
41 911 320

8,1
9,1
15,9
4,2
26,2
7,3
-6,7
-16,2
-15,7
7,8
-2,1
-0,4
5,7

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)

15 757 071
12 614 141
3 142 930
4 820 643
3 662 097
607 148
2 476 459
600
3 184 292
103 583
27 528 286
11 382 828
17 508 085
45 036 370

13 279 382
10 591 502
2 687 879
3 999 100
3 862 600
659 950
2 745 400
600
3 308 600
27 400
24 477 682
9 511 026
14 754 100
39 231 782

13 707 712
10 967 951
2 739 761
4 925 447
3 841 250
667 350
2 700 750
600
3 334 300
24 750
25 834 059
9 310 581
15 418 536
41 252 595

3,2
3,6
1,9
23,2
-0,6
1,1
-1,6
0,0
0,8
-9,7
5,5
-2,1
4,5
5,2

TOIMINTAKATE

-1 129 233

407 904

658 725

61,5

4 716

4 000

4 000

0,0

-1 124 517

411 904

662 725

60,9

303 308

367 958

332 907

-9,5

0

0

0

-1 427 824

43 945

329 818

Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS

650,5

77

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Käyttötalousosa

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE
Potilaslähtöisyys toiminnan ja laadun perustana
Sairaanhoidollisten palveluiden toimesta huolehditaan, että sairaalan toimintaympäristö mahdollistaa korkealaatuisen potilashoidon ja että hoitoon tulevat potilaat saavat tarvittavat
palvelut määräajassa. Vuonna 2020 jatketaan edelleen Lean-mukaista toimintaprosessien kehittämistä mikä parantaa tutkimuksiin pääsyä ja lyhentää tutkimustulosten sekä palveluiden
vasteaikoja.
Integraatio ja yhteistyö
Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen yksiköt toteuttavat omaa toimintaansa yhteistyössä lähialueen toimijoiden kanssa. Tämän pohjalta on tehty useita yhteistyösopimuksia
palvelujen toteuttamiseksi. Yhteistyön laajentamista toteutetaan huomioiden valtakunnalliset
muutokset kuntarakenteessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kehittämisessä.
Patologian toimintayksikkö hakee pätevyytensä osoittamiseksi akkreditointia pohjautuen kansainväliseen ISO15189-standardiin. Akkreditointi on osa terveydenhuoltolain mukaista
suunnitelmaa laadunhallinnasta ja potilasturvallisuudesta. Hankinta- ja logistiikkapalvelujen
tarjontaa laajennetaan PPSHP:n alueella perusterveydenhuollolle ja kartoitetaan myös ERVA kumppaneiden kanssa lisättävää yhteistyötä.
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue kehittää alueen kuntien kanssa uusia toimintamalleja, jotka tukevat hoidon porrastusta, kuntien omaa perusterveydenhuollon työtä sekä tuovat
palvelujen tuottamisen kokoetua. Kliinisen neurofysiologian yksikkö aloittaa aikuisten videoEEG tutkimukset yhteistyössä lastenneurologian videoyksikön kanssa valmistautuen myöhemmin tulevaisuuden sairaalaan perustettavan yksikön toimintaan.
Toiminta ja talous tasapainossa
Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen tavoitteena on synergiaetujen etsiminen ja niiden menestyksellinen toteuttaminen. Tarkoitus on parantaa tuottavuutta kaikkien toimintojen osalta
kehittämällä omia toimintaprosesseja Lean-ajattelua soveltaen. Palvelutuotannosta neuvotellaan sairaanhoitopiirin tilaavien yksiköiden kanssa. Uusilla toimintamenetelmillä pyritään
lopettamaan turhia toimintoja. Toimintaperiaatteena on katsoa koko sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kokonaisuutta ja välttää ns. osaoptimointia. Hoitohenkilöstön ja
tukipalvelujen henkilöstön välistä työnjakoa kehitetään edelleen, jotta hoitohenkilöstö voi
keskittyä potilaan hoitamiseen.
Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö
Mitä kuuluu -kyselyn tuloksia hyödynnetään kehittämiskohteiden valinnassa, jotka ovat erityisesti lähiesimiestyö ja perehdyttäminen. Vuonna 2020 jatketaan työntekijöiden hyvän
terveyden ylläpitämistä tukevaa toimintaa liikunnallisin keinoin.
Johtaminen
Tulosalue jatkaa ”Johtamisen johtaminen”-hanketta, jonka tavoitteena on saada esimiestyö
toteutumaan systemaattisesti ja johdonmukaisesti tulosalueen kaikilla tasoilla. Johtamisessa
painotetaan tiedottamista ja kaikkien työntekijäryhmien osallistumista asiakokonaisuuksien
valmisteluun. Tavoitteena on myös aktiivisesti hakea uusia synergiaetuja tulosalueen sisällä
eri yksiköiden välillä toiminnan toteuttamiseksi tuloksellisella tavalla.
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Vastuualueiden johtoryhmissä seurataan säännöllisesti ja monipuolisesti asiakkuuksia, henkilöstöä, toimintaa ja toimintaprosesseja sekä taloutta kuvaavia tunnuslukuja. Johtoryhmätyöskentelyä pyritään uudistamaan siten, että huomioiden pitkän tähtäimen tavoitteita.
Korkeatasoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Kaikilla vastuualueilla toteutetaan jatkuvaa oman toiminnan kehittämistyötä. Keskeinen kehittäminen työkalu on ns. Lean-ajattelun tuominen toimintaan, jolla tehdään toimintaprosesseja entistä sujuvammaksi. Tieteellisen tutkimuksen osalta jatketaan panostusta tutkimusryhmien toimintaan sekä rahoituksen kohdentamisella että tutkimusta tukevan
infrastruktuurin kehittämisellä. Oman henkilöstön osalta huolehditaan kattavasta ja ajanmukaisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi kullakin toimialueella huolehditaan myös
erityisvastuualueen ja osittain myös valtakunnallisen työnjaon pohjalta tapahtuvaan koulutustoiminnan järjestämiseen.
Tietojärjestelmät ja teknologia toiminnan tukena
Patologian toimiala jatkaa digitaalisen patologian toimintamallin kehittämistä ja käyttöönottoa meeting-toiminnan ja opetuksen ohella myös jokapäiväisessä diagnostiikassa. PPSHP ottaa
käyttöön Geminin hoitologistiikka -moduulia (GH). Järjestelmällä parannetaan instrumenttien
ja materiaalien saatavuutta, seurantaa ja jäljitettävyyttä sekä saadaan tarvikkeiden ja välineistön käyttötiedot viivakoodatulla kertakirjauksella eri järjestelmiin.
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Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen seurattavat mittarit:
Mittari

