LIITE 2, asia 4
Valtuusto 28.5.2018

ARVIOINTIKERTOMUS 2017

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
tarkastuslautakunta
24.4.2018

24.4.2018

1

SISÄLLYSLUETTELO

1. TARKASTUSLAUTAKUNTA, TILINTARKASTAJA JA ULKOINEN TARKASTUS ...................................................... 2
2. SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIA JA SEN SIIRTÄMINEN KÄYTÄNTÖÖN .......................................................... 3
3. HALLITUKSEN LAUSUNTO VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN ................ 5
4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI ................................................................................................ 8
4.1 Johtaminen .................................................................................................................................... 8
4.2 Asiakasnäkökulma ......................................................................................................................... 8
4.3 Prosessinäkökulma ...................................................................................................................... 13
4.4 Henkilöstö ja uudistuminen .......................................................................................................... 18
4.5 Talousnäkökulma ......................................................................................................................... 25
4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi .................................................................................................... 28
4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos ............................................................................... 28
4.6.2 Silmäkeskus .......................................................................................................................... 29
4.6.3 Coxa Oy ................................................................................................................................ 29
4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy .......................................................................................................... 30
4.6.5 Tays Sydänkeskus Oy ........................................................................................................... 30
4.6.6 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr. .................................................................. 31
4.6.7 FinnMedi Oy .......................................................................................................................... 32
5. SISÄINEN VALVONTA ............................................................................................................................ 33
6. MUUT HAVAINNOT ................................................................................................................................ 34
6.1 Yliopistosairaanhoitopiirien välinen tuottavuusvertailu .................................................................. 34
6.2 Talousarvion noudattaminen ........................................................................................................ 36
6.3 Osakkuusyhtiöiden ohjaus ........................................................................................................... 36
6.4 Ohjekirjeet ja toimintaohjeet ......................................................................................................... 37
6.5 Henkilöstön työhyvinvointi toimialueella 6 .................................................................................... 38
6.6 Sairauspoissaolot ......................................................................................................................... 39
7. YHTEENVETO....................................................................................................................................... 41

LIITTEET

Organisaatiokaavio
Lyhenteet ja toimialueiden, palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon vastuualueet

24.4.2018

2

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 2017 koskevia kokouksia oli 10 kpl. Lautakunta on kokouksissaan kuullut sairaanhoitopiirin johtoryhmää kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja ei osallistunut arviointikertomuksen laadintaan,
koska hän on ollut hallituksen jäsenenä alkuvuonna 2017.
Hyväksymänsä työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä toimipisteisiin ja kuulee eri toimi- ja palvelualueiden toiminnasta vastaavia viranhaltijoita ja muuta henkilökuntaa.
Tilikautta 2017 koskevien kokousten aiheita tai arvioinnin kohteita olivat mm. Pirkanmaan
somaattisen erikoissairaanhoidon selvityshanke, toimialueen 1 toiminta, BSC-mittariston
rakenne ja sisältö, tilintarkastuksen kilpailutus, riskienhallintapolitiikka, etupihan investointihanke, valmistautuminen maakunta- ja sote-uudistukseen, ruokapalveluiden vastuualueen
toiminta, tiedottaminen, markkinointi ja julkisuuden hallinta, toimialueen 6 toiminta, EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano, sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät selvitykset ja
kehittämistoimet, tilintarkastajan työohjelma, tilintarkastajan väli- ja loppuraportointi, johtoryhmän raportointi sekä tilinpäätös 2017. Valtuustokauden vaihduttua sidonnaisuusilmoitusrekisteri saatettiin ajan tasalle.
Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui suurten kaupunkien tarkastuslautakuntien koulutustilaisuuteen Tampereella sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen tarkastuslautakuntien seminaariin Tallinnassa ja piti kokouksen yhdessä Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunnan kanssa
aiheena mm. tuleva sote- ja maakuntauudistus sekä lautakuntien toimialaan kuuluvat tehtävät.
Lautakunnalla on ollut käytettävissä valtuuston, hallituksen ja johtokuntien pöytäkirjat, eri
vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat ja talousarviot, toimintakertomukset sekä henkilöstökertomukset ja tilintarkastajan raportit.
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Kuntayhtymän valtuusto on valinnut tillikausien 2016–2017 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT, KHT Leif-Erik
Forsberg ja 1.2.2018 alkaen HT, JHT Kati Mäntylä. 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.
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.
Joulukuussa 2015 valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksestä otettavaksi käyttöön vapaaehtoisuuteen perustuvan sidonnaisuuksien ilmoittamismenettelyn uuden kuntalain 84 § periaatteita noudattaen. Valtuustokauden vaihteen jälkeen sidonnaisuuksien
ilmoittaminen muuttui pakolliseksi.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 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 2017 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 2017 talousarvion valtuusto kokouksessaan 12.12.2016 vahvisti tilivelvollisia koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoiteasetannassa on käytet-
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ty 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 2017 talousarviossa on esitetty 27 toiminnallista ja taloudellista tavoitetta,
joista valtuusto on asettanut sitoviksi 7. Mittaristo on laadittu vastaamaan sairaanhoitopiirin
strategiaa ja sitä on muokattu jonkin verran edellisvuodesta.
Kiireellisen hoidon ja kiireettömän hoidon saatavuutta mitataan erikseen. Hoidon laatua kuvaa suunnittelemattoman hoitojakson uusiutumisen mittari.
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

Palvelukokemus

Johtaminen

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa

Palvelusopimusten toteutuminen

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen

Kehityskeskustelut

Terveyskeskusten tyytyväisyys

Palkkamenot

Kirurgian koulutuskeskuksen ja Taito-keskuksen
koulutukset
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
(readmission rate)
Hoitojaksotuottavuus

Investointien toteutuminen
Tilikauden tulos

Infektioturvallisuus
Turvallisuuskulttuuri
Epikriisien eli hoitoyhteenvetojen lähettäminen
Täydennyskoulutus
Mainemittari
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa
julkaisusarjoissa
Työhyvinvointi
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Omistajaohjaus (konserniyhtiöiden sisäinen ohjaus)
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
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3. HALLITUKSEN LAUSUNTO VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN

