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1. Tarkastuslautakunnan väliarviointi
Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja kuntayhtymän
tarkastussäännössä. Lautakunta vastaa sairaanhoitopiirin hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta
valtuustolle. Sen tärkein tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tästä lautakunta antaa valtuustolle vuosittain
arviointikertomuksen.
Kuntalain (121 § 4 mom.) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle vuosittain
annettavan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä
arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman
mukaisesti tarkastuslautakunta tekee väliarvioinnin tilikauden 2019 toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta ja antaa sen valtuuston tiedoksi.
Väliarviointi perustuu tammi-elokuun välitilinpäätökseen, sairaanhoitopiirin johtajan elokuun
katsaukseen ja tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.
Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuodelle 2019 asetettujen toiminnan ja
talouden tavoitteiden toteutumista sekä hallituksen vuoden 2018 arviointikertomuksesta
antamaa lausuntoa sekä esittää eräitä yleisiä arvioita kuntayhtymän toiminnan
tuloksellisuudesta.

2. Tarkastuslautakunnan työskentely
Tarkastuslautakunta on edennyt toiminnassaan vuotuisen työohjelmansa mukaisesti.
Tilikautta 2019 koskevia kokouksia on 22.10.2019 mennessä pidetty viisi kappaletta.
Tarkastuslautakunnan kokousten aiheita ovat olleet mm. johtoryhmän raportointi,
tarkastuslautakunnan työohjelma, Tähtisairaala-hanke, toimialueen 8 toiminta, Tampereen
kaupungin tarkastuslautakunnan vierailu, palvelusopimusmenettelyn sekä talouden ja
toiminnan ohjauksen kehittäminen, tilintarkastajan työohjelma, laaturekisterit ja uusien
hoitomenetelmien arviointiprosessi, sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen, ehdotuksen
tekeminen tilintarkastajan valinnasta ja tarkastuslautakunnan väliarviointi.
Lisäksi tarkastuslautakunta osallistunut yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien
tapaamiseen Helsingissä.
Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita on pyydetty tarkistamaan
sidonnaisuustietonsa ja tekemään ilmoituksiin tarvittavat muutokset. Päivitetyt
sidonnaisuusilmoitusrekisteri saatetaan valltuustolle tiedoksi joulukuun 2019 kokouksessa.

3. Hallituksen lausunto vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin
havaintoihin
Sairaanhoitopiirin hallitus on 26.8.2019 antanut lausuntonsa edellisessä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Valtuusto käsitteli hallituksen lausunnon kokouksessaan
16.9.2019.
Tarkastuslautakunta suositteli vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että
johtamisjärjestelmää kehitettäessä ja arvioitaessa käytettäisiin tarvittaessa hyväksi
esimerkiksi Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan tai jonkin muun
johtamisen kehittämiseen erikoistuneen tahon asiantuntemusta.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että johtamiskoulutukseen on panostettu
erilaisten esimiehille suunnattujen johtamiskoulutusten muodossa.
Sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmään ei ole viime vuosina tehty suuria uudistuksia,
mikä on ymmärrettävää pitkään jatkuneen sote-valmisteluin johdosta. Hallitus toteaa
aivan perustellusti, että sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua syytä miettiä, miten
erikoissairaanhoidon kokonaisuutta sisäisesti johdetaan, käyttäen tarvittaessa myös
ulkopuolista asiantuntemusta.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että toimintaa uudistettaessa oteteaan huomioon myös
tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva integraatio perusterveydenhuollon kanssa.
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa todettiin, etttä potilaiden palvelukokemus
somaattisista toimialueista oli alhaisin toimialueella 8. Tarkastuslautakunta totesi, että
potilaiden palvelukokemuksen kehitystä toimialueella 8 on syytä seurata jatkossa.
Hallitus toteaa lausunnossaan, että vaikka valtuuston asettamaa tavoitetasoa ei saavutettu,
on palvelukokemuksen kehityssuunta positiivinen.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan toimialueen 8 muita toimialueita
heikompi tulos johtuu osaltaan muista toimialueista poikkeavasta mittausmenetelmästä
ja muita toimialueita huomattavasti laajemmasta vastausaineistosta.
Toimialueen 8 asiakastyytyväisyyden toteutumat ovat puuttuneet kuukausittaisesta
sairaanhoitopiirin johtajan katsauksesta. Tarkastuslautakunta suosittelee, että
toimialueen 8 asiakastyytyväisyystulokset otetaan mukaan kuukausittaiseen johtajan
katsaukseen.

