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1. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja ulkoinen tarkastus
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.
Valtuuston 28.8.2017 valitsemaan vuosien 2017-2020 tarkastuslautakuntaan kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Jäsen

Varajäsen

Pekka Anttila (pj), Tampere
Peter Löfberg (vpj), Tampere
Pirjo Mikkonen, Mänttä-Vilppula
Terttu Hiukkamäki, Urjala
Reetta Mathier, Pälkäne
Raili Naskali, Pirkkala
Reijo Kahelin, Orivesi

Kaisa Penny, Tampere
Timo Tuomisto, Ikaalinen
Niina Lahtinen, Orivesi
Marko Kivi, Ruovesi
Henna Hakala Mänttä-Vilppula,
Erja Silvennoinen, Kihniö
Pauli Kotalampi, Virrat

Tarkastuslautakunta on edennyt toiminnassaan vuotuisen työohjelmansa mukaisesti. Tilikautta 2018 koskevia kokouksia oli 10 kpl.
Hyväksymänsä työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä toimipisteisiin ja kuulee eri toimi- ja palvelualueiden toiminnasta vastaavia viranhaltijoita ja
muuta henkilökuntaa. Lautakunta on kokouksissaan kuullut sairaanhoitopiirin johtoryhmää
kuntayhtymän ajankohtaisista asioista
Tilikautta 2018 koskevien kokousten aiheita ja arvioinnin kohteita olivat mm. henkilöstöhallinnon ajankohtaiset asiat, hallituksen lausunto arviointikertomuksesta, työsuojelua koskevat kirjelmät, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, asiakas- ja potilastietojärjestelmien
uudistamishanke (UNA), taloushallinnon järjestäminen, toimialueen 2 toiminta, talous- ja
laskentapalvelut vastuualueen toiminta, toimialueen 7 toiminta, henkilöstö- ja asiakaspalvelut vastuualueen toiminta, perusterveydenhuollon yksikön toiminta, Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön toiminta, yhteistoimintayksikön toiminta, tilintarkastajan
työohjelma, tilintarkastajan väli- ja loppuraportointi, johtoryhmän raportointi sekä tilinpäätös
2018. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitusrekisteriä pidettiin ajan
tasalla.
Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui Hämeen ja Kaakkois-Suomen tarkastuslautakuntien
seminaariin Tallinnassa sekä yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen Turussa.
Lautakunnalla on ollut käytettävissä valtuuston, hallituksen ja johtokunnan pöytäkirjat, eri
vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat ja talousarviot, toimintakertomukset sekä henkilöstökertomukset ja tilintarkastajan raportit.
Kuntayhtymän valtuusto on valinnut tillikausien 2018–2019 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT, HT Esko Säilä.
Avustavina tilintarkastajina ovat toimineet JHT, HT Kati Mäntylä ja JHT, KHT Päivi Rintala.
Vastuunalainen tilintarkastaja on ollut kutsuttuna lautakunnan kokouksissa ja raportoinut
lautakunnalle tilintarkastuksen etenemisestä ja oleellisista tarkastushavainnoista.
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Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jonka tehtävänä
on valmistella tarkastuslautakunnan päätettävät asiat, avustaa tilintarkastajaa hallinnon ja
talouden tarkastuksessa sekä suorittaa kuntayhtymän hallinnon ja talouden jatkuvaa tarkastusta.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu sairaanhoitopiirin internet-sivulla.
Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustivat tarkastaja Kati Keskinen ja tarkastusjohtaja Jarmo Paananen, JHTT, joka toimi myös tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.

2. Sairaanhoitopiirin strategia ja sen siirtäminen käytäntöön
Vuoden 2018 talousarvio oli valmisteltu valtuuston lokakuussa 2015 hyväksymän ja vuoteen 2025 voimassa olevan strategian pohjalta.

Sairaanhoitopiirin eettisiä periaatteita ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen
arvostaminen ja vastuullisuus. Tavoitetilana 2025 on olla arvostetuin ja kasvava erikoissairaanhoidon palveluntuottaja, kansallisesti kilpailukykyisin ja kansainvälisesti tunnettu sairaala sekä hyvän hoidon, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen edelläkävijä.
Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia koostuu viidestä tavoitteesta, jotka ovat
-

jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito
kansallisesti vaikuttavinta ja kustannustehokkainta erikoissairaanhoitoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa
erinomainen osaavien ihmisten yhteisö
yliopistoyhteistyöhön perustuvat kansainvälinen tunnettuus valituilla tieteellisen tutkimuksen alueilla ja edelläkävijyys opetuksessa sekä täydennyskoulutuksessa
ammattimaisesti johdettu markkinaosuuttaan kasvattava palveluntuottaja mielekäs
työ elämän etulinjassa

Kullekin tavoitteelle on määritelty 3–4 toimenpidettä ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan.
Hyväksyessään vuoden 2018 talousarvion valtuusto kokouksessaan 11.12.2017 vahvisti
tilivelvollisia koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoiteasetannassa on käytetty tasapainotettua mittaristoa, jonka perusideana on mitata organisaation tilaa ja kehittymistä useasta eri näkökulmasta yhtäaikaisesti.
Tavoitteet on jäsennetty jaottelulla asiakkuus, prosessit, henkilöstö ja uudistuminen sekä
talous. Vuoden 2018 talousarviossa on esitetty 27 toiminnallista ja taloudellista tavoitetta,
joista valtuusto on asettanut sitoviksi 8. Mittaristo on laadittu vastaamaan sairaanhoitopiirin
strategiaa ja sitä on muokattu jonkin verran edellisvuodesta.
Hoidon laatua kuvaa suunnittelemattoman hoitojakson uusiutumisen mittari.
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Palvelukokemusmittarissa on erottelevana tekijänä huonojen arvioiden osuus. Kiireellisen
hoidon ja kiireettömän hoidon saatavuutta mitataan omina ryhminään.
Tytäryhtiöiden toimintaa arvioidaan sekä yhtiöille asetettujen tulostavoitteiden että sopimusohjauksen onnistumisen näkökulmasta.

Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet

Valtuuston asettamat ei-sitovat tavoitteet

Mainemittari

Johtaminen

Palvelukokemus

Omistajaohjaus

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa

Terveyskeskusten tyytyväisyys

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Palvelusopimusten toteutuminen

Kehityskeskustelut

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen

Palkkamenot

Terveyskeskusten tyytyväisyys

Tilikauden tulos

Kirurgian koulutuskeskuksen koulutukset

Investointien toteutuminen

Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
(readmission rate)
Hoitojaksotuottavuus
Infektioturvallisuus
Turvallisuuskulttuuri
Epikriisien eli hoitoyhteenvetojen lähettäminen
Täydennyskoulutus
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen opiskelu
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista (lähtötaso)
Kansainväliset yhteisjulkaisut vertaisarvioiduissa
julkaisusarjoissa
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
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3. Hallituksen lausunto vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin
Sairaanhoitopiirin hallitus on 28.5.2018 antanut lausuntonsa edellisessä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2017 arviointikertomuksessaan, että johtamista kuvaavalle tavoitteelle oli jäänyt tavoitearvo määrittämättä. Hallitus totesi, että valtuustolle tullaan
esittämään johtamista koskevan mittarin tavoitetaso vuodelle 2019.
Potilaiden tyytyväisyyden saatuun palveluun todettiin parantuneen toimialueilla 5 ja 7.
Hallituksen mukaan toimialueiden 5 ja 7 henkilökunnan lisäresursoinnit vaikuttavat positiivisesti potilaiden palvelukokemukseen.
Tarkastuslautakunnan mukaan tiedonkulussa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä oli edelleen kehittämistä. Tarkastuslautakunta esitti, että laaditaan terveyskeskusten tyytyväisyyskysely myös hoitotyön vastuuhenkilöille. Hoitotyön edustajien mukaan
ottamisen valmistelu annettiin hallintoylihoitajan ja hoitotyön johtajien harkittavaksi. Tiedonkulun parantamiseksi tammikuussa 2018 muun muassa järjestettiin hoitopalautteita koskeva yhteinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen kehittämispäivä.
Hallituksen lausunnon mukaan sairaanhoitopiiri kuntien kanssa pidettävässä pääneuvottelijakokouksessa toistuvasti esittänyt, että terveyskeskusten tyytyväisyysmittarin kysymyspatteristoa tulisi uudistaa, täsmentää ja monipuolistaa, mutta pääneuvottelijat eivät olleet
suostuvaisia ehdotukselle. Hallituksen mukaan asia otetaan uudelleen esille Perusterveydenhuollon yksikön (PETE) vastuualuejohtajan ja pääneuvottelijoiden kanssa kesäkuussa
2018.
Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan henkilöstön näkemykseen perustuen
välillisesti potilashoidon laatua. Mittaus perustuu kysymykseen ”Tuntisitko olosi turvalliseksi, jos olisit itse yksikössä hoidettavana?”. Tarkastuslautakunta esitti selvitettäväksi,
mistä johtuu eräiden vastuualueiden turvallisuuskuvamittarin jääminen välille 30 - 35 %.
Heikon tuloksen vastuualueita olivat gastroenterologia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kirurgia
ja Acuta. Hallituksen lausunnon mukaan Tules-vastuualueen heikkoon tulokseen saattoi
vaikuttaa, että vastaajia oli ainoastaan 35 vastuualueen hieman vajaasta 300 henkilöstä.
Muilta osin heikon tuloksen vastuualueille on yhteistä toiminnan päivystyksellinen luonne
sekä osastojen korkeat kuormitusasteet, potilaiden suuri määrä, vaikeahoitoisuus ja nopea
vaihtuvuus. Ensiapu Acutassa koetaan myös sekä henkisen että ruumiillisen väkivallan uhkaa erityisesti hoidettaessa moniongelmaisia päihtyneitä potilaita. Hallituksen lausunnossa
luetellaan useita toimenpiteitä, joilla prosesseja, resursointia ja ruuhkatilanteita hallitsemalla pyritään korjaamaan tilannetta.
Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2017 arviointikertomuksessaan huomiota palvelukeskuksen sairauspoissaolopäivien kasvaneeseen määrään. Hallituksen lausunnon mukaan
sairauspoissaolot kasvoivat eniten yli 60 ja 90 päivää kestäneissä poissaoloissa. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä kasvoi erityisesti ruokapalveluiden ja sairaalahuollon alueella.
Poissaolojen kasvun syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Tilanteeseen on pyritty vastaamaan esim. järjestämällä työterveysneuvotteluja, perustamalla työterveyshuollon
kanssa avokuntoutusryhmä, tekemällä työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä. Lisäksi työergonomiaan, työn tauottamiseen ja työoloihin on kiinnitetty huomiota.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota palvelukeskuksen tuloksen suureen poikkeamaan
verrattuna asetettuun tavoitteeseen ja totesi, että toimintakertomuksessa tulee esittää perustelut merkittäville poikkeamille. Hallitus toi lausunnossaan esille syyt poikkeamiin.
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Tarkastuslautakunta suositteli, että päätöksiä merkittävistä Fimlab Oy:n asemaan vaikuttavista toiminnallisista järjestelyistä ei tehtäisi ennen kuin valmisteltavana olleet sote-lait on
hyväksytty. Hallitus totesi sairaanhoitopiirin pitävän Fimlab Oy:n sidosyksikköasemasta
kiinni ja että mahdolliset yhtiön asemaan vaikuttavat päätökset tehdään tuleva sote- ja
maakuntalainsäädäntö sekä hankintalainsäädäntö huomioiden.
Tays Sydänkeskus Oy:tä koskevassa kappaleessa tarkastuslautakunta suositteli, että sairaanhoitopiiri käyttää riittävässä määrin sille kuuluvaa omistajaohjausvaltaansa
ja linjaa missä määrin ja millaista toimintaa sairaanhoitopiirikonserni harjoittaa
kuntayhtymän alueen ulkopuolella. Hallitus viittaa lausunnossaan konserniohjeeseen sekä
omistajapolitiikan ja yhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet –dokumentissa esitettyihin
linjauksiin. Ohjeistuksen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta.
Tarkastuslautakunta edellytti vuoden 2017 arviointikertomuksessaan, että kuntayhtymän
talousarvioon otetaan talousarvion täydellisyysperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän rahan
käyttö ja lähteet kokonaisuudessaan. Samoin todettiin, että tarpeelliset muutokset talousarvioon tehdään tilikauden aikana ja että talousarvion merkitys talouden ja toiminnan keskeisenä ohjausvälineenä tunnistetaan. Hallitus viittaa lausunnossaan perussopimukseen,
jonka mukaan sairaanhoitopiirin tulojen tulee perustua palvelusopimuksiin. Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntalain talousarviota koskevat määräykset ovat perussopimusta velvoittavampia. Toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa talousarviota ja täsmentävät sitä,
mitä toimielimelle osoitetulla määrärahalla tavoitellaan. Vuoden 2018 talousarvio muutoksineen on jo käsitelty tarkastuslautakunnan esittämällä tavalla.
Tarkastuslautakunta totesi, että sairaanhoitopiirin tulee omistajaohjauksen keinoin huolehtia siitä, että myös osakkuusyhtiöiden toiminta on tehokasta, vaikka toiminta olisikin markkinamekanismin ulottumattomissa. Hallituksen lausunnossa todetaan, että hintoja koskevia
tarkastuksia on tehty. Tarkastelussa todettiin, että kohonneet kustannukset eivät johtuneet
hintojen noususta vaan tilatuista kalliimmista tuotteista. Myös sisäisen tarkastuksen resurssia on suunnattu osakkuusyhtiöiden palvelutuotannon seurantaan.
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa todetaan, että PSHP:n sairauspoissaolojen määrä oli
muihin yliopistosairaanhoitopiireihin verrattuna korkea. Tarkastuslautakunta esitti, että laadittaisiin ja toteutettaisiin toimenpideohjelma sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi
sekä asetetaan sairauspoissaoloille myös määrätavoite, joka voisi olla lähellä esim. Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien vuosittaisia toteutumia. Hallituksen lausunnossa väitetään, että vertailutietona olevista Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin sairauspoissaololuvuista puuttuvat omailmoitukseen perustuvat sairauspoissaolotiedot, mikä ei pidä paikkaansa. Vuoden 2017 arviointikertomuksen vertailutietojen oikeellisuus on varmistettu ja lukuja verrattu keskenään yhdenmukaisella tavalla.
Sairaanhoitopiirin valtuusto merkinnyt hallituksen vuoden 2017 arviointikertomusta koskevavan lausunnon tiedoksi kokouksessaan on 8.10.2018.

