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1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANEN 2017 – 2019 
 

1.1 Allmänt 

 
Ekonomi- och verksamhetsplanen för år 2017 har upp-
gjorts under osedvanligt oklara och osäkra förhållan-
den. Dessutom tar planperioden slut år 2018 eftersom 
landets regering reformerar strukturerna inom social- 
och hälsovården så att ansvaret för all befintlig verk-
samhet skulle övertas av en ny landskapsförvaltning 
Statsminister Juha Sipiläs regering skrev in i regerings-
programmet att den modellen baserar sig på nya själv-
styrande områden dvs. en ny nivå mellan kommunerna 
och staten. Alla social-, hälso- och sjukvårdens uppgif-
ter fråntas kommunerna. Reformen är planerad att 
genomföras så att strukturlagen kunde träda i kraft 
1.7.2017 och de nya organisationerna ta över uppgifter-
na 1.1.2019. 
 
Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt har uttryckt att 
de utgångsmässigt vill att den specialiserade sjukvården 
ska utvecklas samt att investeringar ska göras för att 
man ska förmå trygga att det finns ett jourhavande 
centralsjukhus i regionen samt att effektiviteten i verk-
samheten ska kunna förbättras under de kommande 
åren. 
 
Den 8 juni 2015 (§ 19) godkände fullmäktige en kon-
ceptplan för utvecklandet av Vasa centralsjukhus. Den 
här konceptplanen har fungerat som ett rättesnöre då 
man arbetat med att uppgöra en budget för år 2017. 
 
Målet med sjukhusplaneringen är att stärka Vasa cen-
tralsjukhus beredskap att inträda i ett integrerat ser-
vicesystem, men också att stärka den kundorienterade 
verksamheten och förbättra konkurrensförmågan. Den 
kundorienterade aspekten kommer till uttryck som den 
bästa kundupplevda kvaliteten i Finland. Kunderna 
vårdas holistiskt: sjukhusets processer och organisation 
planeras utgående från kundens förutsättningar och 
villkor. Samtidigt som sjukhusets processer löper smi-
digare än i nuläget och genomförs i rätt tid.  
 
Genom en konkurrenskraftigare och en mer kundinrik-
tad organisationsmodell kan beredskapen för eventuella 
integrationer inom social- och hälsovården förbättras. 
Beredskapen för framtida förändringar förbättras ge-
nom att förankra en kultur i personalens verksamhets-
sätt som stöder en utveckling av verksamhetsmodeller 
 
Personalen i det nya sjukhuset dimensioneras för re-
spektive enhet enligt efterfrågan. Med efterfrågan avses 
kundernas behov av vård. Ett ramvillkor för resursallo-
keringen utgjorde också ett mål för sjukhusplaneringen, 
vilket betyder att de totala kostnaderna ska fås i linje 
med den rådande nivån i landet eller i specialupptag-
ningsområdet. För att kostnadsnivån ska fås i linje med 
den nationella nivån måste man hitta kostnadsbespa-
ringar på cirka 11 %. De högre kostnaderna i jämförelse 
med den övriga nivån i landet beror på en högre an-
vändning av de tjänster som tillhandahålls av den spe-
cialiserade sjukvården, den nuvarande produktionsni-
vån på enheterna samt den oändamålsenliga alloke-
ringen av resurser bland annat mellan vårdavdelnings-

verksamheten och mottagningstjänsterna samt den 
rådande arbetsfördelningen mellan primärvården och 
den specialiserade sjukvården. 
 
Regeringen har berett förändringen av sote-strukturen i 
flera steg. I samband med godkännandet av budgetla-
garna behandlas en förändring av nuvarande hälso- och 
sjukvårdslag. I förändringsförslaget namnges 12 sjuk-
hus/sjukvårdsdistrikt, som skulle få en omfattande 
jour. Med stöd av lagen kan statsrådet sedan ge förord-
ningar där publicerade utkast och betänkanden från 
utredningsmän anger att stora delar av kirurgin skulle 
koncentreras till dessa 12 sjukhus. Vasa centralsjukhus 
får inte denna status enligt förslagen 
 
Den regionala beredningen av genomförandet av sote-
strukturreformen och landskapsreformen har inletts i 
Österbotten. Provberäkningar från statsrådet om till-
delning av medel för anordnande av tjänsterna i framti-
den visar att tjänsteutbudet är för omfattande i Öster-
botten. De publicerade siffrorna visar att strukturerna 
och tjänsteanvändningen borde minska med ca 5 % 
eller dryga 30 miljoner euro. Centralsjukhusets total-
kostnader är i nuvarande form 25-30 miljoner för höga. 
Om fulljoursstatus inte erhålls måste verksamheten 
ytterligare beskäras. 
 
Det ekonomiska läget i Finland har försämrats sedan 
2008 och ingen betydande tillväxt är i sikte för de 
närmaste kommande åren. Kommunernas försämrade 
ekonomiska möjligheter påverkar därmed budgeten 
också för år 2017. Ägarkommunernas strama ekonomi 
samt besluten om VKS 2025 programmets genomfö-
rande betyder att sjukvårdsdistriktets nettokostnader, 
eller kommunandelar för den egna verksamheten upp-
går till 164 miljoner vilket är en minskning med 7,1 
miljoner euro eller 4,2 % jämfört med budgeten 2016. 
Den största delen av sänkningen kommer från konkur-
renskraftsavtalet där arbetsgivarna och fackföreningar-
na beslöt om sätten att sänka arbetskraftskostnaderna 
 
Budgetens helhetssiffror är enbart grund för prissätt-
ningen av sjukvårdsdistriktets produkter. I takt med att 
planerna gällande sote-strukturerna på riksnivå definie-
ras och beslut tas måste sjukvårdsdistriktets förtroen-
devalda ta nya verksamhets- och budgetbeslut till och 
med mitt under budgetåret. 
 
Genomförandet av VKS 2025 planens inbesparningar 
kräver också omstruktureringar i fastighetsbeståndet 
och nyinvesteringar. Förslagen till sote-strukturlagar 
innebär att samkommunens egendom skulle överföras 
till det nya landskapet och därifrån till ett samägt aktie-
bolag (förslag dotterbolag till Senaatti-Kiinteistöt) styrd 
av staten och samägt av staten och de nya landskapen. 
Därför är det inte mera befogat att kommunerna skulle 
finansiera investeringarna med kommunandelar utan 
alla investeringar borde finansieras med lån. Alternativt 
utreds möjligheterna att överföra sjukvårdsdistriktets 
fastigheter till ett fastighetsbolag ägt av kommunerna. 
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1.2 Organisationsförändringen 
 
 
Genom den nya organisationsmodellen och det nya 
ledningssystemet säkerställs att patienten upplever att 
kvaliteten är den bästa i Finland. Patienten finns i cent-
rum. Organisationsmodellen och ledningssystemet har 
planerats för att stöda förverkligandet av strategin för 
Vasa sjukvårdsdistrikt. Organisationsmodellen är en 
matrisorganisation som utgår från patienten. I den nya 
organisationsmodellen finns patienternas vårdproces-
ser och specialiteterna inom ansvarsområdena. Vår-
den av patienterna förverkligas i olika skeden av proces-
sen inom serviceområdena, där alla resurser finns, 
bl.a. personal, utrymmen och apparatur. 
 
För att ytterligare betona att man utgår från kunden, 
indelas organisationen enligt patienternas vårdproces-
ser och specialiteterna för dessa, i fyra ansvarsområden, 
där man planerar, utvärderar och utvecklar vårdproces-
serna enligt patienternas behov. Som chef för vart och 
ett av ansvarsområdena fungerar en läkare som samti-

digt fungerar som förman för överläkarna för de specia-
liteter som hör till området. I beslutsprocessen är 
utgångspunkten patienternas behov av under-
sökningar och vård. 
 
För att åstadkomma ett tydligt ledningsansvar och en 
effektiverad verksamhet är organisationen indelad i tio 
serviceområden. Inom serviceområdena för vården leds 
resultatenheterna och produceras vård, kvalitativt i rätt 
tid och effektivt enligt ansvarsområdenas uppgjorda 
riktlinjer. Serviceområdena för vården leds av administ-
rativa överskötaren och serviceområdena leds av över-
skötare, som samtidigt fungerar som förman för resul-
tatenheternas avdelningsskötare. Även läkare och sak-
kunniga har placerats inom ett eget serviceområde som 
leds av chefsöverläkaren. Inom diagnostikcentret bibe-
hålls nuvarande organisationsmodell och ledningssy-
stem. Serviceområdena för försörjning och förvaltning 
leds av förvaltningsdirektören.  
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1.3 Strategiska mål och visioner 
 
 

Perspektiv Kund Processer 
Personal/ 

Lärande och förny-
ande 

Ekonomi 

Strategiska mål-
sättningar 

 Den bästa pati-
entupplevda kvali-
teten i Finland 

 Klienternas 
språkliga rättighet-
er tryggas 
 Klienterna ges 
service och effekt-
full vård snabbt, 
smidigt och i rätt 
tid 

 Det regionala 
samarbetet fördju-
pas i och med land-
skapsberednings-
arbetet 
 Organisation-
ens interna kund-
belåtenhet tas i 
beaktande vid 
utvecklandet av 
verksamheten 

 Statusen som ett 
jourhavande sjukhus 
tryggas 

 Klienterna har 
tillgång till smidiga 
helheter och service- 
och vårdkedjor 
 Samarbetsmöjlig-
heterna med Åbo 
universitetscentral-
sjukhus anteciperas 

 Flödeseffektiviteten 
höjs 

 Planeringen av 
SOTE-huset färdig-
ställs 
 De förfaringssätt 
som skapats för att 
trygga patientsäker-
heten används ru-
tinmässigt 

 Kvalitetssystemet 
följs 

 Tillräckligt med kom-
petenta, serviceinriktade, 
motiverade och välmå-
ende anställda 
 Tvåspråkigheten bland 
personalen 
 Positiv inställning till 
utveckling, undervisning 
och forskning 
 Nya verksamhetssätt 
introduceras genom till-
lämpning av digitala 
lösningar 

 Planeringen av arbets-
listor automatiseras 

 Fokus på en 
kostnadseffektiv 
och verkningsfull 
vård av sjukdoms-
grupper som kräver 
specialsjukvård 
 Den besparing 
på 11 % som fast-
ställts i program-
met VCS 2025 
verkställs  
 Produktiviteten 
och kostnadseffek-
tiviteten i vården 
utvecklas  

Mål och åtgärder 
för år 2017 

 Utvecklandet av 
en kundorienterad 
verksamhet fort-
skrider i enlighet 
med verksamhets-
programmet 
 Case manager-
verksamheten 
befästs 

 Kundrådet, den 
tredje sektorn och 
erfarenhetsexper-
terna deltar aktivt i 
utvecklandet av 
verksamheten 

 Klienter ges 
möjlighet att 
snabbt ge respons 
 Aktiv verksam-
het bedrivs av 
kundserviceansva-
riga 
 Klienternas 
stigar beskrivs på 
webbsidorna  
 Köuppgifter och 
väntetider finns 
klart tillgängliga 
för klienterna 

 Användningen 
av den verksamhet 
som bedrivs av 
ÅUCS distanspoli-
klinik ökas 

 Arbetet med att 
uppgöra gemen-
samma huvudproces-
ser för landskapet 
inleds  

 Det finns en klar 
plan för processut-
vecklingen och be-
skrivningarna har 
uppdaterats i enlighet 
med SHQS: 
 Vårdavdelningspro-
filerna inom somati-
ken förnyas och anta-
let platser minskas 
 Dagavdelningsverk-
samheten koncentre-
ras 
 Poliklinikverksam-
heter sammanslås 
inför den framtida 
storpolikliniken 
 Det interna Lean-
nätverket fungerar 
aktivt 
 Trådlös doku-
mentation introduce-
ras på alla vårdavdel-
ningar 

 Den verksamhet 
som bedrivs inom 
ramen för Auria 
biobank påbörjas i 
vårt område (blod-
provstagning) 
 Digitaliseringen 
främjas genom sam-
arbetsprojekt 

 Personalens kompe-
tens utvecklas systema-
tiskt  
 Lean- och kundser-
vicekunskaperna utökas 
 Personalen engageras 
planmässigt i planeringen 
av SOTE-huset  
 Funktioner som syftar 
till att bistå tvåspråkighet 
utvecklas 
 Täckande utredning av 
negativa händelser för-
knippade med patientsä-
kerhet utvecklas inom 
ramen för ett utveckl-
ingsprojekt 

 Utöver utvecklings-
samtal för man också en 
gruppdiskussion på resul-
tatenheterna angående 
enhetens mål och utveckl-
ingsåtgärder.  

 Ett introduktionspro-
jekt för automatisering av 
planering av arbetslistor 
påbörjas 

 Besparingar på 
28 årsverken verk-
ställs och bespa-
ringar på 6 milj. 
euro planeras för 
nästa år 
 I och med vård-
serviceenheten kan 
användningen av 
personal som är 
anställd för visstid 
minskas  

 I enlighet med 
utrymmesanvänd-
ningsplanen VCS 
2025 effektiveras 
användningen av 
utrymmena, varför 
utrymmen kan tas 
ur bruk och/eller 
avyttras 
 I-, H-, R-husen 
tas ur bruk 
 De fastigheter 
som styrelsen fast-
ställt separat ska 
försäljas 
 Användningen 
av utrymmen på 
Roparnäs ska kon-
centreras  
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Perspektiv Kund Processer 
Personal/ 

Lärande och förny-
ande 

Ekonomi 

Nyckelmätare, 
mål- och bind-
ningsnivån 
(F=fullmäktige 
S=styrelse) 

 Patient-
kundbelåtenheten 
> 4,5 (skala 1-5) 
(V) 
 Kommunernas 
belåtenhet > 3,5 
(skala 1–5) (F) 
 Kundrådets 
resolutioner 4 (S) 
 Erfarenhetsex-
perterna har upp-
drag inom varje 
serviceområde (S) 
 Bedömningen 
av vårdbehovet och 
vårdtillgången 
uppfyller kraven i 
lag och ligger åt-
minstone på den 
nationella genom-
snittsnivån (F) 
 Aktuella kö-
uppgifter och vän-
tetider finns på 
webbsidorna (F) 

 Kundservice-
ansvariga genom-
för åtminstone 3 
interventioner (S) 
 Över 95 % re-
kommenderar VCS 
som vårdplats (F) 
 Introduktion av 
NPS -index (F) 

 Huvudprocesserna 
för landskapet har 
fastställts (F) 

 Åbo universitets-
sjukhus andel av 
tjänster som köps av 
universitetssjukhus 
tilltar (S) 
 Koncentrationen av 
poliklinikerna har 
främjats (S) 

 Lean-metoden 
används av 25 % av 
enheterna (S)  
 Andelen klinikfär-
diga patienter är 
under 0,3 % i kom-
munfaktureringen 
(F) 

 Det finns 1 patient-
stig på webbsidorna, 
5 stigar på intra 
 Alla huvudproces-
ser har uppdaterats 
(8 st.) 
 Uppföljningstav-
lorna innehåller 
kärnmätare och pro-
cesser för de viktig-
aste processerna.  (S) 
 Kvalitets- och 
patientsäkerhetsrap-
porten har behand-
lats (S) 
 Planeringsfasen 
gällande SOTE-huset 
har slutförts (F) 

 Svarsprocenten för 
arbetsenhetens rekom-
mendationsmätare är 
över 80 %, samtidigt som 
över 90 % av dem som 
svarat rekommenderar 
den egna enheten (F) 

 Resultatet i arbetshäl-
soinstitutets undersök-
ning om välbefinnande i 
arbetet är bättre än ge-
nomsnittsnivån hos de 
sjukhus som deltar i den 
(S) 

 Förverkligandet av 
planen för kompetensut-
veckling (S) 

 På enheterna ligger 
vårdtyngden/skötare 
inom det optimala områ-
det minst 50 % mån. (S) 
 På resultatenheterna 
har diskussioner för stän-
dig utveckling hållits till 
100 % (S) 
 Utvecklingssamtal har 
hållits till 70 % (S). 
 

