
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMA 

 
 

2018-2020 
 
 

  



 

1.1 Strateginen tahtotila ja visio 
 
 

Näkökulma Asiakas Prosessit 
Henkilöstö/ 

Oppiminen ja  
uudistuminen 

Talous 

Strategiset ta-
voitteet 

 Asiakkaiden kokema 
laatu on Suomen paras-
ta 

 Alueen väestö haluaa 
käyttää VKS:aa erikois-
sairaanhoidon hoito-
paikkanaan 
 Asiakkaiden kielelliset 
oikeudet turvataan 
 Asiakkaat saavat 
palvelua ja vaikuttavaa 
hoitoa nopeasti, suju-
vasti ja oikea-aikaisesti 

 Asiakkaat osallistuvat 
aktiivisesti toiminnan 
suunnitteluun ja kehit-
tämiseen 
 Alueellinen yhteistyö 
tiivistyy maakuntaval-
mistelun myötä 
 

 VKS:n asema turva-
taan laajasti päivystä-
vänä ja kilpailukykyise-
nä sairaalana 
 Asiakkailla sujuvat 
prosessit sekä palvelu- 
ja hoitoketjut 
 VKS:n kilpailukykyä 
ja asemaa alueen väes-
tön ensisijaisena sairaa-
lana tuetaan markki-
nointiviestinnällä 
 Yhteistyön ja työnjaon 
mahdollisuuksia TYKS-
ervassa ja kansallisesti 
selvitetään 
 Jonoton sairaala 

 Piirin asiakkaat saa-
vat myös etäpalveluna 
erikoissairaanhoidon 
palveluita 

 Uudisrakennus: H 
talon rakentaminen 
käynnistyy 
 Puhelinpalveluita 
kehitetään asiakasläh-
töisiksi 
 Potilasturvallisuuden 
varmistavat toimintata-
vat ovat rutiinikäytössä 
 Laatujärjestelmää 
noudatetaan 

 Toiminnanohjausta 
tehostetaan 

 Koodien kirjaamista 
tehostetaan 

 Riittävä, osaava, 
palveluhenkinen ja 
motivoitunut ja hy-
vinvoiva, sairaalan 
tulevaisuuteen luotta-
va henkilöstö 
 Henkilöstön kaksi-
kielisyys 
 Kehittämis-, opetus- 
ja tutkimusmyöntei-
syys 

 Uusia toimintatapo-
ja otetaan käyttöön 
hyödyntäen digitaali-
sia ratkaisuja 
 Hoitotyön esimiehet 
saavat keskittyä joh-
tamiseen  
 Työvuoro-
suunnittelu automati-
soidaan 

 Keskitytään eri-
kois-sairaanhoitoa 
vaativien sairaus-
ryhmien kustan-
nus-tehokkaaseen  
ja vaikuttavaan 
hoitoon 
 Toteutetaan VKS 
2025 ohjelman 
mukaista 11 %:n 
säästöä  
 Haetaan kustan-
nussäästöjä yhteis-
työstä perustervey-
den- ja sosiaali-
huollon kanssa 

1



 

Näkökulma Asiakas Prosessit 
Henkilöstö/ 

Oppiminen ja  
uudistuminen 

Talous 

Tavoitteet ja 
toimenpiteet 
vuodelle 2018 

 Asiakaslähtöisen 
toiminnan kehittämi-
nen edistyy palautetie-
don pohjalta 
 Asiakkaalle puhutaan 
aina hänen äidinkiel-
tään tai hankitaan tulk-
ki varmistamaan kielel-
liset oikeudet 

 Jonotiedot ja odotus-
ajat selkeästi nähtävillä 
asiakkaille verk-
kosivuilla  
 Asiakkaat saavat aina 
ajan tai tiedon jatkohoi-
topaikasta 
 Palveluohjaaja var-
mistaa paljon erikois-
sairaanhoitoa käyttävil-
lä asiakkaille kokonais-
valtaisen palvelun 
 Asiakasraati, kolmas 
sektori ja kokemus-
asiantuntijat ovat aktii-
visesti mukana kehit-
tämässä toimintaa 
 Palautteen anto mah-
dollisuuksia monipuo-
listetaan  
 Asiakaspalvelu-
pisteen toiminta moni-
puolistuu ja kävijämää-
rä nousee 

 Tiettyjä toimintoja 
yhdistetään peruster-
veydenhuollon kanssa 
ja etsitään aktiivisesti 
uusia yhteistyömuotoja  
 Tyksin virtuaalista 
etäpoliklinikka-
toimintaa lisätään 

 Aktiivisesti vaikute-
taan sairaalan aseman 
turvaamiseksi 

 Maakunnassa asiak-
kailla yhteiset prosessit  
 Prosessien kehittämi-
selle on selkeä suunni-
telma ja kuvaukset on 
päivitetty SHQS:n mu-
kaisesti 
 Tehdään markkinoin-
tiviestintä-suunnitelma 
VKS:n kilpailukyvyn ja 
aseman vahvistamisek-
si 
 Länsirannikon yli-
opistosairaala selvityk-
sen johtopäätökset 
valmistuvat 

 Etäpalvelumalli kehi-
tetään 
 Selvitetään monipuo-
lisesti eri yhteistyömal-
leja 
 Jonoton sairaala 
hanke käynnistyy yksi-
köiden valintojen mu-
kaisesti 

 Perustetaan call cen-
ter 

 Potilasturvallisuuden 
kattava haittatapahtu-
ma-selvitys- ja kehit-
tämishanke jatkuu 
 Potilasturvallisuutta 
kehitetään edelleen 
tutkimuksesta saadun 
tiedon perusteella 

 Kehittämisen parempi 
seuranta mahdollistuu 
tehtävien vastuuttami-
sen selkiyttämisellä 
 Hankitaan toimin-
nan-ohjausjärjestelmä 
 Järjestetään lisää 
ohjaus- ja seuranta-
resurssia kirjaamiseen 

 Hoitohenkilö-
kunnan määrään 
haetaan tasapainoa 
hoidon palveluyksi-
kön avulla 
 Henkilökunnan 
hyvinvointiin ja viih-
tyvyyteen haetaan 
uusia keinoja 

 Henkilökunnan 
osaamista kehitetään 
systemaattisesti  
 Lean ja asiakaspal-
velu-osaamista lisä-
tään 
 Kaksikielisyyttä 
tukevia toimintoja 
kehitetään 
 Henkilöstön moni-
kielisyysresurssi pyri-
tään käyttämään 
paremmin hyväksi  
 Kehitys-
keskustelujen lisäksi 
tulosyksiköissä käy-
dään  ryhmäkeskuste-
lu yksikön tavoitteista 
ja kehittämis-
toimenpiteistä.  
 Työvuorosuunnitte-
lun automatisoinnin 
käyttöönottoprojekti 
aloitetaan 

 Pysytään talous-
arvion raameissa 
 Siirrytään mah-
dollisuuksien mu-
kaan automaatti-
seen puheen tun-
nistukseen 
 Hoidon palvelu-
yksikön avulla 
saadaan määräai-
kaisen työvoiman 
määrä pidettyä 
hallussa 
 Vanha H talo 
poistetaan käytöstä 
  Vaativan kuntou-
tuksen, psykoge-
riatrian, alueellisen 
apuvälinekeskuk-
sen ja yhteisen 
välinehuollon toi-
minta käynnistyy 
 Vahvistetaan 
menetelmien arvi-
ointia ennen käyt-
töönotto-päätöksiä 
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Näkökulma Asiakas Prosessit 
Henkilöstö/ 

Oppiminen ja  
uudistuminen 

Talous 

 
Avainmittarit, 
tavoite- ja sito-
vuustaso 
(V=valtuusto 
H=hallitus) 

 Potilas-
asiakastyytyväisyys > 
4,5 asteikko (1-5) (V) 

 Kunta-
asiakastyytyväisyys > 
3,5 asteikko (1-5) (V) 
 Vaasan keskussairaa-
lan valitsisi palvelun-
tuottajaksi >85% 
 NPS –indeksi on > 
75(V) 
 99% asiakkaista on 
tyytyväisiä kielellisiin 
palveluihin 

 Hoidontarpeen arvi-
ointi ja hoitoon pääsy 
lainmukaista ja vähin-
tään kansallista keski-
tasoa (V) 
 Siirtoviivepotilaiden 
osuus alle 0,3 % kunta-
laskutuksesta (V) 

 Jonotiedot ja odotus-
ajat löytyvät ajan tasalla 
www-sivuilla (V) 
 Asiakasraadin julki-
lausumia 4 (H) 
 Kokemus-asiantuntija 
toimeksiantoja jokaisel-
la palvelualueella (H) 

 Päivystys toimii 24/7 
jatkossakin 10 erikois-
alalla 

 Maakunnan pääpro-
sessit on määritelty (V) 
 Lean-menetelmän 
käyttö 40 % yksiköistä  
(H)  
 TYKSin osuus yliopis-
tosairaaloiden ostopal-
veluista nousee (H) 
 Jokainen palvelualu-
een on tehnyt suunni-
telman jonottoman 
palvelun kehittämiseksi 
(H) 
 Etäpalveluita pilotoi-
daan vähintään kahdel-
la erikoisalalla ja kah-
dessa kunnassa 

 Uudisrakennus: H-
talon suunnittelu on 
valmis ja urakka voi 
alkaa 
 Call center on käyn-
nistänyt toimintansa 
 Poliklinikoiden  yh-
distymistä on edistetty 
(H) 
 Potilasturvallisuuteen 
on kehitetty monipuo-
linen mittaristo 

 Laatu- ja turvallisuus-
raportti käsitelty (H) 

 Päätökset toiminnan-
ohjausjärjestelmistä on 
tehty (H) 
 Päädiagnoosit kirjattu 
THL:lle lähetettävistä 
hoitokontaktityypeistä 
100%:sti (H) 
 

 Työyksikön suositte-
lumittarissa vastaus% 
saadaan nostettua 
60% ja yli 80% vas-
taajista suosittelee 
yksikköään (V) 
 Osaamisen kehittä-
mis-suunnitelman 
toteutuminen (H) 

 Henkilökunnalla on 
kielitaitotodistus  
92% 
 Hoitoisuus/hoitaja 
on yksiköissä optimi-
alueella vähintään 
50%/kk (H) 
 Yli 95%  työnteki-
jöistä suosittelee VKS 
hoitopaikkana  (V) 

 Tulosyksiköissä 
jatkuvan kehityksen 
keskustelut käyty 100 
% (H) 
 Kehityskeskustelut 
käyty 70 % (H) 
 

 Palkkamenot  ≤ 
talousarvion palkat 
(V)  

 Tilikauden tulos ≥ 
talousarvion tulos 
(V) 
 Hoidon palvelu-
yksikkö täyttää 
tarvittavat poissa-
olot (H)  
 Suunnitellut uu-
det alueelliset toi-
minnot on käynnis-
tetty (V) 
 Sairaalan tuotan-
toprofiilin vertaus 
vastaaviin keskus-
sairaaloihin teh-
dään vuosittain (H) 

 Vanha H  talo on 
poistettu käytöstä 
(V) 
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1.2 Suoritteet 
 
 
Kuntalaskutettavat käynnit on koottu alla olevaan tau-
lukkoon, jonka mukaan toiminta kehittyy yhä enemmän 

avohoitopainotteiseen suuntaan. Avohoitokäyntien 
suoritteet kasvavat ja vuodeosastohoito vähenee. 
 