Yksikkö

Tavoitearvo

Vertailuarvo

Seurantajakso

Kuvantamistutkimukseen pääsy

< 8 vk

12/2019 arvo

4 kk:n välein

Neurofysiol. tutkimukseen pääsy

< 8 vk

12/2019 arvo

4 kk:n välein

Näytteen käsittelyaika, patologia

< 1 vk

12/2019 arvo

4 kk:n välein

POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN PERUSTANA

YHTEISTYÖLLÄ TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA TOIMIVAAN YHTEISTYÖHÖN
Alueellinen työnjako

Suunnitelma/sopimus

Laadittu

V. 2019 tilanne

vuosittain

Toimintamenot

%

Tot. max 100%

TA 2020 arvo

kuukausittain

Tilikauden tulos

%

Tot. väh.100%

TA 2020 arvo

vuosittain

Kustannus/suorite

€

Enint. 3% nousu

TP 2019

vuosittain

Sisäinen laskutus

€

Enint. 1 % nousu

TP 2019

vuosittain

Työpanos (talousnäkökulma)

%

Tot. max 100%

TP 2019

vuosittain

lkm

Lkm. nousee

TP 2019

vuosittain

%

vähenevät

TP 2019

4 kk:n välein

Ammatillinen työnjako

etenee

TP 2019

vuosittain

Vaihtuvuus ja erosyyt

omaehtoinen vaihtuvuus
alle 3% vak.henkilöstön
määrästä

TP 2019

vuotta

nousee

TP 2019

vuosittain

päivää/ammattiryhmä

nousee

TP 2019

vuosittain

> 3 vuoden keskiarvo

KA 2017-2019

vuosittain

etenee

TP 2019

vuosittain

nousee

TP 2019

vuosittain

TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA

Suorite/työpanos
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
JOHTAMINEN
Sairauspoissaolot

Eläköitymisikä
Täydennyskoulutukseen osallistuminen

vuosittain

KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA OSAAMISEN TUKENA
Tieteelliset julkaisut

lkm ja laatu

Tuottavuutta parantavat kehittämishankkeet
Opiskelijatyytyväisyys
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Talous ja käyttösuunnitelma 2020
50 - SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE
Tilinimi
Määrätavoitteet
Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth)
Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit
Radiologiset tutkimukset
Patologian tutkimukset
Kliinisen neurofysiologian tutkimukset

Toteuma 2018

KS 2019

TS 2020

% vrt KS

4 820
4 820
235 276
48 322
7 217

4 814
4 814
236 870
51 900
7 100

4 900
4 900
240 730
51 900
7 500

1,8
1,8
1,6
0,0
5,6

28 774 234
8 211 926
57 256
317 665
1 193 877
1 272 591
189 327
2 132 359
834 000
33 202 510
13 280 531
119 526 953
152 729 463

29 184 007
8 477 280
69 310
162 050
1 134 614
1 180 917
282 274
1 850 700
504 733
33 002 631
14 168 375
121 485 600
154 488 231

29 594 934
8 477 280
69 310
162 050
1 099 344
1 234 458
106 000
1 647 200
645 900
33 228 492
13 816 188
131 309 694
164 538 186

1,4
0,0
0,0
0,0
-3,1
4,5
-62,4
-11,0
28,0
0,7
-2,5
8,1
6,5

748 886

920 000

770 000

-16,3

62 135 282
49 649 889
12 485 394
14 524 239
31 730 688
1 775 041
1 021 496
4 627
3 446 709
2 273 638
114 115 184
13 280 531
20 470 585
134 585 769

63 764 419
51 431 067
12 333 352
13 999 705
31 220 250
1 839 210
976 587
0
2 544 270
2 376 910
113 905 554
14 168 375
22 093 440
135 998 994

66 389 116
53 247 940
13 141 176
15 044 973
30 810 761
2 046 220
997 050
0
2 406 265
2 245 720
116 896 835
13 816 188
22 018 552
138 915 387

4,1
3,5
6,5
7,5
-1,3
11,3
2,1

18 892 580

19 409 237

26 392 799

36,0

-4 361

-2 400

-1 400

-41,7

VUOSIKATE

18 888 219

19 406 837

26 391 399

36,0

Poistot ja arvonalentumiset

22 350 614

22 209 285

26 308 245

18,5

0

0

0

-3 462 395

-2 802 448

83 154

TULOSLASKELMA
Myyntituotot
Sairaalapalvelujen myynti jäsenkunnille
Sairaalapalvelujen myynti ulkokunnille
Sairaalapalvelujen myynti muille
Yliopistosairaaloiden erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Tulosalueen sisäiset tulot
Sisäiset tulot yhteensä
Toimintatuotot yhteensä (ml. sis. tuotot)
Valmistus omaan käyttöön
Henkilöstökulut yhteensä
Palkat
Henkilösivukulut yhteensä
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Apteekkitarvikkeet
Hoitotarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Tulosalueen sisäiset menot
Sisäiset menot yhteensä
Toimintakulut yhteensä (ml. sis. kulut)
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut

Satunnaiset tuotot ja kulut
TILIKAUDEN TULOS

-5,4
-5,5
2,6
-2,5
-0,3
2,1

-103,0
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RAHOITUSOSA
RAHOITUSOSA 2020 JA -SUUNNITELMA 2020–2022
Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset rahoitetaan tulorahoituksen lisäksi. Kuntayhtymän toiminnan jatkuvuus edellyttää,
että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, kuntayhtymän on rahoitusosassa osoitettava tarvittava muu rahoitus. Kuntayhtymä voi kattaa
rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla taseen pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa. Kuntayhtymä voi perussopimuksen puitteissa kattaa rahoitustarvettaan
myös jäsenkuntien omanpääomanehtoisilla sijoituksilla. Rahoitusosan viimeinen rivi osoittaa
talousarvion ja suunnitelman vuotuisen vaikutuksen maksuvalmiuteen.
Sairaanhoitopiirin tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja investoinnit rahoitetaan
lainarahoituksella. Vuonna 2019 syyskuun loppuun mennessä kuluvan vuoden talousarviolainaa
on nostettu 50,0 milj. euroa Euroopan investointipankista. Sairaanhoitopiirin lainakanta oli
vuoden 2018 lopussa noin 106,1 milj. euroa ja syyskuussa 2019 noin 150,0 milj. euroa. Maksuvalmiusennusteen mukaan vuoden 2019 aikana nostetaan vielä 30,0 milj. erä Euroopan
investointipankista.
Sairaanhoitopiirin velkaantuminen kiihtyy huomattavasti, kun vuonna 2012 valtuuston hyväksymää Tulevaisuuden sairaala 2030 –hankeohjelmaa, jota tarkennettiin keväällä 2018
(valtuusto 4.6.2018/18§) on ryhdytty toteuttamaan. Talousarviovuodelle 2020 arvioidaan noin
147,1 milj. euron lainakannan kasvua, kun vanhoja lainoja lyhennetään noin 2,9 miljoonalla
eurolla ja uusia lainoja arvioidaan tarvittavan investointien rahoittamiseen 150,0 milj. euroa.
Suunnitelmakaudella 2020–2022 arvioidaan lainarahoituksen tarpeeksi yhteensä 540,0 milj.
euroa. Lainakannan muutos koko suunnitelmakaudelle arvioidaan olevan yhteensä 526,9 milj.
euroa.

Sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala –ohjelmakokonaisuuden investointien rahoittaminen
tullaan toteuttamaan pääosin velkarahalla sairaanhoitopiirin taseeseen, mutta mm. potilasho-
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tellin ja pysäköinnin osalta tarkastellaan vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Päätöksenteon taloudellisen
näkökulman
vahvistamiseksi
toteutetaan
investointilaskelmia
ohjelmakokonaisuudesta. Osa ohjelmakokonaisuuden rahoituksesta tulee Euroopan Investointipankilta pitkäaikaisena 20 - 25 vuoden rahoituksena.
Lainojen korkotaso pyritään varmistamaan mahdollisimman vakaaksi ja ennustettavaksi. Nykyisessä markkinatilanteessa hyödynnetään vaihtuvien korkojen alhaista tasoa. Lainasalkun
suojaamista toteutetaan hallituksen erikseen hyväksymän suojausstrategian mukaisesti.
Leasing-rahoitusta käytetään erikseen päätettäviin kohteisiin, joita joko niiden tekniikan nopean vanhenemisen tai muun toiminnallisen tai taloudellisen syyn takia ei ole
tarkoituksenmukaista hankkia omaan omistukseen. Leasinghankintoja varten sairaanhoitopiirillä kilpailuttaa puitesopimuksen rahalaitosten kesken. Leasingrahoituksen käyttöä koskevat
päätökset valmistelee tulos- tai vastuualueen johto yhdessä talousjohtajan kanssa investointihankkeita koskevan valmistelu- ja päätöksentekoprosessin mukaisesti.

RAHOITUSOSA

Tilinpäätös
2018

KS2 2019

TA 2020

TA 2021

TA 2022

33 901 075

37 263 117

43 374 554

41 066 824

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

22 217 133
18 564 188
-17 660 286

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Käyttöomaisuuden myyntitulot

-53 867 194 -211 480 000 -180 715 000 -228 070 000 -233 635 000
0
22 751 033
0

Toiminnan ja investointien rahavirta

-7 995 126 -177 578 925 -143 451 883 -184 695 446 -192 568 176

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset yht.
Pitkäaikaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset yht.
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

0
87 500
87 500

190 000
190 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

25 000 000 200 000 000 150 000 000 190 000 000 200 000 000
-39 061 807 -20 910 000
-2 900 000
-4 600 000
-5 600 000
0
-13 974 307 179 280 000 147 100 000 185 400 000 194 400 000
0

0

0

0

0

1 452 037

0

0

0

0

Rahoituksen rahavirta yht.