Edellisen arviointikertomuksen johdosta annettuja selvityksiä voidaan pitää pääosin riittävinä ja havaintojen perusteella päätettyjä toimenpiteitä oikean suuntaisina.

23.4.2019

7

4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Jäljempänä luvuissa 4.1–4.4 arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista
sairaanhoitopiiritasolla ilman kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitosta.
4.1 Johtaminen
Johtaminen
Vuoden 2018 talousarviossa oli näkökulmana mukana johtaminen. Johtamisessa onnistumista oli määrä mitata kaikkien BSC–mittareiden yhteistuloksen perusteella.
Toimialueen tulos lasketaan mittarien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen onnistumistavoitteelle valtuusto määrittää tavoitetason. Talousarviossa todetaan, että ”johtamisen onnistumistavoitteelle valtuusto määrittää tavoitetason”. Valtuusto ei ole määrittänyt mittarille
tavoitetasoa. Tästä huolimatta toimintakertomuksessa kerrotaan, että tavoitetasoa ei saavutettu ja että mittarin sairaanhoitopiiritasoinen toteuma oli 2,0. Painotettuun keskiarvoon ei
ole laskettu investointien toteutumista.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Johtamista kuvaavan tavoitteen toteutuminen raportoitiin toista kertaa. Sairaanhoitopiiritasoisen toteutuma oli tyydyttävä. Johtamisessa onnistui parhaiten Tays Sastamala tuloksen oltua 3,8 pistettä.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että johtamisjärjestelmää kehitettäessä ja arvioitaessa
käytettäisiin tarvittaessa hyväksi esimerkiksi Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan tai jonkin muun johtamisen kehittämiseen erikoistuneen tahon asiantuntemusta.
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Omistajaohjaus (konserniyhtiöiden sisäinen ohjaus)
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Sairaanhoitopiirin antaman konserniohjauksen seuranta:

Ei

Tyydyttävä

Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden (Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy, FimLab Laboratoriot Oy) asetetut tulostavoitteet toteutuvat ja lisäksi Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n
jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity.

Coxa Oy:n, Fimlab Laboratoriot Oy:n tulokset ylittivät niille asetetut tavoitteet. Sen sijaan
TAYS Sydänkeskus Oy:n tulostavoite ei toteutunut.
Sekä Coxa Oy:n että TAYS Sydänkeskus Oy:n jäsenkuntalaskutukset ylittivät selvästi palvelusopimuksensa, joten tavoitetta ei saavutettu. Coxa Oy:n myynti jäsenkunnille ylitti palvelusopimuksen 2,1 %:lla ja TAYS Sydänkeskus Oy:n 1,7 %:lla.

4.2 Asiakasnäkökulma
Potilaan palvelukokemus
Sairaanhoitopiirin strategiaan sisältyy lupaus hyvästä palvelukokemuksesta, johon sairaanhoitopiirin henkilökunta sitoutuu. Tavoitteen saavuttamiseksi sairaanhoitopiiri kehittää toimintaansa ja palvelutuotantoaan potilaspalautteiden perusteella ja asiakkaiden tarpeiden
mukaiseksi.
Potilaiden palvelukokemusmittauksen tulokset perustuvat 21 374 vastaukseen. Palvelukokemusmittarissa on erottelevana tekijänä huonojen arvioiden osuus. Arvosanojen 4 ja 5
tavoitetaso oli 95 prosenttia.
Palvelukokemusta mitattiin tiedustelemalla potilaan antamaa arvosanaa hoidon laadusta,
saadusta kohtelusta, koetusta turvallisuudesta hoidon aikana, yhdessä potilaan kanssa
tehdyistä hoitoa koskevista päätöksistä sekä hoidosta saadun tiedon ymmärrettävyydestä.

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Vähintään 95 % annetuista vastauksista on ”osittain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5) sekä enintään 3 % annetuista
vastauksista on ”täysin tai osittain eri mieltä” (arvot 1 tai 2)

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Hyvä palvelukokemus johtaa siihen, että potilaat valitsevat
PSHP:n yksiköitä erikoissairaanhoidon hoitopaikoiksi.
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Potilaiden palvelukokemuksesta antamat arvosanat 4 tai 5 asteikolla 1–5,
vuodet 2016–2018

100
95
90

2016
2017

85

2018

Tyytyväisyys saatuun palveluun oli pääosin hyvällä tasolla. Tavoitteesta jäivät ainoastaan
toimialueet 5 ja 8. Toimialueen 5 (psykiatria) kohdalla alhaisempien arvosanojen syynä voi
olla osin toiminnan luonne. Toimialue 8 (Hatanpää) on tullut uutena alueena mukaan vertailuun eikä sitä voida verrata aikaisempiin vuosiin.
Edellisvuoteen verrattuna tulostaan ovat parantaneet toimialueet 1, 3 ja 6.
Osana palvelukokemusta mitattiin huonojen arvioiden osuutta. Tavoitteena oli, että enintään 3 % annetuista vastauksista on arvoja 1 tai 2 asteikolla 1–5. Heikkoja arvosanoja annettiin yli raja-arvon toimialueilla 5 ja 8.

Potilaiden palvelukokemus heikentyi 1 prosenttiyksikön verran edellisvuoteen verrattuna. Somaattisista toimialueista tyytyväisyys oli alhaisin toimialueella 8 (Hatanpää),
joka on liittynyt sairaanhoitopiiriin vuoden 2018 alusta. Toimialueen 8 potilaiden palvelukokemuksen kehitystä on syytä seurata jatkossa.
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Palvelusopimusten toteutuminen

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla sopimusten/tilausten mukaisesti. Toteuma
(€) koko sopimuksesta +/- 1 % sairaanhoitopiiri tilaajittain ja
kokonaistoteuma toimialueittain +/- 3 %.

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat jäsenkuntien ja ulkopuolisten kuntien
sekä muiden sairaanhoitopiirien kanssa solmitut palvelusopimukset. Tavoite on, että talousarvion toimintatuotot perustuvat niihin tuloihin, joista sopimusneuvotteluissa kuntien
kanssa on sovittu.

Palvelusopimusten toteutuma %, tuottajittain 2016-2018
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Kuntayhtymätasolla palvelusopimukset ylittivät tavoitteen neljällä prosenttiyksiköllä, kun
edellisvuonna palvelusopimukset ylittyivät 6 %.
Suurimmat palvelusopimuksen ylitykset olivat toimialueilla 8 (11 prosenttiyksikköä) ja Tays
Valkeakoskella (114 prosenttiyksikköä).
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Alkuperäisen talousarvion perusteena olleet palvelusopimukset toteuman vertaaminen niihin vuoden 2018 osalta

Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 7
Toimialue 8
Tays Sastamala
Tays Valkeakoski
Yhtymähallinto
PSHP ilman liikelaitosta

Tilaus 2018
75 944
87 893
99 699
84 499
43 790
35 204
70 942
8 542
20 480
87 900
614 893

Toteuma
78 975
97 234
106 051
86 998
48 766
34 939
76 831
9 567
26 508
95 140
661 009

Toteuma %
104
111
106
103
111
99
108
112
129
108
107

Palvelusopimusten toteutumaa verrataan tilikauden aikana muutettuihin sopimuksiin.
Tulos olisi ollut heikko, jos tuloksia olisi verrattu palvelusopimuksiin ennen talousarviomuutosta.
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin talousarvion tulee perustua
palvelusopimuksiin. Palvelusopimusten yhteissumma on kuitenkin ollut pienempi, kuin
mikä on ollut arvio todellisesta palvelukäytöstä. Perussopimuksen määräystä ei ole
voitu sellaisenaan noudattaa, koska talousarvion laadinnassa on noudatettava kuntalakia ja talousarvion täydellisyysperiaatetta.
Tarkastuslautakunta esittää 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.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Hoidolliset vastuualueet: vastauksista vähintään 80 %
vastaajista on arvosanoja 4–5 (asteikko 1–5).

Ei

Tyydyttävä

Ei-hoidolliset vastuualueet: vastauksista vähintään 70 % on
arvosanoja 4–5 (asteikko 1–5).
Pitkä:
Asiakkaan asettamat laatuvaatimukset täyttyvät.
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Sisäisen palvelukyvyn toteutumisen mittarilla mitataan sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä
saatuun palveluun. Mittarin kysymykset liittyvät palveluiden saatavuuteen, odotustenmukaisuuteen ja asiakkaan kokemaan kokonaistyytyväisyyteen.
Mittauksessa ovat mukana tehohoidon vastuualue toimialueelta 7 sekä palvelukeskuksen
ja kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen vastuualueet.
Palvelukykyä koskevassa mittauksessa vastauksia saatiin 1 930 kappaletta (1 520 kpl). Yhteen laskien 67 % vastanneista (69 %) antoi palvelukyvystä arvosanan 4–5 asteikolla 1–5.
Hoidolliset vastuualueet ylittivät ryhmätasolla niille asetetun tyytyväisyystavoitteen. Ei-hoidollisten vastuualueiden vastaajista 65 % antoi arvosanan 4–5, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 70 %:sta.
Vähiten arvosanoja 4 ja 5 annettiin palvelukeskuksen TKI-keskuksessa (tutkimus-, kehittäminen ja innovaatio) 55 % (ei vertailukohtaa vuodelle 2017) tuottamista sisäisistä palveluista.
Kokonaisuutena tulos oli hieman edellisvuodetta heikompi ja alle asetetun tavoitteen.
Mittaus perustuu kerran vuodessa tehtävään kirjalliseen kyselyyn. Kyselyt tehdään kohdennettuina asiakaskyselyinä.
Terveyskeskusten tyytyväisyys
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Vähintään 90 % annetuista vastauksista on ”osittain tai täysin samaa mieltä” (4 tai 5).

Ei

Heikko

Pitkä:
Perusterveydenhuolto suosii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
yksiköitä valitessaan yhdessä potilaan kanssa erikoissairaanhoidon hoitopaikkaa.

Mittarilla mitataan terveyskeskusten tyytyväisyyttä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kliinisiin
palveluihin. Mittaus perustuu perusterveydenhuollon ylilääkäreiden laatimaan sähköiseen
tyytyväisyyskyselyyn. Kokonaisarvosana muodostuu kaikkiin väittämiin annettujen vastausten perustella. Kuhunkin kysymykseen saatiin vastaus noin 50 terveyskeskuksen edustajalta.
Kyselyssä oli kymmenen väittämää, jotka koskivat mm. epikriisien saapumista sähköisinä,
epikriisien tietosisältöä ja hyödyntämistä, jatkohoidon järjestämiseen liittyvää tiedonkulkua
ja vastuuta, potilaan lääkitystä, sairaanhoitopiirin konsultaatioita, erikoissairaanhoidon saatavuutta, hoitoon ottamisen kriteerejä sekä hoidon ja tutkimusten tuottamaa hyötyä.
90 % vastaajista antoi arvosanan 4–5 kysymykseen ”erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja
hoidosta oli hyötyä potilaani hoidossa”, joten tältä osin tulos oli tavoitteen mukainen. Muiden 9 kysymyksen kohdalla tyytyväisyystavoitetta ei saavutettu.
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81 % vastaajista antoi arvosanan 4–5 asteikolla 1–5 väittämään ”erikoissairaanhoidon hoitoon oton kriteerit ovat hoidon perusteiden mukaiset”, 84 % väittämään ”sairaanhoitopiirin
puhelinkonsultaatioita ja sähköisiä konsultaatioita on helposti saatavissa” ja 76 % väittämään ”potilaan tarvitsema sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidollinen tutkimus ja hoito ovat
sujuvasti saatavissa”.
Muilta osin vastausten toteutumaprosentit olivat heikompia. Esimerkiksi väittämän ”saan
itselleni tiedon, että jatkohoidon käynnistyminen on vastuullani” vastauksista 36 % (33 %)
oli arvosanoja 4 tai 5.
Edellisvuotta tyytyväisempiä oltiin sairaanhoitopiirin puhelinkonsultaatioiden ja sähköisten
konsultaatioiden saatavuuteen.