Sairaanhoitopiirin hallitus on 19.6.2017 antanut lausuntonsa edellisessä arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista.
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2016 arviointikertomuksessaan, että hallituksen toimintakertomuksessa ei ole käsitelty johtamista koskevan tavoitteen toteutumista
eikä ole muutoinkaan kommentoitu ko. tavoitteen pois jättämistä. Hallitus totesi lausunnossaan, että johtamista ei arvioitu erikseen omana näkökulmanaan arvioitu toiminta- ja
talouskertomuksessa, koska mittari oli ensimmäistä kertaa käytössä vuonna
2016 eikä vertailtavuutta aikaisempiin vuosiin ollut mahdollista tehdä. Vuonna 2017
johtamisen tulokset tullaan esittämään ja arvioimaan erikseen samaan tapaan kuin
muutkin BSC-mittarit.
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa todetaan, että toimialueilla 5 ja 7 potilaiden palvelukokemuksessa on edelleen parannettavaa. Hallitus toteaa lausunnossaan, että toimialueen
5 palvelukokemuksen arvioinnissa on tapahtunut myönteistä muutosta. Toimialue 7:llä palvelukokemusmittaria käytetään ainoastaan tarkkailuosastolla ja teho-osastolla. Päivystyksestä suoraan kotiin lähteneiden potilaiden osalta on kokeiltu ns. vastaustietolipukkeen
lähettämistä kotiin epikriisin lähettämisen yhteydessä. Vastauksia kotoa käsin saatiin jonkin
verran. Toimialue 7 etsii edelleen sopivaa tapaa potilaidensa palvelukokemuksen keräämiseen.
Tarkastuslautakunta totesi, että tiedonkulussa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on edelleen kehittämistä. Hallituksen lausunnossa todetaan, että epikriisit eli loppulausunnot ovat osa sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon välistä tiedonkulkua.
Hallituksen mukaan Tampereen yliopistollisesta sairaalasta epikriisi lähtee säädetyssä 5
vuorokauden ajassa 83 %:sta hoidettuja potilaita. Epikriisikäytännöissä todettuja puutteita
on korjattu ja loppulausuntojen lähettäminen säädetyssä ajassa on parantunut edellisiin
vuosiin verrattuna. Hallituksen mukaan eniten parannettavaa on edelleen lastenpsykiatrian
ja lastenneurologian erikoisaloilla, joilla epikriisit koostetaan moniammatillisen työryhmän
yhteistyönä. Ongelmia on havaittu myös terveyskeskusten toimintatavoissa. Aina ei ole
osattu etsiä sähköistä hoitopalautetta potilaan tiedoista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaiden epikriisit tallennetaan valtakunnalliseen Kanta-arkistoon, josta ne ovat heti tallentamisen jälkeen luettavissa myös terveyskeskuksissa.
Tarkastuslautakunta piti hoitojakson uusiutumista koskevaa tavoitetta erinomaisena tapana
mitata sairaalahoidon laatua. Mittarin avulla saadaan osviittaa siitä, onko hoito ollut riittävän
suunnitelmallista potilaan kotiutumiseen mennessä ja ovatko hoidon tulokset olleet sellaisia, että jatkohoito voidaan toteuttaa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Hallituksen lausunnon mukaan ns. Readmission rate -mittarilla seurataan 30 päivän sisällä
hoitojakson päättymisestä tapahtuvia ennakoimattomia uusiutumisia ja sairaalan ottoja.
Tavoitteena on, että nämä ennakoimattomat hoitoon paluut vähenevät edellisvuoteen verrattuna kaikilla kliinisillä toimialueilla. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan ennakoimattomien
hoidon uusiutumistenmäärä säilyi ennallaan, ollen 8 % kaikkina tarkasteltuina kolmena
vuotena 2014-2016. Hallituksen antaman kattavan selvityksen mukaan Taysin kokonaislukuna (8 %) ennakoimattomasti uusiutuvia hoitojaksoja kaikista päättyneistä hoitojaksoista
voidaan pitää kansainvälisestikin hyvänä tasona. Vaikka suurta keskimääräistä muutosta ei
ole viime vuosina tapahtunut, tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hoitojakson uusiutumista koskevan tavoitteen toteutumista seurataan edelleen sekä sairaanhoitopiiritasoisesti
että eri erikoisalakohtaisesti.
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Tarkastuslautakunta esitti pohdittavaksi, tulisiko kiireettömän hoidon saatavuudelle asettaa
haastavammat tavoitteet, kuin mitä voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää. Hallitus toteaa
lausunnossaan, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä pyritään kohti jonottomuutta. Tämä
tarkoittaa sitä, että potilasta ei aseteta jonoon, vaan hänen kanssaan sovitaan tutkimukselle, avohoitokäynnille, hoidolle tai jälkitarkastukselle aika ja samalla asioinnin muoto tai vaihtoehtoisesti potilaalle itselleen mahdollistetaan ajan varaaminen vastaanotolle. Esitettyjä
toimenpiteitä hoitoon pääsyn sujuvoittamiseksi voidaan pitää perusteltuina.
Tarkastuslautakunta suositteli, että henkilöstökyselyn tulokset käsitellään työyksiköissä ja
varmistetaan, että kyselyn tulosten perusteella päätetyt kehittämistoimenpiteet pannaan
täytäntöön. Hallituksen selvityksen mukaan henkilöstökyselyn tulokset käsitellään pääsääntöisesti yksikkötasolla. Tulokset analysoidaan myös johtoryhmissä ja käydään läpi yhteistyöryhmissä. Tulosten perusteella sovitaan kehittämistoimenpiteistä. Henkilöstökyselyn
tulosten käsittelyprosessia voidaan pitää asianmukaisena.
Tarkastuslautakunta piti tärkeänä, että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut
asetetun määrätavoitteen mukaisesti. Hallituksen selvityksen mukaan asian seuranta on
järjestetty siten, että henkilöstövastaavien koordinaatioryhmän kokouksessa seurataan
toimialueiden, liikelaitoksen, palvelukeskuksen ja yhtymähallinnon kehityskeskusteluiden
toteumaa.
Tarkastuslautakunta suositteli, että sairauspoissaolojen määrälle asetettaisiin sairaanhoitopiiritasoinen tavoite. Samalla suositeltiin myös toimialuekohtaisia tavoitteita. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös toimialueen 6 ja palvelukeskuksen sairauspoissaolojen
suureen määrään ja esitti selvitettäväksi, millä toimenpiteillä henkilökunnan sairauspoissaoloja voitaisiin vähentää. Hallituksen mukaan sairaanhoitopiirissä on päivitetty aktiivisen tukemisen malli, jossa on määritelty tukikäytännöt liittyen sairauspoissaoloihin tai työssä
havaittuihin ongelmiin. Kukin toimialue tekee oman suunnitelmansa ja tavoitteensa sairauspoissaolojen hallitsemiseksi. Toimenpiteitä seurataan keskitetysti henkilöstöresurssien
koordinaatioryhmän kokouksissa. Hallituksen lausunnossa on esitetty joukko toimenpiteitä,
joilla sairauspoissaolojen määrään on tarkoitus vaikuttaa. Tarkastuslautakunta tulee seuraamaan näiden toimenpiteiden vaikutuksia.
Tarkastuslautakunta ehdotti, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin toimialueen 4 talouden
tasapainottamiseksi. Hallituksen lausunnon mukaan toimialueella on jo vuonna 2016 aloitettu talouden tasapainottamistoimet, jotka näkyivät muun muassa palkkakustannusten alittumisena tilinpäätöksessä. Toimialueen hintoja korjattiin vuodelle 2017. Lisäksi
toimialueella on suunniteltu mahdollisuutta lisätä hoitoa VHV-potilaille (vapaa hoitopaikan
valinta) nykyistä enemmän. Hallituksen lausunnossa luetellaan useita muitakin toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa toimialueen 4 kustannusrakenteeseen tai lisätulojen kertymiseen.
Tarkastuslautakunta totesi Coxa Oy:n toimintaa arvioidessaan, että itse maksavien potilaiden osuuden kasvattamiseen ja aidosti kilpailluilla markkinoilla toimimiseen tulee suhtautua
varauksella, jotta yhtiön sidosyksikköasema palveluiden tuottajana ei vaarannu. Hallitus toteaa lausunnossaan, että Pirkanmaan erikoissairaanhoidon yhtiöittämisvaihtoehdon selvittämisen osana on ollut myös sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden aseman ja roolin määrittely
tulevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa.
Tarkastuslautakunta ennakoi vuoden 2016 arviointikertomuksessaan, että Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus (SOTE) sekä uudistetut hankintalain määräykset voivat merkittävästi muuttaa Fimlab Oy:n toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Tarkastuslautakunta
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suositteli valmistelemaan toimenpiteitä, Fimlab Oy:n sidosyksikköasema palveluiden tuottajana sekä sairaanhoitopiiriin että toisiin konserniyhtiöihin nähden kyettäisiin turvaamaan.
Hallitus viittaan lausunnossaan erikoissairaanhoidon yhtiöittämisselvitykseen ja toteaa, että
Fimlab Oy:n asemoinnista maakunta- ja sote-uudistuksessa päätetään erikseen. Samassa
yhteydessä arvioidaan, missä määrin Fimlab Oy on jatkossa markkinaehtoinen toimija ja
millaisia valtakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia on löydettävissä julkisesti omistetussa
laboratoriotoiminnassa.
Tarkastuslautakunta suositteli, että sairaanhoitopiiri käyttää riittävässä määrin
sille kuuluvaa omistajaohjausvaltaansa ja käsittelee merkittävät ja periaatteelliset
tytäryhtiöiden toimintaa koskevat muutokset. Tällaisia muutostilanteita voivat olla
esimerkiksi toiminnan suuntaaminen uusille markkinoille, yhtiörakenteen muutokset,
henkilöstöpoliittiset linjaukset (tulospalkkaus, henkilöstön osakeomistukset jne). Hallitus toteaa lausunnossaan, että sairaanhoitopiirin konserniohje tullaan päivittämään syksyn 2017
aikana. Uudessa konserniohjeessa on tarkoitus ottaa huomioon tarkastuslautakunnan näkemys mm. omistajaohjauksen vahvistamisesta.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota eräiden henkilöstöhallintoon liittyvien järjestelmien
sisäisen valvonnan puutteisiin, jotka mahdollistavat tahattomat virheet ja pahimmillaan jopa
väärinkäytökset. Tarkastuslautakunta edellytti, että henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöoikeuksien hallintaan liittyvät puutteet korjataan mahdollisimman pian. Hallituksen selvityksessä ratkaisuksi ongelmiin tarjotaan järjestelmän käyttäjien ohjausta ja informaatiota
päätösvaltuuksista. Jatkossa yhteiskäyttöisistä tarkastajatunnuksista tullaan luopumaan.

Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen sekä siinä esitettyjen havaintojen perusteella laaditut selvitykset. Edellisen
arviointikertomuksen johdosta annettuja selvityksiä voidaan pitää riittävinä ja havaintojen perusteella päätettyjä toimenpiteitä oikean suuntaisina, vaikka eräiltä osin toimenpiteitä tulee vielä jatkaa, johtuen esim. tietosuoja-asetuksen voimaan tulosta.
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4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
Jäljempänä luvuissa 4.1–4.4 arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista
sairaanhoitopiiritasolla ilman kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitosta. Kaavioissa toteutuma ”PSHP yhteensä” tarkoittaa toteutumaa ilman liikelaitosta.
4.1 Johtaminen
Vuoden 2017 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.

Johtamista kuvaavan tavoitteen toteutuminen raportoitiin ensimmäistä kertaa. Vaikka
valtuusto ei ole asettanut mittarille tavoitearvoa, sairaanhoitopiiritasoisen toteutuman on
todettu jääneen alle tavoitteen. Johtamisessa onnistui parhaiten toimialue 6 tuloksen
oltua 4,1 pistettä.

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 12 812 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

Vähintään 95 % vastaajista antaa arvosanan
4 tai 5 asteikolla 1–5 sekä enintään 3 % antaa arvosanan 1
tai 2 asteikolla 1–5

Kyllä

Hyvä
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Potilaiden palvelukokemuksesta antamat arvosanat 4 tai 5 asteikolla 1–5,
vuodet 2015–2017
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Tyytyväisyys saatuun palveluun oli pääosin hyvällä tasolla. Ainoa poikkeus oli toimialue 5
(psykiatria), jonka muita toimialueita alhaisempi arvosana johtuu osin toiminnan luonteesta.
Edellisvuoteen verrattuna tulostaan ovat parantaneet erityisesti toimialueet 5 ja 7.
Osana palvelukokemusta mitattiin huonojen arvioiden osuutta. Tavoitteena oli, että enintään 3 % annetuista vastauksista on arvoja 1 tai 2 asteikolla 1–5. Heikkoja arvosanoja ei
ole annettu tavoitetta enempää millään toimialueella.

