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Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019
 Tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle vuosittain
annettavan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisena
pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista (KuntaL 121 § 4
mom.)
 Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti annetaan
väliarvio tilikauden 2019 toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta
 Pohjana tammi-elokuun välitilinpäätös, sairaanhoitopiirin
johtajan elokuun katsaus sekä tarkastuslautakunnan
työohjelman mukaiset arviointikokoukset
 Lisäksi käsitellään hallituksen vuoden 2018
arviointikertomuksesta antamaa lausuntoa ja esitetään eräitä
yleisiä arvioita kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuudesta.

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019
 Tarkastuslautakunta suosittelee, että toimintaa uudistettaessa
otetaan huomioon myös integraatio perusterveydenhuollon kanssa
(liittyy sote-uudistuksen jatkotyöhön).
 Tarkastuslautakunta suosittelee, että myös toimialueen 8
asiakastyytyväisyystulokset otetaan mukaan kuukausittaiseen
johtajan katsaukseen.
 Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan uuden talouden ja
toiminnan ohjausjärjestelmän valmistelutyöt ovat käynnistyneet ja
sujuneet hyvässä yhteistyössä jäsenkuntien edustajien kanssa.
 Välitilinpäätöksen perusteella näyttää siltä, että lastentautien
jonotilanne on korjaantumassa ja 97 % potilaista pääsi ajoissa
hoitoon (perinnöllisyyspoliklinikka).

Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019
 Tarkastuslautakunta kehottaa johtoa huolehtimaan siitä, että toimintaan
osoitetaan riittävät resurssit ja tuki silloin, kun kuormitus on
poikkeuksellisen suurta.
 Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa toteutui tyydyttävästi.
 Kiireellisistä lähetteistä 88 % käsiteltiin määräajassa ja hoito toteutui
tavoiteajassa 94 prosenttisesti. Kiireellisen hoidon tavoite ei toteutunut.
 Coxa Oy:lle ja TAYS Sydänkeskus Oy:lle ei ole annettu erivapautta
poiketa palvelusopimuksia koskevasta tavoitteesta.
 Sairauspoissaolojen määrä ei ole aloitetuista toimenpiteistä huolimatta
toistaiseksi kääntynyt vielä laskuun.

Yleistä sairaanhoitopiirin taloudesta
 Vuosikate on laskenut vuoden takaisesta 25,7 miljoonasta eurosta 14,6
miljoonaan euroon, mikä ei riitä kattamaan 17,2 miljoonan euron
suuruisia poistoja.
 Tällä mittarilla arvioituna sairaanhoitopiirin talous on epätasapainossa.
 Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että uusien tilojen käyttöönoton myötä
poistorasitus kasvaa lähivuosina voimakkaasti.
 Tuloslaskelmaa tullevat rasittamaan myös arvonalennukset käytöstä
poistetuista kiinteistöistä (esim. Kaivanto, Ylinen, Mänttä-Vilppula ja
Pitkäniemi).

Alijäämän kattaminen
 Taseen 31.12.2018 mukaan sairaanhoitopiirillä on katettavaa alijäämää
yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.
 Välitilinpäätösraportissa alijäämää ennustetaan kertyvän kuluvalta
tilikaudelta vielä 2,3 milj. euroa lisää.
 Taseen osoittama alijäämä on katettava suunnittelukaudella siten, että
taloussuunnitelma on tasapainossa tai ylijäämäinen.
 Sairaanhoitopiirin tulee vuoden taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kertynyt alijäämä katetaan.
 Tarkastuslautakunta tulee arvioimaan talouden tasapainotuksen
toteutumista sekä seuraa taloussuunnitelman riittävyyttä alijäämän
kattamisen näkökulmasta.

Toimialueiden talous
 Eräiden toimialueiden taloudellinen kehitys poikkeaa edelleen
huomattavasti suunnitellusta, mikä tuo haastetta koko
sairaanhoitopiirin taloudenpidolle.
 Tarkastuslautakunta suosittelee, että budjetoinnin tarkkuuteen,
talousarvion noudattamiseen, kustannuslaskentaan ja
palveluiden hinnoitteluun kiinnitetään huomiota.
 Talousarvioylityksiin tulee suhtautua kriittisesti erityisesti silloin,
kun suoritemäärät eivät ole kasvaneet.
 Delegoidun henkilöstöhallinnollisen päätösvallan käyttöön liittyy
myös vastuu käytettävissä olevien palkkamäärärahojen
riittävyydestä.
 Henkilökuntaa palkattaessa tulee varmistua siitä, että rahoitus on
varmalla pohjalla.

Kiitos!