 
 

 
 
 

1.3 Vuodepaikat 
 
 
Vuodepaikkojen määrä on vähentynyt 10 paikalla vuo-
teen 2016 verrattuna. Vuodepaikkojen kokonaismäärä 

on 298 tähän määrään sisältyy myös tehohoidon ja 
sydänvalvonnan paikat. 

 
 

Vuodepaikkojen lukumäärä 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17-18 

       
  muutos 

Vuodeosastohoidon palvelualue 201 201 181 188 187 177 204 27 

Naisten ja lasten palvelualue 49 49 42 42 40 40 40 0 

Psykiatrian palvelualue 108 108 100 75 68 68 66 -2 

Sydänvalvonta CCU 6 6 0 0 0 0 0 0 

Teho-osasto ja CCU 10 10 10 13 13 13 13 0 

Kuntoutuskoti 15 15 15 0 0 0 0 0 

 
389 389 348 318 308 298 323 25 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HUVUDPRODUKTER BU 2018 BU -TA

PÄÄTUOTTEET TA 2018 2017/2018

Pkl besök - Pkl käynnit 260 380 256 609 168 037 65,5 261  305 1,83

Vårddagar - Hoitopäivät 20 111 20 155 11 576 57,4 1 9 030 -5,58

Drg-paket - Drg-paketit 22 722 23 668 15 115 63,9 22 67 3 -4,21

Outlierdagar - Outlierpäivät 8 357 9 266 6 436 69,5 9 654 4,19

Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 655 600 1 114 185,7 800 33,33

Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk 964 900 1 476 164,0 1  200 33,33

Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 090 1 080 697 64,5 1  080 0,00

Patienthem - Potilaskoti Vilma 139 200 123 61,5 200 0,00

%antal - lkm antal - lkm antal - lkm % antal - lkm

Boksl 2016 BU 2017 Förv. - Tot Förv. %

TP 2016 TA 2017 31.8.2017 Tot. %
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NYA RESURSER 2018 - UUDET RESURSSIT 2018 

  

      Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 
 2011 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

4312 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 4) 

4312 8  instrumentvårdare välinehuoltaja 4) 

      Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 
 2581 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 5) 

2102 2  sjukskötare sairaanhoitaja 5) 

2651 0,5  sjukskötare/lymfaterapeut sairaanhoitaja/lymfaterapeutti 5) 

4414 1  hjälpmedelscentralsansvarig apuvälinekeskusvastaava 3) 

4414 2  fysioterapeuter fysioterapeutti 3) 

4416 3  ergoterapeuter toimintaterapeutti 2) 

 

    

 Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue 
 3103 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3105 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3202 1,5  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3203 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3204 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3651 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3771 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

3911 1  avdelningsskötare osastonhoitaja 2) 

3911 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 2) 

3911 14  primärskötare perushoitaja 2) 

3911 9  sjukskötare sairaanhoitaja 2) 

3206 1  avdelningsskötare osastonhoitaja 2) 

3206 1  biträdande avdelningsskötare   apulaisosastonhoitaja 2) 

3206 7  primärskötare perushoitaja 2) 

3206 12  sjukskötare sairaanhoitaja 2) 

 

    

 Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue 
 3303 1,5 

 
barnmorska kätilö 1) 

3402 1  sjukskötare sairaanhoitaja 1) 

      Serviceområdet för läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 

3115 1  specialiserande läkare erikoistuva lääkäri 5) 
 

3900 1  biträdande överläkare apulaisylilääkäri 2) 
 

3900 1  specialläkare erikoislääkäri 2) 
 

4410 1  överläkare ylilääkäri 2) 
 

4410 1  specialläkare erikoislääkäri 2) 
 

      
 

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 
 

 
4010 1 

 
klinisk specialistsjukskötare kliininen erityissairaanhoitaja 5) 

 
4010 1 

 
hygienskötare hygieniahoitaja 5) 

 
4011 2 

 
avdelningssekreterare osastonsihteeri 2) 

 
4012 2 

 
avdelningssekreterare osastonsihteeri 5) 

 

      
 

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 
 

 
1701 5 % 

 
forskningsöverläkare tutkimusylilääkäri 

 
 

1703 1  forskningsskötare tutkimushoitaja 5) 
 

 
87,5 

    
 

      
 

1) Kostnadsneutral, nattersättningar - Kustannusneutraali, yökorvaukset 
 

 
2) Tillägg för ny verksamhet, nya enheter - Lisäykset uusien toimintojen takia, uudet yksiköt 

3) Tillägg för ny verksamhet, hjälpmedelscentralen - Lisäykset uusien toimintojen takia, apuvälinekeskus 

4) Tillägg för ny verksamhet, instrumentvård - Lisäykset uusien toimintojen takia, välinehuolto 

5) Nya resurser - Uudet resurssit 
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TJÄNSTEBENÄMNINGSFÖRÄNDRINGAR 2018 - VIRKANIMIKEMUUTOKSET 2018 

 
      

    

 
nykyinen nimike uusi nimike 

   
    

      
    

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 

   
 

2101 osastonhoitaja koordinoiva osastonhoitaja 

   
    

2102 osastonhoitaja apulaisosastonhoitaja 

   
    

2201 sairaanhoitaja 
    

    
2201 sairaanhoitaja 

    
    

2201 lääkintävahtimestari lähihoitaja 

   
    

4411 osastonhoitaja koordinoiva osastonhoitaja 

   
    

4411 fysioterapeutti 
    

    
4414 fysioterapeutti (avk) apuvälineasiantuntija 

   
    

4414 toimintaterapeutti (avk) apuvälineasiantuntija 

   
    

4414 toimintaterapeutti (avk) apuvälineasiantuntija 

   
    

      
    

Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue 

 3202 apulaisosastonhoitaja sairaanhoitaja 

   
    

      
    

Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue 

   
 

3402 lastenhoitaja sairaanhoitaja 25 % 

  
    

      
    

Serviceområdet för läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 

2009 erikoistuva lääkäri erikoislääkäri 
   

    
3113 ylilääkäri osastonylilääkäri 

   
    

3115 erikoislääkäri osastonylilääkäri 
   

    
3116 apulaisylilääkäri osastonylilääkäri 

   
    

3780 apulaisylilääkäri osastonylilääkäri 

   
    

      
    

Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 
   

 
4211 apulaisylilääkäri osastonylilääkäri 

   
    

      
    

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 

 2004 ylihoitaja asiakaspalvelupäällikkö 50 % 

  
    

2004 hallinnon sihteeri sairaanhoitaja 
   

    
4020 lähetti toimistosihteeri 

   
    

4015 toimistosihteeri hallinnon sihteeri 

   
    

4015 toimistosihteeri hallinnon sihteeri 

   
    

4015 toimistosihteeri hallinnon sihteeri 

   
    

4033 kätilö sairaanhoitaja 

   
    

4033 röntgenhoitaja sairaanhoitaja 

   
    

4020 osastonsihteeri toimistosihteeri 

   
    

      
    

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 

   
 

1201 hallinnon siteeri hallinnon suunnittelija 

   
    

1701 suunnittelija hoitotyön asiantuntija 
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TJÄNSTER OCH BEFATTINGAR SOM AVSLUTAS - LAKKAUTETTAVAT VIRAT JA TOIMET 

      
   

Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 

 
   

4311 0,5 

 
primärskötare perushoitaja 

 
   

      
   

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidon palvelualue 

 
   

2601 0,25 

 
sjukskötare sairaanhoitaja 

 
   

      
   

Serviceområdet för psykiatri - Psykiatrian pavelualue 

 
   

2721 0,5 

 
mentalvårdare mielenterveyshoitaja 

 
   

      
   

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 

2004 0,5 

 
administrativ sekreterare hallinnon sihteeri 

 
   

      
   

Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 

 
   

6410 1 

 
sakkunnig inom vårdarbete hoitotyön asiantuntija 

 
   

6111 0,5 

 
kosthållsarbetare ravitsemistyöntekijä 

 
   

6111 1 

 
kokerska keittäjä 

 
   

      
   

 
4,25 

    
   

  

7



 

2 TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI – TALOUSARVIO 2017 
 
 

2.10 Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma 
 
 

 
 
 
  

Den egna verksamheten - Oma toiminta BU - TA 2018
BU - TA 

2017-2018

Boksl - TP

2016-2018

Boksl 2016  

TP 2016
BU-TA 2017

Tot. Förv.         

2017 / 1-8

Tot. Förv.         