 Löneutgifterna ≤ 
de budgeterade 
lönerna (F)  

 Räkenskapspe-
riodens resultat ≥ 
det budgeterade 
resultatet (F) 
 Sjukhusets pro-
duktionsprofil 
jämförs årligen 
med profilen hos 
motsvarande cen-
tralsjukhus (S) 
 I-, H- och R-
huset har tagits ur 
bruk (F) 
 Beredningen av 
försäljningen av 
fastigheterna i 
Roparnäs och de 
fastigheter som 
separat fastställts i 
styrelsen pågår (F) 

 Med hjälp av 
vårdserviceenheten 
kan man sköta 
vårdarvikariat som 
är kortare än 5 
månader (S)  

 
 
  

4



 

1.4 Prestationer 
 
 
De prestationer som kommunfaktureras sammanfattas i 
nedanstående tabell. Den visar att verksamheten ut-
vecklas mot allt mer öppenvårdsbetonad inriktning. 

Öppenvårdsprestationerna ökar och bäddavdelnings-
vården minskar. 

 
 
Prestationer Boksl. Boksl. Boksl. Budg. Förv. Förv. Budg. 16-17

till kommunfakturering 2013 2014 2015 2016 31.8.2016 % 2017 %

Öppenvårdsbesök, somatik 179 329 178 271 177 656 174 385 119 615 68,6 183 503 5,2

Öppenvårdsbesök, psykiatri 36 603 38 247 40 616 39 272 27 355 69,7 39 122 -0,4

Öppenvårdsbesök, hvc-jour 7 520 31 549 30 900 22 540 72,9 33 984 10,0

Vårddagar, psykiatri 30 759 30 091 21 466 19 875 13 027 65,5 20 155 1,4

Vårddagar, andningsförl. 1 095 1 339 1 484 1 070 726 67,9 1 080 0,9

Vårddagar, allmänmedicin 3 191 2 894 3 449 500 1 237 247,4 600 20,0

Vårddagar, akutmedicin, primärvård 316 900

DRG-paket 22 998 22 669 23 232 22 637 14 982 66,2 23 668 4,6

Outlierdagar 9 700 8 143 7 788 8 525 5 677 66,6 9 266 8,7

Patienthemsövernattn. 165 277 194 200 103 51,5 200 0,0  
 

1.5 Antal bäddplatser 
 
 
Antalet bäddplatser har minskat med 10 platser jämfört 
med 2016 och totala antalet bäddplatser inklusive in-

tensivvårdens och hjärtövervakningens platser uppgår 
till 298. 

 
Antal bäddplatser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16-17

förändr

Serv iceomr. för bäddav delningsv ård 201 201 1 81 1 88 1 87 1 7 7 -1 0

Serv iceomr.för kv innor o barn 49 49 42 42 40 40 0

Serv iceomr.för psy kiatri 1 08 1 08 1 00 7 5 68 68 0

Hjärtöv erv akning CCU   6 6 0 0 0 0 0

Intensiv en och CCU 1 0 1 0 1 0 1 3 1 3 1 3 0

Rehabiliteringshem 1 5 1 5 1 5 0 0 0 0

389 389 348 318 308 298 -10  
 
 

1.6 Resurser 
 
 
I budgeten och ekonomiplanen för 2017 har budgeterats 
medel för totalt 1964,2 tjänster och befattningar, en 
minskning med 17,3 stycken. I förändringen har beak-

tats såväl nya befattningar och tjänster för 2017 som 
tjänster som avslutats. 

 
 
Personalresurser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16-17

förändr

Läkare 196,5 196,5 205,0 215,5 222,6 224,1 225,7 222,7 -3,0

Undersökningspersonal 233,5 239,0 239,0 243,5 250,0 246,0 243,7 246,7 3,0

Vårdpersonal 1 081,0 1 080,0 1 073,5 1 085,0 1 113,5 1 129,8 1 106,0 1 100,3 -5,8

Förvaltningspersonal 101,5 104,0 110,0 110,0 109,5 109,5 114,0 115,0 1,0

Försörjningspersonal 321,5 318,5 321,5 323,5 327,0 330,0 292,0 279,5 -12,5

1 934,0 1 938,0 1 949,0 1 977,5 2 022,6 2 039,4 1 981,4 1 964,2 -17,3  
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Resursförändringar 
 
 

Nya resurser 
 

Serviceområdet för akutvård

201 2 1 fältdirektör 1 00 %

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner

47 1 1 1 av delningsfarmaceut 1 00 %

Serviceområdet för förvaltning

1 7 01 1 utv ecklingschef 1 00 %  
 
 
 

Avslutade tjänster och befattningar 
 
 

Serviceområdet för akutvård

2202 sjukskötare 7 5 %

2209 bitr.av delningsskötare 50 %

431 1 primärskötare 50 %

Serviceområdet för bäddavdelningsvård

31 03 närv årdare 50 %

Serviceområdet för kvinnor och barn

3303 barnskötare 25 %

Diagnostikcenter

41 1 1 chefskemist 1 00 %

Serviceområdet för psykiatri

27 1 7 sjukskötare 1 00 %

27 1 7 sjukskötare 1 00 %

27 1 7 sjukskötare 1 00 %

27 21 sjukskötare 1 00 %

27 21 sjukskötare 1 00 %

27 21 mentalv årdare 1 00 %

Serviceområdet för läkare och sakkunniga

431 0 av delningsöv erläkare 1 00 %

3200 öv erläkare 1 00 %

3200 öv erläkare 1 00 %

Serviceområdet för försörjning

61 1 1 kosthållsarbetsledare 1 00 %

61 1 1 kosthållsarbetare 1 00 %

61 1 1 kosthållsarbetare 50 %

Serviceområdet för förvaltning

1 601 lönesekreterare 1 00 %
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Tjänstebenämningsförändringar 
 

nuvarande benämning ny benämning

Serviceområdet för akutvård

461 1 av delningsskötare bitr. av delningsskötare

21 03 laboratorieskötare röntgenskötare

Serviceområdet för öppenvård

2601 av delningsskötare sjukskötare

441 6 barnskötare ergoterapeut

Serviceområdet för kvinnor och barn

3402 2 ansv arig sjukskötare 2 sjukskötare

3303 sjukskötare barnm orska

Serviceområdet för psykiatri

27 21 sjukskötare näringsterapeut

37 51 sjukskötare näringsterapeut

27 41 av delningsskötare koordinerande av d.skötare

Serviceområdet för läkare och sakkunniga

37 00 ledande psy kolog psy kolog

Diagnostikcenter

41 1 1 bitr. av delningsskötare laboratorieskötare 

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner

401 4 arbets- o hobby handledare av delningssekreterare

401 4 m entalv årdare av delningssekreterare

401 4 m entalv årdare av delningssekreterare

4020 by råföreståndare datasekretesschef 

4031 prm ärskötare sjukskötare

4031 serv icechef av delningsskötare

4031 koordinerande sjukskötare bitr. av delningsskötare

4032 av delningsskötare bitr. av delningsskötare

Serviceområdet för förvaltning

1 201 planerare kom m unikationschef

1 201 inform ationsplanerare kom m unikationsplanerare

1 601 hr-sekreterare hr-planerare

1 7 01 adm inistrativ  öv erskötare chefsöverskötare

1 7 01 kv alitetssekreterare planerare

1 7 01 planerare kundbetjäningschef

1 7 01 bibliotekarie informatiker

Ändringar på svenska för att stämma med Kevas benämningar

4 ansv arsom rådeschefer ansvarsområdesdirektörer

1 chef för diagnostikcenter  diagnostikcentrets direktör

8 adm inistrativ  sekreterare sekreterare inom förvaltningen

6 fältchefer fältdirektörer
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2 EKONOMIPLANENS FÖRSTA ÅR – BUDGETEN ÅR 2017 

2.1 Resultaträkning för Vasa sjukvårdsdistrikt 
 
 

Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

2015 2016 31.8.2016 % 2017 15-17 16-17

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter

Förs.int. av medl.kommuner 206 749 974 198 453 919 135 189 529 68,1 % 193 621 890 -6,3 % -2,4 %

Förs.int. av andra sjukv.distr.o övr. 9 567 218 8 197 624 5 837 840 71,2 % 8 000 000 -16,4 % -2,4 %

Hälsovårdstjänster 11 008 813 10 833 603 7 321 040 67,6 % 10 733 600 -2,5 % -0,9 %

Försörjningstjänster 956 545 1 011 100 629 449 62,3 % 956 100 0,0 % -5,4 %

Försäljning av utbildn.tjänster 838 168 1 191 700 714 242 59,9 % 1 184 000 41,3 % -0,6 %

Försäljning av övriga tjänster 704 260 584 000 321 431 55,0 % 584 000 -17,1 % 0,0 %

229 824 979 220 271 946 150 013 532 68,1 % 215 079 590 -6,4 % -2,4 %

Avgiftsintäkter

Kundavgifter 7 185 360 7 645 800 6 078 155 79,5 % 9 360 600 30,3 % 22,4 %

Understöd och bidrag

Understöd och bidrag 3 480 469 3 806 906 2 487 652 65,3 % 3 836 900 10,2 % 0,8 %

Övriga verksamhetsintäkter

Hyresintäkter 675 308 656 500 398 717 60,7 % 791 500 17,2 % 20,6 %

Övriga verksamhetsintäkter 294 229 73 900 49 508 67,0 % 1 064 200 261,7 % 1340,1 %

Kantinintäkter 664 657 606 866 449 258 74,0 % 576 900 -13,2 % -4,9 %

1 634 195 1 337 266 897 483 67,1 % 2 432 600 48,9 % 81,9 %

Verksamhetsintäkter 242 125 002 233 061 918 159 476 823 68,4 % 230 709 690 -4,7 % -1,0 %

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

  Förtroendevalda 81 729 119 250 47 133 39,5 % 119 250 45,9 % 0,0 %

  Läkarpersonal 19 590 501 21 966 870 13 214 381 60,2 % 21 176 021 8,1 % -3,6 %

  Undersökningspersonal 9 130 024 9 128 535 5 860 008 64,2 % 9 083 526 -0,5 % -0,5 %

  Vårdpersonal 46 899 675 46 795 995 30 875 866 66,0 % 45 031 366 -4,0 % -3,8 %

  Förvaltnings- o kanslipers. 4 114 313 4 311 210 2 831 708 65,7 % 4 312 860 4,8 % 0,0 %

  Försörjningspersonal 10 423 413 9 140 977 6 232 378 68,2 % 8 821 744 -15,4 % -3,5 %

  Personalens arvoden 970 041 204 200 491 133 240,5 % 154 200 -84,1 % -24,5 %

  Utomstående löner och arvoden 2 277 918 375 500 1 405 020 374,2 % 347 600 -84,7 % -7,4 %

  Övriga lönekostnader -326 294 0 -210 371 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %

93 161 319 92 042 537 60 747 255 66,0 % 89 046 568 -4,4 % -3,3 %

Lönebikostnader

   Pensionskostnader 21 862 674 21 363 073 14 391 327 67,4 % 20 489 616 -6,3 % -4,1 %

   Övriga personalkostnader 4 872 165 5 817 089 3 433 263 59,0 % 4 835 228 -0,8 % -16,9 %

26 734 840 27 180 162 17 824 590 65,6 % 25 324 844 -5,3 % -6,8 %

Personalers.o.övr.rättelseposter -1 573 742 -1 715 700 -1 160 504 67,6 % -1 722 200 9,4 % 0,4 %

Personalkostnader 118 322 417 117 506 999 77 411 341 65,9 % 112 649 212 -4,8 % -4,1 %

forts.  
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Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget % %

2015 2016 31.8.2016 % 2017 15-17 16-17

Köp av tjänster

Vård i andra inrättningar 36 578 849 35 472 900 22 707 043 64,0 % 37 592 000 2,8 % 6,0 %

Övriga kundtjänster 7 801 711 5 717 600 5 524 056 96,6 % 5 755 300 -26,2 % 0,7 %

Kontors-, bank o sakkunnigtj. 7 053 559 7 145 822 4 781 448 66,9 % 7 299 128 3,5 % 2,1 %

Försörjnings- och reparationstj. 4 366 102 3 391 805 2 314 697 68,2 % 3 745 500 -14,2 % 10,4 %

Rese-, transp.o. inkvarteringstj. 9 393 067 9 493 700 6 155 357 64,8 % 9 385 000 -0,1 % -1,1 %

Försäkringar 1 565 301 1 433 900 508 836 35,5 % 1 657 100 5,9 % 15,6 %

Kosthållstjänster 55 713 55 000 40 045 72,8 % 53 000 -4,9 % -3,6 %

Övriga tjänster 1 491 582 1 668 800 893 035 53,5 % 1 739 500 16,6 % 4,2 %

68 305 884 64 379 527 42 924 515 66,7 % 67 226 528 -1,6 % 4,4 %

Material, förnödenheter och varor

Inköp under räkenskapsperioden

  Kanslimaterial och litteratur 1 908 064 2 021 800 1 293 626 64,0 % 1 979 900 3,8 % -2,1 %

  Vårdförnödenheter 8 034 417 8 341 000 5 333 392 63,9 % 8 247 900 2,7 % -1,1 %

  Röntgen- och laboratorieförn. 3 622 127 3 776 900 2 375 807 62,9 % 3 578 700 -1,2 % -5,2 %