Terveyskeskusten tyytyväisyyskyselyn väittämän ”saan itselleni tiedon, että jatkohoidon käynnistyminen on vastuullani” vastauksista 36 % (33 %) oli arvosanoja 4 tai 5
asteikolla 1-5. Tulos oli vain 3 prosenttiyksikköä parempi kuin vuotta aikaisemmin,
joten tiedonkulussa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on edelleen kehittämistä.
Tarkastuslautakunta uudistaa aikaisemmassa arviointikertomuksessa tekemänsä
esityksen, että laaditaan terveyskeskusten tyytyväisyyskysely myös hoitotyön vastuuhenkilöille.

Kirurgian koulutuskeskuksen ja Taito-keskuksen koulutukset
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Ulkopuolinen myynti on vähintään edellisen vuoden tasolla.

Ei

Hyvä

Pitkä:
Koulutustilojen käyttöaste on 85 % (pois lukien sulkuajat).
Ulkopuolisen myynnin osuus on 50%.

Mittarilla kuvataan yhdistettynä sairaanhoitopiirin oman kirurgian koulutuskeskuksen ja kolmasosan osuudelta Tampereen yliopiston omistaman taitokoulutustilan käyttöastetta sekä
ulkopuolisten toimijoiden osuutta tilojen käytöstä. Tavoite on asetettu ensimmäistä kertaa
vuodelle 2016.
Toteutunut tilojen käyttöaste oli 67 % (53 %), mikä jäi asetusta tavoitteesta, mutta oli edellisvuotta parempi. Ulkoisen myynnin osuus 91 % (73 %) oli yli tavoitteen.
Tavoite on kirjattu saavutetuksi, vaikka valtuuston asettama pitkän ajan tavoite on toteutunut vain osittain (tilojen käyttöaste jäänyt tavoitteesta).
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4.3 Prosessinäkökulma
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen (readmission rate)
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Ei

Heikko

Pitkä:
Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuvat niin, etteivät ennakoimattomat sisäänotot kuluta hoitoresursseja ja aiheuta
suunnitellussa toiminnassa hukkaa.
Paras yliopistosairaala vuonna 2019

Mittarilla mitataan 30 päivän sisällä hoitojakson päättymisestä tapahtuvia ennakoimattomia
hoitojakson uusiutumisia ja sairaalaan ottoja.
Ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumisesta annettu tavoite jäi toteutumatta, koska
määrä kasvoi vertailussa kolmeen edelliseen vuoteen. Paluita tapahtui 30 vuorokauden kuluessa 9 %, mikä on yhden prosenttiyksikön suurempi kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo. Tavoitteeseen ei yltänyt mikään sairaanhoitopiirin yksiköistä.
Ennakoimattomia sairaalaan paluita oli prosentuaalisesti vähiten toimialueella 3 (5 %) ja
eniten toimialueella 2 (15 %) sekä toimialueilla 5 ja 8 (11 %).
Vastuualueista eniten ennakoimattomia paluita oli syöpätautien vastuualueella (22 %). Tulos heikkeni 3 prosenttiyksikköä kolmen edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna.

Ennakoimattomat sairaalaan otot ovat lisääntyneet. Tavoitteena tulee edelleen olla,
että yhä harvempi potilas joutuu muun kuin suunnitellun hoidon vuoksi palaamaan
sairaalaan.
Toimivalla tiedonkululla ja terveyskeskusten kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan
vaikuttaa ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumiseen.

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiosta toteutuu 100 % määräajan mukaan, yksikään ei toteudu
alle 95 %
- Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen
- Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen
- Hoitoon pääsy

Kyllä

Tyydyttävä
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Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen ja hoitoon pääsy tapahtuvat terveydenhuoltolain mukaisissa määräajoissa.
Lyhyt:
Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Pitkä:
Potilaat saavat tarvitsemansa hoidon sujuvasti ja oikea-aikaisesti.

Hoidon saatavuutta kiireettömässä hoidossa arvioidaan kolmen osion yhteistuloksen perustella. Tavoitteen saavuttamisen kriteerit ovat:
·
·
·

Onko hoidon tarpeen arviointi alkanut 21 päivän kuluessa (kriteerit täyttävän) lähetteen saapumisesta?
Onko hoidon tarpeen arviointi toteutettu kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta ja lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta?
Onko hoitoon pääsy toteutunut viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ja lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun
lääkäri on tehnyt päätöksen perustellusta lääketieteellisestä hoidosta?

Tavoite toteutui tyydyttävästi. Lähetteet hoidon tarpeen arvioimiseksi käsiteltiin 100 prosenttisesti 21 päivän kuluessa. Hoidon tarve arvioitiin määräajan kuluessa 95 prosenttisesti. Hoitoon pääsy tapahtui kolmen tai kuuden kuukauden tavoiteajassa 99 prosenttisesti.
Hoitoon pääsyssä toimi- tai vastuualueiden ainoastaan toimialueella 4 hoitoon pääsy viivästyi muita alueita enemmän (92 % pääsi ajoissa).

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa toteutui lähes tavoitteen mukaisesti.
Toimialueella 5 ja Tays Sastamalassa tavoite kuitenkin toteutui 100 prosenttisesti. Hoitoon pääsy asetettujen mitattavien tavoitteiden mukaisesti on potilaan kannalta tärkeä
asia. Asiakaskokemuksen kannalta on myös tärkeää, että potilas tietää koska hänelle
on varattu aika, vaikka odotusaika jossain tapauksessa venyisikin. Tarkastuslautakunta
esittää, että toimialueilla siirrytään vaiheittain kohti jonottomuutta.
Lastentautien vastuualueella on hoitoon pääsyssä ollut merkittäviä ongelmia (84 %
pääsi ajoissa). Tarkastuslautakunta suosittaa selvittämään, miksi hoito ei toteudu ajallaan.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle hoito toteutuu
100 prosentissa neljän viikon kuluessa

Kyllä

Heikko

Lyhyt:
Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
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Pitkä:
Vakavien sairauksien, erityisesti syövän hoidon tulokset ovat
parhaat mahdolliset.

Tavoitteen saavuttamista arvioidaan tarkastelemalla kiireellisten lähetteiden käsittelyaikaa
sekä aikaa, jonka kuluessa potilas pääsee hoitoon lähetteen saapumisesta.
Tavoite potilaan pääsystä kiireelliseen hoitoon neljän viikon kuluessa ei sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Tulos sairaanhoitopiirin tasolla oli heikompi kuin vuonna 2017 mutta kuitenkin parempi kuin vuonna 2015. Vuonna 2018 kiireellisen hoidon tavoiteaika toteutui 93prosenttisesti, kun vuotta aikaisemmin toteutuma oli 94 % (96 % vuonna 2016). Toimialueista parhaaseen 97 %:n lukemaan ylsi toimialue 4 ja 95 %:n tulokseen ylsi toimialue 1.
Vastuualueittain toteutumat vaihtelivat 79 (Hatanpään neurologian ja fysiatrian vastuualue)
ja 100 %:n (nuorisopsykiatrian vastuualue) välillä, kun edellisvuonna vaihteluväli oli 96–100
%.
Kuvaajassa Valkeakosken aluesairaalan lukuja on verrattu Tays Valkeakoskeen ja Vammalan aluesairaalan lukuja Tays Sastamalaan. Toimialueella 8 (Hatanpää) ei ole vertailtavia
lukuja aikaisempiin vuosiin.
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa 2016-2018
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Hoitojaksotuottavuus
DRG eli Diagnosis Related Groups on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä.
DRG-piste (painotettu hoitojakso) kuvaa sairaalan tuotantovolyymia kustannuspainotettuina
hoitojaksoina huomioiden myös hoidon vaikeusasteen. Menetelmässä kukin hoitojakso kerrotaan hoidon vaativuutta kuvaavalla DRG -painolla. DRG–paino puolestaan on DRG-ryhmän hoitojaksojen keskimääräisen kustannuksen ja kaikkien hoitojaksojen keskimääräisen
kustannuksen suhde. Lopputuloksena saatavassa DRG -pisteessä yhdistyvät annettu hoito
ja kustannuspaino suhteessa muihin hoitoihin (vaativuus).
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitojaksotuottavuutta mitataan DRG-pisteen hinnalla. Mittareissa käytetään samaa tietoa, jolla Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa
vuosittaisen sairaaloiden tuottavuusvertailun.

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse (kustannukset per
painotettu hoitojakso).

Ei

Huono

Pitkä:
Sairaanhoitopiirin tuottavuus verrattuna muihin yliopistosairaaloihin paranee.

Vuonna 2018 hoitojaksotuottavuutta mitattiin toimialueilla 1–5 ja 7 sekä Tays Sastamalassa
ja Tays Valkeakoskella.
Hoitojaksotuottavuus heikkeni edellisvuodesta. Koko PSHP:n tasolla DRG-pisteen hinta oli
2 % edellisvuotta korkeampi.
Hoitojaksotuottavuus nousi toimialueella 2 ja pysyi samana Tays Valkeakoskella. Muilla
alueilla hoitojaksotuottavuus laski. Merkittävimmät DRG-pisteen hinnan nousut olivat Tays
Satamalassa (19 %) ja toimialueella 4 (6 %).
Toimialueella 5 ja toimialueen 4 lastenpsykiatrian vastuualueella hoitojaksotuottavuutta mitattiin vertaamalla potilaskohtaisia kustannuksia edelliseen vuoteen. Toimialueella 5 potilaskohtaiset kustannukset nousivat edellisvuodesta 3 %:lla ja lastenpsykiatrian
vastuualueella nousua oli 2 % edellisvuoteen verrattuna.
DRG-pisteen deflatoitu hinta 2017–2018
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MRSA:n torjunta
Antibiooteille vastustuskykyisiä stafylokokkeja kutsutaan metisilliinille resistenteiksi Staphylococcus aureuksiksi eli MRSA:ksi. Stafylokokki voi aiheuttaa vakavia infektioita (leikkaushaavainfektio, keuhkokuume) erityisesti sairaalapotilaille. MRSA -infektion saavat
tavallisimmin sairaalapotilaat, jotka ovat iäkkäitä tai vaikeasti sairaita, tai joilla on avoimia
haavoja tai katetreja. Sairaalassa saadut MRSA -infektiot voivat olla vakavia.
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairaalassaoloaikana syntyneet tartunnat puolittuvat.

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Vuosittain sairaalahoitoon ja pitkäaikaishoitoon liittyvät tartunnat puolittuvat verrattuna edelliseen vuoteen ja koko
sairaanhoitopiirin alueella tartunnoissa päästään muun Suomen tasolle.

MRSA -tartuntoja havaittiin PSHP:n sairaaloissa vuonna 2018 yhteensä 43 kappaletta, kun
niitä edellisvuonna esiintyi 41 tapausta. Tavoitetta puolittaa tartuntojen määrä ei siten sairaanhoitopiiritasolla saavutettu ja tavoite jäi saavuttamatta. Toimialueella 4 ja Tays Sastamalassa tartuntojen puolittamistavoitteessa kuitenkin onnistuttiin. Toimialueella 8 on ollut
eniten tartuntoja (15 kpl), ja näitä ei ole aiempina vuosina laskettu sairaanhoitopiirin yhteislukumäärään. Myös toimialueella 3 ovat tartuntojen määrät lisääntyneet 50 %. Toimialueella 7 MRSA –tartuntojen määrä lisääntyi kahdella tapauksella nousten yhdestä
tapauksesta kolmeen (200 %).

MRSA tartuntojen määrä on lähtenyt viimevuotisen laskun jälkeen jälleen nousuun. Erityisen paljon tartuntoja oli toimialueella 8 (Hatanpää).
Suuri osa MRSA -tartunnoista on peräisin muualta kuin erikoissairaanhoidosta. Vaikka
haasteellista tartuntojen puolittamistavoitetta ei saavutettukaan, voidaan todeta, että terveydenhuollon eri osapuolet ovat tehneet paljon työtä tilanteen kohentamiseksi. Yhteistyön, koulutuksen ja toimivan tiedonkulun avulla voidaan tartuntoja edelleen vähentää.