-12 522 269 179 470 000 147 100 000 185 400 000 194 400 000

Vaikutus maksuvalmiuteen

-20 517 395

1 891 075

3 648 117

704 554

1 831 824
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INVESTOINTIOSA
INVESTOINNIT VUOSINA 2020–2022
Investointiosassa esitetään investointeja koskevien hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat rahoitusosuudet
ja muut tulot. Investointimenona budjetoidaan pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten
ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot sekä toimialasijoitusosakkeiden ja – osuuksien
hankintamenot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille.
Sairaanhoitopiirin investointien tulee olla poistojen suuruiset pitkällä tähtäimellä (korvausinvestoinnit), jottei rakennuksiin muodostu korjausvelkaa ja koneet ja laitteet mahdollistavat
turvallisen ja tehokkaan palvelutuotannon. Kasvava toiminta edellyttää myös uusinvestointeja
ja kapasiteetin käyttöasteen nostoa. Investointien tavoitteina ovat seuraavat seikat:
1. Palvelutuotannon määrän lisäys
2. Palvelukyvyn parantaminen ja
3. Tuotannon tehostaminen
Investoinnit on jaettu seuraaviin prioriteettiluokkiin:
1. Välttämätön hankinta
- puute estää tai häiritsee merkittävästi normaalia toimintaa
- rikkoutuneen laitteen välttämätön korvaaminen
2. Tärkeä hankinta
- tehostaa toimintaa/puute hidastaa, hankaloittaa toimintaa
3. Muu hankinta/toiminnan kehittäminen
Investointien prioriteettiluokka määrittelee niiden toteuttamisjärjestyksen. Tulosalueelle
myönnetty investointimääräraha on sitova. Tulosalueen johtaja voi päätöksellään poiketa hyväksytystä investointisuunnitelmasta alle 100.000 euron laiteinvestointien suhteen, kuitenkin
siten ettei tulosaluekohtainen määräraha ylity.
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Toteutuneet investoinnit vuosina 2009–2018 ja suunnitelmat vuosille 2019–2022, milj. euroa

Investoinnit vuosille 2020–2022
SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ
Aineettomat hyödykkeet, menot
Aineettomat hyödykkeet, tulot
Aineettomat hyödykkeet, nettomeno

TP2018

TA 2020

TA 2021

TA 2022

-2 303 287

-5 009 000
0
-5 009 000

-6 780 000
0
-6 780 000

-13 270 000
0
-13 270 000

-14 835 000
0
-14 835 000

Maa-alueet, menot
Maa-alueet, tulot
Maa-alueet, nettomeno

-2 673 199
21 728 700
19 055 501

-17 360 000
0
-17 360 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Rakennukset, menot
Rakennukset, tulot

-35 474 247

-166 748 000
0

-153 735 000

-191 500 000

-191 500 000

Rakennukset, nettomeno

-2 303 287

KS2 2019

-35 474 247 -166 748 000 -153 735 000 -191 500 000 -191 500 000

Kiinteät rakenteet, menot

0

0

0

Kiinteät rakenteet, tulot

0

0

0

0

0

0

0

0

-13 405 011

-17 863 000

-15 200 000

-18 300 000

-22 300 000

9 081

0

-13 395 930

-17 863 000

-15 200 000

-18 300 000

-22 300 000

-5 000 000

-5 000 000

Kiinteät rakenteet, nettomeno
Koneet ja kalusto, menot
Koneet ja kalusto, tulot
Koneet ja kalusto, nettomeno
Osakkeet ja osuudet, menot

0

-11 450

-5 000 000

-5 000 000

1 013 252

0

0

1 001 802

-5 000 000

-5 000 000

-5 000 000

-5 000 000

Menot

-53 867 194

-211 980 000

-180 715 000

-228 070 000

-233 635 000

Tulot

22 751 033

0

0

0

0

Osakkeet ja osuudet, tulot
Osakkeet ja osuudet, nettomeno
Yhteensä

Nettomeno

-31 116 161 -211 980 000 -180 715 000 -228 070 000 -233 635 000

Investointiesitykset vuodelle 2020 ovat yhteensä 180,7 milj. euroja. Talousarviovuoden investoinneista rakennushankkeisiin suunnitellaan käytettävän 153,7 milj. euroa sekä Koneisiin ja
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laitteisiin varataan 15,2 milj. euroa, mistä lääkintälaitteisiin 11,9 milj. euroa, 1,0 milj. euroa
höyryvoimalaitoksen lunastamiseen Oulun keskuspesulalta ja tietohallinnon laitteistoon 2,3
milj. euroa.
Suunnitteluvuoden 2021 investointitasoksi arvioidaan 228,1 milj. euroa ja vuodelle 2021 235,5
milj. euroa. Tulevaisuuden sairaalahanke on käynnistynyt ja se lisää vuosittaista määrärahan
tarvetta sekä rakennuksiin että laitehankintoihin. Vuosien 2021 ja 2022 ennakoidaan olevan
rakennushankkeiden osalta suuruusluokaltaan reilun 190 milj. euroa vuodessa. Laite- ja kalustoinvestointeihin varataan 18,3 milj. euroa suunnitteluvuodelle 2021 ja 22,3 milj. euroa
vuodelle 2022.
Rakennusinvestoinnit 2020
Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmaan liittyvien tilojen uudisrakentaminen
on sairaanhoitopiirin suurin hanke, jolla on taloudellisia vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.
Tulevaisuuden sairaala – hankkeisiin esitetään varattavaksi vuoden 2020 talousarviossa yhteensä 145,8 milj. euroa. Summa sisältää 1,1 milj. euroa Oulun keskuspesulan lunastamisesta
johtuvaa kustannusta.
Rakennusten peruskorjauksien ja – parannusten sekä toiminnallisten tilamuutosten osuus on
7,9 miljoonaa euroa. Tämä sisältää tavanomaisten perusparannus ja –korjaushankkeiden (3,0
milj. euroa) lisäksi toiminnallisia tilamuutoksia, infran muutoksia ja toiminnan siirtoja yhteensä 4,9 milj. euroa.
Alla olevassa taulukoissa on esitetty vuodelle 2020 suunnitellut hankkeet tulosalueittain (ei sitovuustasoittain)
TEKNIIKAN VASTUUALUE
Kiinteistöjen tekninen peruskorjaus
Toiminnalliset tilamuutokset ja toiminnan siirrot
Medisiininen tulosalue
Muut erilliset rakennushankkeet
Äkilliset muutostarpeet
Sairaalan höyryjärjestelmä
Keskijännitekojeistojen päivitys