  Medicinska rehabiliteringsförn. 3 060 959 2 838 800 1 963 718 69,2 % 3 127 600 2,2 % 10,2 %

  Apoteksförnödenheter 12 668 391 11 885 600 8 772 181 73,8 % 13 188 700 4,1 % 11,0 %

  Livsmedel och kosthållsförn. 1 269 920 1 188 400 762 192 64,1 % 1 194 200 -6,0 % 0,5 %

  Kläder och textilier 448 311 391 500 245 698 62,8 % 404 200 -9,8 % 3,2 %

  Försörjningsförnödenheter 5 139 481 4 235 190 2 961 998 69,9 % 4 469 430 -13,0 % 5,5 %

  Inventarier m. kort användn.tid 1 418 422 1 400 700 542 937 38,8 % 1 383 130 -2,5 % -1,3 %

  Övriga förnödenheter 108 212 143 300 98 898 69,0 % 136 900 26,5 % -4,5 %

37 678 304 36 223 190 24 350 447 67,2 % 37 710 660 0,1 % 4,1 %

Ökning/minskning av lager -397 0 737 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %

37 677 906 36 223 190 24 351 184 67,2 % 37 710 660 0,1 % 4,1 %

Övriga kostnader

Hyror 652 307 553 800 443 200 80,0 % 775 600 18,9 % 40,1 %

Skatter 1 259 742 869 400 832 282 95,7 % 1 369 400 8,7 % 57,5 %

Övriga kostnader 398 779 552 100 174 053 31,5 % 552 925 38,7 % 0,1 %

Inköp till kantin 250 691 248 000 176 156 71,0 % 220 000 -12,2 % -11,3 %

2 561 519 2 223 300 1 625 691 73,1 % 2 917 925 13,9 % 31,2 %

Verksamhetskostnader 226 867 726 220 333 016 146 312 732 66,4 % 220 504 325 -2,8 % 0,1 %

Verksamhetsbidrag 15 257 277 12 728 902 13 164 091 10 205 365 -33,1 % -19,8 %

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 454 0 85 0,0 % 0 0,0 % 0,0 %

Övriga finansiella intäkter 120 897 110 000 124 000 112,7 % 50 000 -58,6 % -54,5 %

Räntekostnader -312 235 -375 000 -142 393 38,0 % -511 500 63,8 % 36,4 %

Övriga finansiella kostnader -758 361 -635 000 -429 626 67,7 % -535 000 -29,5 % -15,7 %

-949 245 -900 000 -447 933 49,8 % -996 500 5,0 % 10,7 %

Årsbidrag 14 308 031 11 828 902 12 716 157 9 208 865 -35,6 % -22,1 %

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -8 561 881 -8 428 902 -5 291 972 62,8 % -9 208 865 7,6 % 9,3 %

-8 561 881 -8 428 902 -5 291 972 62,8 % -9 208 865 7,6 % 9,3 %
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Investeringsplan sammandrag - Investointisuunnitelma yhteenveto 14.10.2016 Oanvänt 2016 Projekt
Tidigare år Bokslut 2015 Budget 2016  överf till 2017 2017 2018 2019 2020 2021 totalt

Byggnader - Rakennukset
U-byggnaden - U-rakennus 1 872 842 8 249 105 14 000 000 -5 121 947 7 000 000 1 000 000 27 000 000
F-byggnaden - F-rakennus  F0 73 733 3 100 000 2 900 000 2 900 000 6 000 000 3 700 000 0 18 673 733
M-byggnaden - M-rakennus, kökets kylutr. - matsal 900 10 743 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 0 4 511 643
X-byggnaden - X-rakennus, XD + fasad o tak 1 884 252 129 464 300 000 3 700 000 1 000 000 0 0 7 013 716
C-byggnaden 700 000 900 000 1 000 000 2 600 000
Parkeringshus - Pysäköintitalo 4 254 712 1 000 000 1 000 000 10 000 000 0 16 254 712
SOTE-delen - SOTE-talo 800 000 1 000 000 34 200 000 32 000 000 32 000 000 100 000 000
Övriga byggn.investeringar - Muut rakennusinvestoinnit 328 961 1 300 000 300 000 200 000 200 000 0 0 2 328 961

8 792 006 20 400 000 -5 121 947 18 100 000 7 100 000 42 400 000 46 700 000 32 000 000 178 382 765
Fasta kontruktioner - Kiinteät rakenteet

Sjukhusutrustning i F 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000
Hissar, F-byggnaden 700 000 700 000
Filtrering av ström, säkerställning av jämn ström 500 000 300 000 100 000 100 000 1 000 000
Reservkraft  (U + HIR ) 830 020 34 117 750 000 500 000 1 500 000 3 614 137
Områdeskylning 1 350 905 575 170 150 000 150 000 300 000 2 526 075
Kylning av utrymmen 50 000 50 000 100 000
Ändringar ventilation 215 000 190 000 100 000 505 000
Förhöjning av kapacitet på rörpost 80 000 80 000
Avloppsreparationer i Sandviken och dricksvattenledningar 215 756 56 342 100 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1 122 098
Modernisering av byggnadsautumation 47 529 131 915 190 000 170 000 80 000 619 444
Trafikarrangemang, infarten 3 259 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 150 000 653 259
Förnyelse av 2  hissar/år (delvist, vi har 45 st) 378 650 269 651 100 000 150 000 150 000 100 000 200 000 200 000 1 548 301
Byte av brandalarm 68 758 100 000 100 000 268 758
Sköterskealarm 28 872 133 890 155 000 150 000 467 762
Förnyande av personsäkerhetssystem 90 000 50 000 140 000
Förnyande av telefoncentral 40 000 40 000
Byte av Virve-telefoner 60 000 60 000
förnnyande av högtalaranläggning (de utrymmen som ej kan nås nu) 100 000 100 000
Förnyelse av områdesbelysningen 9 953 75 000 150 000 150 000 150 000 534 953
Övriga fasta konstruktioner 377 906 340 000 717 906

1 647 749 3 275 000 3 230 000 2 230 000 600 000 2 950 000 500 000 17 297 693
Apparatur o IT-system - Laitteet ja IT-järjestelmät

Serviceomr.för akutvård 245 500 1 551 500 307 000 1 100 000 1 400 000
Serviceomr.för öppenv. 930 000 422 000 2 872 000 355 000
Serviceomr.för bäddavd. 110 000 20 000
Serviceomr.för kvinnor och barn 317 000 175 000 147 000
Serviceomr.för psykiatri
Serviceomr.för sjukv.stödfkt. 25 000 934 882 25 000
Diagnostikcentret 1 800 100 1 470 000 2 161 000 2 414 000 150 000
Serviceomr.för förvaltning 430 000 -300 000 1 200 000 200 000
Serviceomr.för försörjning 60 000 115 000
Varav finansieras med testamentsmedel -120 000

3 272 551 3 857 600 -300 000 5 713 382 5 827 000 3 869 000 4 050 000 5 000 000 0
27 043 382 18 660 000 86 000 000 99 300 000 65 000 000 391 360 91610



 

3 ANSVARSOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER 
 
 
I den nya organisationsmodellen och det nya lednings-
systemet är patientprocesserna placerade på ansvars-
områden som ännu är uppdelade i specialiteter. Chefer-
na för dessa ansvarsområden och överläkarna för de 
specialiteter som hör till dessa ansvarsområden har till 
uppgift att leda, utveckla och följa upp undersökningen, 
vården och rehabiliteringen av patienter samt den över-
gripande processen som omfattar behandlingen av 
patientens hälsoproblem som helhet och de kostnader 
som denna helhet föranleder. Det centrala i verksam-
heten är att planera en serviceproduktion som är pati-
entorienterad, behovsanpassad, medicinskt tillbörlig, 

effektfull och patientsäker samt till kostnadsnivån skä-
lig. Den här verksamhetsplanen fungerar samtidigt som 
en beställning till serviceområdena, vilket betytt att 
serviceområdena och resultatenheterna på serviceom-
rådena har planerat sin framtida verksamhet och de 
resurser som denna verksamhet kräver utgående från 
nämnda plan.  
 
Ansvarsområdena är medicinska ansvarsområdet, ope-
rativa ansvarsområdet, ansvarsområdet för barn, psyki-
atriska ansvarsområdet samt ansvarsområdet öv-
rigt/allmänmedicin. 

 

3.1 Medicinska ansvarsområdet 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar  
 
De öppna hjärtoperationerna kommer i och med att 
verksamheten upphör i egen regi att utföras på univer-
sitetssjukhus (ÅUCS, Hjärtsjukhuset). Uppskattningsvis 
ca 100 patienter kommer att utskrivas via Vasa central-
sjukhus. Antalet ablationsbehandlingar ska utökas så 
att behandlingen ges till 25-30 patienter/år. Antalet 
patienter som kommer från Jakobstadsnejden och 
vårdas på den neurologiska avdelningen kommer att 
tillta, vilket delvis också kommer att märkas som till-
tagna poliklinikbesök. Den behandling av akut hjärnin-
farkt som genomförs på TAUCS med mekanisk avlägs-
ning av tilltäppningen kommer att tillta något. Antalet 
cancerpatienter kommer på årsnivå att tillta med 3-5  
%, samtidigt som vården blir längre och mer komplice-
rad, som exempel på dylika behandlingar kan man 
nämna radiokemoterapi, antigenkombinationer samt 
immunterapi. Remisserna inom lungsjukdomarna 
håller på att tillta. I och med att diagnostiken av söm-
napné och tekniken utvecklas tilltar också antalet re-
misser. Användning av PET-CT kommer att tillta. Ande-
len opererade patienter har tilltagit och deras prognos 
har blivit bättre. Dyra, biologiska läkemedel har intro-
ducerats i behandlingen av svår astma.  
Hudcancer och allergier tilltar. De fall som behandlas 
inom den specialiserade sjukvården blir allt svårare och 
resurskrävande.   
Nu anländer det en stor mängd människor till Finland 
från områden där multiresistenta bakterier är avsevärt 
mera allmänt förekommande än i vårt land. Under de 
senaste åren har en avsevärd andel av nya HIV-
diagnoser konstaterats hos patienter av utländsk här-
komst. Samtidigt håller också många sjukdomar föror-
sakade av tarmparasiter på att bli allt vanligare, bland 
annat på grund resande. Fynden av bakteriestammar 
som är resistenta mot antibiotika (MRSA och ESBL) har 
tilltagit jämt under de senaste åren. Smittosjukdomar 
förorsakade av dessa bägge bakteriegrupper har konsta-
terats i riklig omfattning bland personer som flyttat till 
Finland från andra länder. I och med att de multiresi-
stenta mikroberna blir allt vanligare ökar också behovet 
av specialåtgärder, vilket försvårar en vederbörlig pla-
cering av patienter.  
Inom nefrologin har dialysverksamheten tilltagit från år 
till år. I den här verksamheten strävar man på att öka 
användningen av behandlingar som kan genomföras 
hemma. På så sätt kan man underlätta vårdbehovet på 
dialysavdelningen utan att öka på kostnaderna.  

  
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Inom neurologin utvecklas läkemedelsbehandlingarna 
och läkemedelskostnaderna tilltar. De onkologiska 
aktiva behandlingarna sker polikliniskt. Resultaten av 
processutvecklingen på polikliniken ska implementeras, 
samtidigt som man ska effektivera vårdprocesserna. 
Utvecklandet av diagnostiken och vården av lungcan-
cerpatienter fortsätter. Den koordinerande lungcancer-
skötaren ska delta i tumörmeetingar på prov. Vårdkvali-
tetsforskningen i anknytning till lungcancer fortsätts. 
Med hjälp av en ändring av vårdprocessen för söm-
napné strävar man efter att kunna erbjuda denna ser-
vice till allt flera personer (1 % av befolkningen får re-
dan nu apparatbehandling och andelen kommer sanno-
likt att tillta under de närmaste åren). Patientperspekti-
vet har beaktats vid verksamhetsförändringar, samti-
digt som man strävar efter att förkorta genomström-
ningstiderna och öka användningen av distansuppfölj-
ning. Förändringarna i lagstiftningen angående de krav 
som ställs på R2-körkort och uppföljningen av yrkes-
chaufförer kommer att öka kontrollbehovet och an-
vändningen av objektiva mätare för mätning av vaken-
het. På hudsjukdomarna introduceras ett videoderma-
toskop som förbättrar diagnostiken, men ökar arbets-
mängden för framförallt läkare. PDT-behandling (ljus-
behandling) ges även vintertid, vilket kräver tilläggsut-
rymmen. Antalet influensadiagnoser har tilltagit under 
de senaste epidemierna av säsongsinfluensa. Under den 
brådaste tiden inom sjukhusvården vårdar man samti-
digt ett omfattande antal influensapatienter. För en 
vederbörlig placering och isolering av dessa patienter 
skulle det vara viktigt att ha tillgång till en snabb och 
känslig diagnostik. Tillsvidare använder man på cen-
tralsjukhuset sig av ett antigentest för att påvisa luft-
vägsvirus, vilket till sin känslighet inte räcker till för att 
konstatera influensa. Därför rekommenderar man att 
det diagnostiska urvalet ska utökas med ett känsligt och 
snabbt nukleinsyretest. Inom nefrologin fortsätter man 
med att betona dialysformer som genomförs hemma. 
Den här verksamheten kräver vederbörliga utrymmen. 
Inom gastroenterologin leder den tilltagande populat-
ionen med inflammatoriska tarmsjukdomar till att 
användningen av dyra, biologiska läkemedel tilltar. 
Inom hematologin tilltar andelen polikliniska behand-
lingar och poliklinikbesök alltjämt. Det här beror på att 
många sjukdomar tämligen långt kan behandlas med 
selektiva läkemedel, vilket förlänger patienternas liv. Så 
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har det gått framförallt i behandlingen av myelom. 
Därutöver vårdar man i allt högre grad lymfompatienter 
på den hematologiska polikliniken. Inom endokrinolog-
in ska patienter med typ 1 diabetes, med en acceptabel 
blodsockernivå, i fortsättningen besöka polikliniken 
med 6 månaders mellanrum i stället för med 4 måna-
ders mellanrum som för tillfället. Egenvården kommer 
sannolikt att bli bättre i och med en lansering av nya 
glukossensorer (Libre). 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
I och med att hjärtinfarktsjouren (STEMI-jouren) forts-
ätter i egen regi kan man säkerställa att de mest akuta 
patienterna får tillgång till en högklassig vård som ges i 
rätt tid och smidigt både på svenska och finska. En 
krävande åtgärdskardiologisk verksamhet, inklusive 
elektrofysiologi, förutsätter ett tillräckligt antal kardio-
loger och en möjlighet att ständigt fördjupa kunskaper-
na.  
Förnyandet av en angiografisk apparat kommer att 
utgöra en stor utmaning, eftersom det här tar åt-
minstone 6-8 veckor i anspråk, vilket betyder att man 
då bara har tillång till en åtgärdssal. Antalet remisser 
har tilltagit med över 20 % i jämförelse med det föregå-
ende året. Trots mertidsarbete har man inte lyckats 
minska antalet patienter som väntat länge på en vård-
bedömning. Inom kardiologin borde man därför stän-
digt ha åtminstone en vakans för en specialiserande 
läkare utöver det nuvarande tjänsteunderlaget.  
Inom neurologin påbörjar en ny specialist sitt arbete 
(50 %) i början av år 2017.  
För att tillhandahålla strålbehandling behöver man en 
till strålläkare på heltid år 2017 för att man ska kunna 