2017 / 1-8

EUR % % EUR EUR EUR %

Försäljningsintäkter -Myyntituotot -8 411 700 -0,96 -35,54 -13 048 511,47 -8 493 100 -5 218 222,27 61,44

Avgiftsintäkter - Maksutuotot -10 436 800 11,50 16,13 -8 986 831,97 -9 360 600 -6 229 377,56 66,55

Understöd o bidrag - Tuet ja avustukset -3 252 700 -15,35 2,84 -3 163 022,79 -3 842 511 -2 371 080,86 61,71

Hyresintäkter - Vuokratuotot -532 000 -41,31 -15,50 -629 600,39 -906 500 -481 379,23 53,10

Övriga verksamhetsintäkter - Muut toiminnan tuotot -1 679 700 2,03 83,18 -916 957,74 -1 646 304 -1 623 142,02 98,59

INTÄKTER - TUOTOT -24 312 900 0,26 -9,09 -26 744 924,36 -24 249 015 -15 923 201,94 65,67

Personalkostnader - Henkilöstökulut 114 210 814 2,34 -1,36 115 790 749,77 111 600 983 71 179 524,45 63,78

Köp av tjänster - Palveluiden ostot 68 728 500 -2,33 1,89 67 453 387,79 70 364 873 41 322 156,52 58,73

Material o  förnödenheter - Aineet ja tarvikkeet 38 756 500 7,19 3,68 37 379 656,44 36 157 259 24 031 941,34 66,47

Hyror - Vuokrat 1 006 200 31,20 48,80 676 204,38 766 900 466 396,28 60,82

Övriga kostnader - Muut kulut 2 285 400 6,68 19,42 1 913 714,72 2 142 325 1 168 951,52 54,56

KOSTNADER - KUSTANNUKSET 224 987 414 1,79 0,79 223 213 713 221 032 340 138 168 970 62,51

VERKSAM HETSNETTO - TOIM INTANETTO 200 674 514 1,98 2,14 196 468 789 196 783 325 122 245 768 62,12

Finansieringsintäkter o kostn. - Rahoitstuotot ja -kulut 855 000 -14,20 6,56 802 339 996 500 226 410 22,72

Avskrivningar - Poistot 9 324 824 5,86 15,40 8 080 604 8 809 048 3 922 118 44,52

Nettto = Kommun.bet.andel - Kuntien maksuosuus 210 854 338 2,06 2,68 205 351 732 206 588 873 126 394 297 61,18
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Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 6.10.2017 2018-2022 Projektets

tidigare år uppsk.2017 överf. 2018 2019 2020 2021 2022 totalt totalkostn.

samma proj.

Byggnader - Rakennukset

U-byggnaden - U-rakennus 19 058 033 5 700 000 1 000 000  1 000 000 25 758 033

F-byggnaden - F-rakennus  900 364 2 900 000 5 810 000 7 115 000 4 075 000 500 000 17 500 000 21 300 364

M-byggnaden - M-rakennus, kökets kylutr. - matsal 524 827 1 500 000 1 000 000 1 000 000 0 2 000 000 4 024 827

X-byggnaden - X-rakennus, XD + fasad o tak 2 013 901 3 700 000 3 400 000 5 400 000 0 0 5 400 000 7 713 901

C-byggnaden 670 000 900 000 900 000 1 500 000 300 000 1 800 000 2 470 000

Parkeringshus - Pysäköintitalo 1 000 000 950 000 950 000 1 000 000 10 000 000 0 11 950 000 12 000 000

G-huset 0

Övriga renoveringar 300 000 300 000

23 167 125 16 000 000 5 250 000 14 660 000 9 415 000 15 075 000 500 000 0 39 650 000 73 567 125

H-nybyggnaden - H-uudisrakennus                            byggnader 800 000 600 000 10 000 000 25 200 000 30 600 000 31 000 000 8 000 000 104 800 000 105 000 000

H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL            fasta konstruktioner 5 000 000 15 000 000 5 000 000 25 000 000 25 000 000

Förflyttning av infra - Infran siirto 5 000 000 4 800 000 9 800 000 9 800 000

Automationsteknik - Automaatiotekniikka 3 000 000 2 500 000 5 500 000 5 500 000

H-byggnaden totalt 0 800 000 600 000 15 000 000 30 000 000 35 600 000 49 000 000 15 500 000 145 100 000 145 300 000

Fasta kontruktioner - Kiinteät rakenteet

Fasta sjukhusutrustning i F - Kiinteät sairaalalaitteet Fssä 1 000 000 2 000 000 500 000 3 500 000 3 500 000

Hissar - Hissit (2/år + f-delen) 850 000 100 000 100 000 100 000 200 000 500 000 1 350 000

El driftsäkerhet, elautomation - Sähkönsyötön varmistaminen, sähköautomaatio 560 047 300 000 100 000 100 000 200 000 1 060 047

Reservkraft  (H-nybyggnad) - Varavoima (H-uudisrakennus) 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Reservkraft  - Varavoima 358 525 500 000

Områdeskylning - Aluejäähdytyts 150 000  150 000 150 000 300 000

Kylning av utrymmen - Tilojen jäähdytys 50 000 20 000 20 000

Ändringar ventilation - Muutoksia ilmanvaihtojärjestelmässä 156 984 190 000 100 000 100 000 446 984

Avloppsreparationer och dricksvattenledningar - Viemärikorjauksia ja vesiputkisto 150 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 350 000

Modernisering av byggnadsautumation - rakennusautomaation modernisointi 176 573 170 000 80 000 80 000 426 573

Byte av oljecisterner - Öljysäiliöiden vaihto 200 000 200 000 200 000

Trafikarrangemang, infarten - Liikennejärjestelyt, sisäänajo 90 902 100 000 250 000 50 000 300 000 490 902

Byte av brandalarm (delvis)  - Palohälytysjärjestelmän uusiminen (osittain) 79 345 100 000 0 179 345

Sköterskealarm - Hoitajakutsu 150 000 150 000  150 000 300 000

Förnyande av övervakningskameror - Valvontakameroiden uusinta + uusi palvelin 35 000 35 000 35 000

Förnyande av telefoncentral - Puhelinvaihteen uusinta 40 000 40 000 65 000 65 000 65 000

Förnyande av personsäkerhetssystem 90 000 0 90 000

Byte av Virve - Virve-puhelimien vaihto 60 000 0 60 000

Utvidgning av högtalaranläggning - yleiskuulutusjärjestelmän laajennus 100 000 100 000 150 000 150 000 150 000

Förnyelse av områdesbelysningen - Aluevalaistuksen uusinta 45 385 150 000 100 000 50 000 50 000 200 000 395 385

Rörpost - Putkiposti 80 000 0 80 000

1 467 761 3 230 000 140 000 2 400 000 300 000 3 750 000 750 000 150 000 7 350 000 10 979 235

Byggnader och fasta konstruktioner 24 634 886 20 030 000 5 990 000 32 060 000 39 715 000 54 425 000 50 250 000 15 650 000 192 100 000 229 846 360
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Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 6.10.2017 2018-2022 Projektets

tidigare år uppsk.2017 överf. 2018 2019 2020 2021 2022 totalt totalkostn.

Apparatur och it-system - Laitteet ja It-järjestelmät

Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue 1 511 500 411 000 3 440 000 98 000

Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue 20 000 40 000

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidonhoidon palvelualue 422 000 3 021 000 511 000 2 765 000

Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue 175 000 205 000 117 000 160 000

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue 25 000

Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 1 470 000 2 106 000 4 330 000 3 300 000

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue 901 772 1 744 888 432 220 400 786

Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue 88 000 150 000

Varav fin. med testamentsmedel - Rahoitetaan testamentistä saaduilla varoilla -120 000

0 4 380 272 0 7 640 888 8 980 220 6 723 786 0 0

Investeringar totalt - Investoinnit yhteensä 24 634 886 24 410 272 5 990 000 39 700 888 48 695 220 61 148 786 50 250 000 15 650 000
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3 VASTUUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 
 
Uudessa organisaatiomallissa ja johtamisjärjestelmässä 
potilaiden prosessit sijaitsevat vastuualueilla, jotka vielä 
jakautuvat kukin omiin erikoisaloihinsa. Vastuualuei-
den johtajat ja niihin kuuluvien erikoisalojen ylilääkärit 
johtavat, kehittävät ja seuraavat potilaiden tutkimusta, 
hoitoa, kuntoutusta ja potilaan terveysongelman hoidon 
kokonaisuuden prosessia ja sen kustannuksia. Keskeistä 
on suunnitella palvelutuotanto, joka on potilaslähtöistä, 
tarvetta vastaavaa, lääketieteellisesti asianmukaista, 

vaikuttavaa ja potilasturvallista sekä kustannustasol-
taan kohtuullista. Tämä toimintasuunnitelma toimii 
samalla tilauksena palvelualueille, eli tämän mukaisesti 
palvelualueet ja niiden tulosyksiköt ovat suunnitelleet 
tulevaa toimintaansa ja sen edellyttämiä resursseja. 
 
Vastuualueet ovat medisiininen vastuualue, operatiivi-
nen vastuualue, lasten vastuualue, psykiatrian vastuu-
alue ja vastuualue muut/yleislääketiede. 

 

3.1 Medisiininen vastuualue 
 
 
Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-
ti ja ennakoitavat muutokset  
 
Pietarsaaren sairaalan toiminta tulee muuttumaan 
huomattavasti päivystysasetuksen myötä. Pietarsaaren 
alueelta tulevien kardiologisten potilaiden määrää vuo-
deosastoillamme tulee todennäköisesti lisääntymään, 
samoin puhelinkonsultaatiot sekä pysyvien tahdistimi-
en asennukset, mikäli niitä ei voida tehdä Pietarsaares-
sa.   
Rytmikardiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden 
tarve lisääntyy jatkuvasti. Yliopistosairaaloissa eli lä-
hinnä TYKS:ssä tehtävien katetriläppätoimenpiteiden 
määrä tulee jatkossa lisääntymään ja avoimien läppä-
leikkausten määrä vähenemään, koska väestö ikääntyy 
ja pääsääntöisesti yli 80-vuotiaiden läppätoimenpiteet 
tehdään katetritekniikoilla.  
 
Tämän hetken arvio on, että onkologisten potilaiden 
määrä lisääntyy 2-3 %. Vastuu Kristiinankaupungin 
satelliittidialyysin toiminnasta on siirtynyt Vaasan 
keskussairaalan nefrologeille ja se näkyy lisääntyneinä 
yhteydenottoina ja hoidon tarpeena keskussairaalassa.  
Dialyysipotilaiden määrä on jatkuvasti lisääntyvä, dia-
lyysipotilaat ovat iäkkäämpiä ja sairaampia, mikä lisää 
hoidon tarvetta myös varsinaisen dialyysihoidon lisäksi.  
 
Ihmisten lisääntynyt liikkuminen esimerkiksi maahan-
muuton ja matkailun seurauksena näkyy jo nyt moni-
resistenttien bakteerien esiintymisen kasvuna VSHP:n 
alueella. Näiden mikrobien lisääntyminen asettaa huo-
mattavia haasteita tartuntojen torjunnalle ja vaatii 
aikaisempaa parempia eristysmahdollisuuksia vuode-
osastoilla.  
Ihotuumorit ja allergia ovat lisääntymässä väestössä.  
  
Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-
tokset 
 
Kardiologisen poliklinikan prosesseja pyritään tehos-
tamaan mm. siten, että sydänhoitaja hoitaa jatkossa 
itsenäisesti valtaosan sydäninfarktipotilaiden kontrol-
leista poliklinikalla. Lääkärin konsultaatio ongelmati-
lanteissa on saatavilla joustavasti. Osa sydänaseman 
elektiivisistä potilaista ohjataan jatkossa päiväyksik-
köön.   
 
Vuonna 2018 on tarkoitus ottaa osa lymfoomapotilaista 
hoitoon Vaasaan (hoidetaan tällä hetkellä TAYS:ssa). 
Osaston palliatiivisten potilaiden siirtyminen peruster-
veydenhuoltoon toivottavasti tehostuu ja sitä kautta 
syntyy tilaa kouluttautua lymfoomahoitoihin.  

 
Palliatiivinen hoito tarjotaan polikliinisenä konsultaa-
tiona: toiminta on aloitettu vuoden 2017 syksyllä ja 
stabiloidaan vuoden 2018 aikana.  
Onkologian lääkebudjetti tulee kasvamaan huomatta-
vasti, kun immunoterapiaa annetaan enemmän.  
Sairaalan vuodeosastopaikkojen vähentyessä ja eristys-
tilojen tarpeen lisääntyessä korostuu erityisesti nopean 
ja luotettavan mikrobiologisen diagnostiikan tarve. 
Nopea ja herkkä mikrobiologinen diagnostiikka helpot-
taa riskipotilaiden asianmukaista sijoittelua ja auttaa 
ehkäisemään sairaalasyntyisiä tartuntoja. C-hepatiitin 
hoito uusilla lääkkeillä saattaa lisääntyä, koska markki-
noille on tullut useampi uusi valmiste ja tämän ryhmän 
lääkkeiden hinnat ovat laskeneet.  
 

Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja 
oikea-aikaisuuden varmistaminen 
 
Sydäninfarktipäivystys omassa sairaalassa varmistaa 
kiireellisimpien potilaiden hoitoon pääsyn hoi-
tosuositusten mukaisessa ajassa ja laadukkaasti.  Oma 
päivystys on välttämätön myös toiminnan volyymin 
ylläpitämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi.  Ensi vuo-
den aikana saataneen sydäninfarktipäivystykseen yksi 
oma kardiologi lisää, jolloin ulkopuolisten lääkäreiden 
tarve vähenee. Kardiologisen poliklinikan lähetteiden 
määrä jatkaa edelleen kasvuaan (yli 14 % viime vuodes-
ta) ja samalla myös uusintakäyntiä vaativien potilaiden 
määrä kasvaa.  Kardiologisen poliklinikan toiminnan 
kehittämiseksi on aloitettu LEAN-projekti, jonka tavoit-
teena on saada odotusaikoja lyhennettyä hoitotakuun 
edellyttämälle tasolle. Lisätyötä joudutaan kuitenkin 
tekemään vielä vuonna 2018.  
Vuonna 2018 konsulttien tarve onkologian poliklinikal-
la tulee vähenemään, mutta lisätyötä tullaan tarvitse-
maan.  
 
Uusi tartuntatautilaki edellyttää riskipotilaita hoitavalta 
henkilökunnalta joko rokotuksen tai sairastetun taudin 
antamaa immuniteettia tuhkarokkoa ja vesirokkoa 
vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavalla henkilökunnalta 
voimassaolevaa hinkuyskärokotetta. Lisäksi kaikkien 
potilastyöhön osallistuvien tulee ottaa vuosittainen 
kausi-influenssarokotus. Influenssarokotuskattavuuden 
parantamiseksi toteutetaan syksyllä henkilökunnalle 
kohdennetut motivointiluennot ja pyritään tekemään 
influenssarokotusten ottaminen henkilökunnalle mah-
dollisimman helpoksi. 
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3.2 Operatiivinen vastuualue 
 
 
Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-
ti ja ennakoitavat muutokset  
 
Kysyntä ja toiminta pysynevät pääsääntöisesti edellis-
vuoden tasossa. Odotusarvo on, että neuvotteluissa 
hoidon keskittämisestä Turun kanssa päästään tilantee-
seen, jossa toimintamme jatkuu koko lailla ennallaan.  
Endoproteesileikkaukset lisääntyvät jonkin verran 
asetusten edellyttämälle tasolle. Pohjoisen alueen leik-
kaustoiminta ja poliklinikkatoiminta on pitkälti jo siir-
tynyt tänne siinä määrin kuin on jatkon suhteen enna-
koitavissa. Mahdollinen pieni lisäys päiväkirurgiaan 
mahtuu tänne ilman resurssin lisäystä. Etäpoliklinikoi-
den määrää pyritään lisäämään asiakaspalvelun ja poti-
lasvirtausten ohjaamisen näkökulmasta. Väestön ikään-
tymisen myötä sekä kotona asumisen/pärjäämisen 
tavoitteiden valossa kuntoutuksen palvelukenttä tulee 
kasvamaan, mikä vaatii panostusta jo ketjun alkupääs-
sä. Toiminnan tulee olla keskussairaalajohtoista, vaik-
kakin se faktisesti hyödyttää koko piirin sosiaali- ja 
terveydenhoitoa. Kroonisissa sairauksissa tulee tehos-
tumista ja säästöjä moniammatillisilla arvioilla ja kun-
toutussuunnitelmilla. 
 
Väestön ikääntyminen lisää myös kaihileikkausten 
kysyntää tasaisesti muutaman prosentin vuosivauhtia 
samoin kuin kostean ikärappeuman pistoshoitojen 
tarvetta. Budjetissa on niin ikään huomioitava kuulon 
apuvälineiden tarpeen lisääntyminen (lakisääteisyys).  
 
Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-
tokset  
 
Erikoissairaanhoidon puolella ei ole suunnitteilla mer-
kittäviä resurssitarpeeseen vaikuttavia muutoksia toi-
mintaan, paitsi kuntoutuksen saralla, kun VSHP:n 
hallituksen päätöksen mukaisesti Vaasan kaupungin 
osasto 8 lunastetaan omaksi toiminnaksi ja sinne perus-

tetaan vaativan kuntoutuksen yksikkö.  Toiminnan on 
tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 alusta. Apuvälineasi-
antuntemus keskittyy alueelliseen apuvälinepalveluun 
ja väestö saa tasa-arvoisesti yhteneväiset palvelut. Liit-
tymällä volyymiltaan mittaviin apuvälineiden Erva-
hankintoihin on saatavissa alueellisia kustannushyöty-
jä. Lisääntyvään käyttömäärään nähden kustannusten 
ei odoteta hankintoja tehostamalla kasvavan samassa 
suhteessa. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan v 2019 
toimintansa aloittavan tehostetun valvonnan yksikön 
toimintaan. Päiväosastoprosessiin tullaan etsimään 
kaikki sinne mahdollisesti sopivat potilasryhmät vuo-
deosastokuormituksen keventämiseksi. Poliklinikoilla 
pyritään mahdollisimman yhdenmukaisiin käytäntöihin 
ja mahdollisimman kattavasti suunnittelemaan käynnit 
kerralla valmiiksi - periaatteella. 
 
Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja 
oikea-aikaisuuden varmistaminen 
 
Aktiivinen rekrytointi ja nykyisistä osaajista kiinnipi-
täminen on ensiarvoisen tärkeää, asemointimme suh-
teen edelleen hieman epäselvässä tilanteessa. Pääsään-
töisesti lääkäritilanne on hyvä, mutta varsinkin kuntou-
tuspuolen osaamista, mm. fysiatria, mutta myös muita 
asiantuntijoita tarvitaan, jotta potilas voidaan hoitaa 
kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti. Hoitojonojen 
lyhyys on tärkeää, erityisesti niissä potilasryhmissä, 
joissa viiveet lisäävät hoidon kustannuksia. Päivystyk-
sen osalta tarvitaan yhteistyötä perusterveydenhuollon 
kanssa, jotta yhteispäivystyksessä voitaisiin keskittyä 
hoitamaan pelkästään aidosti päivystyksellistä apua 
tarvitsevia. Alueen omia lääkäreitä kannustetaan päi-
vystämään ostopalvelutarpeen vähentämiseksi. Päivys-
tyksestä tulee akuuttilääkärijohtoisempaa uusien eri-
koislääkäreiden ja työaikajärjestelyjen myötä, joilla 
voidaan korvata muita päivystysmuotoja (ns. kolmos-
päivystys). 

 

3.3 Lasten vastuualue 
 
 
Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-
ti ja ennakoitavat muutokset 
 
Yhteisesti ja hyvin suunnitellusta hoidon keskittämises-
tä huolimatta joudumme ajoittain yllättäen hyvin vai-
keisiin lapsipotilaan henkeä uhkaaviin tilanteisiin. 
Varaudumme vaikeasti asfyktisen vastasyntyneen hoi-
toon hankkimalla keskolaan viilennyslaitteen + aEEG:n 
ja osallistumme TYKS:n meille tarjoamaan koulutuk-
seen 1/2018. Näin päivitämme elvytyssimulaatioiden 
säännöllisen toteuttamisen erilaisissa vaaratilanteissa. 
Toiminta palvelee myös henkilökunnan osaamisen 
kehittymistä yhteispäivystyksessä isompien lasten 
akuuteissa hätätilanteissa. Parannamme potilasturvalli-
suutta ja saamme työkaluja tiimityöskentelyyn. Lapsi-
potilas ja hänen perheensä huomioidaan läpi koko 
hoitoprosessin (vanhemmat vahvasti mukana). Palve-
lun tarve tulee edelleen lisääntymään avopainotteisena. 
Kotisairaalan merkitys pysyy vahvana.  
Lastenneurologisen yksikön toiminta tehostuu alku-
vuodesta sinne rekrytoidun ja pitkään toivotun lääkäri-
resurssin myötä. Erityisen tärkeää lastenneurologialla 
on kiinteästi yhdessä toimiva lastenneurologinen tiimi. 