Tulevaisuuden sairaala
Rakennus A (vaihe 1.1)
Rakennus B (vaihe 1.2)
Rauhaparkki
Sädehoitoyksikkö
Rampin alue
Inframuutokset
Rakennus C
Logistiikkakeskus
Sykkiparkki
Pesulan rakennuksen lunastus
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7 935 000
3 000 000
4 935 000
635 000
4 300 000
3 000 000
1 000 000
300 000

145 800 000
51 500 000
60 000 000
4 000 000
11 700 000
3 500 000
3 500 000
4 000 000
500 000
6 000 000
1 100 000
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Tulevaisuuden sairaala OYS 2030
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2018 Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 –uudistamisohjelman päivitetyn yleissuunnitelman (Master
Plan).
Ajankohtainen sote- ja maakuntauudistus sekä sairaalatoiminnan keskittymiseen johtavat lakiuudistukset aiheuttivat tarpeen tarkistaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-hankkeen
yleissuunnitelmaa. Osaltaan tähän vaikuttivat myös uudet havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen
aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle.
Päivitetyn yleissuunnitelman yhtenä tavoitteena oli tutkia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin nopeuttaa päivystyksen uusien tilojen rakentamista, minimoida leikkaus- ja tehotoiminnan
keskeytymisen riskejä, em. toimintojen heikkokuntoisten tilojen ja taloteknisen kunnon vuoksi.
Päivitetyn Master Planin mukaisesti edeten voidaan yhteispäivystyksen uusien tilojen valmistumista jouduttaa neljä vuotta ja koko uudisrakentamisen toteuttamista aikaistaa noin kuusi
vuotta ja säästää noin 300 M€ kokonaiskustannuksissa alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Uudistamisohjelman kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 1,6 mrd euroa, josta
uudisrakentamisen osuus on noin 900 M€ (hintataso 5/2018 Haahtela ind. 89).
Päivityksen mukaan uudisrakentaminen keskitetään sairaalan pohjoispäähän. Vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan toiminnan siirtojen ja uuden toiminnan tarpeisiin
mahdollisimman vähän. Näin turvataan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään
isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneista.
Korkeatasoisen hoidon ja potilasturvallisuuden parantamisen lisäksi tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta erikoissairaanhoidon jatkuvasti
kasvavia kustannuksia voitaisiin hillitä. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palveluprosesseja, kehittämällä työnjakoa ja osaamista sekä
hyödyntämällä uutta teknologiaa selvästi nykyistä laajemmin. Sairauksien hoidon painopiste
siirtyy yhä enemmän terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä kansalaisten vastuunoton lisäämiseen omasta hyvinvoinnistaan.
Uudistamisohjelman tavoitteiden, tuottavuuden ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen, saavuttamiseksi on käynnistetty uuden sairaalan toiminnallinen suunnittelu. Tavoitteena on
suunnitteluvaiheen aikana tunnistettujen toiminnan pullonkaulojen poistaminen ja uusien aikaisempaa parempien toimintamallien käyttöönotto tulevaisuuden toiminnan ja talouden
haasteiden voittamiseksi. Tavoitteena on kehittää menetelmiä ja työkaluja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
Tulevaisuuden sairaala -hankekokonaisuuden toteuttamista jatketaan vuoden 2020 aikana valtuuston tekemien linjausten mukaisesti.
Vaihe 1 (rakennukset A ja B)
OYS:n pohjoisosaan rakennettavaan uudisosan ensimmäiseen vaiheeseen on tulossa yhteispäivystys, lasten ja naistensairauksien hoitoon tarvittavat tilat, synnytyssalit (12 kpl), tehoosastot (keskosille, lapsille ja aikuisille), apteekin puhdastilat, sydänkeskus sekä suurin osa
uusista leikkaussaleista (n. 33 salia) ja vuodeosastoista. Vuodeosastot sijoittuvat osaamiskeskittymiin, joissa potilaiden hoito tapahtuu moniammatillisesti. Yhden hengen potilashuoneita
tulee aluksi noin 430. Myöhemmin toisessa vaiheessa niitä tulee lisää siten, että sairaansijo-
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jen kokonaismäärä on noin 600. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan maanalaista pysäköintiä. Autopaikkoja tulee noin 280 kpl.
Valtuusto teki uudisrakentamisen ensimmäisestä vaiheesta rakentamispäätöksen kesäkuussa
2018. Hankkeelle haettiin STM:n rajoittamislainsäädännön mukainen poikkeuslupa, joka saatiin syksyllä 2018. Lisäksi hankkeen käynnistymiseksi vaaditut muut reunaehdot saavutettiin:
rakennus- ja purkuluvat, kaavamuutos, korvaavat pysäköintiratkaisut, pelastushelikopterin väliaikainen laskeutumispaikka sekä hallintorakennuksen työntekijöiden väistötilat.
Ensimmäisen vaiheen (rakennukset A ja B) kokonaisinvestoinnin kustannusarvio on yhteensä
noin 619,5 M€ (hintataso 5/2018 Haahtela ind. 89). Rakentaminen on aloitettu rakennuksen A
osalta keväällä 2019 ja sen toteutusvaiheen tavoitebudjetti on 264,5 M€. B-rakennuksen osalta ollaan hankkeen toteutusvaiheessa ja tavoitteena on siirtyä toteutusvaiheeseen loppuvuodesta 2019. B-rakennuksen tavoitebudjetti on 355 M€ (hintataso 5/2018 Haahtela ind. 89).
Uudisrakennusten rakennustöiden valmistumisen tavoiteaikatauluksi on asetettu vuosien 2022
ja 2023 loppu siten, että sairaalan ns. ”kuumat” toiminnot voidaan ottaa käyttöön vuoden
2023 alkupuolella ja vuodeosastot vuoden 2024 alkupuolella.
Logistiikka- ja tukipalvelukeskus
Rakennettavuusselvitysten myötä logistiikkakeskuksen rakentamisesta vaiheittain luovuttiin,
koska tämä olisi aiheuttanut usean vuoden viivästymisen sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentumiselle.
Henkilöstöravintola Kotkan sekä sairaalan keskuskeittiön purkutyöt päästään aloittamaan loppuvuodesta 2019. Vanhalle keskuskeittiölle on rakennettu vuonna 2019 väistökeittiö, jossa toimitaan uuden tuotantokonseptin mukaisesti. Valmisruoka tuodaan OYS:iin tuotantokeittiö Löökistä,
joka sijaitsee Oulun kaupungin Ruskossa.
Sairaalan eteläpäähän välinehuollon ja jäteaseman läheisyyteen suunnitellaan logistiikka- ja tukipalvelukeskusta, johon tulee sijoittumaan mm. apuvälinekeskus, keskusvarasto, tekniikan ja
hankinnan toimitilat. Keskukseen voidaan myös suunnitella ja toteuttaa jakelukeittiölle uudet
toimitilat. Rakentaminen on mahdollista, kun nykyiselle laboratoriotoiminnalle on saatu rakennettua uudet toimitilat. Alustavan rakennettavuusselvityksen mukaan rakentaminen voisi olla
mahdollista vuosina 2025 - 2027.
Logistiikkakeskuksen konsepti- ja toteutussuunnittelua jatketaan vuoden 2020 aikana.