Tarkastuslautakunta on esittänyt selvitettäväksi, voidaanko perussopimuksesta poistaa
määräys sairaanhoitopiirin talousarvion perustumisesta palvelusopimuksiin, koska
perussopimuksen kirjaimellinen noudattaminen on kuntalain vastaista siinä tilanteessa, että
palvelusopimuksien perusteella kannettavat tulot eivät kata kaikkia tarpeellisia ja tiedossa
olevia menoja.
Hallituksen mukaan on nimetty kuntajohtajien pientyöryhmän, johon kuuluu myös PSHP:n
virkamiesjohtoa (sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja ja hallintoylilääkäri) arvioimaan ja
valmistelemaan uutta sairaanhoitopiirin talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmää. Samassa
yhteydessä on tarkoitus arvioida perussopimuksen muutostarpeet. Perussopimuksen
muutos on tarkoitus hyväksyä sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa keväällä 2020.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan sairaanhoitopiirin uuden talouden ja
toiminnan ohjausjärjestelmän valmistelutyöt ovat käynnistyneet ja sujuvat hyvässä
yhteistyössä jäsenkuntien edustajien kanssa.
Tarkastuslautakunta on todennut, että lastentautien vastuualueella on hoitoon pääsyssä
ollut merkittäviä ongelmia (84 % pääsi ajoissa). Tarkastuslautakunta suositti selvittämään,
miksi hoito ei toteudu ajallaan.
Hallitus toteaa lausunnossaan, että lastentautien vastuualueella hoitoon pääsyn ongelma
rajoittui perinnöllisyyspoliklinikan toimintaan. Perinnöllisyysneuvonta on kuuulunut
hoitotakuuseurantaan vasta 2017 alusta lukien. Hallituksen lausunnon mukaan
perinnöllisyyslääketieteessä ei ole hankittavissa ulkoa ostettavaa kapasiteettia. Tilanteen
korjaamiseksi perinnöllisyyspoliklinikan lääkäriresurssia on lisätty. Lastentaudeilla hoitoon
yli 6 kuukautta odottaneita potilaiden määrä oli vähentynyt vuonna 2018 toukokuun lopun
84 potilaasta toukokuun 2019 lopun 25 potilaaseen. Odotusaikojen odetetaan edelleen
lyhentyvän vuoden loppuun mennessä niin, että hoitoon pääsyn aikarajat eivät ylity.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Välitilinpäätöksen perusteella tilanne näyttää siltä, että lastentautien jonotilanne on
korjaantumassa ja 97 % potilaista pääsi ajoissa hoitoon.
Tarkastuslautakunta esitti selvitettäväksi, mistä johtuu eräiden vastuualueiden
turvallisuuskuvamittarin jääminen alle 35 % (yhteensä 6 vastuualuetta). Hallituksen
mukaan asiaa koskeva selvitys on tarkoitus tehdä vuoden 2019 aikana.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunta käy läpi turvallisuuskuvamittaria koskevan selvityksen
johtopäätökset valmistellessaan vuoden 2019 arviointikertomusta.