Turvallisuuskulttuuri

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 53 % vuonna 2018.

Ei

Hyvä

Pitkä:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.
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Turvallisuuskulttuuri on organisaation rakenteisiin, sosiaalisiin prosesseihin ja yksilön käsityksiin juurtunut tapa toimia niin, että organisaatiossa vallitsee tahto ja kyky ymmärtää toimintaan liittyviä vaaroja sekä pyrkimys hallita niitä ennakoivasti. Mittarilla mitataan
sairaanhoitopiirin henkilökunnan turvallisuuskuvaa. Mittarin kysymyksenä on: ”minulla olisi
turvallinen olo, jos minua hoidettaisiin täällä/yksikössäni potilaana”, johon pyydettiin antamaan arvosana asteikolla 1–5. Turvallisuusindeksiluku lasketaan vähentämällä vastausten
4–5 määrästä vastausten 1–2 määrä.
Turvallisuuskulttuuri-indeksi 2018
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Heikoin henkilökunnan turvallisuuskuva oli toimialueella 6, jossa vastausten perusteella
laskettu indeksiluku oli 28 %. Muita tavoitteen alittaneita toimialueita olivat toimialue 2 (tulos 36 %), toimialue 5 (42 %), toimialue 7 (48 %) ja toimialue 8 (49 %)kun tavoitteena oli
indeksiluku 50 %. Muilla toimialuilla tavoite saavutettiin. Myös koko sairaanhoitopiirin yhteenlaskettu tulos 54 % oli yli tavoitteen.
Toimialueiden sisällä oli myös huomattavia vastuualuekohtaisia eroja. Eräillä potilashoidollisilla vastuualuilla tulos oli huomattavan heikko. Alle 50 prosentin tavoitteen alittavia vastuualueita oli yhteensä 11, heikoimpina gastroenterologian (14 %) ja hoivapalvelujen (18
%) vastuualueet. Korkeimmat tulokset saatiin sisätautien (83 %) ja korva-, nenä- ja suusairauksien (78 %) vastuualueilta.

Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan henkilöstön näkemykseen perustuen välillisesti potilashoidon laatua. Turvallisuuskulttuuri-indeksin tuloksen perusteella voidaan tulkita, että suuri osa toimialueiden henkilöstöstä ei tuntisi oloaan
turvalliseksi, jos olisi itse yksikössä hoidettavana. Tarkastuslautakunta esittää uudelleen selvitettäväksi, mistä johtuu eräiden vastuualueiden turvallisuuskuvamittarin jääminen alle 35 % (yhteensä 6 vastuualuetta).
Kiinteistöihin liittyvät ongelmat (esim, teho-osaston vesivahinko) eivät näytä vaikuttaneen henkilöstön turvallisuuskuvamittarin tulokseen.
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Epikriisien eli hoitoyhteenvetojen lähettäminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Epikriisi (hoitoyhteenvedot ja jatkohoito-ohjeet lääkemääräyksineen) lähetetään 90 %:sti viiden vuorokauden kuluessa lähettäneelle lääkärille tai sovittuun jatkohoitopaikkaan

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Hoito-ohjelmien mukaiset hoitoketjut toimivat.

Koko sairaanhoitopiirissä epikriiseistä 82 % (82 %) lähetettiin viiden vuorokauden määräajassa. Tavoitteesta jäätiin ja toteutuma oli sama kuin edellisvuonna.
Epikriisien lähettämisviiveessä oli edelleen merkittäviä eroja toimi- ja vastuualueiden välillä.
Parhaimpaan lukemaan toimialueista ylsi Tays Valkeakoski 95 %. Se on ylittänyt tavoitteet
myös aiempina vuosina (95 %), kun taas toimialue 5 jäi heikoimpana 48 % toteutumaan
(54 %). Vastuualueista korkeimman 98 % (- %) lukeman saavutti Hatanpään yleislääketieteen ja geriatrian vastuualue ja heikoimman lastenpsykiatrian vastuualue 6 % (11 %).
Lukujen tulkitsemisessa on kuitenkin otettava huomioon, että tämä mittari tarkastelee ainoastaan osastohoidon päättymisen jälkeen lähetettyjä epikriisejä eikä se ota huomioon toiminnan erilaisuutta eri toimi- ja vastuualueilla.
4.4 Henkilöstö ja uudistuminen
Voimassa olevan strategian mukaan kaikilla työntekijöillä tulee olla mahdollisuus kehittyä
työssään. Työntekijöiden kyvykkyyttä kehitetään ja uudistetaan hyödyntämällä uusia opetusmenetelmiä ja oppimismahdollisuuksia. Strategiaa toteutetaan kaikkien työntekijöiden
kanssa käytävin kehityskeskusteluin. Tavoitteena on selkeyttää kehityskeskustelujen tavoitteita ja täsmentää kehityskeskustelujen yhteyttä strategian tavoitteisiin. Strategian mukaan
työhyvinvointia ja työturvallisuutta parantavat toimintatavat tulee olla kattavasti käytössä.
Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstön ja uudistumisen näkökulmaan on asetettu yhdeksän tavoitetta. Näistä valtuuston asettama sitova tavoite koskee kehityskeskusteluita.
Henkilöstö ja uudistuminen -näkökulmien esimiestyö, työn kehittävyys ja haasteellisuus,
työyhteisön toiminta ja työtyytyväisyys tuloksia on arvioitu henkilöstökyselyn tuloksista perusteella.
Vuoden 2018 henkilöstökysely koostui Sisäinen maine –osiosta, jossa oli 12 väittämää.

Tarkastuslautakunta on kokouksissaan käsitellyt työsuojelun tilannetta sekä henkilöstön työhyvinvointia. Lautakunta on saatujen kirjallisten selvitysten lisäksi kuullut mm.
työhyvinvointipäällikköä ja työsuojelupäällikköä. Tarkastuslautakunnan saamien selvitysten perusteella lautakunta toteaa, että työsuojeluun on panostettu ja esille nostettuihin ongelmiin on puututtu.
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Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työssä kehittymiseen on myös jatkossa panostettava
ottaen huomioon henkilöstöpoliittiset periaatteet ja ohjeet.
Tarkastuslautakunta on huolestunut esimiehille järjestettävän työturvallisuuskoulutuksen alhaisista osallistumismääristä.

Kehityskeskustelut
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna
vähintään 90 %:sti.

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä:
Henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvia tehtäviä vastaavaksi.

Sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että koko henkilöstö on kattavan kehityskeskustelujärjestelmän piirissä. Kehityskeskustelut tulee käydä vuosittain jokaisen työntekijän kanssa.
Kehityskeskustelujen toteuma, % toimialueittain 2018
100
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Tavoite kehityskeskustelujen määrästä ei sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Toteumaprosentti sairaanhoitopiiritasolla oli 84 ja se oli kaksi prosenttiyksikköä heikompi kuin vuonna
2017.
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Kehityskeskusteluja käytiin tavoitteen mukaisesti toimialueilla 2 ja 8. Tulostaan paransi eniten toimialue 2, jossa kehityskeskustelut käytiin 96 prosenttisesti, kun vuotta aiemmin toteutuma oli 86 %. Heikoin toteutuma oli toimialueella 6, jossa kehityskeskustelujen määrä
laski 93 %:sta 57 %:iin.
Sairaanhoitopiirin strategiassa painotetaan osaamista ja kehittymistä sekä strategiaan perustuvaa hyvää johtamista. Kehityskeskusteluiden avulla sairaanhoitopiirin toimintaa voidaan laajalla rintamalla suunnata kohti päätettyjä strategisia tavoitteita. Samalla saadaan
kerättyä ehdotuksia siitä, miten toimintoja voitaisiin edelleen kehittää ja tehostaa.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut
asetetun määrätavoitteen mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, mistä
johtuu toimialueen 6 kehityskeskustelujen määrän lasku.

Täydennyskoulutus
Lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään
ammattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa sekä perehtymään ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön työnantajan tulee
luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Vuosittaisen täydennyskoulutuksen määrä on riippuvainen työntekijän peruskoulutuksen pituudesta, toimenkuvasta ja sen muuttumisesta, työn vaativuudesta
ja ammatillisista kehittymistarpeista.

Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Koulutuspäivät vakanssia kohden toteutuvat ammattiryhmittäin seuraavasti:
- lääkärit vähintään 10 vrk/vuosi,
- hoitohenkilöstö ja tutkimushenkilöstö vähintään 5
vrk/vuosi sekä
- muu henkilöstö vähintään 3 vrk/vuosi.

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Koulutukseen osallistuu kattavasti koko sairaanhoitopiirin
henkilöstö.
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Täydennyskoulutuspäivät vakanssia kohden vuonna 2018
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Muu henkilöstö

Tavoitteesta täydennyskoulutuksen määrässä jäätiin jonkin verran. Koulutuspäivien määrä
suhteutetaan vakansseihin eli vakinaisten virkojen ja toimien määrään, vaikka toteutumatiedoissa on mukana myös ilman vakinaista vakanssia työskentelevien koulutus.
Täydennyskoulutuspäivien määrä / vakanssi alitti tavoitteen 1,2 päivällä. Koulutuspäivien
määrä oli vähentynyt 0,1 päivällä vuodesta 2017.

Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, mistä johtuu palvelukeskuksen lääkäreiden
täydennyskoulutusten erityisen runsas määrä.

Mainemittari
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Vähintään 90 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3–5
(henkilöstökysely, asteikko 1–5)

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä:
Henkilöstö on sitoutunutta tehtävässään ja työnteon edellytykset ovat kunnossa, työntekijä kokee esimiehen tukevan
tehtävässä suoriutumista, toimintaa ja osaamista kehitetään.
Lisäksi työntekoa ja aikaansaamista luonnehtii avoimuus ja
hyvät vaikutusmahdollisuudet.

Henkilöstökyselyn ohessa kartoitettiin 12 maineväittämän avulla työntekijöiden näkemystä
sairaanhoitopiirin sisäisestä maineesta ja turvallisuudesta. Yhden väittämän avulla pyrittiin
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selvittämään myös työntekijöiden mielikuvaa potilasturvallisuudesta. Vastaajilla oli lisäksi
mahdollisuus tehdä ehdotuksia kehittämistoimista.
Kysymykset oli jaettu neljään ryhmään: resurssit ja sitoutuminen, esimiehen tuki, osaamisen kehittäminen sekä avoimuus ja vaikutusmahdollisuudet. Neljä summamuuttujan perusteella laskettiin toimialueen kokonaistulos.
Mikään toimialue ei ylittänyt asetettua tavoitetta. Hoidollisista toimialueista parhaan tuloksen (toteutuma 89 %) saavutti toimialue 1.

Heikoimmat tulokset olivat kirurgian vastuualueella (67 %) ja TULES-vastuualueella (69
%). Tarkastuslautakunta on jo aiemmin esittänyt selvitettäväksi, miksi osa toimi- ja vastuualueista saa mainemittauksessa jatkuvasti muita heikompia tuloksia. Lisäksi kiinnitetään huomiota vastausprosentin alhaisuuteen. Vuoden 2018 mittauksessa heikoimmin
menestyivät samat vastuualueet kuin vuotta aikaisemminkin.
Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, miten mittarin tulosten luotettavuutta voitaisiin parantaa.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Hoitoalan opiskelijoiden antama arvio ohjatun harjoittelun
jaksoista (yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen
opiskelijat): Vähintään 85 % opiskelijoista antaa arvosanan
8–10 asteikolla 1–10

Ei

Hyvä

Pitkä:
PSHP:ssä koko henkilöstö osallistuu sekä opetus-, tutkimus
että kehittämistoimintaan ja turvaa opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla myönteisestä oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan.

Tavoitteella kartoitetaan hoitotieteellisen opetuksen tasoa. Opiskelijoita oli pyydetty arvio
maan harjoitteluyksikön opiskelijamyönteistä ilmapiiriä, ohjaajan ohjaustaitoja ja opiskelutavoitteen saavuttamista. Opiskelijoista 91 % antoi arvosanaksi jaksosta 8–10. Tulos parani
yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Toimialuekohtaiset erot olivat pieniä. Vastuualuetasolla tulosten vaihteluväli oli 86 prosentin (TULES- ja Hatanpään sisätautien vastuualueet) ja 100 prosentin (lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, erityishuollon
asiantuntijoiden vastuualueiden) välillä.
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Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalan lääkäreiden antaman opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85 % antaa arvosanan 6–7 asteikolla 1–7.

Ei

Heikko

Pitkä:
PSHP:ssä koko henkilöstö osallistuu opetustoimintaan ja
turvaa opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamisen
huolehtimalla myönteisestä oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan.