Potilaiden palvelukokemuksessa ei sairaanhoitopiiritasolla tapahtunut muutosta edellisvuoteen verrattuna. Tyytyväisyys saatuun palveluun parani eniten toimialueilla 5 ja 7.
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Palvelusopimusten toteutuminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Sopimusasiakkaiden palvelusopimukset toteutuvat
tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain
toimialuetasolla sopimusten ja tilausten mukaisesti

Ei

Heikko

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 2015-2017
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Kuntayhtymätasolla palvelusopimukset ylittivät tavoitteen neljällä prosenttiyksiköllä, kun
edellisvuonna palvelusopimukset toteutuivat keskimäärin lähes suunnitellusti.
Ainoastaan Tays Sastamalassa tuotettiin palveluita vähemmän, kuin mitä kunnat olivat tilanneet. Suurimmat palvelusopimuksen ylitykset olivat toimialueilla 1 (5 prosenttiyksikköä),
ja toimialueella 5 (6 prosenttiyksikköä). Ainoastaan toimialueilla 4 ja 7 toteutuma oli tavoitteen mukainen.

24.4.2018

11
Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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).

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 1 520 kappaletta (2 461 kpl). Yhteen laskien 69 % vastanneista (73 %) antoi palvelukyvystä arvosanan 4–5 asteikolla 1–5.
Hoidolliset vastuualueet ylittivät ryhmätasolla niille asetetun tyytyväisyystavoitteen. Eihoidollisten vastuualueiden vastaajista 64 % antoi arvosanan 4–5, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 70 prosentista.
Vähiten arvosanoja 4 ja 5 annettiin palvelukeskuksen sairaalahuollon 50 % (43 %) tuottamista sisäisistä palveluista. Tulos 50 % oli kuitenkin 5 prosenttiyksikköä parempi, kuin vuotta aikaisemmin tehdyssä kyselyssä.
Kokonaisuutena tulos oli hieman edellisvuodetta heikompi ja alle asetetun tavoitteen.
Mittaus perustuu kerran vuodessa tehtävään kirjalliseen kyselyyn. Kyselyt tehdään kohdennettuina asiakaskyselyinä.
Palvelukykymittauksessa saatiin vastauksia huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Kyselyn toteuttamistapaan on syytä kiinnittää huomiota.
Terveyskeskusten tyytyväisyys
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Vähintään 90 % vastauksista tasoa 4–5

Ei

Heikko

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
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ja vastuuta, potilaan lääkitystä, sairaanhoitopiirin konsultaatioita, erikoissairaanhoidon saatavuutta, hoitoon ottamisen kriteerejä sekä hoidon ja tutkimusten tuottamaa hyötyä.
93 % 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.
80 % vastaajista antoi arvosanan 4–5 asteikolla 1–5 väittämään ”erikoissairaanhoidon hoitoon oton kriteerit ovat hoidon perusteiden mukaiset”, 76 % väittämään ”epikriiseissä on
terveyskeskukselle riittävät tiedot ja ohjeet potilaan jatkohoidon toteuttamiseksi” ja 73 %
väittämään ”sairaanhoitopiirin puhelinkonsultaatioita ja sähköisiä konsultaatioita on helposti
saatavissa”.
Muilta osin vastausten toteutumaprosentit olivat heikompia. Esimerkiksi väittämän ”saan itselleni tiedon, että jatkohoidon käynnistyminen on vastuullani” vastauksista 33 % (43 %) oli
arvosanoja 4 tai 5.
Edellisvuotta tyytyväisempiä oltiin erikoissairaanhoidon hoitoon oton kriteerien toteutumiseen.

Terveyskeskusten tyytyväisyyskyselyn väittämän ”saan itselleni tiedon, että jatkohoidon käynnistyminen on vastuullani” vastauksista 33 % (43 %) oli arvosanoja 4 tai 5
asteikolle 1-5. Tulos oli 10 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuotta aikaisemmin, joten
tiedonkulussa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on edelleen kehittämistä.
Tarkastuslautakunta esittää, että laaditaan terveyskeskusten tyytyväisyyskysely
myös hoitotyön vastuuhenkilöille.

Kirurgian koulutuskeskuksen ja Taito-keskuksen koulutukset
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Koulutustilojen käyttöaste on 85 % elokuun puolivälistä
kesäkuun loppuun. Ulkopuolisen myynnin osuus on 50 %.

Ei

Heikko

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 53 % (54 %), mikä jäi asetusta tavoitteesta ja oli edellisvuotta heikompi. Ulkoisen myynnin osuus 73 % (70 %) oli yli tavoitteen.
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4.3 Prosessinäkökulma
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen (readmission rate)
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee

Ei

Tyydyttävä

Mittarilla mitataan 30 päivän sisällä hoitojakson päättymisestä tapahtuvia ennakoimattomia
hoitojakson uusiutumisia ja sairaalaan ottoja.
Ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumisesta annettu tavoite jäi toteutumatta, koska
määrä pysyi samana vertailussa kolmeen edelliseen vuoteen. Paluita tapahtui 30 vuorokauden kuluessa 8 %, mikä vastaa kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Tavoitteeseen ylsi
ainoastaan Valkeakosken aluesairaala.
Ennakoimattomia sairaalaan paluita oli prosentuaalisesti vähiten toimialueella 3 (5 %) ja
eniten toimialueella 2 (13 %) sekä toimialueella 5 (9 %).
Vastuualueista eniten ennakoimattomia paluita oli syöpätautien vastuualueella (19 %). Tulos kuitenkin parani verrattuna kolmen edellisen vuoden keskiarvoon.

Ennakoimattomat sairaalaan otot eivät vähentyneet toivotulla tavalla. Tavoitteena
tulee kuitenkin 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

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen ja hoitoon pääsy tapahtuvat terveydenhuoltolain mukaisissa määräajoissa.
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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 on 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 96 prosenttisesti. Hoitoon pääsy tapahtui kolmen tai kuuden kuukauden tavoiteajassa 99 prosenttisesti.
Hoitoon pääsyssä toimi- tai vastuualueiden välillä ei ole suuria eroja.

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa toteutui lähes tavoitteen mukaisesti, usealla
toimi- ja vastuualueella 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.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Kyllä

Heikko

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 2016 mutta kuitenkin parempi kuin vuonna 2015. Vuonna 2017 kiireellisen hoidon tavoiteaika toteutui 94prosenttisesti, kun vuotta aikaisemmin toteutuma oli 96 %. Toimialueista parhaaseen 98
%:n lukemaan ylsi toimialue 4 ja 96 %:n tulokseen ylsivät toimialueet 1 ja 5.
Vastuualueittain toteutumat vaihtelivat 86 (kirurgian vastuualue) ja 100 %:n välillä, kun
edellisvuonna vaihteluväli oli 92–100 %.
Kuvaajassa Valkeakosken aluesairaalan lukuja on verrattu Tays Valkeakoskeen ja Vammalan aluesairaalan lukuja Tays Sastamalaan.
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Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
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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 DRGryhmän hoitojaksojen keskimääräisen kustannuksen ja kaikkien hoitojaksojen keskimääräisen kustannuksen suhde. Lopputuloksena saatavassa DRG -pisteessä yhdistyvät annettu
hoito ja kustannuspaino suhteessa muihin hoitoihin (vaativuus).
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

DRG-pisteen deflatoitu hinta ei nouse edellisestä vuodesta
(kustannukset per painotettu hoitojakso)

Ei

Hyvä

Vuonna 2017 hoitojaksotuottavuutta mitattiin toimialueilla 1–4 ja 7 sekä Tays Sastamalassa
ja Tays Valkeakoskella.
Hoitojaksotuottavuus parani edellisvuodesta. Koko PSHP:n tasolla DRG-pisteen hinta oli 3
% edellisvuotta matalampi.
Hoitojaksotuottavuus laski toimialueella 7, Tays Valkeakoskella sekä Tays Sastamalassa.
Muilla alueilla hoitojaksotuottavuus nousi.
Toimialueella 5 ja toimialueen 4 lastenpsykiatrian vastuualueella hoitojaksotuottavuutta mitattiin vertaamalla potilaskohtaisia kustannuksia edelliseen vuoteen. Toimialueella 5 poti-
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laskohtaiset kustannukset alenivat edellisvuodesta 5 %:lla ja lastenpsykiatrian vastuualueella 9 %:lla edellisvuoteen verrattuna.
DRG-pisteen deflatoitu hinta 2016–2017
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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

Sairaalassaoloaikana syntyneet tartunnat puolittuvat.

Ei

Tyydyttävä

MRSA -tartuntoja havaittiin PSHP:n sairaaloissa vuonna 2017 yhteensä 27 kappaletta, kun
niitä edellisvuonna esiintyi 33 tapausta. Tavoitetta puolittaa tartuntojen määrä ei siten sairaanhoitopiiritasolla saavutettu. Toimialueilla 3 ja 7 tartuntojen puolittamistavoitteessa kuitenkin onnistuttiin. Toimialueella 3 on ollut eniten tartuntoja, eli määrän vähentyminen 54 %
on merkittävää edistystä. Toimialueella 1 MRSA –tartuntojen määrä lisääntyi viidellä tapauksella nousten kahdesta tapauksesta seitsemään.