Vuoden 2018 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota
sairauspoissaolopäivien määrän kasvuun. Poissaolomäärien nousua havaittiin tapahtuneen
erityisesti toimialueella 6.
Tarkastuslautakunta ehdotti, että sairauspoissaolomittareita kehitettäisiin niin, että
sairauspoissaoloille asetettaisiin määrätavoite muutoksen sijasta, jolloin saataisiin parempi
kuva poissaolojen määrästä suhteessa asetettuun tavoitteeseen ja voitaisiin tehdä
vertailuja myös muihin organisaatioihin sekä aikaisempiin vuosiin nähden.
Vertailukelpoisuuden parantamiseksi sairauspoissalopäiviä suositeltiin suhteutettavan
henkilöstömäärään eikä laskennallisiin vakansseihin.
Hallitus toteaa lausunnossaan, että on järjestetty sairauspoissaoloaiheisia seminaareja ja
tilaisuuksia, joissa tilannetta on pyritty analysoimaan ja suunniteltu toimia tilanteen
parantamiseksi. Eräs toimenpide on esimiesten käyttöön tullut sairauspoissaoloheräte, joka
ilmoittaa aktiivisen esimiestyön tarpeen sairauspoissaolopäivien lukumäärän ja kertojen
perusteella. Myös kevennetyn työn toimintamalli on otettu käyttöön poissolojen
vähentämiseksi. Lisäksi on kehitetty sairauspoissaoloja koskevaa raportointia ja lisätty
tiedottamista esimiehille.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunta pitää toimia sairauspoissolojen vähentämiseksi oikean suuntaisina,
vaikka poissaolojen määrä on edelleen hienoisessa kasvussa.
Myös esitetty sairauspoissaoloja koskevan mittariston ja tavoitteiden uudistaminen on
paikallaan.
Lautakunta seuraa mittariston ja tavoitteiden uudistamista jatkossa.
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että vastuualueista
mainemittarin heikoimmat tulokset olivat kirurgian vastuualueella (67 %) ja TULESvastuualueella (69 %). Tarkastuslautakunta on jo aiemmin esittänyt selvitettäväksi, miksi
osa toimi- ja vastuualueista saa mainemittauksessa jatkuvasti muita heikompia tuloksia.
Toimialueen 2 kirurgian vastuueella mainemittarin heikon tuloksen taustalla arvioidaan
olevan mm. jatkuvaa kiirettä, kuormittuneisuuden kokemusta, tunnetta huonosti annetusta
hoidosta, tilojen ahtautta ja epäkäytännöllisyyttä, esimiestuen puutetta ja henkilökunnan
psykososiaalista kuormitusta.
Gastroenterologian vastuualueella arvioidaan, että heikkoon kyselytulokseen
on vaikuttanut puutteellinen henkilöstömäärä suhteessa työn raskauteen. Lisäksi
vastuualueella on ollut sisäilmaongelmia, jotka ovat aiheuttaneet henkilöstölle sairastumista
ja edellyttäneen toiminnan uudelleen järjestelyjä. Hallituksen lausunnon mukaan edellä
lueteltuihin epäkohtiin on tehty parannuksia ja muun muassa yhdelle gastroenterologian
vastuualueen vuodeosastolle (GAS 2) on lisätty henkilöstöresurssia.

Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunta pitää ymmärrettävänä sitä, että eräillä vastuualueilla, joilla
kuormitusaste on huomattavan korkea, samalla kun työskentelyolosuhteissa on
parantamisen varaa, mainemittarin tulokset voivat olla heikot.
Tavoitteiston mainemittari on toteuttanut tehtävänsä, silloin kun sen avulla voidaan
havaita yksiköitä tai toimintoja, jotka toimivat äärirajoillaan. Hallituksen ja
sairaanhoitopiirin johdon tehtävänä on varmistaa toiminnalle riittävät resurssit ja antaa
muutakin tukea silloin, kun kuormitus on poikkeuksellisen suurta.

Tarkastuslautakunnan yhteenveto hallituksen lausunnosta:
Tarkastuslautakunta kiittää hallitusta selvityksistä vuoden 2018 arviointikertomuksessa
esitettyjen havaintojen johdosta. Havaintojen perusteella päätettyjä toimenpiteitä
voidaan pitää oikean suuntaisina.

4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi, elo-tammikuu 2019
Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa
Lähetteet hoidon tarpeen arvioimiseksi käsiteltiin 100 prosenttisesti 21 päivän kuluessa.
Hoidon tarve arvioitiin määräajan kuluessa 91 (95) prosenttisesti. Hoitoon pääsy tapahtui
kolmen tai kuuden kuukauden tavoiteajassa 99 prosenttisesti.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Hoitoon pääsy kiirettömässä hoidossa toteutui tyydyttävästi.
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti 100 % potilaista pääseen kiireelliseen hoitoon
30 päivän kuluessa ja kiireellisten hoidon lähetteet käsittellään 0-3 vuorokaudessa.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Lähetteistä 88 % käsiteltiin määräajassa ja hoito toteutui tavoiteajassa 94 prosenttisesti,
joten kiirellisen hoidon tavoitteita ei saavutettu.