trygga såväl den nuvarande tillgången på strålbehand-
ling som en verksamhet som följer de instruktioner som 
STUK utfärdat. Inom strålbehandlingen blir tekniken 
allt mera krävande och volymen tilltar, vilket innebär 
att man kommer att behöva tilläggsresurser. För att 
trygga verksamheten på den onkologiska polikliniken 
behöver man en till specialist på heltid. Då kan man 
påbörja en palliativ poliklinikverksamhet och flytta en 
del av lymfombehandlingarna från TAUCS till det egna 
sjukhuset. Behovet av mertidsarbete och konsulter 
kommer att ligga på samma nivå som under inneva-
rande år.  
På lungenheten blir man tvungen att sköta en del av 
arbetet med hjälp av konsulter. På hudsjukdomarna 
räcker de nuvarande läkarresurserna inte till att bemöta 
den tilltagna efterfrågan.  
Infektionsläkarbemanningen i sjukvårdsdistriktet är 
klart otillräcklig. Det här försvårar framförallt möjlig-
heterna att erbjuda infektionsutbildning och skötseln av 
de uppgifter som sköts av sjukhushygien. Den polikli-
niska verksamheten kan upprätthållas på en måttlig 
nivå med hjälp av en läkare som specialiserar sig i in-
fektionssjukdomar. Tjänsten som biträdande överläkare 
i gastroenterologi torde kunna besättas år 2017. Såvitt 
man lyckas anställa en till gastroenterolog med en ar-
betsinsats på 20 -40 % kan man frångå användningen 
av konsulter. Poliklinikverksamheten inom hematolog-
in ska utökas med en partiell arbetsinsats som utförs av 
en specialiserande läkare. Överläkaren i reumatologi tar 
tjänstledigt från 1/2017. Det här kommer att öka beho-
vet av konsulter, även distansmottagning övervägs. En 
del av patienterna i den norra delen av distriktet kan 
vårdas i Jakobstad. 

 

3.2 Operativa ansvarsområdet 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar  
 
Efterfrågan och verksamheten torde hålla sig på samma 
nivå som under tidigare år, men naturligtvis beroende 
på de nationella linjeringarna. Likaså kan en kraftig 
marknadsföring riktad till allmänheten av vissa aktörer 
inom aktiebolagssektorn öka användningen av valfri-
heten bland patienterna.  
   
I och med att den avdelningskirurgiska operationsverk-
samheten i Jakobstad upphör kommer efterfrågan på 
operationer att tillta en aning på VCS, men de nuva-
rande resurserna räcker väl till för att bemöta denna 
efterfrågan. Hjärtoperationerna av vår befolkning 
kommer efter årsskiftet i regel att utföras på universi-
tetssjukhuset i vårt eget specialansvarsområde, dvs. i 
Åbo dit man har fungerande förbindelser. I och med att 
den hjärtkirurgiska verksamheten upphör vid VCS 
kommer bäddavdelnings- och intensivvårdsperioderna 
att minska, även om effekten på det totala antalet inten-
sivvårdsdagar kommer att bli ringare, ytterligare strä-
var man redan nu efter att övergå till ett koncept med 
en intensifierad övervakning inom ramen för de evaku-
eringslokaler som förunnats verksamheten. Behovet av 
medicinsk rehabilitering tilltar i och med att befolk-
ningen blir äldre och det här kan skönjas som en ökning 
i antalet utlånade hjälpmedel. 
 

Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser  
 
Åstadkommande av en regional hjälpmedelscentral 
utgör ett högt prioriterat strategiskt mål. Verksamheten 
bör ledas från centralsjukhuset, även om den faktiskt är 
till nytta för social- och hälsovården i hela distriktet, där 
hjälpmedelsverksamheten för tillfället är splittrad. Den 
person som ansvarar för verksamheten kommer i fort-
sättningen att samarbeta tätt med kommunerna till den 
del som berör hjälpmedelsanskaffning, -logistik och -
utbildning. Under år 2017 måste man hitta lokaler för 
hjälpmedelscentralen för att verksamheten år 2018 ska 
vara i Sote-dugligt skick då den påbörjas. 
I syfte att trygga en holistisk vård av patienter ska man 
satsa kraftigt på ett systematiskt uppgörande av rehabi-
literingsplaner som förutom att trygga vården av pati-
enter bland annat utgör en förutsättning för beviljandet 
av servicesedlar och betalningsförbindelser.  
Processerna ska finslipas så att de blir allt kundvänli-
gare och samtidigt kostnadseffektivare. Med på förhand 
välplanerade undersökningar strävar man efter att 
minimera extra besök för att man redan under bedöm-
ningsbesöket ska kunna fatta ett beslut om fortsättning-
en och ge en åtgärdstid i samband med poliklinikbesö-
ket.  
I och med att man vid årsskiftet övergår till en renodlad 
samjour smidiggörs jourpatientens process, och jour-
verksamheten ska målmedvetet i den mån det är möjligt 
fås att bli akutläkarledd.  
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Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Läkarsituationen och vårdtillgången är i regel mycket 
god. I och med den nuvarande osäkerheten är det svårt 
att rekrytera personer till kärlkirurgi och plastikkirurgi, 
varför man inom dessa specialiteter åtminstone till en 
början är tvungen att ty sig till köptjänster. Det här är 
emellertid kostnadseffektivare än att skicka bort patien-
ter. Under ”tystare tider” torde man ändå bli tvungen 
att remittera vissa akuta patienter till andra sjukhus. Då 
det gäller neurokirurgi, där vi inte har någon verksam-

het i egen regi, har vi och ÅUCS ingått ett avtal som gör 
att vårt sjukhus besöks av ÅUCS neurokirurg en gång 
per månad, vilket avsevärt minskar patienternas rese-
behov. I och med pensioneringen av överläkaren i fysia-
tri ska man sträva efter att uppnå en likadan lösning 
(t.ex. för att lösa de problem som är förknippade med 
de egna läkarresurserna, kompetensomfattningen och 
åtgärdsunderskottet). 
 
 
 

 
 

3.3 Ansvarsområdet för barn 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
Verksamheten inom ansvarsområdet för barn styrs av 
programmet VCS 2025. Verksamheten ska göras smidi-
gare och effektivare. Användningen av distansmottag-
ningar ska utökas. En renodlad samjour inleds 1/2017, 
där patienten är en kollektiv del av primärvårdens, 
specialsjukvårdens och socialvårdens servicesystem. 
Det finns inga planer på att förverkliga några stora 
förändringar i service eller verksamhet inom vårt an-
svarsområde år 2017, men den pågående diskussionen 
om hotet om centralisering, frågan om den omfattande 
jouren vid VCS samt social- och vårdreformen kan på-
verka servicen och verksamheten. Inom ansvarsområ-
det för barn strävar man efter att den nuvarande, pro-
fessionellt kunniga läkarresursen ska styras special-
sjukvårdsorienterat, oberoende av i vilken byggnad man 
arbetar i framtiden. Verksamheten kommer fortsätt-
ningsvis basera sig på ett starkt familjecentrerat och 
babyvänligt grepp. Familjerum och möjlighet till ett 
rum där mamman och den nyfödda kan vistas själv-
mant önskas. ”Självbetjäningsrummet” kommer sanno-
likt att piloteras nästa år. Ett mobilt vårdunderlag ska 
också introduceras. En utredning om användning av 
mottagningsutrymmen på U2 har inletts på nytt efter 
ledningens önskemål. Ett nytt sätt att upprätthålla 
mottagning planeras. Användningsgraden i rummen 
ska höjas. Konsultsituationen kommer att hållas på 
samma nivå. Inget behov av mertidsarbete föreligger. 
Inom barnneurologin behövs det en till barnneurolog. 
Inom barnneurologin visar antalet remisser och besök 
klart på en stigande trend samtidigt som befolkningens 
behov av service bedöms tillta. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Barnens hemsjukhus överflyttas till barnavdelningen. 
Det här skapar synergifördelar i användningen av skö-

tare och utrymmen. Genom att verksamheten bedrivs 
mera centraliserat och eventuellt svinn undanröjs kan 
skötarresurserna tillgodogöras bättre under rusch-
toppar i vården av avdelningspatienter. Hemsjukhusets 
skötare inbakas inte i skötarringen, men kan vara till 
stor hjälp i den modell där patienter ges stöd då de 
överflyttas till hemvård. En process för en dagavdelning 
planeras. På dagavdelningen är det tänkt att man skulle 
kunna vårda nya patientgrupper. Den största synergi-
fördelen av utrymmena och vårdpersonalen skulle upp-
nås om barnens dagavdelning flyttade till A8. Patienter 
får inte komma till exponerings- och desensibiliserings-
behandling då de är sjuka, utan då måste mottagnings-
tiden flyttas framåt. Det här förorsakar tilläggsarbete på 
barnpolikliniken. Skötaren måste vistas en orimligt stor 
del av sin arbetstid vid datorn. En oanvänd, framflyttad 
eller för sent annullerad tid minskar produktiviteten 
och gör vårt arbete dyrt och ineffektivt.  
 
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Barnsjukdomarna har bra läkarresurser. De speciali-
tetsspecifika underprocesserna fungerar väl och tas i tur 
och ordning till noggrannare granskning. Samarbetet 
mellan barnneurologin och barnkirurgin löper väl. 
Utbildningsmålen uppnås också väl. I och med det nya 
ledningssystemet får rapporter om ekonomi och verk-
samhet samt regelbundna ledningsmöten till stånd att 
man reagerar på förändringar som inte ligger i linje 
med de mål som uppställts för verksamheten (t.ex. dyra 
läkemedel för vilka man söker alternativ). Kvaliteten i 
vården uppföljs, samtidigt som man reagerar på re-
spons från patienter.  
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3.4 Psykiatriska ansvarsområdet 
 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
Befolkningens behov av psykiatriska tjänster väntas inte 
radikalt förändras. De långsamma megatrenderna som 
troligen fortsätter även år 2017 och som i sig påverkar 
vårdbehovet är bättre psykisk hälsa, lägre självmords-
dödlighet och befolkningens åldrande. Förändringarna 
när så långsamma att ingen justering av resurser eller 
processer görs 2017 på grund av dessa. 
Den ökade invandringen och relativt stora mottagande 
av flyktingar i de österbottniska kommunerna kan ha en 
effekt på behovet av service i och med att dessa befolk-
ningsgrupper har hög förekomst av allvarliga psykiska 
trauman. Tills vidare har vi trots detta inte noterat 
någon märkbar ökning av remisser från denna befolk-
ningsgrupp. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser  
 
Den största förändringen är att vi har kommit överens 
med Vasa stad om att överflytta tre vårdartjänster från 
affektiva polikliniken och tre från psykospolikliniken till 
stadens regi. Vi strävar mot att vara förberedda på den 
kommande SoTe strukturen och försöker erbjuda lik-
nande tjänster till alla sjukvårdsdistriktets medlems-
kommuner. Förflyttningen kommer även att delvis 
korrigera tjänstebalansen. I och med stängningen av 
flera avdelningar med treskiftesarbetande vårdpersonal 
och den ökade betoningen på öppenvård har behovet av 
olika tjänster förändrats. De 3+3 vårdarna har i medel-
tal gjort 600 patientbesök/person, vilket betyder att 
3600 besök kommer att flyttas från specialsjukvården 
till hemkommunens primärvård. Det här har tagits i 
beaktande i budgeten.  
Under 2016 har vi gjort ett stort arbete med vårdpro-
cessen inom den affektiva polikliniken, delvis med hjälp 
av Lean-metoden. Detta arbete fortsätter för att få väl-
fungerande, smidiga, patientcentrerade och högkvalita-
tiva processer. Under 2017 kommer vi på motsvarande 
sätt att arbeta med jourprocessen som nu upplevs som 

den besvärligaste. Två avdelningsvårdare kommer att gå 
distriktets Lean skolning och kommer att använda jour-
processen som sitt projekt. Några av elementen är re-
dan klara. Vi önskar att få utrymmen för en jourenhet 
med läkare och vårdare även dagtid i samband med 
samjouren. Hit skulle även allmänsjukhuspsykiatrin 
flyttas. Det skulle effektivera processerna avsevärt när 
akuta bedömningar kunde göras utan att patienten 
flyttas till Roparnäs sjukhus.   
Det finns även nationella utvecklingar som kan påverka 
vår verksamhet. Under Social- och hälsovårdsministeri-
ets ledning diskuterades under 2016 behovet av centra-
lisering av olika delar av den psykiatriska vården. Dessa 
förändringar gäller knappast 2017, men de aktuella 
delarna är de barnpsykiatriska avdelningsplatserna 
samt vissa specialiserade delar av vuxenpsykiatrin.  
 
Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården  
 
I hela utvecklingsarbetet betonas allt mer patientcentre-
ringen. Möjlighet till tidig kontakt och intervention i 
öppenvården utvecklas allt mer, samtidigt som utbudet 
av olika specifika interventioner ökar i och med utbild-
ningen av personalen. 
För att vara kompliant med gällande lagstiftning kom-
mer konkurrensutsättning av de köpta läkartjänsterna 
att göras under slutet av 2016. Under 2017 kommer 
alltså direkta avtal att göras endast i undantagsfall. 
Förhoppningsvis förbättrar detta även tillgången på 
läkartjänster via bemanningsföretag. 
 