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.
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Turvallisuuskulttuuri

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 50 % vuonna
2017. Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 %
vuonna 2019.

Ei

Hyvä

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 2017
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Heikoin henkilökunnan turvallisuuskuva oli toimialueella 6, jossa vastausten perusteella
laskettu indeksiluku oli 36 %. Muita tavoitteen alittaneita toimialueita olivat toimialue 2 (tulos 45 %), toimialue 3 (46 %), toimialue 5 (46 %) ja toimialue 7 (43 %) kun tavoitteena oli
indeksiluku 50 %. Muilla toimialuilla tavoite saavutettiin. Myös koko sairaanhoitopiirin yhteenlaskettu tulos 55 % oli yli tavoitteen.
Toimialueiden sisällä oli myös huomattavia vastuualuekohtaisia eroja. Eräillä potilashoidollisilla vastuualuilla tulos oli huomattavan heikko. Alle 50 prosentin tavoitteen alittavia vastuualueita olivat gastroenterologia (30 %), TULES (31 %), hoivapalvelujen va (32 %), Acuta
päivystys, (33 %) kirurgia (35 %), aikuispsykiatria (43 %), neuroalat ja kuntoutus (47 %) ja
tehohoidon va (47 %).
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Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan henkilöstön näkemykseen perustuen välillisesti potilashoidon laatua. Turvallisuuskulttuuri-indeksin tuloksen perustella voidaan tulkita, että suuri osa toimialueiden henkilöstöstä ei tuntisi oloaan
turvalliseksi, jos olisi itse yksikössä hoidettavana. Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, mistä johtuu eräiden vastuualueiden turvallisuuskuvamittarin jääminen välille
30-35 %.

Epikriisien eli hoitoyhteenvetojen lähettäminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Tyydyttävä

Koko sairaanhoitopiirissä epikriiseistä 82 % (85 %) lähetettiin viiden vuorokauden määräajassa. Tavoitteesta jäätiin ja toteutuma oli kolme prosenttiyksikköä edellisvuotta heikompi.
Epikriisien lähettämisviiveessä oli edelleen merkittäviä eroja toimi- ja vastuualueiden välillä.
Parhaimpaan 95 % lukemaan ylsi Tays Valkeakoski, joka on ylittänyt tavoitteet myös aiempina vuosina (96 %), kun taas toimialue 5 jäi heikoimpana 54 % toteutumaan (67 %). Vastuualueista korkeimman 97 % (99 %) lukeman saavutti silmäkeskuksen vastuualue ja
heikoimman lastenpsykiatrian vastuualue 11 % (12 %).
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 2017 talousarviossa henkilöstön ja uudistumisen näkökulmaan on asetettu kymmenen 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 2017 henkilöstökysely koostui Sisäinen maine –osiosta, jossa oli 12 väittämää.
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Kehityskeskustelut
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kehityskeskustelut (vakansseihin suhteutettuna) toteutuvat
vähintään 90-prosenttisesti.

Kyllä

Tyydyttävä

Sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että koko henkilöstö on kattavan kehityskeskustelujärjestelmän piirissä. Kehityskeskustelut tulee käydä vuosittain jokaisen työntekijän kanssa.
Kehityskeskustelujen toteuma, % toimialueittain 2017
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Tavoite kehityskeskustelujen määrästä ei sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Toteumaprosentti sairaanhoitopiiritasolla oli 86 ja se oli pysynyt saman kuin vuonna 2016.
Kehityskeskusteluja käytiin tavoitteen mukaisesti toimialueella 6 ja palvelukeskuksessa.
Tulostaan paransi eniten toimialue 3, jossa kehityskeskustelut käytiin 89 prosenttisesti, kun
vuotta aiemmin toteutuma oli 79 %. Heikoin toteutuma oli yhtymähallinnossa, jossa kehityskeskustelujen määrä laski 110 %:sta 48 %: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 yhtymähallinnon kehityskeskustelujen alhainen määrä.
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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

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

Täydennyskoulutuspäivät vakanssia kohden vuonna 2017
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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 1,1 päivällä. Tavoitetta on kuitenkin lähestytty ja koulutuspäivien määrä on lisääntynyt 0,3 päivää/ vakanssi vuodesta
2016.
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Mainemittari
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3–5
(henkilöstökysely, asteikko 1–5)

Ei

Tyydyttävä

Henkilöstökyselyn ohessa kartoitettiin 12 maineväittämän avulla työntekijöiden näkemystä
sairaanhoitopiirin sisäisestä maineesta ja turvallisuudesta. Yhden väittämän avulla pyrittiin
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.
Hoidollisista toimialueista parhaan tuloksen (toteutuma 88 %) saavutti toimialue 1. Myös
toimialueiden 4 ja 5 tulokset ylittivät tavoitteen.

Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, miksi eräät toimi- ja vastuualueet saavat
mainemittauksessa jatkuvasti muita heikompia tuloksia samoin kuin sen, millaisia kehittämisehdotuksia kyselyssä on saatu ja miten nämä ehdotukset on käsitelty.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Tavoitteella kartoitetaan hoitotieteellisen opetuksen tasoa. Opiskelijoita oli pyydetty arvioimaan harjoitteluyksikön opiskelijamyönteistä ilmapiiriä, ohjaajan ohjaustaitoja ja opiskelutavoitteen saavuttamista. Opiskelijoista 90 % antoi arvosanaksi jaksosta 8–10. Tulos parani
2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Toimialuekohtaiset erot olivat pieniä. Vastuualuetasolla tulosten vaihteluväli oli 78 prosentin (lastentautien vastuualue) ja 100 prosentin (lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, silmäkeskuksen ja kuntoutuspalvelujen vastuualueet)
välillä.
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Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Heikko

Vastaajista 67 % (71 %) arvioi opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Tavoite jäi
siten saavuttamatta. Tulos huononi neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Lähimmäksi tavoitetta pääsi toimialue 5, jossa toteutuma oli 75 %. Vastuualueista lähimmäs tavoitetta pääsi syövänhoidon vastuualue. Siellä 81 % vastanneista lääketieteen
opiskelijoista antoi kiitettävän arvosanan opetuksesta ja opetusmyönteisyydestä. Vastuualueiden heikointa päätä edusti tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue 45 %: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.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Määriteltyjen vuosien kaikista siteerauksista, kumulatiivinen
mitattava arvo +8 %

Ei

Tyydyttävä

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 määrä sairaanhoitopiiritasolla kasvoi 7 %:lla, joten tavoitetta ei saavutettu. Toimialueittain esiintyi kuitenkin suuria eroja. Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat yli 8 % toimialueella 1 sekä yhtymähallinnossa. Julkaisujen määrä laski vuodesta 2016 ainoastaan
toimialueella 2.
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Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa

Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Vähintään 10 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna

Ei

Heikko

Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja oli koko kuntayhtymätasolla 1 % edellisvuotta vähemmän.
Julkaisujen määrät laskivat eniten yhtymähallinnossa (36 %) ja toimialueella 4 (17 %). Tavoite saavutettiin kuitenkin toimialueilla 2 ja 3.

Työhyvinvointi

Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3–5
(henkilöstökysely, asteikko 1–5)

Ei

Ei raportoitu

Työhyvinvointia koskeva tavoite on poistettu hallituksen 19.6.2017 tekemällä päätöksellä. Koska kyse on vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä tavoitteesta, olisi tavoitteen
poistamisesta tullut päättää valtuustossa.

Sairauspoissaolot

Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Sairauspoissaolopäivät laskennallisia vakansseja kohden
vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Ei

Heikko

Lyhyet (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokerrat
suhteutettuna laskennallisiin vakansseihin vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Ei

Hyvä
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Sairauspoissaolopäivät laskennallista vakanssia kohden 2016–2017
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Sairauspoissaolopäivät laskennallisia vakansseja kohden edelliseen vuoteen verrattuna lisääntyivät kolmella prosentilla, joten tavoitetta ei saavutettu. Sairauspoissaolopäiviä kertyi
laskennallista vakanssia kohden 16,82. Vuonna 2016 vastaava luku oli 16,38 päivää. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät eniten yhtymähallinnossa ja palvelukeskuksessa. Sairauspoissaolot vähenivät toimialueilla 4, 5, 6 ja 7.
Lyhyet sairauspoissaolokerrat laskennallista vakanssia kohden 2016–2017
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Tavoite lyhyiden (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokertojen vähentymisestä toteutui vuonna 2017. Lyhyet sairauspoissaolokerrat vähentyivät viidellä prosentilla. Lyhyitä
sairauspoissaoloja oli keskimäärin 2,18 kertaa/laskennallinen vakanssi. Eniten lyhyitä poissalokertoja oli toimialueella 6. Lyhyet sairauspoissaolot vähentyivät kaikilla toimialueilla.
Eniten prosentuaalista pudotusta oli yhtymähallinnossa, toimialueella 6 sekä palvelukeskuksessa.
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Sairauspoissaolopäivien määrä on edelleen kasvussa. Toimialueella 6 lyhyet sairauspoissaolokerrat vähenivät huomattavasti (-19 %) osin ilmeisesti toimialueella tehtyjen
toimenpiteiden johdosta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota palvelukeskuksen
sairauspoissaolopäivien edelleen kasvaneeseen määrään.