Sädehoitoyksikkö
Nykyinen sädehoitolaitteiden määrä on riittämätön ja sädehoitotilat huonokuntoisia. Nykyisen
neljän sädehoitolaitteen lisäksi tarvitaan pian kaksi uutta laitetta, jotta PPSHP:n erityisvastuualueen sädehoitoa tarvitsevat syöpäpotilaat saadaan hoidettua ja toiminnan keskeytymisen riski
hallittua.
Lokakuussa 2019 tehdyn hallituksen päätöksen perusteella on käynnistetty sädehoitoyksikön rakentaminen Oulun kaupunginsairaalaan viereen. Tässä vaiheessa rakennetaan STM:n
rajoittamislainsäädännön mukaisen poikkeusluvan mukaisesti yhteensä kuusi sädehoitobunkkeria,
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joista varustellaan aluksi neljä. Kaksi sädehoitobunkkeria tullaan rakentamaan sairaalan toisen
vaiheen rakentamisen yhteydessä. Tavoiteaikataulun mukaan sädehoitoyksikkö otetaan käyttöön
vuonna 2021. Rakentamisen tavoitebudjetti on 16,8 M€.

Paikoitus- ja liikennejärjestelyt
Vanha hallintorakennus sekä pysäköintilaitos on purettu keväällä 2019 ja korvaavaa pysäköintiä on rakennettu sairaalan eteläpäähän sekä rakentamalla uusi pysäköintilaitos nykyiselle
tontille rauhanyhdistyksen viereen. Pysäköintilaitoksen rakentaminen on aloitettu vuonna
2019. Uusi, noin 800-paikkainen, pysäköintilaitos on tavoitteena ottaa käyttöön keväällä 2020.
Hankkeen tavoitebudjetti on 19,6 M€.
Potilashotelli
Osana Master Planin päivitystä päätettiin, että potilashotellin toteutuskonseptia kehitetään
vuoden 2019 aikana samalla kun jatketaan uudisrakentamisen toisen vaiheen konseptisuunnittelua. Toteutuskonseptia on kehitetty vuoden 2019 aikana ja sitä kehitetään edelleen niin,
että päätös hotellikonseptista ja toteutusmallista voitaisiin tehdä vuoden 2020 aikana.