Vastaajista 65 % (67 %) arvioi opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Tavoite jäi
siten saavuttamatta. Tulos huononi kaksi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Lähimmäksi tavoitetta pääsi toimialue 5, jossa toteutuma oli 72 %. Vastuualueista lähimmäs tavoitetta pääsi lastenpsykiatrian vastuualue. Siellä 80 % vastanneista lääketieteen
opiskelijoista antoi kiitettävän arvosanan opetuksesta ja opetusmyönteisyydestä. Vastuualueiden heikointa päätä edusti gastroenterologian vastuualue 39 %:n tuloksellaan.

Lautakunta pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiirin kaikki toimintayksiköt huolehtivat koulutustoiminnan laadusta. Silloin, kun opetuksen laadussa tai opetusmyönteisyydessä on
parantamisen varaa, saatu palaute tulee ottaa vakavasti ja selvittää mahdolliset ongelmakohdat. Tyytyväisyys opetukseen on heikentynyt viime vuosina, vaikka korjaavia toimenpiteitä on käynnistetty.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt ja pitkä:
Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen
mitattava arvo +8 %

Ei

Hyvä

Terveystieteellistä tutkimusta kuvaavan mittarin tavoitteena on mitata sairaanhoitopiirin tieteellisen tutkimustoiminnan aktiviteettia ja laatua selvittämällä, kuinka paljon tieteellisissä
julkaisuissa esiintyy viittauksia sairaanhoitopiirissä työskentelevien tutkijoiden tekemiin tutkimuksiin. Viittausmäärä selvitetään edeltävän 5-vuotisjakson julkaisujen perusteella. Tavoitteena on viittausten määrään 8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.
Julkaisujen siteerausten määrä sairaanhoitopiiritasolla kasvoi 16 %:lla, joten tavoite saavutettiin. Toimialueittain esiintyi kuitenkin suuria eroja. Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat yli
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8 % toimialueilla 1, 2, 3 ja 6 sekä yhtymähallinnossa. Julkaisujen määrä laski vuodesta
2017 ainoastaan toimialueella 7. Toimialuetta 8 ei voida verrata aiempiin vuosiin, joten sen
tulos voidaan vain ilmoittaa tässä vaiheessa.
Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt ja pitkä:
Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna

Ei

Hyvä

Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja oli koko kuntayhtymätasolla 23 % edellisvuotta
enemmän.
Julkaisujen määrät nousivat eniten toimialueella 5 (100 %), toimialueella 4 (62 %) ja yhtymähallinnossa (45 %). Tavoite saavutettiin lisäksi toimialueella 3. Kuvantamiskeskusliikelaitos on ainoa, jossa julkaisujen määrä väheni.

Sairauspoissaolot

Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairauspoissaolopäivät laskennallisia vakansseja kohden vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Ei

Heikko

Ei

Heikko

Pitkä:
Työkykyjohtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä sekä
työntekijä onnistuu työkykynsä hallinnassa.

Lyhyt:
Lyhyet (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokerrat
suhteutettuna laskennallisiin vakansseihin vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Pitkä:
Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet
toteutuvat. Varhainen tukeminen on vakiintunut
käytäntö.
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Sairauspoissaolopäivät laskennallista vakanssia kohden 2017–2018
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Sairauspoissaolopäivät laskennallisia vakansseja kohden edelliseen vuoteen verrattuna
lisääntyivät kuudella prosentilla, joten tavoitetta ei saavutettu. Sairauspoissaolopäiviä kertyi
laskennallista vakanssia kohden 17,72. Vuonna 2017 vastaava luku oli 16,66 päivää. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät eniten toimialueilla 5 ja 6. Sairauspoissaolot vähenivät yhtymähallinnossa, palvelukeskuksessa sekä toimialueilla 1 ja 3.

Lyhyet sairauspoissaolokerrat laskennallista vakanssia kohden 2017–2018
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Tavoite lyhyiden (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokertojen ei toteutunut vuonna
2018. Lyhyet sairauspoissaolokerrat lisääntyivät neljällä prosentilla. Lyhyitä sairauspoissaoloja oli keskimäärin 2,24 kertaa/laskennallinen vakanssi. Eniten lyhyitä poissalokertoja oli
toimialueella 6 ja 7. Lyhyet sairauspoissaolot vähentyivät vain toimialueella 1. Eniten prosentuaalista lisäystä oli yhtymähallinnossa sekä toimialueilla 7 ja 2.
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Toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen lisäksi tarkastuslautakunta on laatinut jäljempänä olevan kaavion, josta ilmenee sairauspoissaolopäivien kehitys maamme viidessä yliopistosairaanhoitopiirissä neljän vuoden ajalta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
sairauspoissaolot ovat olleet viime vuosina yliopistosairaanhoitopiireistä korkeimmalla tasolla ja ero muihin on edelleen kasvanut.
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Kaavion tiedot on kerätty sairaanhoitopiirien toimintakertomuksista ja henkilöstökertomuksista. Kunkin sairaanhoitopiirin vuoden sairauspoissaolopäivien lukumäärä on suhteutettu
tilinpäätöksen liitetietona esitettyyn henkilöstömäärään. Tällä tavalla laskettuna PSHP:n
sairauspoissaolopäivien määrä oli 17,74 päivää/työntekijä, kun se kaikissa yliopistosairaanhoitopiireissä oli keskimäärin 15,5 päivää/työntekijä.

Sairauspoissaolopäivien määrä on edelleen kasvussa. Toimialueella 6 sairauspoissaolot ovat taas kääntyneet merkittävään kasvuun (30 %) ja lyhyidenkin sairauspoissaolojen osalta (4 %).
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että sairauspoissaolomittareita kehitettäisiin niin, että
sairauspoissaoloille asetettaisiin määrätavoite muutoksen sijasta. Tällöin saataisiin
tieto poissaolojen määrästä suhteessa asetettuun tavoitteeseen ja voitaisiin tehdä vertailuja myös muihin organisaatioihin sekä aikaisempiin vuosiin nähden.
Vertailukelpoisuuden parantamiseksi sairauspoissalopäivät voitaisiin suhteuttaa henkilöstömäärään eikä laskennallisiin vakansseihin.
Tarkastuslautakunta pitää sairauspoissaolojen kehityksen suuntaa huolestuttavana.
Lautakunnan näkemyksen mukaan tilanteeseen pitää puuttua mm. kehityskeskusteluiden kautta ja kiinnittämällä huomiota johtamisjärjestelmään sekä henkilöstön työhyvinvointiin.
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4.5 Talousnäkökulma
Vuoden 2018 talousarviossa on viisi talousnäkökulmaan liittyvää mittaria. Näistä sitovia
ovat palkkamenot, investointiosa ja tilikauden tulos. Muita mittareita ovat omistajaohjaus ja
muille kuin jäsenkunnille menevän palvelumyynnin kehitys.
Palkkamenot
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Palkkamenot toteutuvat enintään talousarvion mukaisesti

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä
Palkkakustannusten hallinta on hyvä organisaation kaikilla
tasoilla.

Palkkamenot toimialueittain 2018 (1 000 euroa), korjattu talousarvio

Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus
Tays Sastamala
Tays Valkeakoski
Yhtymähallinto
PSHP ilman liikelaitosta

Talousarvio Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
32275
32513
238
101
29722
30566
844
103
47619
47315
-304
99
43775
44751
976
102
27668
27863
195
101
9810
10141
331
103
31386
31252
-134
100
35472
35135
-337
99
39470
40191
721
102
110
75
-35
68
773
607
-166
79
3769
2648
-1121
70
301849
303057
1208
100

Koko sairaanhoitopiirin tasolla palkkamenot ilman liikelaitosta ylittivät talousarvion 1,2 miljoonalla eurolla. Toimialueittain tarkasteltaessa palkkamenojen ylitykset tai alitukset olivat
suhteellisen pieniä. Suurimmat euromääräiset ylitykset olivat toimialueilla 2 ja 4 sekä palvelukeskuksessa. Suurin prosentuaalinen ylitys oli toimialueilla 2 ja 6. Alitusta eniten oli prosentuaalisesti Tays Sastamalassa ja euroina yhtymähallinnossa.
Ilman liikelaitosta päästään tavoitteeseen ja liikelaitoksen kanssa lopputulos on tyydyttävä.
Palkkamenojen vertaaminen muutettuun talousarvioon ei anna todellista kuvaa siitä, miten
palkkamenojen hallinnassa on tilikauden aikana onnistuttu.
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Palkkamenot toimialueittain 2018 (1 000 euroa), alkuperäinen talousarvio

Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus
Tays Sastamala
Tays Valkeakoski
Yhtymähallinto
PSHP ilman liikelaitosta

Alkuperäinen talousarvio
31 160
27 989
45 548
41 854
26 891
9 685
30 310
34 925
37 668
108,5
764,0
5 860
292 762

Toteuma
32 513
30 566
47 315
44 751
27 863
10 141
31 252
35 135
40 191
75
607
2 648
303 057

Poikkeama
1 353
2 577
1 767
2 897
972
456
942
210
2 523
-34
-157
-3 212
10 295

Toteuma
%
104
109
104
107
104
105
103
101
107
69
79
45
104

Palkkamenot ylittivät alkuperäisessä talousarviossa budjetoidun 10,3 miljoonaa. Jos palkkamenoja verrataan alkuperäiseen talousarvioon, sitova tavoite ei toteudu ylityksen ollessa
4 %.

Investointien toteutuminen
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei ylity.

Vuoden 2018 muutetussa talousarviossa investointeihin varatut määrärahat olivat yhteensä
118,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan investointeihin käytettiin 107,7 miljoonaa
euroa. Määrärahoja jäi siten käyttämättä 10,8 miljoonaa euroa.
Talousarviossa investointiosan sitoviksi hankeryhmiksi oli merkitty 11 hankeryhmää, joista
10 määrärahat alittivat talousarvio budjetoidut kustannukset. Hankkeet Valkeakoski on ainoa, joka ylittää talousarviossa budjetoidut kustannukset 36 %:lla (0,8 miljoonaa euroa).
Etupiha hankeryhmän ”Etupihan infra” määräraha ylittyi 0,2 miljoonalla eurolla. Etupihahanke ei kuitenkaan kokonaisuudessa ylittänyt kustannuksia vaan jäi 3,7 miljoonaa euroa
korjatusta talousarviosta.

23.4.2019

31
Tilikauden tulos
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on talousarvion mukainen
tai parempi.

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä:
Palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu kustannuksia vastaaviksi ja palveluiden hinnat ovat valtakunnallisesti kilpailukykyisiä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilikauden 2018 tulos ilman liikelaitosta ja ennen varausten ja
rahastojen muutosta sekä laskennallisia eriä oli -5,7 miljoonaa euroa, joka oli 3,2 miljoonaa
euroa vähemmän kuin tavoite.
Liikelaitos huomioiden tilikauden tulos oli -4,6 miljoonaa euroa, joka alitti talousarvion tavoitteen 7,3 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos vuonna 2018 (1 000 e)
Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama
Toimialue 1
6 566
4 784
-1 782
Toimialue 2
3 001
735
-2 266
Toimialue 3
6 254
7 000
746
Toimialue 4
1 030
-1 961
-2 991
Toimialue 5
2 843
1 621
-1 222
Toimialue 6
75
29
-46
Toimialue 7
-212
-2 348
-2 136
Toimialue 8
-1 479
1 590
3 069
Palvelukeskus
-8 207
-6 329
1 878
Tays Sastamala
510
617
107
Tays Valkeakoski
2 291
696
-1 595
Yhtymähallinto
-15 117
-12 109
3 008
PSHP ilman liikelaitosta
-2 446
-5 674
-3 228

Tilikauden tulostavoitteesta jäivät toimialueet 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 sekä Tays Valkeakoski.

Toimialueen 4 tulos oli lähes 3 miljoonaa asetettua tavoitetta heikompi. Alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna poikkeama oli 4,1 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta on aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota toimialueen 4 talouden epätasapainoon.
Tarkastuslautakunta tiedustelee, millä toimenpiteillä voidaan tukea toimialueen 4 ja muiden tulostavoitteensa alittaneiden toimialueiden pysymistä niille vahvistetussa tulostavoitteessa.
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Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä
vuodesta vähintään 2 %.

Ei

Huono

Pitkä:
Jäsenkuntamyyntien ulkopuolisen myynnin pitkäjänteinen
kasvu.

Ulkoisen palvelumyynnin kehitystä kuvaavan mittarin tarkoituksena on mitata sairaanhoitopiirin kilpailuasemaa sekä kykyä pysyä houkuttelevana, laadukkaana ja hintakilpailukykyisenä palveluntuottajana. Mittarilla seurataan ulkokuntamyyntien sekä muiden myyntien
muutosta verrattuna edelliseen vuoteen. Mukana ovat kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen sekä konserniyhtiöistä Coxa Oy:n ja TAYS Sydänkeskus Oy:n myynnit.
Muille kuin jäsenkunnille kohdistuvan palvelumyynti on vähentynyt 0,4 % edellisestä vuodesta, joten tavoitetta ei saavutettu.