4.5 Talousnäkökulma
Vuoden 2017 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

Palkkamenot toteutuvat enintään talousarvion mukaisesti

Kyllä

Tyydyttävä

Palkkamenot toimialueittain 2017 (1 000 euroa)
Talousarvio
Toteuma
Poikkeama
Toimialue 1
29 899
31 234
1 335
Toimialue 2
27 889
28 929
1 040
Toimialue 3
44 006
44 860
854
Toimialue 4
42 012
42 001
-11
Toimialue 5
25 882
25 970
88
Toimialue 6
9 995
10 118
123
Toimialue 7
29 707
29 210
-497
Palvelukeskus
27 790
27 059
-731
Tays Sastamala
209
164
-45
Tays Valkeakoski
767
574
-193
Yhtymähallinto
2 720
2 853
133
PSHP ilman liikelaitosta
240 875
242 971
2 096

Toteuma %
104
104
102
100
100
101
98
97
79
75
105
101

Koko sairaanhoitopiirin tasolla palkkamenot ilman liikelaitosta ylittivät talousarvion 2,1 miljoonalla eurolla. Toimialueittain tarkasteltaessa palkkamenojen ylitykset tai alitukset olivat
suhteellisen pieniä. Suurimmat euromääräiset ylitykset olivat toimialueilla 1 ja 2 ja suurin
prosentuaalinen ylitys oli yhtymähallinnossa.
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Investointien toteutuminen
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Kyllä

Hyvä

Vuoden 2017 muutetussa talousarviossa investointeihin varatut määrärahat olivat yhteensä
88,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan investointeihin käytettiin 67 miljoonaa euroa.
Määrärahoja jäi siten käyttämättä 21,9 miljoonaa euroa.
Talousarviossa investointiosan sitoviksi hankeryhmiksi oli merkitty 11 hankeryhmää, joista
kaikkien määrärahat alittivat talousarvio budjetoidut kustannukset. Etupiha hankeryhmän
”Etupihan infra” määräraha ylittyi 0,8 miljoonalla eurolla ja ”L-siipi” ylitys oli 2,0 miljoonaa
euroa. Etupiha-hanke ei kuitenkaan kokonaisuudessa ylittänyt kustannuksia vaan jäi 1,9
miljoonaa euroa talousarviosta.

Tilikauden tulos
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on talousarvion mukainen
tai parempi.

Kyllä

Tyydyttävä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilikauden 2017 tulos ilman liikelaitosta ja ennen varausten ja
rahastojen muutosta sekä laskennallisia eriä oli 0,9 miljoonaa euroa, joka oli 7,2 miljoonaa
euroa enemmän kuin tavoite.
Liikelaitos huomioiden tilikauden tulos oli 3,2 miljoonaa euroa, joka ylitti talousarvion tavoitteen 7,3 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos vuonna 2017 (1 000 e)
Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama
Toimialue 1
2 684
4 530
1 846
Toimialue 2
3 228
133
-3 095
Toimialue 3
1 220
6 669
5 449
Toimialue 4
2 886
1 674
-1 212
Toimialue 5
-836
2 680
3 516
Toimialue 6
-366
3
369
Toimialue 7
2 430
1 219
-1 211
Palvelukeskus
-5 557
-12 013
-6 456
Tays Sastamala
-266
-796
-530
Tays Valkeakoski
-116
133
249
Yhtymähallinto
-11 653
-3 367
8 286
PSHP ilman liikelaitosta
-6 347
866
7 213

Tilikauden tulostavoitteesta jäivät toimialueet 2, 4 ja 7 sekä Palvelukeskus ja Tays Sastamala.
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Palvelukeskuksen tulos poikkesi talousarviosta peräti 6,5 milj. eurolla, minkä seurauksena sen alijäämä yli kaksinkertaistui. Talousarvion noudattamista käsitellään laajemmin arviointikertomuksen kohdassa 6.2.
Yhtymähallinnon tulos oli 8,3 milj. euroa talousarviota parempi. Toimintakertomuksesta
ei käy ilmi, mikä on poikkeaman syy. Tilinpäätöksessä tulee esittää perustelut merkittäville talousarviopoikkeamille.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hallitus jatkaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan
toimialueiden pysyminen niille vahvistetussa tulostavoitteessa.

Omistajaohjaus (konserniyhtiöiden sisäinen ohjaus)
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Tyydyttävä

Coxa Oy:n, Fimlab Laboratoriot Oy:n ja TAYS Sydänkeskus Oy:n tulos ylitti selvästi tavoitteen. Myös FinnMedi Oy:n tulos oli positiivinen.
Tays Pysäköinti Oy:n jätettiin laskennasta pois, koska yhtiön toiminta päättyi vuoden 2017
aikana.
Sekä Coxa Oy:n että TAYS Sydänkeskus Oy:n jäsenkuntalaskutukset ylittivät selvästi palvelusopimuksensa, joten tavoitetta ei saavutettu. Coxa Oy:n myynti jäsenkunnille ylitti palvelusopimuksen 19 %:lla ja TAYS Sydänkeskus Oy:n 11 %:lla.
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä
vuodesta vähintään 2 %.

Ei

Hyvä

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 kasvanut 4,4 % edellisestä vuodesta, joten tavoite saavutettiin.
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4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi

Tarkastuslautakunnan tilikautta 2017 koskevan arvioinnin yhtenä painopistealueena oli organisatorisesti ja kirjanpidollisesti eriytetyt toiminnot. Arvioinnin kohteena olivat sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt, säätiöt, joissa sairaanhoitopiiri käyttää määräysvaltaa,
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos sekä taseyksikkönä toimiva Silmäkeskus.
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.
Sairaanhoitopiirin osakkuusyhteisöjä ovat Tuomi Logistiikka Oy (49 %), Istekki Oy (32,15
%) Tullinkulman Työterveys Oy (24,8 %), FinnHEMS Oy (20 %) ja Verte Oy (21,6 %).
4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei



Sisäisen peruspääoman korko 7 %



Tuottavuus kasvaa yli 2 %



Palvelujen saatavuus ja laatu vastaavat maksavien asiakkaiden vaatimuksia

Kyllä

Ei



Hintojen kilpailukykyisyys

Kyllä

Kyllä

Kuvantamispalveluissa tuottavuuden kasvutavoite toteutui, mutta sairaala-apteekin kohdalla toteutuma jäi alle tavoitteen. Sairaala-apteekin tuottavuus pakkausmääräriveillä mitattuna pieneni 2,1 prosenttia (pakkaukset/työpanos). Sairaala-apteekin palvelujen saatavuusja laatutavoitteet toteutuivat. Sen sijaan kuvantamispalveluiden palvelukykymittaus tuotti
tavoitetta heikomman tuloksen. Tosin vastauksia saatiin ainoastaan 46 kappaletta, kun niitä
edellisenä vuonna oli lähes 400.
Hintojen kilpailukykyisyyttä kuvantamispalveluissa ja sairaala-apteekkitoiminnassa arvioidaan suhteessa muihin yliopistosairaaloihin. Vertailu on jossain määrin hankalaa toiminnan
organisoinnin sekä tuotteistuksen erilaisuudesta johtuen. Vertailtaessa yliopistosairaaloiden
yksittäisten kilpailutettujen lääkkeiden hintoja on havaittu, että lääkkeiden ostohinnoissa ei
ole olennaista eroa. Sairaala-apteekki on yo-sairaaloiden apteekeista ainoa, jolla on ylijäämätavoite ja tämä luonnollisesti vaikuttaa hinnoitteluun ja kilpailukykyä heikentävästi.
Liikelaitoksen vuoden 2017 ylijäämäksi muodostui 1,5 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion
6,6 prosentilla. Liikelaitos antoi kuvantamispalveluista PSHP:n toimialueille ja jäsenkunnille
yhteensä 1,15 milj. euron laskutushyvityksiin. Vuonna 2016 vastaava palautus oli 2,35 mij.
euroa.

Liikelaitos saavutti osittain sille asetetut tavoitteet.
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4.6.2 Silmäkeskus
Taseyksikkönä toimiva Silmäkeskus jatkoi toimintansa kehittämistä. Toiminnassa on
noudatettiin sopimusohjauksessa sovittua etusijaistamisjärjestystä. Ikärappeumapotilaiden
pistoshoidossa käytettävien kalliiden lääkkeiden kustannusten kasvu saatiin käännettyä
laskuun. Silmäkeskus pysyi hoitotakuussa suunnitellusti.
Silmäkeskuksen ylijäämä oli 2,6 milj. euroa ollen 1,4 milj. euroa talousarviota parempi.
Toimintatuotot 17,092 milj. euroa olivat 1,375 milj. euroa talousarviota suuremmat. Toimintakulujen ylitys oli 0,1 milj. euroa. Vuoteen 2016 verrattuna toimintatuotot ja –kulut olivat 2
% alhaisemmalla tasolla.

Silmäkeskus odottaa saavansa vuonna 2018 käyttöön 15D-mittarin. Mittarin avulla voidaan seurata annetun hoidon vaikutusta potilaan kokemaan elämän laatuun. Tarkastuslautakunta suosittelee, että myös muut toimintayksiköt ainakin kokeilumielessä ottaisivat
käyttöön hoidon vaikuttavuutta mittaavia menetelmiä.