Kvaliteten och tillgången till vård säkras främst genom 
kompetensutveckling. Det tjugotal kognitiva psykotera-
peuter vars utbildning har bekostats av sjukvårdsdi-
striktet blir färdiga till årsskiftet 2016-17 och kommer 
därefter att vara en viktig resurs då distriktet förväntas 
vara den primära producenten av psykoterapitjänster 
för de patienter som hör till specialsjukvården enligt 
STM:s riktlinjer. Även många andra vårdformer utveck-
las ständigt, som några exempel kan nämnas vården av 
tidig psykos, ätstörningar och dialektisk beteendeterapi. 
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Medicinska ansvarsområdet Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Öppenvårdsbesök
Inremedicin 39 778 39 111 21 915 67,9 33 546 -14,2
Kardiologi sisältyy sisätauteihin 4 632 7 458
Hudsjukdomar 9 423 8 200 5 973 72,8 8 800 7,3
Onkologi 27 994 29 758 20 144 67,7 30 267 1,7
Neurologi 3 950 3 957 2 654 67,1 4 577 15,7
Lungsjukdomar 6 497 6 064 4 303 71,0 6 625 9,3

87 642 87 090 59 621 68,5 91 273 4,8

DRG-paket
Inremedicin 6 011 5 953 2 352 64,2 3 900 -34,5
Kardiologi sisältyy sisätauteihin 1 469 2 298
Onkologi 795 771 530 68,7 839 8,8
Neurologi 1 101 1 028 820 79,8 1 335 29,9
Lungsjukdomar 584 650 433 66,6 676 4,0

8 491 8 402 5 604 66,7 9 048 7,7

Outlier-dagar
Inremedicin 3 178 3 385 1 971 74,7 2 971 -12,2
Kardiologi sisältyy sisätauteihin 559 854
Onkologi 1 040 1 104 804 72,8 1 235 11,9
Neurologi 367 432 254 58,8 419 -3,0
Lungsjukdomar 342 456 214 46,9 346 -24,1

4 927 5 377 3 802 70,7 5 825 8,3

Operativa ansvarsområdet Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Öppenvårdsbesök
Anestesiologi 317 365 166 320 -12,3
Kirurgi 29 156 27 758 1 307 68,6 5,3
Ortopedi ingår i kirurgi 6 274 9 481
Urologi ingår i kirurgi 3 840 6 042
Gastrokirurgi ingår i kirurgi 3 183 4 882
Allmän- o plastikkirurgi ingår i kirurgi 2 044 5 220
Thorax o blodkärlskirurgi ingår i kirurgi 2 404 3 602
Gynekologi och förlossning 13 219 12 938 8 547 66,1 13 076 1,1
Ögonsjukdomar 12 512 11 022 8 343 75,7 12 587 14,2
Öron, näs och strupsjukdomar 9 139 8 971 5 828 65,0 9 084 1,3
Mun och käksjukdomar 5 214 4 607 3 473 75,4 5 403 17,3
Fysiatri 7 982 7 955 5 419 68,1 8 363 5,1

77 539 73 616 50 828 69,0 78 060 6,0

DRG-paket
Kirurgi 6 688 6 361 0,0 1,4
Ortopedi ingår i kirurgi 1 269 2 030
Urologi ingår i kirurgi 627 1 028
Gastrokirurgi ingår i kirurgi 1 271 1 992
Allmän- o plastikkirurgi ingår i kirurgi 251 1 400
Thorax o blodkärlskirurgi ingår i kirurgi 446
Gynekologi och förlossning 1 998 2 100 1 313 62,5 1 987 -5,4
Ögonsjukdomar 42 70 14 20,0 33 -52,9
Öron, näs och strupsjukdomar 385 336 192 57,1 300 -10,7
Mun och käksjukdomar 29 33 20 60,6 30 -9,1
Dagkirurgi, alla specialiteter 3 347 3 227 2 175 67,4 3 387 5,0
Dagkirurgi, ögonsjukdomar 1 027 952 814 85,5 1 255 31,8

13 516 13 079 8 392 64,2 13 442 2,8
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Outlier-dagar
Kirurgi 1 723 2 014 63,3 11,1
Ortopedi ingår i kirurgi 308 500
Urologi ingår i kirurgi 148 232
Gastrokirurgi ingår i kirurgi 533 900
Allmän- o plastikkirurgi ingår i kirurgi 122 606
Thorax o blodkärlskirurgi ingår i kirurgi 164
Gynekologi och förlossning 73 230 153 66,5 254 10,4
Ögonsjukdomar 3 3 0 3
Öron, näs och strupsjukdomar 24 37 6 16,2 13 -64,9
Mun och käksjukdomar 2 10 0 3

1 825 2 294 1 434 62,5 2 511 9,5

Ansvarsområdet för barn Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Öppenvårdsbesök
Barnsjukdomar 10 898 12 151 7 271 65,8 10 518 1,6
Barnkirurgi sisältyy lastentauteihin 720 1 826
Barnneurologi 1 577 1 520 1 175 77,3 1 826 20,1

12 475 13 671 9 166 67,0 14 170 3,7

DRG-paket
Barnsjukdomar 1 225 1 156 738 85,3 1 178 1,9
Barnkirurgi sisältyy lastentauteihin 248

1 225 1 156 986 85,3 1 178 1,9

Outlier-dagar
Barnsjukdomar 1 036 854 423 51,6 930 8,9
Barnkirurgi sisältyy lastentauteihin 18

1 036 854 441 51,6 930 8,9

Psykiatriska ansvarsområdet Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Öppenvårdsbesök
Psykiatri 33 729 32 955 22 615 68,6 31 508 -4,4
Ungdomspsykiatri 2 855 2 700 1 955 72,4 3 082 14,1
Barnpsykiatri 4 032 3 625 2 785 76,8 4 532 25,0

40 616 39 280 27 355 69,6 39 122 -0,4

Vårddagar
Psykiatri 18 350 16 875 10 972 65,0 16 775 -0,6
Ungdomspsykiatri 1 853 1 790 1 313 73,4 2 180 21,8
Barnpsykiatri 1 263 1 210 742 61,3 1 200 -0,8

21 466 19 875 13 027 65,5 20 155 1,4

Ansvarsområde "övrigt" Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Öppenvårdsbesök
Primärhälsovård, akutpolikliniken 31 549 30 900 22 540 72,9 33 984 10,0

Vårddagar
Andningsförlamade patienter 1 484 1 070 726 67,9 1 080 0,9

Förflyttningsfördröjning
Vårddagar, allmän medicin 3 449 500 1 237 247,4 600 20,0
Vårddagar, akutmedicin, primärvård 316 900

Patienthem
Övernattningar 194 200 103 51,5 200 0,0
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4 SERVICEOMRÅDENAS VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLANER 
 
 
I den organisationsmodell som tagits i bruk år 2016 har 
centralsjukhuset indelats i sju serviceområden då det 
gäller vårdarbetet. De serviceområden som berör vård-
arbetet är följande: serviceområdet för akutvård, ser-
viceområdet för bäddavdelningsvård, serviceområdet 
för öppenvård, serviceområdet för kvinnor och barn, 
serviceområdet för psykiatri, serviceområdet för sjuk-
vårdens stödfunktioner samt diagnostikcentret. Ser-
vicebehovet fastställs på ansvarsområdena och service-
områdena strävar i all sin verksamhet till att bemöta 

servicebehovet inom ramen för de gränser som fast-
ställs i verksamhets- och ekonomiplanen. Administra-
tiva överskötaren leder vårdserviceområdena, och un-
der denna finns serviceområdenas överskötare. Mål-
sättningen är att utvecklingen inom vårdserviceområ-
dena går i riktning mot kundorienterade, effektiva och 
standardiserade rutiner. Ledarskapet och rapportering-
en verkställs i enlighet med de överenskomna mätare 
som beskrivs i den årsklocka som uppgjorts för ledar-
skapet. 

 
 

4.1 Serviceområdet för akutvård 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
En högklassig vård tryggas genom en snabb och rättidig 
tilltång till vård. Klienterna och patienterna bemöts väl 
på deras eget modersmål. Patienterna vårdas genom 
samarbete som omfattar hela serviceområdet.  
Verksamheten på intensiven och hjärtövervakningen 
sammanslås och patienten får intensiv- och övervak-
ningsvård utan dröjsmål. Primärvårdens och special-
sjukvårdens jour sammanslås till en samjour. Samar-
betet mellan OP och uppvakningen samt dagkirurgin, 
LEIKO-verksamheten och instrumentvården utvidgas.  
 
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Samarbetsmöjligheterna med Åbo universitetscentral-
sjukhus anteciperas. Vårdprocesserna utvecklas i syfte 
att säkra kvaliteten. Lean-tankesättet och utvecklandet 
av denna metod förankras på varje enhet inom service-
området. En kundorienterad 23h process utvecklas för 
avdelningen i syfte att minska överflyttningar och för-
korta genomströmningstiderna. De måluppställda ge-
nomströmningstiderna på samjouren uppnås, samtidigt 
som man utvecklar telefonrådgivning för jouren. Upp-
rätthållandet och utvecklandet av Stemi-processen 

tryggas. På instrumentvården ska man se över och ut-
veckla den verksamhet som bedrivs med samarbetsen-
heterna, utan att förglömma kundorientering och anta-
let kärnuppgifter. 
 
Resurshantering 
 
Verksamheten utvecklas med en mindre basbemanning. 
Såväl samarbetet som personalens kompetens och mo-
bilitet utvidgas där det finns patienter. Sjukskötarna 
behärskar minst två kompetensområden av de fyra 
kompetensområden som finns inom dagkirurgin. OP-
personalens kompetensområden utvidgas. Samanvänd-
ningen av IVA:s och CCU:s personal utökas. Kompeten-
sen inom övriga enheter gällande arbetet på jouren ska 
fördjupas, samtidigt som man möjliggör rotation mel-
lan enheter och jouren. 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Personalens kompetens utvecklas genom utbildning och 
arbetsrotation. Kompetensen säkerställs med en bra 
introduktion. Evidensbaserade erfarenheter tillgodo-
görs. Individuella utvecklingssamtal och utvecklings-
samtal i grupp hålls enligt fastställda mål. Apparatpass 
är i bruk på varje enhet. 

 
 

4.2 Serviceområdet för öppenvård 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Verksamheten inom serviceområdet för öppenvård 
fortsätter att arbete enligt strategiska målsättningarna 
och ekonomiplanen samt att förbättra värdebaserade 
patientprocesser genom respekt och hänsyn till den 
enskilda patientens hälsa och sjukdom. Patienterna och 
vid behov deras anhöriga tas aktivt med i vården, vård- 
och rehabiliteringsplanen. Patientens hälsoresurser för 
egenvård och positiv hälsoutveckling stöds holistiskt i 
mångprofessionella team. All patienthandledning är 
patientcentrerad och evidensbaserad. Gränsöverskri-
dande verksamhet och ett ”vi” arbetsförhållningssätt 
skall genomsyra hela serviceområdets alla enheter och 
lyfta fram smidiga patientprocesser med en nöjd och 
kunnig personal. Arbetsuppgiftsfördelningen skall pla-

neras så att den motsvarar utbildning, prestationer och 
efterfrågan och kännetecknas av smidighet, flexibilitet 
och tvåspråkighet som styr tillgängligheten för patien-
ten. Kundrådet och erfarenhetsexperter ombeds att 
delta i verksamheternas förbättringsarbeten. Patientre-
sponsen är vägledande i alla utvecklingsprocesser. En 
systematisk utvärdering av förverkligade förbättrings-
arbeten i förhållande till uppsatta mål sker med hjälp av 
valda nyckelmätare. 
 
Plan för utvecklandet av processer och verk-
samhetssätt 
 
För att verkställa uppsatta strategiska mål och verkstäl-
lande av förändringsarbeten inför Sote behövs aktiva 
dialoger och samarbete mellan ansvarsområden och 
serviceområdet. Processutveckling förverkligas genom 

17



 

lean - mångprofessionell planering och implemente-
ring. Kliniska specialistsjukskötarnas specialkunskaper 
och kompetens bör effektfullt användas i vårdarbetet, 
vårdforskning och utveckling bör bli en naturlig och 
synlig del i verksamheten. Mottagningsskötarens ar-
betsuppgifter och ansvarsområde på polikliniker stan-
dardiseras. Vårdplanen, ett naturligt verktyg för doku-
mentation och kommunikation mellan alla yrkesgrup-
per. Effektivera samarbetet mellan nuvarande enheter 
med synergier.  Haipro och patientrespons analyseras 
kritiskt och förbättringsåtgärder enligt lean tänkande. 
Utvecklingstavlorna skall vara i aktiv användning på 
alla enheter så att alla medarbetare känner delaktighet 
och ansvar. Användning av nuvarande digitala program 
och för serviceprocessernas utveckling och effektivering 
bör tillgång till digitala hjälpmedel (ex. laptops) möjlig-
göras för alla yrkesgrupper vars arbete skulle underlät-
tas och spara på resurser. Ett nytänkande bör slå rot 
inom alla yrkesgrupper för att tillsammans leda utveckl-
ingen och förändringsarbete mot nya patientsäkra 
vårdprocesser  med mindre personalresurser.  
 
Resurshantering 
 
Resurseringens främsta syfte är att den skall vara en 
rätt och rättvis arbetsuppgiftsfördelning och tvåsprå-
kigheten lyfts fram i dagliga arbetet mellan personalen, 
i patientarbete är alltid språket patientens modersmål. 
Resursering, dagliga rutiner och processer genomgås 
enligt lean metoden, slöseri identifieras i ett mångpro-
fessionellt samarbete samt implementering av nya ar-
betsmodeller, och optimering av personalresurser. Inför 
semestrar, stängningar eller reducerad verksamhet, 
förutseende av vårdbehov (vårdgaranti) och ny vård-

teknologi skall planering ske i god tid i samarbete med 
ansvarsområden och HPY.  Vårdbehov, patientström-
mar och vårdgarantin styr verksamheten och tillgäng-
ligheten stöds med flexiblare öppethållningstider och 
personalens arbetstider. Slöseri kan undvikas med 
planering av rätt person med rätt utbildning och kom-
petens för utförande av valda arbetsuppgifter. Vakanser 
överflyttas till HPY för att trygga och säkerställa tillgång 
till vikarier <5 mån för öppenvårdens behov, specifika 
kunskapskrav bör beaktas (dialys, strål-, munenhet).  
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Patientsäkerheten är ledstjärnan för personalens kom-
petens och utveckling. Personalens yrkeskompetens 
utvecklas genom arbetsrotation inom enheternas ar-
betspunkter, tillgång till tydliga arbetsuppgiftsbeskriv-
ningar och att personalens fortbildning planeras och 
föreverkligas enligt lagstadgade krav och verksamhet-
ens/individuella behov. Varje arbestagarens har ett eget 
ansvar för upprätthållande av kompetens.  Enligt nya 
verksamhetsplanen för mottagningsskötare skall kun-
skaper i patient handledning stödas. Introduktion av 
nyanställda sker målmedvetet och planenligt, intro-
duktionsprocessen i arbetet uppdateras på enheterna. 
Program för studerandehandeldning, Cles uppföljning. 
Evidense baserad vård förverkligas och synliggörs på 
alla enheter. Utvecklingssamtal och gruppsamtal är 
utförda under året till 100 %. Ledningen av vårdarbetet 
verkställs genom programmet för avdelningsskötarens 
och biträdande avdelningsskötarens uppgifter och an-
svarsfördelning.