Lastenkirurginen toiminta jatkuu ennallaan. Alueen 
lapsiväestölle on tarjolla edelleenkin laadukasta pediat-
riaa, lastenneurologiaa ja lastenkirurgiaa siten, että 
vaikeimmat lapsipotilaat lähetetään yliopistosairaalaan. 
Synnytysten viikkoraja on edelleen 32. Vaikeasti pitkä-
aikaissairaiden lapsipotilaiden hoidossa kontaktit kun-
tiin aloitetaan varhain jatkohoitopaikan ja vaadittavan 
hoitoringin järjestämiseksi. 
 
Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-
tokset 
 
Päivystyslapsen hoitoprosessin ja resurssin käyttöä 
uudistetaan. Tavoite on, että omat lastensairaanhoitajat 
jatkavat toimintaa edelleen, mutta siten, että lahjoitus-
varoilla toteutetut viikonloppuvuorot toivotaan järjesty-
vän virkajärjestelyillä. 
Lastenneurologian tilaongelmat hankaloittavat toimin-
taa: ylilääkärin, erikoistuvan lääkärin, hoitohenkilö-
kunnan, erityistyöntekijöiden ja sihteerin läheinen 
työympäristö on vaatimuksena laadukkaan toiminnan 
toteuttamiseksi. Potilaan hoitoprosessi hankaloituu, 
mikäli toimivia tiloja ei löydy. Sisäilmaongelmien aja-
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mana päiväosaston toiminta siirtyi osittain lastenosas-
ton tiloihin kesällä 2017. Jo kuluvan syksyn aikana on 
havaittu moninaisia ongelmia niin toiminnan kuin 
tilojen suhteen. 
Kalliiden lääkkeiden tarjonta ja potilaiden tietoisuus 
lääkkeistä lisääntyy. Kansallisen tason päätöksillä on 
merkitystä, mikäli niiden käyttö tulee ensi vuonna ajan-
kohtaiseksi. 
Laitekanta on hyvä. Viilennyslaite keskolaan on tulevan 
vuoden tärkein hankinta. 
 
 

Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja 
oikea-aikaisuuden varmistaminen 
 
Lääkäriresurssi on hyvä, ensi vuonna myös lasten-
neurologialla. Yksi viimeisimmistä virkaan astuneista 
pediatreista kouluttautuu neonatologiaan. Muutamat 
käyvät säännöllisen epäsäännöllisesti parin viikon jak-
soja yliopistosairaaloissa päivittämässä omaa osaamis-
taan ja tuo näin tiedon lasten vastuualueen käyttöön 
potilaiden parhaaksi. Osaamisen taso on erinomaista. 
Erikoistuvia on riittävästi ja heidän ote työhön on in-
nostunutta. Koulutusaktiivisuus on hyvä. Tutortoiminta 
toteutuu. Johtajaksi kasvamisen –koulutus (JOKA31) 
sekä LAPE tuo johtamiseen ja suunnitteluun vastuualu-
eelle vahvuutta. 

 
 

3.4 Psykiatrian vastuualue 
 
 
Arvio väestön palveluntarpeesta ja ennakoita-
vissa olevista muutoksista 
 
 
Suunnitellut muutokset potilaiden hoitoproses-
seissa  

 
  
 
Laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-
aikaisuuden turvaaminen  
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4 PALVELUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 

 
Vuoden 2016 organisaatiomallissa on keskussairaala 
jaettu hoidon osalta seitsemään palvelualueeseen. 
Akuuttihoidon palvelualue, vuodeosastohoidon palve-
lualue, avohoidon palvelualue, naisten ja lasten palve-
lualue, psykiatrian palvelualue, sairaanhoidon tuen 
palvelualue sekä diagnostiikkakeskus hoitotyön tekijöi-
den osalta. Palvelutarve määritellään vastuualueilla ja 
palvelualueet pyrkivät toiminta- ja taloussuunnitelman 

rajoissa kaikessa toiminnassaan vastaamaan tarpee-
seen. Hoidon palvelualueita johtaa hallintoylihoitaja ja 
hänen alaisuudessaan palvelualueiden ylihoitajat. Ta-
voitteena on, että hoidon palvelualueita kehitetään 
kohti asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja standardoituja 
toimintatapoja. Johtaminen ja raportointi tapahtuvat 
organisaation johtamisen vuosikellon mukaisesti sovit-
tujen mittareiden pohjalta. 

 
 

4.1 Akuuttihoidon palvelualue 
 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Toimintaa kehitetään edelleen asiakaslähtöisemmäksi 
hyödyntäen mm. asiakaspalautteita. Hyvä hoidon laatu 
taataan oikeanaikaisella hoidon saatavuudella. Asiakas 
saa hoitoa omalla äidinkielellä ja hänelle varmistetaan 
oikea jatkohoitopaikka. Päivystyksessä tavoitellaan 
nopeita läpimenoaikoja. Teho -CCU nähdään yhtenä 
yksikkönä ja potilaat sijoitetaan hoidon intensiteetin ja 
hoitohenkilökunnan resurssien mukaan. Leikkaus- ja 
heräämö, sekä päiväkirurgialla panostetaan hyvään 
yhteistyöhön ja optimaaliseen salin käyttöasteeseen. 
Kipupoliklinikan siirtämistä kuntoutuksen alle suunni-
tellaan. Dialyysi siirretään akuuttihoidon palvelualueel-
le. Välinehuolto yhdistetään kaupungin kanssa. 
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma 
 
Palvelualueella hyödynnetään Lean menetelmää pro-
sessien kehittämisessä. Päivystyksessä panostetaan alle 
neljän (<4) tunnin läpimenoaikoihin. Kehitetään hoita-
jalähtöitä fast-track prosessia ja panostetaan henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden perehdytykseen. Ensihoidossa 
huomioidaan Tyks-Ervan sisäisen yhteistyön aktivoimi-
sen SOTE-muutos huomioiden. Taataan teho- ja val-
vontahoitoa tarvitsevan potilaan hoidon saatavuus. 

Jatketaan laadusta sydäninfarkti päivystystä. Kehite-
tään jonotonta toimintamallia yhdessä leikkausyksikön 
ja kirurgian poliklinikan kanssa. Selkeytetään päivys-
tysprosessia ja turvataan leikkaukseen pääsy (0-8h ja 8-
24h). Päivystysleikkaukset pyritään keskittämään virka-
aikaan. 
 
Resurssien hallinta 
 
Kehitetään edelleen yhteistyötä ja henkilökunnan hallit-
tua liikkuvuutta yksiköiden välillä. Pyritään löytämään 
uusia toimintatapoja takaamaan potilasturvallinen ja 
laadukas hoito nykyisillä resursseilla. Hyödynnetään 
entistä paremmin hoitoisuudesta saatua tietoa. Kau-
pungin välinehuoltohenkilöstön toimet siirretään kes-
kussairaalaan. Hyvä yhteistyö hoidon palveluyksikön 
kanssa. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen 
 
Panostetaan henkilöstön hyvään perehdytykseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin. Hyödynnetään näyttöön 
perustuvaa tietoa. Jatketaan tutustumiskäyntejä toiseen 
yksikköön. Käydään henkilökunnan kanssa vuosittain 
kehityskeskustelut. Kehitetään osaamisen varmistami-
seen työkaluja olemassa olevien lisäksi. 

 
 

4.2 Avohoidon palvelualue 
 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Avohoidon toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja 
taloudelliset edellytykset. Tarjottava hoito on turvallis-
ta, tasa-arvoista, terveyspainotteista, henkilökeskeistä, 
saatavilla sekä tietoon perustuvaa ja vaikuttavaa. Arvo-
pohjaisia asiakasprosesseja parannetaan jatkuvasti 
Lean-ajattelun pohjalta. Kaikkia asiakkaita kunnioite-
taan ja heistä pidetään huolta heidän omalla äidinkie-
lellään niin, että yksittäisen ihmisen terveys ja sairaus 
huomioidaan. Tulkkipalveluita tilataan tarpeen mu-
kaan. Hoito perustuu asiakkaan kokemuksiin, voimava-
roihin ja tarpeisiin, mikä asettaa asiakkaan ja omaiset 
keskiöön. Hoitojonoja on vältettävä niin pitkälle kuin 
mahdollista. Ylimääräiset käynnit minimoidaan anta-
malla asiakkaalle seuraava aika (käynti, tutkimus, toi-
menpide) poliklinikkakäynnin yhteydessä. Hoito- ja 
kuntoutussuunnitelmat tehdään järjestelmällisesti ja 

moniammatillisesti hoidon jatkuvuuden ja joustavuu-
den varmistamiseksi sekä palveluseteleiden ja mak-
susitoumusten myöntämisen mahdollistamiseksi.  
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämissuun-
nitelma 
 
Painopiste on jatkuvassa parantamisessa, ja se edistää 
laatua, saatavuutta ja tuottavuutta. Tekniikan ja digitaa-
lisen tietoliikenteen tehokas käyttö edistää saatavuutta, 
tehostaa toimintaa, helpottaa työntekijöiden työtä ja on 
kustannustehokasta. 
 
Asiakkaat, asiakasraati ja kokemusasiantuntijat otetaan 
järjestelmällisemmin mukaan yksiköiden kehittämis-
työhön. Lähete- ja ajanvarauskäytäntöihin, puhelinpal-
veluun ja tiedottamiseen ekstranetissä kiinnitetään 
entistä enemmän huomiota. Diagnoosikoodeihin, käyn-
tikoodeihin ja hintaryhmiin liittyvät prosessit päivite-
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tään. Lean-ajattelu ja -työtapa jalkautetaan jokaiseen 
yksikköön. Alueellinen apuvälinekeskus otetaan käyt-
töön sote-uudistuksen hengessä niin, että VKS johtaa 
toimintaa yhteistyössä kuntien kanssa. Apuvälinehallin-
taan tarkoitettua Effector-tietokone-ohjelmaa käytetään 
koko piirissä. Prosesseja, standardisointeja ja käytäntö-
jä parannetaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatilli-
sessa yhteistyössä tulevaa suurta H-talon poliklinikkaa 
ajatellen. 
 
Resurssien hallinta 
 
Resurssien, suoritteiden, tulosten ja vaikutusten välisen 
yhteyden on oltava selvä, ja poikkeamista raportoidaan 
johdolle. Avohoidossa on korkea laatu ja osaaminen, se 
on liikkeellepaneva toimija ja vetovoimainen työnanta-
ja. Yksiköiden välisten resurssien ja tilojen yhteistä 
suunnittelua parannetaan synergiaetujen luomiseksi ja 
jotta sairaanhoitajaresursseja voidaan hyödyntää pa-
remmin kiireaikoina.  
 