Jäsenkuntien palvelusopimukset
Jäsenkuntien palvelusopimusten ennustetaan ylittävän tilauksen yhteensä 20,4 miljonalla
eurolla. Suurimmat ylitykset ovat toimialueella 3 (8,4 miljonaa euroa) ja toimialueella 8 (3,6
miljoonaa euroa). Palvelusopimuksia koskeva tavoite ei toteutunut elokuun tilanteen
mukaan eikä toteutune myöskään koko tilikaudella.
Suuri osa palvelusopimuksen ylityksestä on peräisin ostoista tytäryhtiöiltä
(Coxa Oy, Sydänkeskus Oy), joiden osuus ulkopuolisten palveluiden ostojen 13,7
miljoonan ylitysennusteesta on noin 11 miljoonaa euroa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Coxa Oy:lle ja TAYS Sydänkeskus Oy:lle ei ole
annettu erivapautta poiketa palvelusopimuksia koskevasta tavoitteesta.
Palvelukokemusmittari
Valtuuston asettaman tavoitteen mukaan vähintään 95 % vastaajista antaa
palvelukokemuksestaan arvosanan 4-5 (max. 5) sekä enintään 3 % annetuista
vastauksista on arvosanoja 1-2. Elokuun tilanteen mukaan toteutumat olivat 95,1 % ja 1 %,
joten tavoite saavutettiin.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Tarkastuslautakunta suosittelee, että myös toimialueen 8 asiakastyytyväisyystulokset
otetaan mukaan kuukausittaiseen sairaanhoitopiirin johtajan katsaukseen.
Asiakatyytyväisyyskyselyn vastausprosentti on edelleen varsin alhainen ja
toimialueittain vastausaktiivisuudessa on suuria eroja, mikä tuo epävarmuutta lukujen
tulkintaan.
Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, voitaisiinko asiakastyytyväisyystietojen
keruumenetelmiä kehittää esim. sähköisiä kanavia lisäämällä, jotta vastausaktiivisuutta
saataisiin nostettua ja vastaaminen olisi helpompaa.

Henkilöstö
Henkilöä kohden laskien sairauspoissaolopäiviä oli elokuun lopussa 11,79 päivää/henkilö,
kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 11,66 päivää henkilö.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Sairauspoissaolojen määrä ei ole aloitetuista toimenpiteistä huolimatta toistaiseksi
kääntynyt vielä laskuun.

Talous
Tilikauden tulos (ilman liikelaitosta) oli elokuun lopun tilanteen mukaan -2,5 miljoonaa
euroa, mikä poikkeaa selvästi laskennallisen talousarviotavoitteen 2,9 miljoonasta eurosta.
Tulostavoite jäi siten toteutumatta. Myöskään koko tilikauden tulostavoitetta ei
saavutettane, sillä välitilinpäätösraportissa ennustetaan koko tilikauden alijäämäksi 2,3
miljoonaa euroon. ICT-palvelujen ostojen odotetaan ylittyvän noin 3,4 miljoonalla eurolla.
Tarkastuslautakunnan arvio:
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.
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä
(alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA

31.12.2018

suunnittelukaudell
a katettava

151 370 701
24 486
1 989 407
-4 330 266

-2 340 859

149 054 329

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 2020
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kertynyt alijäämä katetaan.
Taloussuunnitelmaa laadittaessa on syytä ottaa huomioon myös vuodelta 2019 kertyväksi
arvioitu alijäämä, vaikka sen suhteen välittömiin toimenpiteisiin ei vielä tarvitsisikaan ryhtyä.
Tarkastuslautakunta tulee arvioimaan talouden tasapainotuksen toteutumista sekä seuraa
joulukuussa 2019 hyväksyttävän taloussuunnitelman riittävyyttä alijäämän kattamisen
näkökulmasta.

Myös hallituksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen
toteutumisesta sekä otettava kantaa voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyteen
talouden tasapainottamiseksi.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Sairaanhoitopiirin alijäämä on toistaiseksi vielä hallittavalla tasolla. Talouden tasapainon
saavuttaminen edellyttää kuitenkin määrätietoista päätöksentekoa ja konkreettisia
toimenpiteitä, jotta taloustilanne ei entisestään huonone.