 
 
 

4.3 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Inom serviceområdet verkställs en holistisk och invol-
verande högklassig vård där även klienternas anhöriga 
tas i beaktande. I vården som inleds redan på akuten 
och slutar i en bra och vederbörlig utskrivning tas klien-
ternas fortsatta behov i beaktande. Klienten befinner sig 
alltid på rätt plats. En god muntlig och skriftlig rapport 
till den fortsatta vårdplatsen säkerställer att vården 
framskrider obrutet på den andra inrättningen. En god 
handledning av klienten ger klienten en trygghet som 
gör det lättare för henne/honom att reda sig där 
hemma. Antalet patienter som återvänder till vård ska 
tyglas med en bra vårdplan och plan för den fortsatta 
vården. Avdelningarna använder sig av vederbörliga 
mätare. 
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Processerna är kundorienterade, samtidigt som man 
omsätter dem i praktiken genom ett bra samarbete 
mellan olika aktörer och yrkesgrupper. Vid processut-
veckling tillgodogörs kundrådet samt den respons som 
inkommit från klienter. Effektiviteten i processerna ska 
i mån av möjlighet utvecklas i samarbete med de läkare 
som ansvarar för respektive process. Omständigheter 
som sinkar framskridningen av vården ska i mån av 
möjlighet identifieras och raderas. Lean-metoden och 

nätverk ska tillgodogöras vid verksamhetsutveckling. I 
vårdarbetet ska ny teknologi tillgodogöras (Hoitu -> 
trådlös dokumentation). Avdelningarna använder sig av 
vederbörliga mätare. 
 
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens  
 
Personalens kompetens ska så långt det är möjligt tryg-
gas bland annat genom intern utbildning. Därutöver 
kommer man att sträva efter att öka utbildningssamar-
betet mellan avdelningarna och öppenvårdens polikli-
niker (t.ex. avdelningstimmar). Personalens arbetshälsa 
upprätthålls genom att kartlägga arbetsbelåtenheten -> 
rekommendationsmätaren, genom att möjliggöra delta-
gande i utbildning -> personlig utveckling, arbetshand-
ledning, utvecklingssamtal, Tyky samt engagera perso-
nalen till ett genuint deltagande i verksamhetsföränd-
ring. Dessutom har man som mål att ge serviceområdet 
och enheten en bra och aktuell upplysning om de frågor 
som berör dem. Vårdserviceenheten lanseras och inkörs 
inom serviceområdet för bäddavdelningar med tanken: 
att där det finns många patienter finns det också många 
vårdare.     
 
Resurshantering 
 
De besparingar som allokerats till serviceområdet för år 
2017 genomförs (preciseras i slutet av år 2016 och un-
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der år 2017). En stram budgetdisciplin följs och avvikel-
ser rapporteras på vederbörligt sätt till ledningen. Anta-
let utrymmen som är i bruk reduceras, samtidigt som 
man strävar efter att slå samman avdelningar för att 

minska de kvadratmetrar som är i användning -> krä-
ver samarbete och planering med läkare.    
 

 
 

4.4 Serviceområdet för kvinnor och barn 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Inom serviceområdet för kvinnor och barn baserar sig 
verksamheten på organisationens strategienliga mål, 
vilka i fortsättningen ska anpassas utgående från de 
avgöranden som fattas på landskapsnivå. Ett högklas-
sigt och verkningsfullt vårdarbete bygger på en holist-
isk, familjecentrerad och rättidig vård som tillhanda-
hålls på patientens eget modersmål. I fortsättningen 
kommer man i allt högre grad att satsa på insamling av 
klientrespons för man ska bli medveten om klienternas 
önskemål och utvecklingsbehov. Webbsidorna ska upp-
dateras för de ska motsvara de aktuella förändringarna. 
Verksamhet som bedrivs av kundbetjäningsansvariga 
ska lanseras inom alla serviceområden. Verksamheten 
utvärderas med fastställda mätare enligt de principer 
som gäller för fortlöpande utvärdering.  
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Utgångspunkten för verksamheten är att centralsjukhu-
sets status som jourhavande sjukhus ska vara tryggad. 
Arbetet med att utveckla service- och vårdkedjor samt 
utbildning framskrider i samarbete med primärvården. 
Beskrivningar av vårdprocesser och vårdkedjor som är 
förknippade med huvudprocesser ska uppgö-
ras/uppdateras, samtidigt som dessa standardiseras för 
att bemöta kraven för kundorientering i samarbete med 
serviceområdena och ansvarsområdena. Ledningssyner 
och processutveckling ska verkställas i mångprofession-
ellt samarbete med hjälp av Lean. Exempelvis förflytt-
ningen av barnpolikliniken som lider av inomhuslufts-
problem förutsätter fördomsfria planer för att verksam-
heten ska kunna löpa smidigt trots att den fysiskt är 
splittrad. Lean-systemet ska göras till en naturlig del av 
utveckling, planering och uppdatering av processer för 
att de ska utvecklas i en kundorienterad riktning. Det 

djupa samarbetet med universitetscentralsjukhuset 
kommer att fortgå. Patientsäkerhet och babyvänlighet 
utgör kärnan i verksamheten. 
 
Resurshantering 
 
Verksamheten och servicen verkställs effektivt och 
verkningsfullt i enlighet med den uppgjorda budgeten 
och sparkraven i VCS 2025. Kostnadseffektiviteten 
uppföljs med hjälp av statistik (Cressida, ExReport). 
Resursomfattning och avvikelser korrigeras snabbt i 
samarbete med vårdserviceenheten för att bemöta de 
krav som ställs på patientsäkerhet och kvalitet. Struktu-
rella och verksamhetsspecifika förändringar bistår en 
effektiv användning av personal. Ekonomiska frågor 
behandlas regelbundet på avdelningstimmar och per-
sonalens förslag till sparåtgärder tas allt bättre i beak-
tande.  
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
På vårdenheterna arbetar en engagerad, motiverad och 
välmående personal med aktuella kunskaper och som 
förmår samarbeta och arbeta i team. Introduktions-
handböcker uppdateras regelbundet. Evidensbaserade 
rekommendationer och nyaste forskningsrön tillgodo-
görs och tillämpas i praktiken i syfte att stöda en stän-
dig utveckling. Deltagande i arbetsplatsmöten, utveckl-
ingssamtal och Tyky-verksamhet sker enligt överens-
kommelse. Interna och externa utbildningar tillgodo-
görs och de kunskaper som inhämtats sprids till hela 
personalen inom ramen för befintliga resurser. Hand-
ledningen av studerande utvecklas i samarbete med 
läroinrättningarna och CLES-respons tillgodogörs. Den 
prestationsprocent som gäller för Kanta- och LOVe–
tenter uppgår till 100 %. Området deltar i digitala ut-
vecklingsåtgärder i enlighet med organisationens linje-
ringar. 

 
 

4.5 Serviceområdet för psykiatri 
 
 
Verksamheten och planerade förändringar 
inom serviceområdet  
 
Serviceområdet för psykiatri har som mål att i egen regi 
tillhandahålla psykiatriska öppenvårdstjänster och 
avdelningsvårdstjänster inom den specialiserade sjuk-
vården för barn, ungdomar, personer i arbetsför ålder 
och äldre personer, dvs. för befolkningen i sjukvårdsdi-
striktet. 
Kundorientering och tillgång till tjänster med låg trös-
kel verkställs med hjälp av en dygnet-runt-
telefonrådgivning som tillhandahålls av en jourhavande 
sjukskötare och i form av mottagningsverksamhet un-
der jourtid, där syftet är koncentrera jourverksamheten 
inom den psykiatriska öppenvården till samjouren. En 

öppenvårdsbetonad verksamhet och en mobil arbets-
praxis som förs ner till klientens normala livsmiljö 
omsätts i praktiken inom alla åldersgrupper. Använd-
ningen av evidensbaserade vårdrutiner utökas och av-
delningarna erbjuder intensifierad vård som bistår 
öppenvården. En kund-/patientorienterad vårdkultur 
utvecklas på avdelningarna genom att tillämpa Safe-
wards-konceptet i enlighet med principerna för etiskt 
vårdande kulturer och programmet som syftar till att 
minska användningen av tvång. Användning av erfa-
renhetsexperter vid planering av verksamhet och som 
kamratstödjare befästs inom alla åldersgrupper.  
Caféverksamheten på området i Roparnäs tillhanda-
hålls av Vasa socialpsykiatriska förening.  
 

19



 

Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt  
 
Samarbetet mellan primärkommunerna och den specia-
liserade sjukvården, vilket syftar till att trygga ända-
målsenligheten i klient- och patientprocesserna, fortsät-
ter i enlighet med de planer som uppgjorts för de olika 
åldersgrupperna. Det samarbete som barnpsykiatrin 
och ungdomspsykiatrin bedriver med kommunernas 
barn- och familjeservice samt skolväsendet ska fördju-
pas genom att utveckla ömsesidiga konsultationsrutiner 
och genom att tillgodogöra evidensbaserade metoder 
för tidigt ingripande. I avdelningsvården betonas akut- 
och krisvård, bedömningar av vårdbehov och planering 
av den fortsatta vården i barnens och ungdomars egen 
livsmiljö.   
 
Den förändring i arbetsfördelningen som den affektiva 
linjen och psykoslinjen inom den vuxenpsykiatriska 
öppenvården har kommit överens om med Vasa stad 
ska verkställas. De psykiatriska vårdenheterna tillhan-
dahåller och utvecklar vårdbedömningar och systema-
tiska vårdmetoder för den specialiserade sjukvården i 
enlighet med patientens/klientens individuella, skrift-
liga vårdplan genom att tillgodogöra de varierande 
evidensbaserade, kundorienterade vård- och terapime-
toder som förvärvats under utvecklingsprojekt. Psyk 
Rai-mätaren tillgodogörs vid bedömning och uppfölj-
ning av vårdbehovet. Vården tillhandahålls av speciali-
serade, mångprofessionella arbetsgrupper. Vid utveck-
lande av vårdprocesser drar man nytta av Lean-
metoden.  
  
Resurshantering  
 
I enlighet med psykiatrins strategiarbete för åren 2012-
2018 tillgodogörs personalens resurser och kompetens 
ändamålsenligt över enhetsgränser. En befattning för 
en näringsterapeut och befattningar för avdelningssek-

reterare för den verksamhet som bedrivs på avdelningar 
erhålls genom en att ombilda lediga vårdarbefattningar. 
Administrativt kommer dessa befattningar att placeras 
på serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner. Tio 
ordinarie semestervikariebefattningar överflyttas från 
psykiatriska avdelningar till vårdserviceenhetens vika-
riebank som är avsedd för psykiatrin. Exaktheten av 
personaldimensioneringen på avdelningarna utvärderas 
och personalresurser riktas på basis av patienternas 
vårdbehov till olika enheter. Inom öppenvården ska en 
personaldimensionering genomföras. Psyk Rai–
mätaren tillgodogöras vid bedömning av vårdpersona-
lens resursbehov.  
Användningen av psykiatrins utrymmen ska effektive-
ras, och utrymmena ska tillgodogöras som evakue-
ringsutrymmen för enheter i Sandviken. 
 
Säkerställande av personalens kompetens  
 
Kompetensen hos de personer som blivit färdiga kogni-
tiva psykoterapeuter (22 anställda) tillgodogörs plan-
mässigt vid utbildningseftermiddagar som är avsedda 
för hela personalen inom serviceområdet för psykiatri. 
De evidensbaserade utbildningarna av förmännen fort-
sätter och den kompetens som förvärvats vid dessa 
utbildningar ska tillgodogöras då man utvecklar pati-
ent-/klientorienterade vårdrutiner. Studiebesök som 
baserar sig klientens perspektiv fortsätter. Den lagstad-
gade arbetshandledningen av psykiatrins personal ge-
nomförs i huvudsak som grupphandledning. Introdukt-
ionen och mentoreringen av nya anställda och anställda 
som deltar i arbetsrotation genomförs planmässigt. Vid 
introducering av nya vårdmetoder tryggas personalens 
kompetens genom riktad utbildning. De uppdaterings-
utbildningar och praktiska prestationer som anknyter 
till säkerställande av patientsäkerhetskunskaperna 
bibehålls.  
Insatser görs i handledningen av studerande för att 
trygga tillgången på en kompetent personal i framtiden.  

 
 

4.6 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 
 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Inom serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 
ska servicekulturen upprätthållas och utvecklas i en 
kundorienterad riktning i syfte att skapa en högklassig 
servicekultur. Utgångspunkten är att tvåspråkigheten 
ska tas i beaktande i kommunikation, anvisningar och 
utbildningar. Vid flera enheter utgör klienterna organi-
sationens interna klienter. Under verksamhetsåret ska 
man planera kundbelåtenhetsenkäter till grund för 
utvecklandet av verksamheten. Målet för verksamheten 
är att bemöta klienters olika servicebehov, bland annat 
individuella läkemedelsbehov som anknyter till fram-
ställningen av läkemedel, ha kompetenta anställda 
inom avdelningssekreterartjänsterna och personalför-
medlingen, upprätthålla observation och konsultation 
inom vårdhygien samt att genomföra tillräckligt omfat-
tande uppföljningsbesök och avdelningskonsultationer 
inom näringsterapin. Kundbelåtenheten utvecklas i 
samarbete mellan användargränssnitten samtidigt som 
man introducerar kundbetjäningsansvariga och erfa-
renhetsexperter.  

 
Inrättandet av en vårdserviceenhet baserar sig på tan-
ken att ”där det finns en patient finns det också en an-
ställd”. Strategiskt ska man trygga kärnverksamheten 
och patientsäkerheten, tillgången till och tillräcklighet-
en av personal, få tydliga och gemensamma regler för 
personaldimensionering och personalanvändning, för-
bättra personalens arbetshälsa, förbättra produktivite-
ten, utvidga personalens kompetens och öka mobilite-
ten bland personalen samt frigöra avdelningsskötarens 
arbetstid för utvecklande av den kliniska verksamheten. 
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Vårdserviceenheten inleder sin verksamhet i januari 
2017. Målet med den nya verksamheten är att fokusera 
tillgången och tillräckligheten på vårdpersonal korrekt 
genom centralisering av vikarietjänsterna.  
 