4.6.3 Coxa Oy
Coxa -konsernin muodostavat emoyhtiö Coxa Oy sekä tytäryhtiö Tekonivelsairaala Coxa
Oy. Tekonivelsairaalassa tehtiin 4 048 tekonivelleikkausta vuonna 2017, mikä on 327 leikkausta enemmän kuin vuonna 2016. Coxan Oy:n palvelutuotanto ylitti jäsenkuntien tilaukset 19 prosentilla. Coxa-yhtiöiden liikevaihto oli 42,3 milj. euroa (2016 40,4 milj.) ja
tilikauden tulos 3,4 miljoonaa euroa (2016 4,1 milj.).
Valtuuston Coxalle asettamat toiminnalliset toiminnallisen ja taloudelliset tavoitteet vuodelle
2017 olivat:
 Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
 Hintoja ei nosteta vuonna 2017
 Ulkoinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 Leikkausten laatu on lääketieteellisillä mittareille mitattuna huippuluokkaa
 Tulostavoite (ennen veroja) on 2,0 M€
Valtuuston asettamat tavoitteet jäsenkuntatilauksien ylitystä lukuun ottamatta toteutuivat.
Yhtiö antoi 2017 alusta lukien tavanomaisille ensileikkauksille kahden vuoden takuun leikkauksesta. Lisäksi hintoja alennettiin vuoden aikana keskimäärin 4 prosentilla.
Potilaista yli neljäsosa on valinnut Coxan hoitopaikakseen vapaan hoitopaikan valintaoikeuden perusteella. Asiakashankintaa tukevat poliklinikkavastaanotot muualla Suomessa
Yhtiö on Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, TAYS:n ja Coxan välisen sopimuksen mukaisesti osallistunut ortopediaan, traumatologiaan ja anestesiologiaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Coxa Oy on mukana Tampereen yliopiston
lääketieteellisen tiedekunnan erikoistuvien lääkäreiden koulutuksessa pyrkien siten turvaamaan osaavan henkilökunnan saatavuuden myös tulevaisuudessa.
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4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy
Fimlab Laboratoriot Oy:n (Fimlab Oy) liikevaihto kasvoi 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto vuonna 2017 oli 102,6 milj. euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 4,4 milj. euroa,
kun se edellisvuonna oli 2,9 miljoonaa euroa.
Yhtiön liiketoiminta laajeni 1.4.2017 tehdyllä kaupalla siten, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin patologian laboratoriotoiminta siirtyi yhtiön toiminnaksi.
Valtuuston Fimlab Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet olivat:
 Tulostavoite (ennen veroja) on 1,5 M€
 Hintatasoa ei nosteta vuonna 2017
 Uusia asiakkuuksia hankitaan
 Omavaraisuusastetta kasvatetaan vaiheittain
 Sekä tilaaja-asiakkaat että potilasasiakkaat ovat palveluun tyytyväisiä tai erittäin
tyytyväisiä.
Omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet toteutuivat. Tuottavuuden kasvun ansiosta tulostavoite ylittyi eikä hintoja nostettu. Omavaraisuutta pystyttiin kasvattamaan. Uusia asiakkuuksia hankittiin ja asiakastyytyväisyydessä saavutettiin tavoitetaso.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus voi merkittävästi muuttaa yhtiön toimintaedellytyksiä. Tarkastuslautakunta suosittelee, että yhtiön sidosyksikköasemasta pidetään
kiinni. Päätöksiä merkittävistä toiminnallisista järjestelyistä ei suositella tehtäväksi ennen kuin yhtiön toimintaolosuhteisiin vaikuttavat lait on hyväksytty.

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 2017 oli 77,9 miljoonaa euroa (2016
68,7 milj.) ja tulos 4,9 miljoonaa euroa (2016 5,0 milj. euroa). Palvelusopimus Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa muodosti merkittävimmän osan konsernin liikevaihdosta.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuli yhtiön osakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Loppuvuonna 2017 solmittiin kauppa Tampereen kaupungin kanssa Hatanpään sairaalan poliklinikkatoimintojen ostamisesta.
Yhtiön tuottamien hoitojaksojen määrä kasvoi edellisvuodesta 23,6 %. Avohoitotapahtumien määrä kasvoi 48,8 %. Tampereella keskimääräinen hoitoaika lyheni ollen keskimäärin
3,2 nettovuorokautta erikoisalahoitojaksoa kohden.
Valtuuston TAYS Sydänkeskus Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
vuodelle 2017 olivat:




Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
Hintoja ei nosteta vuonna 2017
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Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 4,75, asteikolla1-5)
Hoidon laadun vertaisarvioinnin toteutus Sydänsairaalan Kardio -laaturekisterin ja
Ruotsin Swedeheart-laaturekisterin välityksellä

Valtuuston asettamista tavoitteista tulostavoite toteutui samoin kuin palveluhintoja
koskeva tavoite. Samoin toteutuivat tavoitteet PSHP:n ulkopuolista myynnistä ja asiakastyytyväisyydestä. Ulkoinen myynti kasvoi merkittävästi, joten sitä koskeva tavoite toteutui.
Asiakastyytyväisyys säilyi ennallaan.
Tavoitteet jäsenkuntienpalvelutilausten toteutumista ja vertaisarvioinnista eivät sen sijaan
toteutuneet. Jäsenkunkuntien palvelutilaukset ylittyivät 11,2 % palvelukysynnän kasvaessa
12,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vertaisarvioinnin toteutus viivästys Ruotsin Swedeheart –laaturekisterin yhteyshenkilövaihdoksen vuoksi.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että sairaanhoitopiiri käyttää riittävässä määrin sille
kuuluvaa omistajaohjausvaltaansa ja linjaa missä määrin ja millaista toimintaa sairaanhoitopiirikonserni harjoittaa kuntayhtymän alueen ulkopuolella.

4.6.6 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.
Sairaanhoitopiiri luovutti vuonna 2016 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö tukisäätiölle lahjoitusvaroja hallinnoitaviksi yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri luovutti vuonna 2017 lahjoitusvaroja tukisäätiön hallinnoitaviksi yhteensä
480 tuhatta euroa. Tukisäätiö vastaanotti lisäksi muita rahalahjoituksia yksityishenkilöiltä,
yhdistyksiltä ja yrityksiltä yhteensä 508 tuhatta euroa.
Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö sulautettiin Tampereen
yliopistollisen sairaalan tukisäätiöön 30.11.2017.
Tukisäätiö ohjasi toimintavuonna 2017 lahjoitusvaroja yhteensä 732 tuhatta euroa tieteelliseen tutkimukseen, kehittämishankkeisiin ja hankintoihin.
Tukisäätiön hallitus on syyskokouksessaan 2016 päättänyt, että vuonna 2017 säätiön hallussa olevista lahjoituspääomista 1 % voidaan käyttää säätiön hallinnoitukuluihin. Vuonna
2016 tukisäätiö kattoi toimintakulunsa peruspääomasta.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että tukisäätiön hallintoa hoidetaan myös tulevaisuudessa mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta voidaan varmistua siitä, että lahjoitusvarat
käytetään lahjoittajan tahdon mukaisesti.
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4.6.7 FinnMedi Oy
FinnMedi Oy muodostaa yhdessä Tiedekeskuksen kanssa Tays Tutkimus- ja Innovaatiopalvelut. Yhtiön palvelualueita ovat kliinisen tutkimuksen ja tutkimusrahoituksen palvelut,
innovaatio- ja kaupallistamispalvelut sekä SOTE -palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen.
Valtuuston FinnMedi Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet olivat:




Tilikauden tulos on positiivinen.
FinnMedin roolin, tehtävien ja omistuspohjan päättäminen maakuntamallissa.
Kaupin kampus kehittyy innovaatio- ja kehitysympäristönä ja uusia merkittäviä kehittämis- ja yritysyhteistyöhankkeita käynnistyy >5 kpl

Yhtiön vuoden 2017 voitto oli 51,6 tuhatta euroa, joten tilikauden tulostavoite toteutui.
FinnMedin rooliin, tehtäviin ja omistuspohjaan otettiin kantaa, kun sairaanhoitopiiri teki
joulukuussa 2017 päätöksen, jolla yhtiön liiketoiminta liitetään osaksi uutta Tays tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiokeskusta. Joulukuussa 2017 toteutettiin myös yhtiön omien osakkeiden hankinta, jonka jälkeen FinnMedi Oy on sairaanhoitopiirin 100 prosenttinen tytäryhtiö.
Tavoitteiden, jotka koskevat Kaupin kampuksen kehittymistä innovaatio- ja kehitysympäristönä ja uusien merkittävien kehittämis- ja yritysyhteistyöhankkeita käynnistymistä (>5 kpl)
ei ole raportoitu.
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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 tullee olemaan varsin haastava tehtävä.
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6. MUUT HAVAINNOT
Tarkastuslautakunta esittää seuraavissa kappaleissa eräitä vuonna 2017 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 tuottavuudessa ei ole tapahtunut suurta muutosta vuosien 2012 ja
2016 välisenä aikana.

Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa 2012–2016; indeksi 2012=100
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Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2016
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.
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Episodituottavuus yliopistosairaaloiden somaattisilla erikoisaloilla vuonna 2016, keskimääräinen tuottavuusluku=100
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Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2016
Taysin sijoitus yliopistosairaaloiden välisessä tuottavuusvertailussa on edelleen hyvä, mutta
etumatka toisiin yliopistosairaaloihin nähden on kaventunut. Vuonna 2016 Taysin episodituottavuus oli yliopistosairaaloista paras ja 3 prosenttiyksikköä parempi kuin yliopistosairaaloissa keskimäärin. Vuotta aikaisemmin ero oli 6 prosenttiyksikköä.
Taysin erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset ovat lähteneet nousuun vuosiin 20132015 ajoittuneen maltillisemman kehityksen jälkeen. Menojen kasvu tullee jatkuessaan heikentämään Taysin sijoitusta yliopistosairaanhoitopiirien välisessä tuottavuusvertailussa.
Erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset 2012–2016, indeksi 2012=100
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Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2016

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimassa yliopistosairaanhoitopiirien vuoden 2016 tietoihin perustuvassa tuottavuusvertailussa vielä hyvällä tasolla. Kustannusten nousuvauhti voi kuitenkin heikentää
tuottavuuskehitystä tulevaisuudessa.
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6.2 Talousarvion noudattaminen
Kuntayhtymän toimintakulut ylittivät talousarvion 42,5 miljoonalla eurolla. Prosentuaalisesti
ylitystä kertyi 6,0 %. Talousarvio ylittyi merkittävästi, vaikka talousarviota muutettiin vielä
16.11.2017. Loppuvuoden talousarviomuutoksella talousarvion käyttötalousosan menoja lisättiin 3,8 miljoonalla eurolla ja investointiosan määrärahoja pienennettiin yhteensä 2,8 miljoonalla eurolla.
Talousarvioylityksestä 23,5 miljoonaa euroa on peräisin ulkopuolisten palveluiden ostoista.
Summassa ovat mukana mm. Tekonivelsairaala Coxan ylitys 9,1 miljoonaa euroa ja Tays
Sydänkeskuksen ylitys 6,4 miljoonaa euroa. Coxan ylityksestä merkittävä kohdistuu jäsenkuntamyynnin ulkopuolelle, mikä ei rasita jäsenkuntien taloutta.
Materiaalikulujen ylitys talousarvioon nähden oli 10,0 miljoonaa euroa, josta lääkekustannusten osuus oli 5 miljoonaa euroa.
Talousarvion ylityksestä 8,6 miljoonaa euroa on peräisin vuonna 2016 päätetystä tietotekniikan ulkoistuksesta. Järjestelyn seurauksena aiheutui luovutustappio, kun Istekki Oy:lle
luovutetun omaisuuden kirjanpitoarvo sairaanhoitopiirin taseessa oli suurempi kuin tilalle
saatujen osakkeiden arvo.
Luovutetun omaisuuden kulukirjaus olisi päätöksenteon avoimuuden kannalta ollut perusteltua kirjata samalle tilikaudelle kuin liiketoiminnan luovutus tehtiin eli vuodelle 2016.
Järjestelystä aiheutuva 8,6 miljoonan euron tulosvaikutus olisi tullut tuoda selvemmin esille
asiasta päätettäessä vuonna 2016 eikä vasta tilinpäätöksen yhteydessä keväällä 2018.
Tehdyn päätöksen taloudellista vaikutusta ei ole myöskään otettu minkään vuoden talousarvioon.

Tarkastuslautakunta edellyttää, että kuntayhtymän talousarvioon otetaan talousarvion
täydellisyysperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän rahan käyttö ja lähteet kokonaisuudessaan ja että talousarviota myös noudatetaan. Tiedossa olevia menoja ei voi jättää
talousarviosta pois.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että tarpeelliset muutokset talousarvioon tehdään tilikauden aikana ja että talousarvion merkitys talouden ja toiminnan keskeisenä ohjausvälineenä tunnistetaan. Päätöksiä tehtäessä tulee niistä seuraavat taloudelliset
vaikutukset tuoda selvästi esille ja tarpeelliset kirjaukset kirjanpitoon tehdä viivyttelemättä.

6.3 Osakkuusyhtiöiden ohjaus
Sairaanhoitopiiri on vähemmistöosakkaana mukana useassa tukipalveluita tuottavassa
osakeyhtiössä. Tulevaisuudessa lisää toimintoja tullaan siirtämään yhteistyökumppaneiden
kanssa perustettaviin yhtiöihin.
Tällä hetkellä sairaanhoitopiirille palveluja osakkuusyhtiönä tuottavat mm. Tuomi Logistiikka
Oy (omistus 49 %), Tullinkulman Työterveys Oy (24,8 %) ja Istekki Oy (32,2 %). Tulevaisuudessa myös ruokahuoltopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä asiakas- ja
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potilastieto-järjestelmien uudistamisyhteistyö hoidettaneen osakeyhtiöissä, joissa sairaanhoitopiirillä ei ole määräysvaltaa.
Osakkuusyhtiöiden ohjaus tapahtuu yhteistyössä muiden omistajien kanssa eikä sairaanhoitopiirillä ole samanlaista vaikutusvaltaa kuin omaan toimintaan tai tytäryhtiöidensä toimintaan nähden.
Huolimatta vähäisemmän omistuksen aiheuttamasta rajoitteesta, tulee myös yhtiön vähemmistöosakkaan voida vaikuttaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.
Vaikuttaminen voi perustua osakkaiden hyväksymään osakassopimukseen, jossa on sovittu
merkittävimmät yhtiötä koskevat linjaukset.
Silloin kun osakkuusyhtiön omistajat ovat myös yhtiöiden palveluiden käyttäjiä, tulee yhtiöiden toimintaa tarkastella paitsi omistajuuden myös asiakkuuden näkökulmasta. Tällöin
huomio kiinnittyy esimerkiksi palveluiden saatavuuteen, laatuun ja hinnoitteluun.
Omistajanäkökulmaa ja asiakkuusnäkökulmaa voidaan joutua yhteen sovittamaan esim.
asetettaessa yhtiöille tuottotavoitteita. Yleisesti ottaen voidaankin suositella, että yhtiömuotoisesti hoidetuille tukipalveluille asetettaisiin mahdollisimman maltilliset tuottotavoitteet,
koska ei ole tarkoituksenmukaista, että voittoa liiaksi kerättäisiin omistajilta perittävillä maksuilla. Tuottotavoitteen ja hinnoittelun kohtuullisuuden ristiriita voi realisoitua esim. silloin,
kun vähemmistöosakas käyttää omistusosuuttaan enemmän yhtiön palveluita ja osinko
maksetaan osakeomistuksen suhteessa.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sairaanhoitopiiri aktiivisesti osallistuu osakkuusyhtiöiden ohjaamiseen, jotta niiden tuottavuus kehittyy vähintään samaan tahtiin
kuin sairaanhoitopiirikonsernin muussa toiminnassa.
Osakkuusyhtiöiden in house –asemassa tarjoamien palvelujen laatua ja hintaa tulee
pitää jatkuvasti silmällä, jotta voidaan varmistua, ettei palveluista makseta ylihintaa.
Sairaanhoitopiirin tulee omistajaohjauksen keinoin huolehtia siitä, että myös osakkuusyhtiöiden toiminta on tehokasta, vaikka toiminta olisikin markkinamekanismin ulottumattomissa. Osana omistajaohjausta tulee kuulla palvelujen käyttäjien mielipiteitä
osakkuusyhtiöiltä ostettujen palvelun laadusta ja hinnasta.

6.4 Ohjekirjeet ja toimintaohjeet
Sairaanhoitopiirissä oli vuoden 2017 lopussa käytössä yhteensä 135 erilaista ohjekirjettä tai
toimintaohjetta. Ohjekirjeiden noudattamisessa on todettu ongelmia. Eräs syy tähän on ollut hankaluus löytää tarkoitukseen sopiva ohje. Ohjekirjeissä on myös ollut ristiriitaisuuksia
ja osa saatavilla olevista ohjeista on ollut vanhentuneita. Hallintosääntöä alemman ohjeistuksen terminologia on myös ollut kirjavaa. Osa ohjeista on annettu ohjekirjeellä ja osa toimintaohjeella. Myös suoritekäsikirjassa on toimintaohjeeksi luokiteltavaa sisältöä.
Asiaan on viime vuosina kiinnitetty huomiota. Vanhentuneita ohjeita on poistettu ja voimassaolevien ohjeiden sisältöjä on päivitetty. Vuosina 2016-2017 on julkaistu 42 uutta ohjekirjettä. Sairaanhoitopiirin intranetissä on edelleen muutamia päällekkäisiä ohjeita ja
vanhentuneita ohjekirjeitä, joten työ jatkuu edelleen.
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Ohjeiden käytettävyys on viime vuosien aikana parantunut huomattavasti. Erityisesti henkilöstöhallintoon liittyvää ohjeistusta on käyty kattavasti läpi. Tarvittavan ohjeen tai tiedon löytäminen esim. hakusanan avulla on aikaisemmasta poiketen tällä hetkellä mahdollista.
Aikaisemmin hankaluutena oli mm., että ohjekirjeitä oli tallennettu kuvamuodossa. Ohjekirjeestä ei tällöin ollut mahdollista kopioida osaa tekstimuodossa eri tarkoituksiin.
Suuressa organisaatiossa erilaisia ohjeita tai ohjekirjeitä tarvitaan edelleen. Ohjeiden käytettävyyttä voitaisiin edelleen parantaa siirtämällä ohjeiden pienimpiä yksityiskohtia prosessin johtajan tai muun viranhaltijan antamiin soveltamisohjeisiin. Näin voitaisiin keventää
ohjekirjeiden sisältöä. Myös erilaisen ohjeiden nimeämiseen tulisi edelleen kiinnittää huomiota ja muodostaa ohjeistuksesta tarvittaessa hierarkkinen rakenne.
Ohjekirjeiden ja toimintaohjeiden noudattamisella varmistetaan lakien, sopimusten ja muiden velvoitteiden noudattaminen. Ohjeiden uudistamis- ja selkeyttämistyön toivotaan edelleen jatkuvan.

Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintaa koskevaa ohjeistusta on selkeytetty ja toiminnassa tarvittavan tiedon käytettävyyttä on teknisillä ja muilla uudistuksilla parannettu.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että prosessien johtajat käyvät läpi toimialaansa kuuluvan
ohjeistuksen sekä uudistavat tarvittaessa vanhat ohjeet.

6.5 Henkilöstön työhyvinvointi toimialueella 6
Toimialueella 6 eli kehitysvammahuollossa työtapaturmat ovat viime vuosina lisääntyneet
merkittävästi. Esimerkiksi toimialueen autismikuntoutusyksikössä sattui vuonna 2017 yhteensä 87 työtapaturmaa, kun niitä kahta vuotta aikaisemmin tilastoitiin 8 kappaletta. Työtehtävien luonnetta ja toiminnan työturvallisuusriskiä kuvaa erityisesti se, että
työtapaturmista 84 kappaletta johtui väkivaltatilanteista.
Myös eräillä muilla henkilöstön hyvinvointiin liittyvillä osa-alueilla toimialue 6 eroaa PSHP:n
muista toimialueista. Esimerkiksi sairauspoissaoloja on huomattavasti keskiarvoa enemmän. Toimialue on viime vuosien ajan ollut suuressa murroksessa, kun laitosvaltaisuudesta
on siirrytty yhä vaativampien asiakkaiden hoitamiseen. Henkilöstön kannalta ongelmana on
ollut mm. se, että työ on varsin kuluttavaa eikä kevyempiä työtehtäviä ei ole ollut tarjolla niitä tarvitseville, esim. iäkkäämmille työntekijöille. Koko sairaanhoitopiirissä sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2017 laskennallista vakanssia kohden 16,82 kappaletta. Toimialueella
6 vastaava luku oli 23,10. Määrää osaltaan nostavat väkivaltatilanteista johtuvat työtapaturmat.
Haasteelliset työskentelyolosuhteet voivat näkyä myös turvallisuuskulttuurimittarin tuloksissa. Henkilökunnan turvallisuuskuvaa mitataan väittämän ”Minulla olisi turvallinen olo, jos
minua hoidettaisiin täällä/yksikössäni potilaana”. Toimialueen 6 turvallisuuskuva on merkittävästi heikompi kuin muualla sairaanhoitopiirissä. Turvallisuuskulttuuri koko PSHP:n tasolla on 55 %, kun toimialueella 6 se on 36 %. Vuonna 2016 toteutuma oli vielä 50 %.
Nykyisten suunnitelmien mukaisesti toimialue 5 eli aikuispsykiatria tullaan siirtämään pois
Pitkäniemen alueelta, jolloin kehitysvammahuolto jää sinne sairaanhoitopiirin ainoaksi hoitoyksiköksi. Myös sillä voi olla oma heijastusvaikutuksensa henkilöstön työhyvinvointiin. Jos
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esimerkiksi päivystävä lääkäri saapuu entistä kauempaa, voi sillä olla vaikutusta potilaiden
tai työntekijöiden kannalta. Psykiatrian siirron seurauksena toimialueen 6 tukipalveluiden
kustannukset voivat nousta ja esim. vartiointipalveluiden saatavuus heikentyä.
Toimialueella on tehty erilaisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi.
Esimerkiksi on järjestetty kevytterapiaa henkisen kuormituksen helpottamiseksi ja oltu tiiviissä yhteistyössä työterveydenhuollon kanssa. Sairauspoissaolojen määrä onkin vähentynyt edellisvuodesta. Myös muut BSC –mittariston henkilöstönäkökulman tulokset ovat
hyviä ja yksikössä on vaativista työolosuhteista huolimatta vallinnut hyvä henki. Toimialueella käytyjen kehityskeskustelujen määrä (93 %) on sairaanhoitopiirin kärkeä, mikä osaltaan osoittaa, että henkilöstöjohtamiseen on panostettu.

Tarkastuslautakunta esittää huolensa toimialueen 6 työtapaturmien ja sairauspoissaolojen
suuresta määrästä, vaikka ne osaltaan johtuvatkin työn luonteesta ja toimialueen henkilöstörakenteesta.
Samalla tarkastuslautakunta toteaa, että toimialueella 6 on aktiivisesti ryhdytty toimiin henkilöstön työolosuhteiden parantamiseksi ja poissaolojen vähentämiseksi ja että työ on myös
alkanut tuottaa tulosta.

6.6 Sairauspoissaolot
Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut yliopistosairaanhoitopiireistä korkeimmalla tasolla.
17
16
15
14

2015

13

2016
2017

12
11
10
HUS

VSSHP

PSHP

PPSHP

PSSHP

Edellä olevan 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 16,54 päivää/työntekijä, kun se oli yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin oli 14,9 päivää/työntekijä.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden oli 11
prosenttia suurempi kuin yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin. Esimerkiksi Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2017 keskimääräisten sairauspoissaolojen määrä oli 13,4 päivä/työntekijä vuosi, mikä on 3,1 päivää ja 23 % vähemmän kuin Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä.
Henkilöstökertomuksen mukaan vuonna 2017 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ”sairauspoissaolojen ajalta maksettiin palkkoja noin 9,1 miljoonaa euroa”. Mikäli sairauspoissaolojen määrä saataisiin pudotettua esim. 15 päivään vuodessa/työntekijä, olisi tästä saatava
laskennallinen säästö noin miljoona euroa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sairauspoissaolojen määrissä on suuria toimialue- ja vastuualuekohtaisia eroja. Esimerkiksi palvelukeskuksen sairaalahuollon ja ruokapalvelujen
vastuualueilla poissaolojen määrä oli yli 30 päivää/työntekijä, mikä tarkoittaa, että keskimäärin jokainen työntekijä on vuoden aikana yli kuukauden ajan poissa työstä sairauden
vuoksi.
Suurten lukemien taustalla voi olla erilaisia työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä, kuten työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, tehtävien epätasainen jakautuminen, työssä ja työympäristössä tapahtuvat muutokset tai esimiestyön puutteet. Myös henkilöstön keski-iän
nousu voi heijastua lisääntyneinä poissaoloina.

Sairauspoissaolojen määrä on muihin yliopistosairaanhoitopiireihin verrattuna korkea. Tarkastuslautakunta esittää, että laaditaan ja toteutetaan toimenpideohjelma sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi sekä asetetaan sairauspoissaoloille myös määrätavoite, joka
voisi olla lähellä esim. Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien
vuosittaisia toteutumia.
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7. YHTEENVETO
Vuoden 2017 talousarviossa on esitetty 27 tavoitetta, joista valtuuston asettamia sitovia tavoitteita on 7 kappaletta.
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti
Toteuma
Hyvä

Tyydyttävä

Heikko

Sitova tavoite
Palvelukokemus
Tilikauden tulos
Investointiosa
Palkkamenot
Kehityskeskustelut
Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa
Hoidon saatavuus kiireellisessä hoidossa

Tavoitteelle annettu arvio

Tavoitteiden saavuttamisrajat

Hyvä

Tavoite on saavutettu

Tyydyttävä

Vaatii korjaavia toimenpiteitä

Heikko

Vaatii runsaasti korjaavia toimenpiteitä

LIITTEET

Organisaatiokaavio
VALTUUSTO
HALLITUS
YHTYMÄHALLINTO
Johtoryhmä

Johtajisto

Tietohallinto ja
teknologia




Talous- ja
laskentapalvelut

Sisätautien vastuualue
Keuhko-, iho- ja allergiasairauksian va.

Tays Valkeakoski

TAYS TOIMIALUE 2

Kirurgian vastuualue
Gastroenterologian vastuualue
Syövänhoidon vastuualue

Tays Sastamala

TAYS TOIMIALUE 3

Neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualue
Korva ja suusairauksien vastuualue
JohtoKuvantamiskeskus
Silmäkeskuksen vastuualue
ja apteekkiliikelaitos kunta
TULES-vastuualue

TAYS TOIMIALUE 4

Naistentautien ja synnytysten va.
Lastentautien vastuualue
Lastenpsykiatrian vastuualue

Toimitilat
Ruokapalvelut

Perusterveydenhuollon yksikkö
Tiedekeskuksen vastuualue
Yleishallinnon vastuualue

TAYS TOIMIALUE 1

TAYS
PALVELUKESKUS
Henkilöstö- ja
asiakaspalvelut

Tarkastuslautakunta
Tilintarkastaja
Ulkoinen tarkastus

TAYS TOIMIALUE 5

Sairaala- ja
välinehuolto
TAYS TOIMIALUE 6

TAYS TOIMIALUE 7

Aikuispsykiatrian vastuualue
Nuorisopsykiatrian vastuualue
Tukikeskuksen vastuualue
Erityishuollon asiantuntijapalvelut

TAYS
Sydänkeskus Oy

Hallitus

Fimlab
Laboratoriot Oy

Hallitus

Coxa Oy

Hallitus

Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian va.
Tehohoidon vastuualue
FinnMedi Oy
Acutan päivystyksen vastuualue

Hallitus

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
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
Acuta päivystys

Palvelukeskus

Henkilöstö- ja asiakaspalvelut
Talous- ja laskentapalvelut
Tietohallinto ja teknologia
Toimitilat
Ruokapalvelut
Sairaala- ja välinehuolto

Yhtymähallinto

Yleishallinto
Tiedekeskus
Perusterveydenhuollon yksikkö