Jatketaan pitkäjännitteistä työtä sen eteen, että oikea 
ammattiryhmä tekisi oikeita tehtäviä ja näin minimoi-
daan tehottomuus, korkeat kulut ja tuottavuuden heik-
keneminen. Sairaanhoitajien työaika koostuu jopa 70-
prosenttisesti epäsuorasta hoitotyöstä eli tietokoneen ja 
kirjoituspöydän ääressä vietetään kohtuuttoman suuri 
aika. Vastaanottohoitajia koskeva projekti pilotoidaan 
ja otetaan sen jälkeen asteittain käyttöön avohoidon 
yksiköissä. 

Koordinoivan osastonhoitajan toimia muodostetaan 
luonnollisen poistuman yhteydessä strategisen suunni-
telman mukaisesti. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen 
 
Osaamisen strategista parantamista tarvitaan, jotta 
tulevaisuuden muutoksista ja kehityksestä selvitään. 
Turvaamme uuden tiedon jakamisen ja käytön, otamme 
talteen ja sovellamme tietoa, jonka itse tuotamme sekä 
järjestämme sisäistä ja ulkoista koulutusta.  Tarjoamme 
kehittävän ja terveyttä edistävän työympäristön, joka 
mahdollistaa merkityksellisen työn joka päivä. Audio-
nomeista on ollut jo pitkään pulaa. Sairaanhoitopiiri 
kustantaa yhdelle sairaanhoitajalle audionomikoulu-
tuksen palveluiden saatavuuden varmistamiseksi ja 
toimen täyttämiseksi. Kehityskeskustelut ja ryhmäkehi-
tyskeskustelut käydään annettujen tavoitteiden mukai-
sesti. Jokaisessa yksikössä on käytössä laitepassit. Kan-
ta- ja Love-tentit on suoritettu annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Opiskelijoiden ohjausta kehitetään yhteis-
työssä oppilaitosten kanssa Cles-palautetta hyödyntäen. 
 
Opiskelijoiden ohjaukseen panostetaan pätevän ja 
osaavan henkilöstön saannin turvaamiseksi tulevaisuu-
dessa. Osaaminen varmistetaan ja turvataan jaettujen 
vastuualueiden (parityön) avulla poissaolojen aikana. 
Perehdytys on hyvää ja järjestelmällistä, sitä seurataan 
ja se kirjataan. Työntekijöillä on mahdollisuus työkier-
toon. 

 
 

4.3 Vuodeosastohoidon palvelualue 
 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Palvelualueen tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat. 
Tavoitteeseen pyritään toteuttamalla kokonaisvaltaista 
ja asiakkaan tarpeet huomioivaa laadukasta hoitotyötä. 
Asiakaspalautteen perusteella kehitetään toimintaa. 
Hoito toteutetaan hyvässä yhteistyössä eri vastuu- ja 
palvelualueiden sekä lähettävien tahojen kanssa. Vuon-
na 2018 toteutuvat muutokset vahvistavat sairaalamme 
kuntoutus- ja geriatrista osaamista ja laajentaa mahdol-
lisuuksiamme palvella asiakasta monipuolisemmin. 
Päiväyksikön toiminnan kehittäminen tarjoaa myös 
asiakkaille mahdollisuuden tulla hänen tarvitsemiinsa 
hoitoihin hänelle sopivaan aikaan. Asianmukaiset mit-
tarit ovat käytössä palvelualueen yksiköissä.  
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma 
 
CCL-logistiikkaohjelman implementoinnin myötä on 
tarkoitus kehittää prosesseja vielä toimivimmiksi ja 
oikeanaikaisiksi. Tämä tehdään yhteistyössä vastuu- ja 
palvelualueiden kanssa. Tavoitteena on prosessien 
standardointi medisiinisen vastuualueen kanssa. Va-
kiinnutetaan Hoitu-mobiilialustan käyttö osaksi hoito-
työtä kaikissa palvelualueen yksiköissä. Uusien yksiköi-

den toimintaa kehitetään toimivaksi ja joustavaksi 
kokonaisuudeksi. 
 
Resurssien hallinta 
 
Palvelualueella jatketaan tiukan budjettikurin noudat-
tamista. Poikkeamiin reagoidaan ja raportoidaan johtoa 
asianmukaisesti. Budjettikuriin pyritään hyvin organi-
soidulla ja kustannustehokkaalla toiminnalla palvelu-
alueen yksiköissä.  
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen  
 
Henkilöstön osaaminen turvataan sisäisten koulutusten 
avulla. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan 
myös sairaalamme ulkopuolisiin koulutuksiin. Tavoit-
teena on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Työhyvinvointia seurataan mm. 
suosittelumittarin avulla. Lisäksi henkilöstön työhyvin-
noin tukemiseksi käydään kehityskeskustelut, pyritään 
järjestämään työnohjausta ja kannustetaan itsensä 
kehittämiseen. Osallistetaan henkilökuntaa yksikön 
kehittämiseen. Uusien yksiköiden avaaminen tarjoaa 
myös henkilökunnalle mahdollisuuden liikkua ja vaih-
taa työyksikköä palvelualueen sisällä. 
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4.4 Naisten ja lasten palvelualue 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Naisten ja lasten palvelualueen keskiössä ovat asiakas ja 
perhe. Hoitotyö perustuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen, 
perhekeskeiseen, näyttöön perustuvaan ja oikea-
aikaiseen hoitoon, jota annetaan potilaan omalla äidin-
kielellä. Naisten ja lasten palvelualueella on ympärivuo-
rokautista vuodeosastohoitoa, polikliinistä toimintaa ja 
lastentaudeilla myös kotisairaalatoimintaa.  
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma 
 
Naisten ja lasten palvelualueen toiminnassa keskeistä 
on potilasturvallisuus ja laadukas hoito. Vuoden 2018 
teema on perhe ja perhekeskeinen hoito. Naistentautien 
yksikössä toteutetaan ulkopuolinen auditointi vauva-
myönteisen (baby friendly) sairaalan laatusertifikaatin 
uusimiseksi vuonna 2018. 
 
Sote-uudistus edellyttää yhteistyön lisäämistä peruster-
veydenhuollon ja sosiaalisektorin kanssa. Hoitoproses-
seja ja hoitoketjukuvauksia päivitetään jatkuvasti ja ne 
pyritään yhdenmukaistamaan. Se tehdään asiakasnäkö-
kulmasta palvelu- ja vastuualueen yhteistyönä. Hoito-
prosessien kehittämisessä pyritään käyttämään koke-
musasiantuntijoita. Uudet tilat vaativat uusia toiminta-
tapoja. 

 
Resurssien hallinta 
 
Toimintaa ohjaavat koko organisaatiota koskevat suun-
nitelmat ja visiot. Säästövaatimukset koskettavat myös 
naisten ja lasten palvelualuetta. Seuraamalla tiiviisti 
tilastoja ja hoitoisuusraportteja pystymme arvioimaan 
resurssien tarpeen ja jakamaan ne parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset 
johtavat henkilöstöresurssien tehokkaampaan hyödyn-
tämiseen. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen 
 
Yksikössä työskentelee motivoitunut, erittäin kokenut ja 
ammattitaitoinen henkilöstö. Pyrimme yhä suurem-
massa määrin soveltamaan ja hyödyntämään uusimpia 
tutkimustuloksia ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä.   
Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työpaikkakokouksiin, 
kehityskeskusteluihin ja tykytoimintaan. Osaaminen 
varmistetaan LOVe-tenteillä, tietoturvallisuustenteillä, 
laitepasseilla sekä säännöllisillä palo- ja ensiapuharjoi-
tuksilla. Opiskelijoiden ohjaus on kiinteä osa toimintaa, 
ja uusi opiskelijaohjausmalli otetaan käyttöön vuonna 
2018. Ohjausta arvioidaan ja parannetaan Cles-
palautteen avulla. 

 
 

4.5 Psykiatrian palvelualue 
 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Palvelualueen laadukas ja asiakaslähtöinen hoitotyö 
perustuu asiakkaan tarpeista lähtevään, kunnioittavaan, 
kaksikieliseen, tehokkaaseen hoidon suunnitteluun ja 
toteutukseen, jossa huomioidaan asiakas kokonaisval-
taisesti perheensä ja eri verkostojensa jäsenenä.  Asia-
kaspalautteita hyödynnetään systemaattisesti, jolla 
saadaan tietoa yksikön toiminnan vahvuuksista ja kehit-
tämiskohteista. Jokainen yksikkö kirjaa toteuttamiaan 
kehittämistoimenpiteitä. Kokemusasiantuntijoiden 
hyödyntämistä laajennetaan asiakaskokemuksen ym-
märryksen lisäämiseksi ja yksiköt suunnittelevat koke-
musasiantuntijoiden osallistamista osana toiminta-
suunnitelmia. 
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma  
 
Uusien ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen on 
tärkeää kilpailukyvyn varmistamisessa tulevaisuudessa. 
Palvelualueen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään 
Lean -menetelmiä ja osallistetaan henkilökuntaa mu-
kaan. Hyvä hoitotyö edellyttää toimivaa moniammatil-
lista tiimiä, hoidon kirjallista suunnittelua ja toimivia 
prosesseja. Hoitokäytäntöjen näyttöön perustuvuuden 
tarkastelua lisätään ja esimerkiksi nettiterapioiden 
hyödyntämistä selvitetään ja jalkautuvia työmalleja 
implementoidaan. Avohoitopainotteisuus kasvaa edel-
leen. Kehittämisessä hoitoon pääsyn sujuvuus, varhai-
set interventiot, hoitoaikojen hallinta ja terapiaproses-
sin selkiyttäminen ovat keskeisiä elementtejä. Päivystä-

vän sairaanhoitajan toimintaa integroidaan yleissairaa-
lapsykiatriaan ja selvitetään sen laajentamista 24/7.  
Turvallisen hoitokulttuurin kehittämistä jatketaan ja 
Safewards interventioiden käyttöä laajennetaan. Linity 
toimintamallin tunnettavuutta lisätään. Maakunta –ja 
Sote muutosten alueellisessa yhteistyössä ollaan tiiviisti 
mukana. Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen ja osallis-
tutaan H-talon suunnittelun jatkovaiheisiin. 
  