Centrala processer uppdateras och utvecklas i en mera 
ändamålsenlig riktning i och med ändringarna i verk-
samheten, bland annat så ska dikteringsprocessen le-
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anas, ett skanningsprojekt genomföras, dataskyddsruti-
ner implementeras och influensavaccinationstäckning-
en bland personalen i organisationen förbättras. I och 
med att apoteket flyttar till nya lokaler på våren 2017 
måste processerna genomgå en helhetsbedömning, 
bland annat till den del som gäller introduktion av ap-
parater och system. Standardiseringen av verksamhets-
sätt fortsätter och Lean-tankesättet förankras i allt 
högre grad i processutveckling.  
 
Resurshantering 
 
Verksamheten baserar sig på den fastställda verksam-
hets- och ekonomiplanen samtidigt som man beaktar 
de åtgärder och avgöranden som syftar till att främja 
produktiviteten och kostnadseffektiviteten i organisat-
ionen. Budgeten följs upp tätt för att bevara en kost-
nadsmedvetenhet. Därutöver ska kostnadsmedveten-
heten utökas genom en utveckling av faktureringsruti-
nerna inom avdelningssekreterartjänsterna samt genom 
att tillgodogöra sig av befintliga mätare vid uppgörande 

av delårsrapporter. Kostnadsstegringen ska tyglas i den 
omfattning som detta är möjligt. Vårdserviceenheten 
har som mål att förbättra produktiviteten till den del 
som anknyter till personalkostnaderna.  
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Målet är att arbetsenheterna ska ha en engagerad och 
kompetent personal. Verksamhetsförändringar, nya 
verksamhetsrutiner och ny teknik förutsätter att kom-
petenskraven på personalen höjs. För att trygga kärn-
verksamheten och patientsäkerheten behövs en tillräck-
lig introduktion som främjar personalens arbetshälsa. 
Möjligheterna till arbetsrotation ska tillgodogöras inom 
vårdserviceenheten och avdelningssekreterartjänsterna. 
Handledning, rådgivning och vägledning ska ges bland 
annat i syfte att förebygga uppkomsten av infektioner. 
Det är viktigt att expertisen och kompetensen upprätt-
hålls genom utbildningar, nätverk och regelbundna 
träffar inom alla yrkesgrupper. 

 
 

4.7 Diagnostikcenter 
 
 
Bedömning av befolkningens behov av service 
och förutsägbara förändringar 
 
I egenskap av serviceproducent kan diagnostikcentret 
inte självständigt påverka sitt antal prestationer. Utan 
vetskap om de övriga ansvarsområdenas servicebehov 
är det omöjligt att uppgöra en helt fullständig plan över 
antalet nödvändiga tjänster som behövs vid enskilda 
enheter. Det är självklart att enheter som producerar 
tjänster måste förmå ändra på kvaliteten och antalet 
tjänster efter behov, men utan ett smidigt och fortlö-
pande samarbete med de aktörer som beställer tjänster 
kan det här inte uppnås. Enheter med jourverksamhet 
behöver extra och tidvis oanvända resurser, vilket 
automatiskt leder till tilltagna kostnader. Kostnadseko-
nomiskt är verksamheten effektivast då apparater och 
personal används så effektivt och heltidsmässigt som 
möjligt under arbetstid, och dyrare apparater eventuellt 
i till och med två skift. En verksamhet vars kapacitet 
inte tillgodogörs till fullo borde koncentreras till cen-
tralsjukhuset. Enhetliga elektroniska system möjliggör 
en bättre informationsförmedling och en gallring av 
överlappande undersökningar. 
 
Planerade förändringar i patienters vårdpro-
cesser 
 
Utan vetskap om förändringar som eventuells ska ge-
nomföras i patienters vårdprocesser är det omöjligt som 
serviceproducent att helt pålitligt uppge några eventu-
ella ändringar i antalet undersökningar. För tillfället 
baserar sig planeringen på årliga prestationer, procen-
tuella förändringar i jämförelse med tidigare år samt 
användbarheten och livscykeln hos apparatparken. 
Också personalresurserna kunde tillgodogöras effekti-
vare genom en centralisering av verksamheten, samti-
digt som antalet extra besök för patienter kunde mins-
kas genom en bättre planering och sammanjämkning av 
undersökningstider.  
 

Säkerställande av kvalitet, tillgång, smidighet 
och rättidighet i vården 
 
Apparater som används i en centraliserad modell borde 
ligga nära verksamheten, således borde exempelvis alla 
apparater och modaliteter som behövs i jourverksam-
heten befinna sig inom jourområdet, eftersom det här 
skulle minska antalet onödiga vårdmässiga dröjsmål. 
Undersökningssvar borde finnas att tillgå på mottag-
ningen då vården planeras. För att detta ska kunna 
omsättas i praktiken borde de enheter som beställer och 
producerar tjänster samarbeta tätt. Verksamheten och 
verksamhetsplaneringen på alla enheter inom dia-
gnostikcentret begränsas av ett läkarunderskott, vilket i 
möjligaste mån ska åtgärdas med hjälp av utomstående 
konsulter eller dikteringar som köpts av utomstående 
aktörer. En del patologi- och laboratorieundersökningar 
köps utifrån på grund av dem specialkompetens som 
dessa kräver. 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar (klientperspektiv) 
 
Diagnostikcentret har som syfte att producera diagnos-
tiska tjänster och rättidiga undersökningar för befolk-
ningen i distriktet, vid behov dygnet runt. I likhet med 
tidigare år fästs uppmärksamheten vid högklassiga och 
mångsidiga klientförhållanden samt vid de tjänster som 
dessa kräver. I patientvården och i samband med 
undersökningar betyder det här att servicen är patiento-
rienterad och trygg samt att undersökningarna och 
svaren på undersökningarna är högklassiga och finns 
att tillgå i vårdsituationer. Interna klienter som bestäl-
ler tjänster ska ges bättre möjlighet att delta i process-
planering och verksamhet i form av överenskomna 
klientmöten. Rådgivning ges även i fortsättningen och 
anvisningar uppdateras alltid efter behov för att kunna 
genomföra vederbörliga undersökningar och prov. 
Styrning i riktning mot en adekvat användning av tjäns-
ter ses som viktig. Tvåspråkighet utgör en del av verk-
samhetskulturen och det dagliga arbetet. Den stärks vid 
behov genom språkutbildningar.  
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Plan för utvecklande av processer och verksam-
hetssätt 
 
Funktioner och undersökningar utvecklas i riktning mot 
enhetliga undersöknings- och verksamhetsrutiner för 
att de ska bemöta de behov som förutsätts för att kli-
entprocesserna ska skapa ett mervärde för patientvår-
den. Vid utvecklandet av funktioner beaktas samarbetet 
inom specialansvarsområdet, varav enhetliga elektro-
niska system utgör en del. Vid processutveckling tillgo-
dogörs Lean-tankesättet och vid utvärderingar beaktas 
planenliga undersökningar, effektivitet och konsekven-
ser för övriga processer. Inom specialiteterna följer man 
upp utvecklingen inom diagnostiken. Undersökningsut-
låtanden kräver mer tid än tidigare då undersökningar-
na blir mera omfattande i och med den tekniska ut-
vecklingen. Remissprocesser ska fortsättningsvis ses 
över för att minska varierande dröjsmål, samtidigt som 
det jourtida undersökningsbehovet samt serviceurvalet 
bör ses över och vid behov vidareutvecklas. 
 
Resurshantering 
 
I den verksamhet som bedrivs på diagnostikcentret tas 
sparmålen i beaktande. Budgeten uppgörs på realistisk 
grund och planenligt i syfte att uppnå en förmånligare 
kostnadseffekt och kostnadsbaserad prissättning. I 
hanteringen av ekonomin ska de verkliga kostnaderna 
klargöras och faktureringen utvecklas för att göra den 

konkurrenskraftig Då det gäller apparatinvesteringar 
intar hanteringen av apparaternas livscykel en nyckel-
position. Förmännen följer aktivt med nyckeltalen för 
verksamheten och ekonomin samt hanterar och rappor-
terar dessa nyckeltal enligt överenskommelse. Inga 
betydande reduceringar är att vänta i klientantalet eller 
-prestationerna inom någon verksamhet.  
 
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Med tanke på verksamheten bör man se till att trygga 
tillgången på en yrkeskunnig personal samt att den är 
tillräcklig till antal även under föränderliga omständig-
heter och med beaktande av de krav som ställs på kom-
petensen. De förändringar som sker i kompetenskraven 
ska i möjligaste mån bemötas med framförhållning. 
Verkställandet av lagstadgad utbildning och övrig kom-
petensstärkande utbildning uppföljs för att utbildning-
en ska bemöta kraven i verksamheten. Utbildningspla-
neringen baserar sig på verksamhetsmål och de utveckl-
ingsbehov som lyfts fram vid utvecklingssamtal och 
utbildningsuppföljning. Gemensamma sammanträden, 
en effektivering av verksamheten vid olika arbetspunk-
ter och externa utbildningar är konkreta sätt med vilka 
man kan uppnå dessa mål. Personalen anses också ha 
ett eget ansvar för den egna kompetensnivån och vara 
skyldig att vid behov be om att få tilläggsutbildning. 

 
 
 

4.8 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar 
 
Det centrala målet är att så långt som möjligt tillhanda-
hålla högklassiga prestationer som följer rekommendat-
ionerna om god medicinsk praxis samt övriga riksom-
fattande rekommendationer och rekommendationer på 
specialansvarsområdesnivå. Målet då det gäller an-
vändningen av köptjänster är att få användningen av 
omfatta bara vissa situationer som kräver specialkom-
petens och subspecialiteter som inte i egentlig mening 
hör till den egna verksamheten. I dessa frågor strävar 
man efter att utöka samarbetet inom Åbo universitets-
sjukhus specialansvarsområde, närmast då med ÅUCS.   
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt 
 
Systematiseringen av uppgörandet av vårdplaner och 
utbildningsplaner utgör ett centralt utvecklingsmål. 
Likaså är det viktigt att hitta medel med vilka patien-
terna kan involveras allt aktivare i den egna vården och 
planeringen av den. Det här kommer att bli lättare då 
man får en nationell grund för strukturen i form av ett 
ICT-system. 
För att ersätta användningen av konsulter ska man på 
avtalsbasis utöka användningen av såväl virtuella di-
stanskonsultationer till ÅUCS som fysiska distanspoli-
kliniker som upprätthålls av läkare från ÅUCS.  
Läkarna ska i den mån det är möjligt fås att delta akti-
vare och i större omfattning i arbete som utförs i ar-
betsgrupper, t.ex. inom ramen för kundorientering, 
processutveckling (Lean, patientsäkerhet). Det här är 
viktigt för att man ska förmå säkerställa ett mångpro-

fessionellt perspektiv, särskilt i det arbete som anknyter 
till uppgörande av regionala vårdkedjor. 
I verksamheten förhåller man sig öppet till de möjlig-
heter som digitalisering erbjuder medicinskt utveckl-
ingsarbete som syftar till att underlätta såväl persona-
lens och patientens vardag men också till att spara 
resurser. 
 
Resurshantering 
 
Egna resurser i stället för köptjänster. Det här innebär 
tillräckliga resurser för att vården ska kunna erbjudas 
snabbt och i rätt tid, samtidigt som man med hjälp av 
högklassiga tjänster kan erbjuda befolkningen service 
dygnet runt. Automatiseringen av arbetslistor kommer 
inom de närmaste åren också att omfatta läkare. Plane-
ring av semestrar och dylika frånvaron ska göras bättre 
och tidigare tillsammans med övriga yrkesgrupper. 
Investeringar baserar sig på noggrann, prövningsbase-
rad planering samt på livscykeltänkande. Vid introdu-
cering av nya metoder använder man sig av HTA-
förfarandet. De nya metoderna bör vara evidensbase-
rade, kostnadseffektiva och ersätta tidigare metoder 
 
Dessutom kommer man i dessa föränderliga tider 
sträva efter att ge personalen tillräckligt med informat-
ion, men också sköta om personalens arbetshälsa, för 
att säkerställa att tjänsterna är besatta på åtminstone 
samma nivå som för tillfället. 
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Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Satsningar på både intern och extern utbildning. Upp-
märksamhet fästs vid kvaliteten på utbildningarna, 
samtidigt som de måste ge ett utbyte för verksamheten. 
Vid apparatanskaffningar förutsätter man att leverantö-
ren ger tillräckligt med utbildning/introduktion. 
 
I den här gruppen är utbildningsbehovet större än i de 
övriga yrkesgrupperna i genomsnitt. Utbildningarna 
består också i huvudsak av extern substansutbildning, 

som ofta måste sökas till och med utomlands. Vid sidan 
av utbildning av detta slag genomför man mera internt 
tillhandahållna utbildningar, där kundorientering och 
processutveckling (kvalitet, patientsäkerhet, Lean) är 
viktig. 
Tillräckliga databaser i bruk.  
Forskningsaktivitet understöds, bland annat genom att 
utveckla nätverkande på specialansvarsnivå samt ge-
nom den bättre möjligheten att tillgodogöra sig av bio-
banken och databanken med kliniskt data.  
 

 
 

4.9 Serviceområdena för försörjning och förvaltning 
 
 
Serviceområdets verksamhet och planerade 
förändringar  
 
Den nya landskapsförvaltningen är enligt nu liggande 
lagsförslag tänkt att börja fungera 1.1.2019. Lagförslaget 
innebär för stödfunktionerna en större omställning än 
för sjukvårdsverksamheten. Det kommer att bildas fyra 
stycken nationella servicecentraler till vilka ansvaret för 
verksamheten centraliseras. Hur dessa målsättningar i 
praktiken kommer att genomföras finns det ingen som 
kan uttala sig om. Att aktivt följa med utvecklingen och 
försöka påverka den blir därför den viktigaste övergri-
pande målsättningen både inom försörjningen och 
förvaltningen. Det är viktigt att vi får representation de 
olika grupper som på landskapsnivå eller regionalt skall 
utarbeta förändringarna. Att kunna informera anställda 
och beslutsfattare om vad som sker är en viktig mål-
sättning. 
 
Plan för utvecklande av processer och verk-
samhetssätt  
 
Vi kommer att ta en ny förvaltningsstadga i bruk, vilken 
bl.a. kommer att kräva att avtalsstyrningen måste för-
bättras. Vi kommer att färdigställa saneringen av nä-
ringscentralens kylutrymmen och verkställa den verk-
samhetsdimensionering som vi låtit göra 2016. Vid 
slutet av planperioden måste personalmatsalen försto-
ras och förnyas.  