Toimialueiden taloudelliset tavoitteet
Toimialueille ja palvelukeskukselle on delegoitu päätösvaltaa monissa palvelutuotannon
järjestämiseen liittyvissä asioissa. Toimialueilla ja palvelukeskuksella on esimerkiksi oikeus
eräitä johtotehtävia lukuun ottamatta palkata oma henkilöstönsä. Niillä on myös oma
sisäinen talousarvionsa ja delegoitua päätösvaltaa hankinta-asioissa.
Toimialueita ja palvelukeskusta voidaan siten pitää jossain määrin itsenäisinä
talousyksikköinä, joiden talouden toteutuma vaikuttaa koko sairaanhoitopiirin taloudelliseen
tulokseen. Kuten on aikaisemminkin todettu, joidenkin toimialueiden yli-/alijäämät
poikkeavat merkittävästi talousarvion luvuista.
Näyttää siltä, että talouden tavoitteilla ei kaikilta osin ole riittävää ohjausvaikutusta.
Myöskään budjetoidut menot ja tulot eivät aina vastaa suunnteltua toimintaa ja palveluiden
hintoihin on vuosien saatossa kertynyt vääristymiä.
Esimerkiksi toimialueen 4 tulos elokuun lopussa oli - 5,3 miljoonaa euroa, kun koko
tilikauden tulokseksi on budjetoitu 262 tuhatta euroa. Toimialueen toimintakulut olivat 9,4 %
suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Samoin toimialueen 4 henkilöstömenojen kasvu
vuoden aikana on ollut 5,9 %, mitä ei voi selittää pelkästään volyymin kasvulla
Toimialueen 2 tulos elokuun 2019 tilanteen mukaan tilikauden tulos oli -1,2 miljoonaa
euroa, mikä on selvästi heikompi kuin talousarvion mukainen tulos 317 tuhatta euroa. Ero
johtuu osin toimialueen 2 rakenteellisesta budjetointiongelmasta, joka on syntynyt, kun
toimialueelle siirrettiin uusia toimintoja, mutta toimintaan tarvittavia vakansseja tai
talousarviomäärärahoja ei kuitenkaan lisätty täysimääräisesti.
Tarkastuslautakunnan arvio:
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.

Palkkamenot
Talousarvion mukaan sairaanhoitopiirin palkkamenot (lukuun ottamatta erillisrahoitteista
toimintaa) ovat enintään talousarvion mukaiset. Elokuun lopussa palkkamenojen toteutuma
oli 200,1 miljoonaa euroa, mikä ylittää elokuun laskennallisen tavoitteen 7,2 miljoonalla
eurolla. Työn vaativuuden arviointi on otettu palkkajärjestelmänä käyttöön koko
sairaanhoitopiirissä, mikä on on lisännyt henkilöstömenoja erityisesti toimialueella 8.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Aikaisempina vuosina palkkamenojen toteutuma on ollut selvästi lähempänä asetettua
tavoitetta. Tarkastuslautakunta korostaa, että delegoidun henkilöstöhallinnollisen
päätösvallan käyttöön liittyy myös vastuu käytettävissä olevien palkkamäärärahojen
riittävyydestä. Esimerkiksi palkankorotuksista päätettäessä ja henkilökuntaa
palkattaessa tulee varmistaa, että päätösten edellyttämä rahoitus on varmalla pohjalla.
Liikelaitoksen tavoitteiden toteutuminen
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa toisen välitilinpäätöksen kohdalla alijäämää
on kertynyt 0,2 miljoonaa euroa. Koko vuuoden ylijäämätavoite on 0,25 miljoonaa euroa.
Liikelaitos käyttää soveltuvin osin sairaanhoitopiirin toiminta- ja talousmittareita
raportoinnissaan
Kuvantamispalvelujen hintoja alennettiin vuonna 2018 ja alennetut hinnat ovat edelleen
käytössä.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Suoritemäärän kasvu ja maltillinen kustannuskehitys ovat mahdollistaneet
kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen hintojen pitämisen vuoden 2018 tasolla.
Liikelaitoksen talous on osapuilleen tasapainossa. Liikelaitoksen kannattavuudesta ja
hinnoittelun kustannusvastaavuudesta tulee huolehtia myös jatkossa, jottei
tarpeettomasti subventoitaisi ulkoisten sopimusasiakkaiden ostoja.