Resurssien hallinta  
 
Palvelualueen talouden tavoitteena pidetään vakaata 
taloussuunnitelman toteutumista. Palvelualueen pro-
sessit ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivat hyvin tuot-
taen arvoa asiakkaille sekä tehokkuutta toiminnan talo-
usjohtamiselle. Talouden seurantaa tehdään systemaat-
tisesti tunnuslukujen avulla kaikissa yksiköissä ja rapor-
toidaan kolme kertaa vuodessa. Toiminnan tehostamis-
vaatimukset huomioidaan. Henkilöstöresursseja käyte-
tään ja koordinoidaan tehokkaasti. Henkilöstön määrä 
vastaa toiminnan tarpeisiin. Mittaritaulut ovat aktiivi-
sessa käytössä yksiköissä, joiden avulla henkilöstön 
tietoisuus toiminnan seurantaan käytettävistä mitta-
reista kasvaa.  
 
Henkilökunnan osaamisen varmentaminen  
 
Henkilöstön työhyvinvointia ja työn kuormitusta seura-
taan tiiviisti. Työnohjauksesta huolehditaan.  Henkilös-
tölle tarjotaan suunniteltuja koulutusmahdollisuuksia ja 
osaamista hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Hen-
kilöstöresurssien joustavaa käyttöä, sujuvaa yhteistyötä 
ja työnkierron mahdollisuuksia edistetään edelleen. 
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Opiskelijoiden ohjauksessa otetaan käyttöön uusi malli. 
Johtamisessa asiakaslähtöisyys on tärkeä arvo ja tiedol-

la johtaminen korostuu.  

 
 

4.6 Sairaanhoidon tuen palvelualue 
 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Sairaanhoidon tuen palvelualueen toiminnan tavoittee-
na on laadukas asiakaspalvelu asiakkaan valitsemalla 
asiointikielellä. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan 
oikea-aikaisesti, sujuvasti ja ammattitaitoisesti. Uutena 
toimintona palvelualueella aloittaa puhelinneuvontapis-
te eli Call Center. Sisäisille asiakkaille suunnattujen 
asiakastyytyväisyyskyselyjen jalkauttamista jatketaan 
edelleen. Alueellista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaiden 
parhaaksi kehitetään eri rajapintojen välillä, mm. ter-
veydenhuoltolain asettamat vaatimukset hygieniahoita-
jien tehtäviin, tietosuojavastaavien alueellisen yhteis-
työn lisääminen, Case manager -toiminnan laajentami-
nen, kokemustoimijatoiminnan jalkauttaminen, vapaa-
ehtoistyöntekijöiden käyttömahdollisuuden kartoitus 
vertaistukijoina. Hoidon palveluyksikön ja Osastonsih-
teeripalveluiden avulla ohjataan joustavasti työntekijöi-
tä sinne, missä on asiakkaita. Kehitetään edelleen yhte-
näisiä sääntöjä henkilöstömitoituksessa ja henkilöstön 
käytössä. Asiakkaat saavat tarvitsemansa dokumentit 
käännettyinä viipymättä. Kirjoittamattomat sanelut 
puretaan lainmukaisessa aikataulussa. Sairaala-
apteekki osallistuu lääketurvallisuutta parantavaan 
laatutyöhön.   
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma 
 
Keskeisiä prosesseja päivitetään ja kehitetään tarkoi-
tuksenmukaisemmaksi toiminnan muuttumisen myötä, 
mm. käännösprosessin tehostaminen, skannausprojek-
tin laajentaminen, tietosuojatentin implementointi, Call 
Centerin perustaminen ja pilotointi, Case manager -
toiminnan mittareiden kehittäminen, sairaala-apteekin 
sähköisen toimintaohjejärjestelmän käytön lisääminen, 
sairaala-apteekin robotiikan käyttöönoton implemen-

tointi, työnohjauksen mahdollistaminen 6 kk:n sisällä 
ilmoittamisesta, osastonsihteereiden etätyömahdolli-
suuksien selvittely, hygieniahoitajien havainnointityön 
ja hygieniakiertojen tehostaminen sekä palvelualueen 
työyksiköiden perehdytysprosessien ja valmiussuunni-
telmien selkeyttäminen. Lean- ajattelutapaa jalkaute-
taan prosessien kehittämiseen. Laadun seurantataulun 
käyttöönottoa pilotoidaan muutamassa palvelualueen 
työyksikössä. 
 
Resurssien hallinta 
 
Vahvistettu toiminta- ja taloussuunnitelma ovat palve-
lualueen toiminnan perustana. Budjettia seurataan 
tiiviisti kustannustietoisuuden ylläpitämiseksi. Kustan-
nusten kasvua pyritään hillitsemään ja toiminta pysyy 
talousarvion sallimissa raameissa. Lääkekulujen kasvua 
pyritään hillitsemään vaikuttamalla aktiivisesti hankin-
tarenkaan toimintaan ja linjauksiin. Sisäisiä laskutus-
käytäntöjä kehitetään edelleen Osastonsihteeripalve-
luissa ja Hoidon palveluyksikössä. Tavoitteena on pitää 
määräaikaisten työntekijöiden määrä hallinnassa. Käy-
tössä olevia mittareita hyödynnetään aktiivisesti osa-
vuosiraportointien yhteydessä.  
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen 
 
Tavoitteena on mielekäs ja viihtyisä työympäristö, jossa 
on sitoutunutta ja osaavaa henkilökuntaa. Riittävä pe-
rehdytys edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia. Työn-
kierron ja työnohjauksen mahdollisuuksia hyödynne-
tään sekä jatketaan tutustumisia toisiin työyksiköihin. 
Asiantuntijuuden ja osaamisen ylläpitäminen on tärke-
ää koulutusten, säännöllisten tapaamisten ja verkosto-
jen kautta kaikissa ammattiryhmissä. Muutos- ja kehi-
tystyössä kuullaan henkilökunnan mielipiteitä. 

 
 

4.7 Diagnostiikkakeskus 
 
 
Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-
ti ja ennakoitavat muutokset 
 
Diagnostiikkakeskus tuottaa palveluita asiakkailleen 
eikä voi siten itsenäisesti vaikuttaa suoritteidensa mää-
rään. Jatkuva ja joustava yhteistyö tilaajien kanssa on 
erittäin tärkeää. Diagnostiikkakeskuksen on pystyttävä 
kehittämään ja parantamaan palveluitaan yhdessä 
tilaajien kanssa. 
Päivystävien yksiköiden palvelu vaatii resursseja, jotta 
ilta- ja yöaikojen sekä viikonloppujen kysyntään voi-
daan vastata. Toiminta on tehokkainta, kun laitteita ja 
henkilöstöä hyödynnetään maksimaalisesti. Pietarsaa-
ren röntgen ja laboratorio on tarkoitus liittää keskussai-
raalaan vuonna 2018, jotta henkilöstön ja laitteiden 
käyttö olisi entistä tehokkaampaa. On tärkeää seurata 
vastaanottojen tehokkuusastetta pienissä yksiköissä, 
mutta lisäksi on huomioitava potilaan näkökulma esi-

merkiksi eri palvelupisteiden etäisyyksissä. Pyrimme 
yhtenäisiin digitaalisiin järjestelmiin tiedonkulun pa-
rantamiseksi ja päällekkäisten tutkimusten karsimisek-
si. 
 
Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-
tokset 
 
Potilaan/asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on tutki-
musten laatu ja sujuvuus. Se saavutetaan suunnittele-
malla tutkimusajat entistä paremmin ja sovittamalla 
tutkimukset yhteen mahdollisten muiden käyntien 
kanssa. Näin ylimääräisten käyntien määrä vähenee 
asiakkaan osalta. Hoitoprosessien ja suoritteiden suun-
nittelu perustuu aiempien vuosien suoritemääriin ja 
prosentuaalisiin muutoksiin samalla kun laitekannan 
elinkaari ja käyttöaste on huomioitava. Myös henkilös-
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töresursseja voidaan käyttää tehokkaammin, kun toi-
minta keskitetään.  
 
Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja 
oikea-aikaisuuden varmistaminen 
 
Tutkimustulosten on oltava saatavilla hoitoa suunnitel-
taessa. Jotta se olisi mahdollista, palveluiden tilaajilta ja 
palveluiden suorittajilta vaaditaan tiivistä yhteistyötä. 
Sen lisäksi tarvitaan riittävästi henkilöstöä. Diagnos-
tiikkakeskuksessa on ollut jatkuva lääkäripula. Asia on 
ratkaistu ulkopuolisen konsultti- ja saneluavun avulla. 
Tietyt erikoisosaamista vaativat palvelut patologiassa ja 
laboratoriossa ostetaan myös ulkopuolelta. Pyrimme 
saamaan vakaan ja ammattitaitoisen lääkärikunnan ja 
siten vähentämään ulkopuolisen konsulttiavun  tarvet-
ta. 
 
Keskitetyssä mallissa laitteiden tulisi sijaita lähellä 
toimintaa, esimerkiksi päivystysalueella tulisi olla kaik-
ki päivystykselliseen toimintaan tarvittavat laitteet ja 
modaliteetit, jotta hoito ei viivästyisi turhaan.  
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Diagnostiikkakeskuksen toiminta perustuu tietyiltä osin 
ympärivuorokautiseen palveluun sekä piirin väestölle 
tarjottuihin oikea-aikaisiin tutkimuksiin. Diagnostiik-
kakeskuksella on useita asiakkaita: potilaita ja tilaajia. 
Diagnostiikkakeskus pyrkii korkeaan laatuun. Potilaan 
hoidossa se tarkoittaa sitä, että tutkimukset ovat poti-
laslähtöisiä ja turvallisia ja että tutkimukset ja lausun-
not ovat laadukkaita ja käytettävissä, kun potilaan hoi-
toa suunnitellaan. Diagnostiikkakeskus pyrkii anta-
maan tilaajille enemmän mahdollisuuksia osallistua 
prosessien suunnitteluun, esimerkiksi säännönmukais-
ten tapaamisten muodossa. Lähete- ja tutkimusohjeita 
päivitetään jatkuvasti. Kaksikielisyys on itsestään selvä 
osa toimintakulttuuria ja näkyy päivittäisessä työssä. 
Potilas saa lausunnot äidinkielellään, joko ruotsiksi tai 
suomeksi. 
 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma 
 
Prosessit ja toimintatavat perustuvat tilaajan tarpeisiin 
ja tuottavat lisäarvoa potilaan hoitoon. Lean-

menetelmä toimii johtotähtenä prosessien kehittämi-
sessä. Prosessien arvioinneissa mitataan prosessien 
tehokkuutta ja vaikutusta muihin prosesseihin. Proses-
sien kehittämisessä huomioidaan TYKS-erva-yhteistyö, 
johon kuuluvat muun muassa yhteensopivat sähköiset 
järjestelmät. 
Tutkimuslausunnot vaativat aikaisempaa enemmän 
aikaa tutkimusten laajentuessa tekniikan kehittymisen 
myötä. Myös lisätutkimuspyyntöjen määrän kasvu 
merkitsee pitempiä tutkimusaikoja ja yksityiskohtai-
sempia lausuntoja.  Läheteprosessia on päivitettävä 
jatkuvasti, ennen kaikkea mahdollisten viivytysten 
vähentämiseksi. Päivystysaikaisten tutkimusten tarvetta 
on tarkasteltava ja tarvittaessa kehitettävä edelleen. 
 