 
Vi kommer för vår del att göra de förbättringar som 
framkommit vid de externa auditerarnas slutrapport. Vi 
skall uppdatera riskhanterings- och säkerhetspolicyn 
och förbättra interna kontrollen genom en återkom-
mande riskkartläggning samt utveckla ett gemensamt 
mätinstrument för kundtillfredsställelse.  
Ibruktagningen av ett system för automatisk arbets-
skiftsplanering inleds. 
 
Resurshantering 
 
Den stora utmaningen blir att kunna hantera resursök-
ningstrycket inom tekniska sektorn. Vi kommer 2017 
att sätta igång ett inbesparingsprogram som siktar mot 
att effektivera verksamheten så att en inbesparing på 10 
årsverken och ca 600 000 euro på underhållet kan 
verkställas. Detta kräver en minskning av den utrym-
mesvolym som är i bruk samt att vi kan omorganisera 
hur verksamheten i dag leds. Därför förnyas också ser-
viceboksprogrammet och skaffas ett program som möj-
liggör styrning av personresurserna. 
    
Säkerställande och utvecklande av personalens 
kompetens 
 
Personalen kommer också framöver att få den utbild-
ning som krävs för att på ett kunnigt och kvalitativt sätt 
upprätthålla och utveckla verksamheten.  
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Serviceområdet för akutvård Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Åtgärder
Operationer 4 735 4 700 2 736 58,2 -100,0
Anestesiåtg. som huvudåtg. 1 757 1 650 1 169 70,8 -100,0
Dagkirurgiska operationer 3 678 3 900 2 430 62,3 -100,0
Hjärtstationen 2 699 2 548 1 733 68,0 -100,0

12 869 12 798 8 068 63,0 0 -100,0
Öppenvårdsbesök
Specialsjukvård, akutpolikliniken 7 326 7 240 4 976 68,7 7 191 -0,7
Primärhälsovård, akutpolikliniken 31 549 30 900 22 540 72,9 33 984 10,0
Intagning till avdelningen via akutpkl. 10 681 10 500 6 843 65,2 10 265 -2,2
Preoperativa polikliniken (inkl. smärtpkl) 2 638 2 390 1 517 63,5 2 336 -2,3

52 194 51 030 35 876 70,3 53 776 5,4
Vårddagar
Intensivvård och CCU 2 555 2 300 1 731 75,3 -100,0

Serviceområdet för öppenvård Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Åtgärder
Ögondagkirurgi 1 080 840 844 100,5 -100,0

Öppenvårdsbesök
Inremedicinska polikliniken 30 392 29 730 20 148 67,8 31 440 5,8
Dialysavdelningen 6 267 6 190 4 227 68,3 6 348 2,6
Kirurgiska polikliniken 22 701 22 390 15 733 70,3 24 285 8,5
Ögonpolikliniken 12 508 11 015 8 337 75,7 12 677 15,1
Polikliniken för öron, näs o strupsj. 8 897 8 955 5 729 64,0 8 935 -0,2
Enheten för mun- o käksjukdomar 5 197 4 600 3 463 75,3 5 403 17,5
Hudpolikliniken 9 423 8 200 5 973 72,8 8 800 7,3
Onkologiska polikliniken 11 211 11 130 8 217 73,8 12 459 11,9
Neurologiska polikliniken 3 791 3 850 2 587 67,2 4 577 18,9
Lungpolikliniken 6 489 6 060 4 300 71,0 6 625 9,3
Fysiatriska avdelningen 4 357 4 430 2 903 65,5 4 418 -0,3
Medicinsk rehabilitering 2 937 2 840 1 902 67,0 2 989 5,2
Tikoteket o hjälpmedelsservice 688 685 614 89,6 956 39,6
Strålbehandlingsavdelning 16 739 18 600 11 911 64,0 17 808 -4,3

141 597 138 675 96 044 69,3 147 720 6,5

Vårddagar
Andningsförlamade patienter 1 484 1 070 726 67,9 1 080 0,9

Serviceområdet för Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
bäddavdelningsvård 2015 2016 31.8.2016 2017 16-17
Målsättningar

Vårddagar
Avd för inremedicin och lungsjukd. 6 726 6 400 3 832 59,9 -100,0
Hjärtavdelning 6 376 6 600 4 168 63,2 -100,0
Jouravdelning 5 828 5 750 3 966 69,0 -100,0
Kirurgi, bäddavdelning T3 7 573 7 300 4 847 66,4 -100,0
Kirurgi, bäddavdelning T2 7 125 6 500 4 602 70,8 -100,0
Kirurgi, bäddavdelning A3 5 676 5 140 3 543 68,9 -100,0
Onkologi, bäddavdelning 4 491 4 860 3 179 65,4 -100,0
Avd för inremedicin och neurologi 6 867 6 500 4 411 67,9 -100,0

50 662 49 050 32 548 66,4 0 -100,0

24



Serviceområdet för Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
kvinnor och barn 2015 2016 31.8.2016 2017 16-17
Målsättningar

Åtgärder
Förlossningar 1 372 1 400 936 66,9 -100,0

Öppenvårdsbesök
Gynekologiska polikliniken 5 262 5 170 3 276 63,4 5 089 -1,6
Mödrapolikliniken 6 704 6 680 4 445 66,5 6 741 0,9
Barnpolikliniken 11 482 11 630 7 464 64,2 11 513 -1,0
Barnneurologiska enheten 1 577 1 520 1 175 77,3 1 826 20,1
Förlossningssalen 1 072 1 080 718 66,5 1 087 0,6

26 097 26 080 17 078 65,5 26 256 0,7

Vårddagar
Förlossningar och gynekologi 5 415 5 500 3 553 64,6 -100,0
Barnsjukdomar, bäddavdelning 4 426 4 350 2 510 57,7 -100,0

9 841 9 850 6 063 61,6 0 -100,0

Serviceområdet för psykiatri Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Öppenvårdsbesök
Affektiv poliklinik 15 922 17 504 11 321 64,7 17 439 -0,4
Psykospoliklinik 11 894 10 770 8 034 74,6 10 552 -2,0
Psykogeriatriska polikliniken 848 893 576 64,5 842 -5,7
Akutpsykiatriska polikliniken 4 720 3 780 2 684 71,0 2 675 -29,2
Barnpsykiatriska polikliniken 4 032 3 625 2 785 76,8 4 532 25,0
Ungdomspsykiatriska polikliniken 2 855 2 700 1 955 72,4 3 082 14,1

40 271 39 272 27 355 69,7 39 122 -0,4

Vårddagar
Akutpsykiatri, avd 2 4 377 4 485 2 821 62,9 4 280 -4,6
Akutpsykiatri, avd 1 4 042 4 160 2 618 62,9 3 935 -5,4
Psykiatrisk vård- och rehab.avd 5 6 709 5 340 3 396 63,6 5 240 -1,9
Akut psykogeriatri, avd 4 2 917 2 890 2 287 79,1 3 320 14,9
Barnpsykiatriska avdelningen 1 263 1 210 723 59,8 1 200 -0,8
Ungdomspsykiatriska avdelningen 1 853 1 790 1 320 73,7 2 180 21,8

21 161 19 875 13 165 66,2 20 155 1,4

Serviceområdet för Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
sjukvårdens stödfunktioner 2015 2016 31.8.2016 2017 16-17
Målsättningar

Apoteksleveranser 120 947 126 000 77 168 61,2 -100,0

Diagnostikcenter Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Laboratorierna
Kliniskt laboratorium 1 425 362 1 394 000 932 363 66,9 -100,0
Klin.lab egen prod. 1 365 631 1 336 500 891 749 66,7 -100,0
Köpta undersökningar 59 731 57 500 40 614 70,6 -100,0
Provtagningar 221 865 230 000 144 595 62,9 -100,0

Klinisk fysiologi och isotopmedicin 22 221 21 000 11 894 56,6 -100,0
Klinisk neurofysiologi 1 608 1 650 1 042 63,2 -100,0

Radiologi
Röntgenundersökningar 57 888 59 000 38 768 65,7 -100,0
Röntgen övriga tjänster 12 530 7 974 6 777 85,0 -100,0
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Patologi
Histologi 10 481 10 000 66 897 669,0 -100,0
Cytologi 2 117 2 200 1 251 56,9 -100,0
Obduktioner 53 40 24 60,0 -100,0
Immunohistokemi 3 180 2 700 2 714 100,5 -100,0
Vävnadsblock 25 388 26 000 14 530 55,9 -100,0

Serviceområdet för försörjning Förverkligat Målsättning Förverkligat % Målsättning %
2015 2016 31.8.2016 2017 16-17

Målsättningar

Näringscentralen 560 340 570 000 345 696 60,6 -100,0

Centrallagret
Leveranser, st 93 779 86 000 62 630 72,8 -100,0
Omsättning, euro 4 142 840 3 700 000 2 638 901 71,3 -100,0

Patienthemmet
Kommunfakturering 194 200 103 51,5 200 0,0
Övrig fakturering 182 200 179 89,5 200 0,0

376 400 282 70,5 400 0,0
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SERVICEOMRÅDENAS VERKSAMHETSKOSTNADER - PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKULUT

Bokslut Budget Förverkligat Förv. Budget
Serviceområdena Palvelualueet Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2015 2016 31.8.2016 % 2017 15-17 16-17
Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 19 457 889 14 349 275 9 899 087 69,0 12 485 944 -35,8 -13,0
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 10 792 563 11 107 362 7 453 496 67,1 10 990 662 1,8 -1,1
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 9 369 423 9 664 900 5 922 847 61,3 9 144 100 -2,4 -5,4
HYROR VUOKRAT 15 399 10 600 9 576 90,3 10 600 -31,2 0,0
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 279
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 39 635 553 35 132 137 23 285 005 66,3 32 631 306 -17,7 -7,1

Serviceområdet för bäddavdelningsvårdVuodeosastohoidon palvelualue
PERSONALKOSTNADER HENKILÖSTÖKULUT       * 11 427 531 11 226 718 7 587 812 67,6 9 380 081 -17,9 -16,4
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 81 664 483 270 291 521 60,3 480 399 488,3 -0,6
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 2 782 805 1 656 200 1 127 696 68,1 1 737 150 -37,6 4,9
HYROR VUOKRAT 2 526 6 400 1 379 21,6 6 400 153,4 0,0
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 14 294 526 13 372 588 9 008 409 67,4 11 604 030 -18,8 -13,2

Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 11 241 288 8 987 905 5 645 168 62,8 8 781 752 -21,9 -2,3
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 2 410 929 898 920 647 263 72,0 836 510 -65,3 -6,9
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 10 047 448 4 120 600 3 131 108 76,0 4 883 000 -51,4 18,5
HYROR VUOKRAT 62 022 46 700 28 678 61,4 46 700 -24,7 0,0
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 5
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 23 761 692 14 054 125 9 452 217 67,3 14 547 962 -38,8 3,5

Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 6 741 841 6 273 377 4 288 644 68,4 5 528 585 -18,0 -11,9
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 165 711 287 548 193 338 67,2 281 092 69,6 -2,2
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 887 761 652 600 651 753 99,9 869 980 -2,0 33,3
HYROR VUOKRAT 2 903 3 000 1 935 64,5 3 000 3,3 0,0
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 690 100 100 -85,5 0,0
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 7 798 906 7 216 625 5 135 670 71,2 6 682 757 -14,3 -7,4

Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 14 969 754 11 396 876 7 283 860 63,9 9 138 313 -39,0 -19,8
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 1 217 425 483 950 229 677 47,5 383 329 -68,5 -20,8
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 262 918 233 700 122 889 52,6 213 300 -18,9 -8,7
HYROR VUOKRAT 15 611 30 500 8 173 26,8 30 500 95,4 0,0
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 80 602 28 000 19 944 71,2 -100,0 -100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 16 546 310 12 173 026 7 664 543 63,0 9 765 442 -41,0 -19,8

Serviceomr.för sjukvårdens stödfkt Sairaanhoidon tuen palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 8 514 194 9 290 977 6 204 642 60,8 14 212 028 66,9 53,0
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 183 993 338 921 176 590 42,2 380 868 107,0 12,4
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 2 416 255 2 317 650 1 423 349 71,1 2 242 000 -7,2 -3,3
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 58 330 132
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 11 172 772 11 947 548 7 804 712 62,1 16 834 896 50,7 40,9

Serviceomr. f läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 15 387 025 27 579 025 17 636 099 63,9 26 454 840 71,9 -4,1
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 817 071 725 020 1 207 649 166,6 491 600 -39,8 -32,2
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 358 547 80 900 33 847 41,8 81 100 -77,4 0,2
HYROR VUOKRAT 1 000
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 2 083 604
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 16 564 726 28 384 945 18 879 198 66,5 27 027 540 63,2 -4,8

Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 10 856 028 10 823 512 7 044 310 65,1 9 696 687 -10,7 -10,4
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 2 543 960 2 405 346 2 004 294 83,3 2 360 468 -7,2 -1,9
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 3 047 879 3 159 700 1 965 459 62,2 3 096 200 1,6 -2,0
HYROR VUOKRAT 28 137 118 400 20 361 17,2 46 400 64,9 -60,8
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 311 0
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 16 476 314 16 506 958 11 034 424 66,8 15 199 755 -7,7 -7,9

Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 13 786 702 12 121 947 8 355 905 68,9 11 589 248 -15,9 -4,4
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 6 575 687 3 672 613 2 845 143 77,5 4 430 900 -32,6 20,6
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 6 620 146 5 623 390 3 717 987 66,1 5 800 830 -12,4 3,2
HYROR VUOKRAT 430 227 198 700 293 262 147,6 492 500 14,5 147,9
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 1 496 891 1 089 400 983 725 90,3 1 589 400 6,2 45,9
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 28 909 654 22 706 050 16 196 022 71,3 23 902 878 -17,3 5,3

Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue
PERSONALKOSTNADER       * HENKILÖSTÖKULUT       * 5 940 165 5 457 387 3 465 814 63,5 5 381 732 -9,4 -1,4
KÖP AV TJÄNSTER PALVELUJEN OSTOT 6 660 340 7 344 973 4 093 244 55,7 7 420 000 11,4 1,0
MATERIAL o FÖRNÖDENHETER AINEET JA TARVIKKEET 1 884 725 1 917 950 1 239 427 64,6 1 918 000 1,8 0,0
HYROR VUOKRAT 95 482 139 500 78 157 56,0 139 500 46,1 0,0
ÖVRIGA KOSTNADER MUUT KULUT 270 019 552 000 178 690 32,4 552 825 104,7 0,1
VERKSAMHETSKOSTNADER TOIMINTAKULUT 14 850 730 15 411 810 9 055 331 58,8 15 412 057 3,8 0,0

*  Personalöverföringar mellan serviceområdena
   Henkilöstösirrot palvelualueiden välillä
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