Prosentuaalinen muutos tavoitteena ei kerro toiminnan volyymista ja taloudellisesta tuloksesta.

4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi

Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöjä ovat Coxa Oy, Fimlab Laboratoriot Oy, TAYS Sydänkeskus
Oy, FinnMedi Oy, Tampereen yliopistollisen sairaalaan tukisäätiö. Tukisäätiöllä puolestaan
on omistuksessaan kolme kiinteistönhallintaa harjoittavaa tytäryhtiötä. Muita organisatorisesti ja kirjanpidollisesti eriytettyjä toimintoja ovat kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
sekä taseyksikkönä toimiva Silmäkeskus.
Sairaanhoitopiirin osakkuus- ja omistusyhteysyrityksiä ovat Tuomi Logistiikka Oy (49 %),
Tullinkulman Työterveys Oy (24,8 %), Pirkanmaan Monetra Oy (28 %), Istekki Oy (32,3 %)
sekä FinnHEMS Oy (20 %). Osakkuus- ja omistusyhteysyritysten toimintaa ei tässä kohtaa
arvioida.
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4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 talousarviossa kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle
ei esitetty tulostavoitetta. Liikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan vuonna 2018 erikoissairaanhoidon uuden strategian ja siihen liittyvien mittareiden kautta. Mittarit on jaettu ryhmiin, joita ovat johtaminen, asiakkuudet, prosessit,
henkilöstö, uudistuminen ja talous.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos käyttää suunnittelussaan ja raportoinnissaan soveltuvin osin sairaanhoitopiirin yhteistä mittaristoa. Johtokunta ei aseta liikelaitokselle erikseen sitovia tavoitteita.
Liikelaitoksen BSC-mittariston tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
Toteuma
Tavoite
Hyvä
Palvelukokemus
Sisäinen palvelukyky
Turvallisuuskulttuuri
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Tilikauden tulos
Tyydyttävä

Johtaminen
Kehityskeskustelut
Täydennyskoulutus
Mainemittari
Palkkamenot

Heikko

Kansainväliset julkaisut
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat

Liikelaitoksen vuoden 2018 ylijäämäksi muodostui 226 tuhatta euroa. Ylijäämä oli talousarviota suurempi, vaikka liikelaitoksen hinnat olivat vuoden 2017 hintatasoa alemmat ja hintoja alennettiin vielä syyskuussa 2018.
Kuvantamisen kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasolla. Tietokonetomografian
ja magneettikuvausten määrät jatkoivat nousuaan. Lääkekustannukset kasvuvauhti on hidastunut. Vuonna 2018 kasvu oli 2,8 prosenttia. Lääkekustannusten
kasvua on osaltaan hillinnyt kahden vuoden välein järjestettävä erityisvastuualueen laajuinen lääkekilpailutus.

Liikelaitos saavutti osittain sille asetetut tavoitteet. Kuvantamisen palveluissa kysynnän
painopiste on siirtymässä entistä vaativampiin tutkimuksiin. Liikelaitoksen lähivuosien
kehityshankkeita ovat verisuoni- ja toimenpideradiologisen keskuksen käynnistäminen
ja sairaala-apteekin puolella mm. varastoautomaation käyttöönotto.
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4.6.2 Silmäkeskus
Taseyksikkönä toimivavan Silmäkeskuksen palvelutuotanto jatkoi kasvuaan. Vuoden 2018
kysyntää kasvatti Hatanpään silmäyksikön lähetteiden ohjautuminen vastuualueelle.
Toiminnassa noudatetaan sopimusohjauksessa sovittua etusijaistamisjärjestystä. Ikärappeumapotilaiden pistoshoidot kasvoivat samoin. Myös lääkekustannukset kasvoivat edelleen johtuen kysynnän kasvusta. Lääkekustannusten nousua on hillitty jakamalla kallis
pistoslääke yhden annoksen asemasta kolmeen annokseen.
Silmäleikkausten määrä kasvoi 5 %. Silmäkeskuksen toimintaa kehitetään 17 moniammatillisessa tiimissä. Silmäkeskus pysyi hoitotakuussa suunnitellusti.
Silmäkeskuksen ylijäämä oli 3,1milj. euroa ollen 0,4 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot 18,6 milj. euroa olivat 1,1 milj. euroa talousarviota suuremmat. Toimintakulujen
ylitys oli 0,7 milj. euroa.

Silmäkeskuksen tuottamien palveluiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2011
vuoteen 2018. Vastaavana ajanjaksona silmäkeskuksen työpanoksen määrä on noussut 61,1 työpanoksesta 86,7 työpanokseen eli 42 prosenttiyksiköllä. Toiminnan tehostuminen on siten ollut merkittävää.
Tarkastuslautakunta toteaa, että silmäkeskuksen toiminta on hyvä esimerkki siitä,
kuinka toiminnan tehokkaalla organisoinnilla ja moniammatillisella tiimityöskentelyllä voidaan lisätä palvelutuotantoa hilliten samalla kustannusten nousua.

4.6.3 Coxa Oy
Coxa -konsernin muodostavat emoyhtiö Coxa Oy sekä tytäryhtiö Tekonivelsairaala Coxa
Oy. Tekonivelsairaalassa tehtiin 4 569 tekonivelleikkausta vuonna 2018, mikä on 521 leikkausta enemmän kuin vuonna 2017. Coxa Oy:n palvelutuotanto ylitti jäsenkuntien tilaukset
2,1 prosentilla. Coxa-yhtiöiden liikevaihto oli 46,1 milj. euroa (2017 42,3 milj.) ja tilikauden
tulos 4,7 miljoonaa euroa (2017 3,4 milj.).
Valtuuston Coxalle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2018 olivat:
· Tulostavoite (ennen veroja) on 2,0 M€
· Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
· Hintoja ei nosteta vuonna 2018
· Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuvamyynti kasvaa edellisestä vuodesta
· Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (NPS yli 90%)
Valtuuston asettamat tavoitteet jäsenkuntatilauksien ylitystä lukuun ottamatta toteutuivat.
Yhtiö antoi tavanomaisille ensileikkauksille kahden vuoden takuun. Lisäksi hintoja alennettiin vuoden aikana keskimäärin yhdellä prosentilla.
Yhtiö jatkoi vuonna 2015 aloitettua kaikkien tekonivelleikkausten vaikuttavuuden systemaattista mittaamista ja arviointia, mikä on ainutlaatuista maassamme. Mittaamisessa
käytetään kansainvälisiä tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittaamiseen
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kehitettyjä Oxford Score-kyselyitä, joissa potilas itse arvioi leikkauksen vaikutusta kipuun ja
toimintakykyyn,
Potilaista 30 prosenttia oli valinnut Coxan hoitopaikakseen vapaan hoitopaikan valintaoikeuden perusteella. Asiakashankintaa tukevat poliklinikkavastaanotot muualla Suomessa.
Lisääntyneestä kysynnästä huolimatta toiminta on kyetty järjestämään Coxan olemassa
olevissa tiloissa tehostamalla toimintaa ja tekemällä leikkauksia osittain myös iltaisin ja lauantaisin.
Yhtiö on Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja sairaanhoitopiirin kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti osallistunut ortopediaan, traumatologiaan ja anestesiologiaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen.

Coxa Oy:n taloudellinen asema vahvistui entisestään. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yhtiön hyvä tuottavuuskehitys mahdollistaa yhtiön tuottamien palveluiden
hintojen kilpailukyisyyden myös jatkossa, ilman, että osingon maksamisesta omistajille
tarvitsee tinkiä.
4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy
Fimlab Laboratoriot Oy:n (Fimlab Oy) liikevaihto kasvoi 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto vuonna 2018 oli 107,6 milj. euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 3,4 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli 4,4 miljoonaa euroa.
Yhtiön liiketoiminta laajeni 1.12.2018 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tultua yhtiön
omistajakasi. Lisäksi yhtiön osakkaiksi tulivat tilikauden aikana Satakunnan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri, Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri sekä Pohjois-Suomen
laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab.
Valtuuston Fimlab Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet olivat:
·
·
·
·

Tulostavoite (ennen veroja) on 1,5 M€
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2018
Varaudutaan maakuntauudistukseen markkinaosuutta kasvattamalla
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite:
keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)

Yhtiön tulos oli 3,4 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vuonna 2017). Sairaanhoitopiirin
yhtiölle asettama tulostavoite siten toteutui. Hintoja ei nostettu vuonna 2018.
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyyden tavoitetaso saavutettiin toteuman ollessa 3,7.
Yhtiössä otettiin tilikauden aikana käyttöön uusi laboratorio- ja analytiikkaratkaisu Tampereen, Jyväskylän, Hämeenlinnan laboratorioissa sekä neljässä aluesairaalalaboratoriossa.
Ratkaisu sisältää näytteenkäsittelyautomaation ja noin 90 % analytiikan volyymista kattavan tuotantolaitteiston, tiedonsiirtoja hallinnoivat väliohjelmistot, varastonhallintaohjelmiston sekä laitteisiin soveltuvat reagenssit, kulutustarvikkeet ja tukipalvelut.
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ennakoitiin muuttavan yhtiön toimintaedellytyksiä. Tarkastuslautakunta suositteli vuoden 2017 arviointikertomuksessaan, että päätöksiä merkittävistä toiminnallisista järjestelyistä ei tehtäisi ennen kuin yhtiön
toimintaolosuhteisiin vaikuttavat lait on hyväksytty.
Samoin tarkastuslautakunta suositteli, että yhtiön sidosyksikköasemasta pidettäisiin
kiinni.
Sairaanhoitopiirin tahdon mukaisesti yhtiö valmistautui maakuntauudistukseen kasvattamalla markkinaosuutta lisäämällä in-house-asiakkuuksia. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yhtiöllä on omistuspohjan laajennuttua edelleen hyvät menestymisen
mahdollisuudet, ellei markkinatilanteessa tapahdu jotain dramaattista muutosta.

4.6.5 Tays Sydänkeskus Oy
TAYS Sydänkeskus -konserniin kuuluu emoyhtiönä TAYS Sydänkeskus Oy sekä tytäryhtiöt
SK Hankintapalvelut Oy ja Helsingin Sydänsairaala Oy. Lisäksi on käytössä aputoiminimi
Tays Sydänsairaala.
TAYS Sydänkeskus -konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 82,0 miljoonaa euroa (2017
77,9 milj.) ja tulos 1,4 miljoonaa euroa (2017 4,9 milj. euroa). Palvelusopimus Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa muodosti merkittävimmän osan konsernin liikevaihdosta.
Toiminnan kannattavuutta rasittivat merkittävästi mm. uusien Taysin kampusalueen toimitilojen käyttöönoton kustannukset ja toimintojen siirtoon liittyneet kertaluontoiset kulut, uusien toimintojen ylösajoon liittyvät kustannukset sekä kasvaneet henkilöstökulut. Myös
STM:n 24.1.2018 antama tiedote koskien Helsingin Sydänsairaalan asemaa vaikutti palveluiden kysyntään, toimintavolyymiin ja kannattavuuteen vuonna 2018.
Yhtiön tuottamien hoitojaksojen määrä väheni edellisvuodesta 0,7 %. Avohoitotapahtumien
määrä kasvoi 21,0 %. Sairaalapotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 3,6 nettohoitovuorokautta erikoisalahoitojaksoa kohden (3,4 vrk vuonna 2017).
Valtuuston TAYS Sydänkeskus Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
vuodelle 2018 olivat:
·
·
·
·
·

Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2018
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 4,75, asteikolla 1-5)

Konsernin tulos ennen veroja jäi 1,7 milj. euroon, joten tulostavoitetta ei saavutettu.
Jäsenkuntien palvelutilauksien toteutumista koskeva tavoite ei toteutunut. Palvelutilausten
yhteismäärä ylittyi 1,7 %. Hintojen kokoistaso säilyi edellisvuoden tasolla, joten tavoite toteutui. Samoin toteutui tavoite muualle kuin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuvan myynnin kasvusta. Potilaiden kokema tyytyväisyys palveluihin säilyi edellisvuoden
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tasolla ollen keskimäärin 4,82 asteikolla 1 – 5. Asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite toteutui.

Uuden toimitilan käyttöönotosta aiheutui yhtiölle tulosta heikentäviä kertaluontoisia kuluja. Merkittävästä toimitila- ja laiteinvestoinnista johtuvat poistot ja korkokulut rasittavat
yhtiön taloutta myös tulevina vuosina.
Tays Sydänkeskus -konsernin kannattavuutta rasitti myös STM:n kannanotto siitä, että
Sydänkeskuksen tytäryhtiö Helsingin Sydänsairaala Oy ei voisi toimia terveydenhuoltolain valinnanvapaussäännösten mukaisena kunnallisena sairaalana Helsingissä.