Laiteinvestoinnit
Sairaanhoitopiirin laiteinvestoinnit tehdään pääosin palvelutuotannon nykytilan ylläpitämiseen
(korvausinvestoinnit), mutta myös palvelutuotannon tehostamiseen ja kasvavan palvelutuotannon johdosta (uusinvestoinnit).
Valtaosa laiteinvestoinneista on korvausinvestointeja, jolloin elinkaarensa lopussa oleva laite
korvataan uudella. Hyvin usein uuden laitteen tekniset ominaisuudet ovat paremmat kuin
vanhan. Uudistetun laitteen avulla saavutetaan parempia hoitotuloksia ja /tai hoidon arviointeja, mikä omalta osaltaan lisää sairaalatoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Uudet
lääkintätekniikan laitteet ovat myös yleensä turvallisempia käyttää kuin vanhat aiheuttaen
esimerkiksi vähemmän säteilyrasitusta työntekijöille. Teknisten laitteiden hintakehitys on
yleensä laskeva, jolloin uusi ja ominaisuuksiltaan parempi laite saadaan hankittua edullisemmin kuin vanhentunut laite. On huomioitava, että joissakin investoinneissa jako uus- tai
korvausinvestointiin on epäselvä, koska uuden koneen tai laitteen tuotantokapasiteetti (suorituskyky) voi olla huomattavasti suurempi kuin vanhan laitteen.
Tietohallinnon laiteinvestoinneilla turvataan nykyinen toiminnallisuus, käytön laajenemiseen
tarvittava kapasiteetti sekä parannetaan järjestelmien suorituskykyä ja käytettävyyttä. Investointien kohteena ovat sairaanhoitopiirin tietoverkon aktiivilaitteet, levyjärjestelmät,
varmistusjärjestelmät, palvelinympäristö, virtuaalisointiympäristö ja työasemat.
Kone- ja laiteinvestointeja esitetään tehtävän ensi vuonna yhteensä 15,2 milj. eurolla. Lääkintälaitteiden investointimenoksi arvioidaan yhteensä 11,9 milj. euroa, höyryvoimalaitoksen
lunastamiseen Oulun keskuspesulalta 1,0 milj. euroa ja tietohallinnon laitteille 2,3 milj. euroa. Tulosalueelle myönnetty investointimääräraha on sitova. Tulosalueen johtaja voi
päätöksellään poiketa hyväksytystä investointisuunnitelmasta alle 100.000 euron investointien
suhteen, kuitenkin siten ettei tulosaluekohtainen määräraha ylity.
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Alla on erittely yli 100.000 euron investoinneista tulosalueittain:
Kone- ja laiteinvestoinnit yhteensä
YHTYMÄHALLINTO
Työasemien uusinnat
Palvelimien uusinnat ja laajennukset
Tietoverkon ja -liikenteen laitteet
Varmistusjärjestelmän uusinta
Kuvantamisen ja digipatologian massamuisti
Muut koneet ja laitteet yhteensä
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
MEDISIININEN TULOSALUE
Sali 2 angiolaitteen uusinta
Potilasvalvontamonitorit
Muut koneet ja laitteet yhteensä
OPERATIIVINEN TULOSALUE
Leikkauslaitteet
Kävelysimulaattori
Laserlaite
Eksoskeleton
Muut koneet ja laitteet yhteensä
OULASKANKAAN TULOSALUE
Videotorni
Muut koneet ja laitteet yhteensä
PSYKIATRIAN TULOSALUE
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE JA TEKNIIKAN PALVELUT
Magneettikuvauslaite 1.5T
Höyryvoimalaitoksen hankinta
SPET-TT
Mammografialaite, tomosynteesi
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet
Röntgenkuvauslaite kiinteä
Tunnelipesukone
Röntgenkuvauslaite liikuteltava
Hoitajahälytysjärjestelmät (laitteet ja ohjelmistot)
Muut koneet ja laitteet yhteensä
KONE- JA LAITEINVESTOINNIT YHTEENSÄ
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2 300 000
1 100 000
450 000
350 000
250 000
100 000
50 000
591 000
1 650 000
750 000
148 500
751 500
4 061 000
2 500 000
220 000
150 000
150 000
1 041 000
465 000
160 000
305 000
15 000
6 118 000
1 500 000
1 000 000
900 000
400 000
370 000
300 000
296 000
160 000
130 000
1 062 000
15 200 000
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Ohjelmistoinvestoinnit
Sairaanhoitopiirin ohjelmistoinvestoinnit koostuvat sekä nykytilan toiminnallisuuden turvaavista korvausinvestoinneista että uuden tai laajenevan toiminnallisuuden vaatimista
uusinvestoinneista. Investoinnit kohdistuvat sekä sovelluksiin että niiden käyttöympäristöön.
Korvausinvestoinneissa olemassa oleva ohjelmisto korvataan versiopäivityksellä saman ohjelmiston toiminnallisesti kehittyneemmällä versiolla. Uusinvestoinneissa hankitaan joko
kokonaan uusi ohjelmisto, lisätoiminnallisuuksia tai kasvavan käyttötoiminnan vaatimia lisenssilaajennuksia olemassa olevaan ohjelmistoon.
Sovelluksiin kohdistuvilla investoinneilla vastataan lainsäädännön ja kansallisten palveluiden
vaatimuksiin, kehitetään sähköisen asioinnin ja viestinnän ratkaisuja sekä hyödynnetään sovellusten mobiilikäytön mahdollisuuksia. Lisäksi valmistaudutaan valtakunnalliseen
yhteistyöhön ja alueelliseen SOTE-integraatioon.
Sovellusten käyttöympäristön toiminnallisen ylläpidon ja kehittämisen vaatimat ohjelmistoinvestoinnit kohdistuvat työasemien ja toimistosovellusten uudistamiseen, palvelin- ja
hallintaympäristön vaatimiin ohjelmistopäivityksiin ja laajennuksiin, päätelaitteiden ja sovellusten virtualisointiratkaisujen kehittämiseen sekä tietoturvan suojaamisen ja seurannan
kehittämiseen. Osa ohjelmistoinvestoinneista tehdään myös tulevaisuuden sairaalan suunnittelun lähtökohdista.
Vuodelle 2020 aineettomien oikeuksien (tietojenkäsittelyhankkeiden) investointimeno on 6,8
milj. euroa, mistä 2,5 milj. euroa on varattu tulevaisuuden sairaalan uuden toiminnan teknologian hankkeille. Tulevaisuuden sairaalan uuden toiminnan teknologian edistettäviin
hankkeisiin kuuluvat mm. lääkkeiden automaattinen annosjakelu, sähköinen asiointialusta,
palveluyksiköiden tilannekuva, monikäyttötilojen hallinta, hoitajakutsu ja henkilöturva, kulunhallinta ja sähköiset lukitusratkaisut. Ohjelmistoinvestointien merkittävimmät kohteet
vuonna 2020 on luetteloitu alla olevaan luetteloon, jossa tietohallinnon koko organisaatiota
koskevat hankkeet on sijoitettu kohtaan ”Yhtymähallinto”.
YHTYMÄHALLINTO
UNA (Lomake, Ydin, Kaari)
Sähköinen asiointiportaali (Uute)
Erillisprojektit (Uute: Tilannenäkymä, hoitajakutsuhenkilöturvajärjestelmäprojektit, tilahallintaa ja paikannusasioita)
O365 Projekti
Oikeantasoiset hoitopaikat - Sähköiset siirtopyynnöt
Capsule - PCD gateway korvaaminen, anestesia
UUTE: Lääkkeiden automaattinen annosjakelu yksittäispakkauksiin
WIN10 ja päätelaitekehittäminen -projekti
Kertomusvirta
Tietoallas ja analytiikka - kehittäminen
Infra lisenssilaajennukset, palvelimet, pilvipalvelut
IDM
Muut ohjelmistoihin liittyvät hankinnat yhteensä
LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE
MEDISIININEN TULOSALUE
OPERATIIVINEN TULOSALUE
OULASKANKAAN TULOSALUE
PSYKIATRIAN TULOSALUE
SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUJEN TULOSALUE
Sähköisen huumausaineiden kulutuskortin kehittäminen
Muut ohjelmistoihin liittyvät hankinnat yhteensä
OHJELMISTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