Resurssien hallinta 
 
Diagnostiikkakeskus on ollut ja on edelleen suurten 
säästövaatimusten kohteena. Talousarvio laaditaan 
realistisesti ja suunnitellusti.  Pyrimme kustannuste-
hokkuuteen ja hinnoitteluun, joka perustuu todellisiin 
kustannuksiin. Menoista ja tuloista pyritään saamaan 
realistinen kuva ja tekemään toiminnasta kilpailuky-
kyistä. Investoinneissa on tärkeää seurata laitteiden 
elinkaarta. Esimiehet seuraavat aktiivisesti toiminnan 
ja talousarvion tunnuslukuja ja raportoivat niistä sään-
nöllisesti. Diagnostiikkakeskuksen asia- kas- ja suori-
temäärissä ei ole tiedossa merkittävää vähenemistä. Jos 
yhdistyminen Pietarsaaren röntgenin ja laboratorion 
kanssa tapahtuu, molemmissa on tiedossa kasvua. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen 
 
Haasteena on riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön 
turvaaminen muutosten aikana. Tutkimusmenetelmien 
kehittämisessä tarvittavan osaamisen muutoksen tar-
peisiin pyritään vastaamaan jatkuvalla arvioinnilla.  
Lakisääteisen ja muun osaamista vahvistavan koulutuk-
sen toteutumista seurataan, jotta se vastaisi toiminnan 
tarpeisiin ja vaatimuksiin. Koulutuksen suunnittelu 
perustuu kehityskeskusteluissa ja yhteisissä keskuste-
luissa esiin tulleisiin tarpeisiin. Koulutusten on vastat-
tava toiminnan tarpeita. Henkilöstö on myös itse vas-
tuussa osaamistasonsa ylläpitämisestä ja velvollinen 
pyytämään tarvittaessa lisäkoulutusta. 

 

4.8 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 
 
 
Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-
set (asiakasnäkökulma) 
 
Keskeinen pyrkimys on muuttumaton: turvata laadukas 
ja käypä hoito- ja muiden valtakunnallisten ja ERVA-
tasoisten palvelujen mukainen toiminta omilla vir-
kasuhteisilla lääkäreillä ja asiantuntijoilla mahdolli-
simman pitkälle. Päämääränä on saada ostopalvelujen 
käyttö koskemaan vain tiettyjä, erityisosaamista vaati-
via tilanteita. Terveydenhuoltolain muutos ja sen poh-
jalta annetut päivystystä ja keskittämistä koskevat ase-
tukset tulevat joiltakin osin siirtämään pienivolyymista 
leikkaustoimintaa yliopistosairaalaan. Toisaalta ne 
keskittävät sairaanhoitopiirin pohjoisten kuntien poti-
laiden hoitoa erityisesti operatiivisten erikoisalojen 
osalta keskussairaalaamme. Samoin tiettyjä muita hoi-

toja saatetaan resurssiemme sen salliessa palauttaa 
yliopistosairaaloista omaan sairaalaamme.  Vaativaa 
kuntoutusta samoin lisätään ja osin keskitetään Vaa-
saan. 
Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen 
suunnitelma 
 
Virtuaalisia Tyksin etäkonsultaatioita ja Tyksin lääkäri-
en fyysisiä etäpoliklinikoita Vaasassa lisätään sopimus-
pohjaisesti korvaamaan muunlaista konsulttien käyttöä. 
Asiakaslähtöisyyden, potilasturvallisuuden ja jonotto-
man sairaalan kehittämisessä on tärkeää saada lääkärit 
mukaan moniammatilliseen kehittämistyöhön vielä 
nykyistä enemmän.  Avoin suhtautuminen digitalisaa-
tion tuomiin mahdollisuuksiin lääketieteellisessä kehi-
tystyössä niin henkilökunnan kuin potilaan arjen hel-
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pottamiseksi ja resurssien säästämiseksi. Pyritään li-
säämään niiden lääkärien osuutta, jotka sanelevat teks-
tit potilaan äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi. 
 
Resurssien hallinta 
 
Pyritään turvaamaan riittävät omat resurssit, jotta 
hoidon saanti nopeaa ja oikea-aikaista, ja laadukkaat 
24/7 -palvelut voidaan turvata alueen väestölle. Työ-
vuorosuunnittelun automatisointi tulee koskemaan 
myös lääkäreitä. Poissaolot suunnitellaan paremmin ja 
varhaisemmin yhdessä muiden ammattiryhmien kans-
sa. Investoinnit perustuvat tarkkaan suunnitteluun ja 
tarveharkintaan sekä elinkaari-ajatteluun. HTA (health 
technology assessment)-menettely implementoidaan 
uusien menetelmien ja kalliiden lääkkeiden käyttöön 
otossa. Pyritään nykyisenä epävakaana aikana huoleh-
timaan henkilöstön riittävästä informoinnista ja muusta 
työhyvinvoinnista, jotta virkojen täyttöaste onnistuttai-
siin säilyttämään vähintäänkin nykyisellä tasolla. Uusi 
tartuntatautilaki edellyttää monien potilasryhmien 

hoidossa, että henkilöstöllä pitää olla asianmukaiset 
rokotukset. 
 
Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-
täminen 
 
Niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin koulutukseen panoste-
taan. Koulutusten laatuun kiinnitetään huomiota, sen 
pitää olla toimintaa palvelevaa. Laitehankintojen yhtey-
dessä edellytetään toimittajalta riittävä koulu-
tus/perehdytys. Tässä ryhmässä koulutustarve on kes-
kimäärin muita ammattiryhmiä suurempi, koostuen 
valtaosin ulkoisesta substanssikoulutuksesta, jota usein 
joudutaan hakemaan ulkomailta myöten. Sen ohella 
enemmänkin sisäisesti toteutetut koulutukset, kuten 
esim. asiakaslähtöisyys ja prosessien kehittäminen ovat 
tärkeitä. Riittävät tietokannat tulee olla käytettävissä. 
Tutkimusaktiviteetin tukeminen on tärkeää ja tapahtuu 
mm. tutkijakoulutusta ja erva-tasoista verkostoitumista 
kehittämällä sekä biopankin hyödyntämismahdolli-
suuksien lisäämisen kautta.  

 
 
 

4.9 Huollon ja hallinnon palvelualueet 
 
 
Hallinnon ja huollon palvelualueilla on kahden tulevan 
vuoden aikana kaksi suurta, kaiken muun varjoonsa 
jättävää haastetta, nimittäin maakuntauudistus ja Poh-
janmaan sote-talon rakentaminen.   
 
Hallitus hyväksyi 19.6.2017 Pohjanmaan sote-talo ra-
kentamisen allianssina, ja valtuuston hyväksymät ra-
kennuskustannukset ovat 130 milj. euroa. Talon suun-
nittelu alkaa vuonna 2018 ja rakentaminen 2019. Ta-
voitteena on, että rakennus on valmis 2021 ja otetaan 
käyttöön 2022. 
 
Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa 
käytännössä tukitoimintojen organisointia enemmän 
kuin sairaalan varsinaista ydintoimintaa. Lainvalmiste-
lun tavoitteena on ollut siirtää tukitoiminnot lainsää-
däntöteitse kolmeen kansalliseen palvelukeskukseen: 
toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskukseen, 
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen ja 
tietotehtävähallinnoinnin ICT-palvelukeskukseen. Pal-
velukeskukset ovat yhtiöitä, jotka maakunnat yhdessä 
omistavat. Maakunnat on velvoitettu käyttämään kan-
sallisia palvelukeskuksia. Sellaiset palvelut, joita kansal-
liset palvelukeskukset eivät tuota, voidaan hankkia 
yhteisiltä alueellisilta tai kansallisilta palvelujen tuotta-
jilta.  

 
Tässä yhteydessä oman haasteensa muodostaa se, että 
myös uuden maakunnan tarvitsemat tukitoiminnot on 
huomioitava ja tuotettava, ei ainoastaan erikoissairaan-
hoidon tarvitsemat. Jäsenkuntien mahdollisuus järjes-
tää muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon palve-
luita on uudistuksen jälkeen vaikeampaa ja siinä tarvi-
taan yhteistyökumppaneita. Nämä haasteet asettavat 
täysin uusia vaatimuksia tukipalveluiden organisoinnil-
le vastaisuudessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on päättänyt 
osallistua kahden uuden alueellisen yhtiön perustami-
seen. Toinen on talous- ja henkilöstöhallintoa varten ja 
toinen muille ei-lääketieteellisille tukitoiminnoille.  
 
Tukipalveluiden organisoinnilla kahteen alueelliseen 
yhtiöön tavoitellaan palveluiden järjestämisen tehosta-
mista ja yksinkertaistamista mutta myös riittävän suu-
ren pohjan luomista yhtiöiden kehittämiselle. Näin 
taataan pitkällä aikavälillä henkilöstön osaaminen ja se, 
että palvelut vastaavat tilaajan toivomaa tasoa. Uusien 
yhtiöiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 2018. Jos 
pääsemme vauhtiin jo vuonna 2018, meillä on tarjota 
toimivat vaihtoehdot sinä päivänä, kun toiminta siirtyy 
maakunnille ja kansallisille palvelukeskuksille. 
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