4.6.6 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.
Sairaanhoitopiiri luovutti vuonna 2016 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle lahjoitusvaroja hallinnoitaviksi yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tämän jälkeenkin
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on luovuttanut lahjoitusvaroja tukisäätiön hallinnoitaviksi. Tukisäätiö vastaanottaa lisäksi muita rahalahjoituksia yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö sulautettiin Tampereen yliopistollisen
sairaalan tukisäätiöön vuonna 2017, minkä johdosta säätiö saa merkittäviä tuottoja myös
kiinteistöjen vuokraustoiminnasta.
Tukisäätiö rahoitti tutkimustoimintaa 300 tuhannella eurolla. Lahjoitus- ja testamenttivaroista myönnettiin avustuksia yhteensä 987 tuhatta euroa. Koulutusavustuksia ja apurahoja
jaettiin yhteensä 90 tuhatta euroa.
Tukisäätiö on kehittänyt varainhankintaansa ja se on saanut poliisihallituksen myöntämän
rahankeräysluvan.
Tilikauden ylijäämä oli 518 tuhatta euroa ollen n. 300 tuhatta euroa talousarviota suurempi.

Tukisäätiöllä on toteutetun sulautumisen jälkeen hallinnassaan merkittävä kiinteistö- ja
sijoitusvarallisuus. Tarkastuslautakunta toteaa, että tukisäätiön hallinnossa tulee olla riittävästi taloudellista ja hallinnollista asiantuntemusta.
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5. Sisäinen valvonta
Kuntalain 23 §:n mukaan kuntayhtymän hallitus vastaa muun muassa hallinnosta ja taloudenhoidosta. Sairaanhoitopiirin hallitus on 17.12.2013 hyväksynyt päivitetyn ohjeen "Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä". Sisäisen
valvonnan järjestämisestä vastaa hallitus.
Ohjeessa korostetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävää osana päivittäistä
johtamista. Vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on hallituksen lisäksi jokaisella tilivelvollisella ja esimiehellä.
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jolla pyritään varmistamaan, että
- toiminta on tehokasta, päämäärätietoista ja tuloksellista,
- omaisuus on turvattu,
- informaatiojärjestelmissä ja päivittäisviestinnässä tuotettu tieto on avointa, luotettavaa
ja ajantasaista,
- lainsäädäntöä ja sovittuja toimintaohjeita noudatetaan ja
- virheitä, väärinkäytöksiä ja erehdyksiä ehkäistään.
Esimiehen on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin
toimenpiteisiin välittömästi havaitessaan lainsäädännön, muiden sääntöjen, ohjeiden ja
päätösten vastaista tai muutoin tehotonta tai epätarkoituksenmukaista toimintaa.

Sisäisen valvonnan ohje korostaa myös työntekijän vastuuta. Jokainen työntekijä vastaa
osaltaan vaaratilanteiden ja riskien tunnistamisesta, ehkäisemisestä ja arvioinnista
omissa tehtävissään. Työntekijä on velvollinen huolehtimaan, ettei sairaanhoitopiirin
omaisuutta katoa, se pidetään kunnossa ja sitä käytetään ja hoidetaan taloudellisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Lainsäädännön noudattamiseen liittyen tulee huolehtia mm. EU:n tietosuoja-asetuksen
täytäntöönpanosta, mikä on haastava tehtävä. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
tietosuoja-asioiden hoitoon kohdennetaan riittävät resurssit ja seurataan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden toteuttamista.

6. Muut havainnot
Tarkastuslautakunta esittää seuraavissa kappaleissa eräitä vuonna 2018 tekemiään muita
tärkeinä pitämiään havaintoja ja kannanottoja.
6.1 Yliopistosairaanhoitopiirien välinen tuottavuusvertailu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatiman yliopistosairaaloiden somaattisen (muu kuin
psykiatriset erikoisalat) erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailun mukaan Tampereen yliopistollisen sairaalan tuottavuuskehitys on ollut lievästi laskeva vuosien 2013 ja 2017 välisenä aikana.
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Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa 2013–2017; indeksi 2013=100

Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2017
Episodilla tarkoitetaan potilaan koko hoitoprosessia eli kaikkia vuodeosastohoitojaksoja,
päiväkirurgian hoitojaksoja, avohoitokäyntejä, toimenpiteitä ja muita suoritteita, jotka on
tehty potilaan tietyn terveysongelman ratkaisemiseksi yhden kalenterivuoden aikana.
Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välinen
suhde. Panoksina on käytetty sairaalan tai sen erikoisalan hoitotoiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Episodituottavuus yliopistosairaaloiden somaattisilla erikoisaloilla vuonna 2017, keskimääräinen tuottavuusluku=100

Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2017
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Taysin sijoitus yliopistosairaaloiden välisessä tuottavuusvertailussa on edelleen hyvä.
Vuonna 2017 Taysin episodituottavuus oli yliopistosairaaloista paras ja 4 prosenttiyksikköä
parempi kuin yliopistosairaaloissa keskimäärin. Vuotta aikaisemmin vastaava ero oli 3 prosenttiyksikköä.
Taysin erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset ovat lähteneet nousuun vuosiin 20132015 ajoittuneen maltillisemman kehityksen jälkeen. Menojen kasvu ei ole toistaiseksi vaikuttanut Taysin sijoitukseen yliopistosairaanhoitopiirien välisessä tuottavuusvertailussa.
Erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset 2013–2017, indeksi 2013=100
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Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2017

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimassa yliopistosairaanhoitopiirien vuoden 2017 tietoihin perustuvassa tuottavuusvertailussa hyvällä tasolla. Kustannusten nousuvauhti voi kuitenkin heikentää
tuottavuuskehitystä tulevaisuudessa.

6.2 Talousarvion sitovuustaso
Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntalain
mukaan kuntayhtymän talousarvioon tulee ottaa tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa tulee myös osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Kuntayhtymää koskee myös alijäämän kattamisvelvollisuus. Taseen 31.12.2018
osoittama kumulatiivinen alijäämä oli 2,3 miljoonaa euroa.
Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.
Määrärahalla tarkoitetaan yleensä toimielimelle tai muulle toimintayksikölle annettua käyttötarkoitukseltaan rajattua valtuutusta varojen käyttämiseen. Tuloarvio on vastaavasti valtuuston tietylle toiminatayksikölle asettama tulotavoite. Tuloarvion sitovuuteen ei yleensä
suhtauduta yhtä tiukasti kuin menojen sitovuuteen, ellei käytössä ole nettobudjetointi.

23.4.2019

41

Valtuuston myöntämien määrärahojen sitovuutta ei tule sekoittaa valtuuston asettamiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin.
Toimielin tai muu toimintayksikkö ei saa ylittää valtuuston sille myöntämää määrärahaa.
Jos talousarviossa osoitettu määräraja ei riitä, on tehtävä valtuustolle esitys talousarvion
muuttamiseksi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousarviossa määrärahojen sitovuustasoa ei talousarvion
investointiosaa lukuun ottamatta määritetty ole kovin selkeästi. Yleisten talousarvioperiaatteiden perusteella voidaan tulkita, että PSHP:n talousarvion sitovana määrärahana on tuloslaskelmaosan menojen yhteissumma.
Talousarvionrakennetta voitaisiin uudistaa siten, että talousarvion tuloslaskelmaosassa olisi
useampia sitovia talousarviomäärärahoja esimerkiksi niin, että toimialueilla ja palvelukeskuksella olisi valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot.
Talousarvion sitovuustason muuttaminen esitetyllä tavalla vaikuttaisi koko johtamisjärjestelmään siirtäen vastuuta ja valtaa ylhäältä alaspäin. Uudistuksen myötä toimialueiden johtajista tulisi tilivelvollisia, mikä lisäisi heidän vastuutaan toiminnan ja talouden kokonaisuuden
hallinnasta oman alueensa osalta. Mikäli talousarvio rakennetta lähdetään uudistamaan
esitetyllä tavalla, tulee erityistä huomiota kiinnittää hinnoittelun kustannusvastaavuuteen ja
talousarvion realistisuuteen sekä osallistaa toimialueet entistä tiiviimmin talousarvioprosessiin.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että vuoden 2019 talousarviossa talouden ohjaukseen on kiinnitetty huomiota ja toimialueiden sitovaksi tavoitteeksi valtuustoon nähden on
asetettu toimintamenojen toteutuminen enintään talousarvion mukaisina.
Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, onko tarkoituksenmukaista jakaa myös talousarviomäärärahojen sitovuustaso ja tuloarviot nykyistä pienempiin kokonaisuuksiin ja siten
lisätä toimialueiden vastuuta ja itsenäisyyttä toiminnan ja talouden hallinnassa ja voitaisiinko tällä tavoin edistää toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamista entistä paremmin.

6.3 Sote-uudistuksen mahdollinen jatkaminen
Maaliskuussa 2019 saatiin tieto siitä, että pitkään vireillä ollutta maakunta- ja sote-uudistusta ei enää jatketa pääministeri Sipilän hallituksen esityksen pohjalta. Pirkanmaalla uudistuksen valmistelu oli edennyt jo varsin pitkälle. Myös sairaanhoitopiiri oli antanut oman
panoksensa valmistelutyöhön.
Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen on odotettavissa, että tulevalla hallituskaudella uudistusta jatketaan jossain muodossa. Mahdollisesti palataan uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, joita ovat kansalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen ja kustannusten hillintä.
Eräs uudistuksen keskeisiä lähtökohtia oli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
palveluiden yhteensovittaminen terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
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Sairaanhoitopiirillä on runsaasti kokemusta erilaisista uudelleenjärjestelyistä sekä valmiit ja
toimivat yhteydet perusterveydenhuoltoon. Toiminnallisista uudistuksista voidaan mainita
esimerkiksi yksisairaalamallin käyttöönotto, uudistamisohjelma toiminnallisine suunnitelmineen sekä Hatanpään sairaalan liittäminen Taysin toimialueeksi.
Esimerkiksi perusterveydenhuollon yksikkö on osallistunut yli 50 hoitoketjukuvauksen tekemiseen yhdessä toimialueiden ja jäsenkuntien kanssa. Toinen tärkeä yhteistyömuoto on
ollut ketjulähetti toiminta, jossa terveydenhuollon ammattilaisia sijoitetaan tutustumisjaksolle
joko perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa jatkossa entistä suuremman roolin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämisestä ja koordinoinnista riippumatta tulevasta organisaatiomuodosta.
Mikäli jäsenkunnat niin haluavat ja tuleva lainsäädäntö sen mahdollistaa, sairaanhoitopiirillä voisi jopa olla uudistamistyön vetovastuu. Sen varalta voisi olla perusteltua siirtää kehittämisen painopistettä erikoissairaanhoidon toimijoiden välisen yhteistyön
laajentamisesta kohti jäsenkuntien kanssa tehtävää ja oman maakunnan sisällä tapahtuvaa kehittämistä.
Tarkastuslautakunnan mielestä terveydenhuollon kehittämistavoitteet ja kustannushyödyt saavutetaan parhaiten mallilla, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat nykyistä yhtenäisemmän kokonaisuuden.

6.4 Toiminnan ja talouden tavoitteiden uudistaminen
Sairaanhoitopiirin talousarviossa hyväksytään talousarviovuoden toiminnan ja talouden tavoitteet. Vuoden 2018 talousarviossa on 27 mittaria, joiden kautta seurataan tavoitteiden
saavuttamista. Mittariston taustalla on sairaanhoitopiirin strategia.
Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan nykyinen mittaristo ei parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa ja ohjaa muutosta, jota mittareilla tavoitellaan. Esimerkiksi tilikauden lopulla tehtävät välttämättömät talousarviomuutokset voivat automaattisesti muuttaa eräiden
taloudellisten tavoitteiden, kuten palkkamenot ja tilikauden tulos, tavoitetasoja.
Mikäli taloudellisia tavoitteita halutaan seurata ilman talousarviomuutoksien vaikutusta, mittareille voitaisiin asettaa euromääräiset arvot talousarvioviittauksen sijasta. Näin voitaisiin
paremmin verrata tavoitteen toteutumaa alkuperäiseen tavoitteeseen nähden. Tarvittaessa
myös näiden mittareiden tavoitetasoja voidaan valtuuston päätöksellä muuttaa kesken tilikauden.
Tavoite lyhyiden sairauspoissaolopäivien vähentymisestä edelliseen vuoteen verrattuna on
sinänsä hyvä tavoite, mutta mittari ei anna kuvaa siitä, millä tasolla sairauspoissaolojen
määrä on tai niiden tulisi olla. Kyseinen mittarin toteutumaan vaikuttaa voimakkaasti myös
satunnaisvaihtelu. Lyhyiden sairauspoissaolokertojen määrää voitaisiinkin arvioida esim.
pidempien aikasarjojen perusteella, jolloin yhden vuoden poikkeama ei välttämättä tuottaisi
heikkoa arvosanaa. Lisäksi voisi olla syytä ottaa huomioon myös lähtötaso.
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Muutoinkin voisi olla syytä lisätä absoluuttisen tavoitetason sisältävien mittareiden osuutta,
koska pelkkä muutoksen suunta ei kovin hyvin kuvaa vallitsevaa tilannetta. Lisäksi tavoitteen saavuttamisen asteelle voitaisiin asettaa erilaisia raja-arvoja pelkän muutoksen lisäksi.
Esimerkiksi tavoitteelle ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen voitaisiin määrittää kolmea
tasoa: alle 5%, 5-10%, yli 10%, joiden perusteella arvioitaisiin, onko tavoite toteutunut heikosti, tyydyttävästi vai hyvin. Sinänsä tavoite ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä
pienenemisestä on hyvä ja strategian mukainen, mutta sitä kuvaava mittari vaikuttaa kapeahkolta.

Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että sairaanhoitopiirillä on yhteisiä kaikkia toimialueita koskevia mittareita. Tämän lisäksi on toivottavaa, että toimialueet määrittävät juuri
heidän tarpeisiinsa soveltuvia omia mittareita, joiden toteutumista ne itse seuraavat.
Mikäli yhteisiä sairaanhoitopiiritasoisia mittareita lähdetään perusteellisemmin uudistamaan, olisi suotavaa, että valmisteluvaiheessa kuultaisiin toimialueiden näkemyksiä ja otettaisiin niiden vahva edustus asiaa valmistelevaan työryhmään.
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että toiminnan ja talouden tavoitteita uudistettaisiin siten,
että talousarviomuutokset eivät automaattisesti muuttaisi mittareiden tavoitetasoja ja että
korvattaisiin muutoksen suuntaa kuvaavat mittarit mittareilla, joille asetetaan tavoitetaso.

6.5 Hoitokäytäntöjen muuttaminen osana kustannusten hallintaa
Erikoissairaanhoidon palveluiden kysyntä on kasvanut johtuen mm. muuttoliikkeestä, väestön ikääntymisestä ja erilaisista valtiovallan asettamista velvoitteista. Samaan aikaan kuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut.
Yhteiskunnan kokonaiskustannusten kannalta voi joskus olla edullisempaa hoitaa potilasta
entistä kalliimmilla mutta aikaisempaa vaikuttavammilla, esim. biologisilla lääkehoidoilla.
Samaan aikaan, kun syövänhoidon lääkekustannukset ovat vuodesta 2009 vuoteen 2014
nousseet huomattavasti, yhteiskunnan kokonaiskustannukset potilasta kohden ovat kuitenkin laskeneet, kun eliminoidaan inflaation vaikutus.
Kalliin mutta vaikuttavan hoidon taloudellinen hyöty voi realisoitua erikoissairaanhoidossa
esim. kun vältetään vaikeasta sairaudesta parantuneen potilaan sairauden loppuvaiheen
palliatiivisesta hoidosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi tulevat muut yhteiskunnalliset vaikutukset esim. potilaan kyetessä palaamaan työelämään.
Hoitokäytäntöjä muuttamalla voidaan hoitaa entistä suurempi määrä potilaita. Esimerkiksi
hypofraktioidussa sädehoidossa, joka vaatii aikaisempaa enemmän resursseja, potilaskohtaisia hoitokertoja on aikaisempaa vähemmän, minkä seurauksena hoidettujen potilaiden
määrää on voitu lisätä.

Kysynnän ja resurssien välisen epätasapainon ratkaisemiseksi on otettu käyttöön uudenlaisia hoitomenetelmiä, jotka kapea-alaisesti ja lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna voivat näyttää
lisäävän kustannuksia. Tarkastuslautakunnan näkemyksen perusteella nämä voivat olla
paitsi hoidon kannalta myös taloudellisesti perusteltuja pidemmällä aikavälillä.
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6.6 Tyytyväisyys lääkärikoulutukseen
Nuorten lääkäreiden yhdistyksen vuoden 2017 lääkärikoulutuksen laatua koskevassa koulutuspaikkakyselyssä TAYS ja HUS olivat yliopistosairaanhoitopiireistä heikoimpia. Vuoden
2017 heikon tuloksen julkistamisen jälkeen PSHP:ssa ryhdyttiin toimenpiteisiin lääkärikoulutuksen laadun parantamiseksi.
Vuonna 2018 toimialueiden huomiota kiinnitettiin erikoistuvien lääkäreiden ohjaamiseen ja
perehdytykseen, nimettiin toimialueille lääkärikoulutuksen vastuuhenkilöt ja alettiin antaa
koulutusta erikoistuvien lääkäreiden kouluttajille. Samoin erityisvastuualueella on aloittanut
toimintansa lääkärikoulutuksen koulutuskoordinaattori, jonka työn painopisteenä on erikoislääkärikoulutus.
Vuotta 2018 koskevassa kyselyssä TAYS oli yliopistosairaaloista sijalla 2. parantaen selvästi sijoitustaan edelliseen kyselyyn verrattuna, joten aloitetuilla toimenpiteillä lienee vaikutusta. Vastaajamäärissä yliopistosairaanhoitopiireittään on suuria eroja, joten kovin
vahvoja johtopäätöksiä kyselystä ei vielä voi tehdä.
Sairaanhoitopiirin oman mittariston avulla seurataan sairaalan lääkäreiden antamaa opetusta ja opetusmyönteisyyttä. Suoritetussa kyselyssä 65 % vastaajista arvioi opetuksen ja
opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Oman mittauksen tulos oli kuitenkin kaksi prosenttiyksikköä edellisvuotta heikompi.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että myös jatkossa koulutuksen laatua koskevaan palautteeseen suhtaudutaan vakavasti ja aloitetaan viivyttelemättä toimenpiteet silloin, kun
kehitettävää ilmenee. Lääkäri- ja hoitajakoulutusta koskevat mielikuvat voivat realisoitua
viiveellä esim. tulevissa rekrytoinneissa.

6.7 Laaturekisterit
Laaturekistereiden avulla saadaan toiminnasta tietoa, jota voidaan hyödyntää potilaiden
hoidon suunnittelussa ja laadun seurannassa. Laaturekistereiden avulla voidaan myös valtakunnallisesti vertailla hoidon vaikuttavuutta ja tuottavuutta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tarkastuslautakunnat molemmat ovat ottaneet laaturekisterit arvioinnin kohteeksi.
Molemmissa sairaanhoitopiireissä tehtiin selvitys käytössä olevista laaturekistereistä, rekistereiden tietosisällöstä, käyttötarkoituksesta sekä rekistereiden rakentamiseen ja hyödyntämiseen liittyvästä valtakunnallisesta yhteistyöstä. Samalla kartoitettiin, mitä haasteita
näissä kahdessa sairaanhoitopiireissä on laaturekistereihin liittyen kohdattu.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eri vastuualueilla on tehdyn kyselyn perustella käytössään
noin 30 eri laaturekisteriä. HUS:ssa vastaava määrä on 62 kappaletta. Suurin osa PSHP:n
sairauskohtaisista laaturekistereistä on käytössä myös HUS:ssa.

23.4.2019

45
Paras hyöty rekistereistä saadaan silloin, kun erikoisalakohtaiset rekisterit on eri sairaanhoitopiireissä rakennettu mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla. Laaturekistereitä koskevan kyselyn mukaan tietojen yhdenmukaistaminen on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa.
Laaturekistereiden rakentamisen merkittävänä haasteena on määritellä mitattavat asiat siten, että saadut tulokset ovat luotettavia, helppoja ymmärtää ja toteuttaa.
Laaturekistereiltä odotetaan myös lisäarvoa ja helpotusta rekistereitä käyttävien henkilöiden
työtehtäviin. Laatua koskeva tiedonkeruu koetaan aika ajoin työllistäväksi, esimerkiksi silloin, kun joudutaan tekemään tuplakirjaamisia johtuen kankeista järjestelmistä. Tehtävän
hankaluuden seurauksena voi olla se, että pyydettyä tietoja ei aina anneta tai tallenneta toivotussa laajuudessa.
Potilaiden hoidon kehittämiseksi olisi tärkeää, että tietovarastoja voitaisiin jatkossa yhdistellä ja hyödyntää laajemmin esimerkiksi sairaanhoitopiirin ja jatkohoitopaikkojen välillä. Paremman tietovarannon aikaansaamiseksi myös potilaiden itse täyttämät lomakkeet ja tiedot
olisi saatava rekistereihin nykyistä helpommin. Tietoa potilaista kerätään tällä hetkellä potilailta mm. OmaTaysin kautta. Tämän digitaalisen palvelun kehitystä tuetaan ja siihen panostetaan tietojen keruun tehostamiseksi ja automatisoimiseksi.
Toistaiseksi ongelmana on ollut se, että laaturekisteriohjelmistojen toimittajat eivät ole pystyneet vastaamaan käyttäjien vaatimuksiin tarpeeksi nopeasti. Muutoksia on jouduttu odottamaan liian kauan, vaikka kansallisesti käyttäjät olisivat olleet yhtä mieltä muutosten
tarpeellisuudesta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä laaturekistereiden kehittämiseen on viime vuosien aikana
käytetty joitain satoja tuhansia euroja. Jotta tulokset saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin, laaturekistereitä tulee rakentaa myös yhdessä perusterveydenhuollon kanssa
sekä sairaanhoitopiirien välisenä yhteistyönä.
HUS:n laaturekistereitä koskevassa arvioinnissa nousi esiin samankaltaisia haasteita kuin
mitä on Pirkanmaaan sairaanhoitopiirissä havaittu. Esimerkiksi tietojen kirjaaminen järjestelmiin edellyttää manuaalista työtä ja rekistereiden tulosten vertaaminen muihin toimijoihin
on mahdollista vasta osassa rekistereitä.
Tarkemmat tiedot HUS:n tarkastuslautakunnan arvioinnin tuloksista ovat saatavilla sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksesta
(www.hus.fi/hus-tietoa/materiaalipankki/arviointikertomukset/Sivut/default.aspx).

Kattava laaturekisteri ottaa huomioon potilaan koko hoitopolun perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja takaisin sekä tuottaa vertailukelpoista tietoa johtamisen tueksi ja tutkimuksen käyttöön.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että laaturekistereiden kehittämistä jatketaan yhteistyössä
jäsenkuntien, yliopistojen ja muiden sairaanhoitopiirien kanssa.
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7. Yhteenveto
Vuoden 2018 talousarviossa on esitetty 27 tavoitetta, joista valtuuston asettamia sitovia
tavoitteita on 8 kappaletta.
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti
Toteuma
Hyvä

Sitova tavoite
Palvelukokemus
Investointien toteutuminen

Tyydyttävä

Hoidon saatavuus
Kehityskeskustelut
Palkkamenot
Tilikauden tulos
Mainemittari

Heikko

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Tavoitteelle annettu arvio

Tavoitteiden saavuttamisrajat

Hyvä

Tavoite on saavutettu

Tyydyttävä

Vaatii korjaavia toimenpiteitä

Heikko

Vaatii runsaasti korjaavia toimenpiteitä

LIITTEET

Organisaatiokaavio

LIITTEET
Lyhenteet ja toimialueiden, palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon vastuualueet

PSHP

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tays

Tampereen yliopistollinen sairaala

VALS

Valkeakosken aluesairaala -> 2017 alkaen Tays Valkeakoski

VAS

Vammalan aluesairaala -> 2017 alkaen Tays Sastamala

Toimialue 1

Sisätaudit
Keuhko-, iho- ja allergiasairaudet

Toimialue 2

Kirurgia
Gastroenterologia
Syövänhoito

Toimialue 3

Neuroalat ja kuntoutus
Korva- ja suusairaudet
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES)
Silmäkeskus

Toimialue 4

Lastentaudit
Lastenpsykiatria
Naistentaudit ja synnytys

Toimialue 5

Aikuispsykiatria
Nuorisopsykiatria

Toimialue 6

Kehitysvammahuolto:
- Tukikeskus
- Erityishuollon asiantuntijapalvelut

Toimialue 7

Ensihoito, kivunhoito ja anestesia
Tehohoito
Päivystyksen vastuualue (Acuta)

Toimialue 8

Sisätaudit
Leikkaustoiminta
Yleislääketiede ja geriatria
Neurologia ja fysiatria

Palvelukeskus

Henkilöstö- ja asiakaspalvelut
Talous- ja laskentapalvelut
Tietohallinto ja teknologia
Toimitilat
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskus (TKI-keskus)
Ruokapalvelut
Sairaala- ja välinehuolto

Yhtymähallinto

Yleishallinto
Perusterveydenhuollon yksikkö