Konserniyhtiöt
TAYS Sydänkeskus Oy:n ulkoinen myynti kasvoi 10 % ja myynti PSHP:n jäsenkunnille
kasvoi 5 %. Osaltaan kasvuun ovat vaikuttaneet toiminnalliset järjestelyt, kuten toimialueen
8 (Hatanpään) B5 osaston siirtyminen Sydänsairaalalle toukokuussa 2019. Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiirin Hämeenlinnassa sijaitsevan vuodeosaston henkilöstö oli siirtynyt
Sydänsairaalan palvelukseen jo vuoden 2018 alussa.
Tekonivelsairaala Coxa Oy:n suoritemärät ovat kasvaneet edelleen vuonna 2019. Kasvun
myötä on tehty uudelleen järjestelyjä kapasiteetin kasvattamiseksi. Leikkauksia on alettu
tehdä myös lauantaisin.

Vapaan hoitopaikan valinnan (VHV) perustella Coxaan tulevien potilaiden määrä on
edelleen kasvanut voimakkaasti. Potilaista jo 39 % on valinnut hoitopaikakseen Coxan
hoitopaikan vapaan valintaoikeuden perusteella.
Fimlab Laboratoriot Oy:n liikevaihto on kasvanut tammi-elokuussa 18 % edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu muodostuu suurilta osin PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymältä (PHHYKY) 1.12.2018 siirtyneestä liiketoiminnasta. Muu
liikevaihto on kasvanut noin 2 %.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Sairaanhoitopiirin kolmen tytäryhtion, TAYS Sydänkeskus Oy:n, Tekonivelsairaala Coxa
Oy:n ja Fimlab Laboratoriot Oy:n, toiminta laajenee edellen ja niiden kannattavuus on
pysynyt hyvällä tasolla. Osinkotuottojakin on odotettavissa. Omistajan tehtävä on
määrittää, mikä on yhtiöiden rooli sairaanhoitopiirin palvelutuotannossa ja missä määrin
yhtiöt voivat pyrkiä liiketoiminnalle tyypillisiin tavoitteisiin, kuten kasvuun, uusien
markkinoiden valtaamiseen ja voiton tavoitteluun.

Investoinnit
Talousarvion sitovaksi tavoitteeksi on asetettu, että investoinnit toteutuvat sitovien
määrärahojen mukaisesti.Tammi-elokuun investointimenojen toteuma on 50,2 miljoonaa
euroa ja ennuste koko vuodelle on 111,3 miljoonaa euroa. Talousarvion investointiosan
määrärahat ilman liikelaitosta ovat 118,3 miljoonaa euroa, joten investointeihin varattu
kokonaismääräraha näyttäisi riittävän, edellyttäen että loppuvuosi sujuu suunnitellusti.
Tarkastuslautakunnan arvio:
Elokuun tilanteen mukaan investointien sitovat määrärahat eivät ole ylittyneet.

5. Yhteenveto
Raportoiduista toiminnan ja talouden tavoitteista palvelukokemus toteutui asetetun
tavoitteen mukaisesti. Investointien toteutumaa ei ole tarkoituksenmukaista arvioida vielä
elokuun tilanteen perusteella. Muilta osin tulokset olivat lähellä vuoden 2018 toteutumia,
vaikka valtuuston asettamista tavoitteista hieman jäätiinkin.
Sairaanhoitopiirin talous on edelleen lievästi alijäämäinen. Tammi-elokuulta alijäämää
kertyi 2,5 miljoonaa euroa ja sen ennustetaan vuoden lopussa olevan 2,3 miloonaa euroa.
Taloutta rasittaa lisäksi aikaisemmilta tilikausilta periytyvä kumulatiivinen alijäämä 2,3
miljoonaa euroa, joka tulee kattaa tulevalla taloussuunnittelukaudella.
Tarkastuslautakunta on tammi-elokuun väliarvionnissaan arvioinut vain osaa toiminnan ja
talouden tavoitteista. Tarkempi analyysi toiminnan ja talouden tavoitteiden totetumisesta
johtopäätöksineen esitetään tilikautta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa, joka
annetaan keväällä 2020.
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