5 720 000
1 250 000
940 000
775 000
600 000
475 000
450 000
330 000
200 000
150 000
150 000
100 000
100 000
200 000
114 000
108 500
155 000
50 000
0
632 500
100 000
532 500
6 780 000
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PPSHP:n opetustoiminnan erityisvaltionosuus vuonna 2020
Opetustoiminnan erityisvaltionosuudesta jaettu 50 % erikoistuvien lääkärien v. 2018 työpanoksien ja
50 % v. 2018 vakanssien perusteella.
6 190 400

Erikoistuvien Erikoistuvien
lääkärien
lääkärien
vakanssit
työpanokset
v. 2018
v. 2018
Akuuttilääketiede
Syöpätaudit ja hematologia
Neurologia
Ihotaudit
Geriatria
Sisätaudit,keuhkosair., kardiol.
Anestesia ja tehohoito
Gastro ja yle, verisuonikirurgia
Ortopedia, plast. ja käsikirurgia
Neurokirurgia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Silmätaudit
Fysiatria
Kuntoutus
Lastentaudit
Synnytykset ja naistentaudit
Genetiikka
Lasten psykiatria
Psykiatria: Toim.tuki aikuispsyk.nuor.yleiss.
Kliininen neurofysiologia
Patologia
Kuvantaminen
Nordlab
Kaikki yhteensä
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0,0
5,0
8,0
3,0
1,0
22,0
16,0
9,0
7,0
1,0
7,0
6,0
3,0
2,0
12,0
9,0
1,0
5,0
18,0
2,0
4,0
6,0
6,0
153,0

Hammas- ja suusairaudet
Hammas- ja suusairaudet
Hammas- ja suusairaudet yhteensä

2 622 000
450 000
3 072 000

Yhteiset kustannukset
Amanuenssit (EVO-yhteiset)
Erikoistuvat lääkärit (yleislääketiede)
Erikoistuvat lääkärit (yleislääketiede)
Tk-lääkärien täydennyskoulutus
Luentosalit 1-10, 12
Kliinisten taitojen keskus
Kirjasto- ja informaatiopalvelut
Kokeellinen kirurgia
Arkisto (OYS)
TV-studio
Yhteensä

700 000
390 000
90 000
20 000
270 000
50 000
310 000
110 000
35 000
51 000
2 026 000

4,0
8,2
5,6
3,2
0,0
20,3
11,1
15,6
16,0
1,3
3,0
6,9
1,5
0,0
11,7
6,3
1,0
6,8
22,9
1,2
3,6
10,8
2,2
163,0

50 %
50 %
Erikoistuvien Erikoistuvien
lääkärien
lääkärien
vakanssityöpanosperusteinen perusteinen
jako-osuus
jako-osuus
0
75 969
101 150
155 362
161 841
105 660
60 690
61 020
20 230
0
445 061
386 399
323 681
211 475
182 071
295 710
141 610
302 937
20 230
23 748
141 610
56 415
121 380
131 031
60 690
28 470
40 460
0
242 761
223 047
182 071
119 271
20 230
19 372
101 150
128 664
364 141
434 504
40 460
22 601
80 920
67 423
121 380
204 167
121 380
41 955
3 095 200
3 095 200

Opetustoiminta
yhteensä
v. 2020

75 969
256 512
267 500
121 710
20 230
831 461
535 156
477 780
444 548
43 978
198 025
252 411
89 160
40 460
465 808
301 342
39 602
229 814
798 645
63 061
148 343
325 547
163 335
6 190 400
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VALMIUSRAHASTO V.2020 (as.lukuarvio 410 000, rahastomaksu 23€/as)

9 430 000

Valmiuden ylläpito

6 940 000
10510
20761
F3561
E3110
E3154
M1420
M1430

HALLINTOKESKUKSEN YHTEISKUSTANNUSPAIKKA
(mm. potilasvahinkovastuu, myrkytyskeskuksen jäsenmaksu)
INFEKTIOIDEN TORJUNTAYKSIKKÖ
PATOLOGIAN OSASTO (OYKS)
APTEEKKI (OYKS)
LÄÄKEHUOLTO (OULASK.SAIRAALA)
HANKINTATOIMISTO
KESKUSVARASTO (OYS)

Hankkeet ja vastaavat

Muut

22 000
63 000
800 000
50 000

1 355 000
HaiPro (sis. työturvallisuusosion)
Potilasturvallisuus (verkkokoulutus ym.)
Laatutyö, auditointi
DRG-käyttölisenssi
ERVA-yhteistyö / koordinointi
MRC
Biopankki Borealis (toiminnan rahoitus)
Pohjoinen syöpäkeskus (toiminnan rahoitus)
Asiakaspalautejärjestelmän (ylläpito ja kehittäminen)
Oppiportti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus
Kontinkankaan kampus + markkinointi (20 000 + 50 000)
LPT-toimikunnan puheenjohtaja
Päätöksenteon tuki ja Terveysportti

YHTEENSÄ

60 000
84 000
36 000
10 000
20 000
30 000

935 000

Suomen Akatemian COHORT-ohjelman hanke: Connecting Northern Finland Birth Cohorts with Borealis and
T10003 / BBMRI (Akatemia)
Virtuaalisairaala
Palkkausjärjestelmän kehittäminen / HOI030TVA

Hankevaraus

6 700 000

30 000
20 000
10 000
76 000
250 000
100 000
114 000
35 000
50 000
200 000
25 000
70 000
25 000
350 000

200 000
9 430 000
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