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Hallitus 26.8.2019

4.1 Johtaminen
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.

Sairaanhoitopiirinjohtajan vastaus:
Sairaanhoitopiirissä on johtamista kehitetty koko ajan. Erityisesti on pyritty vahvistamaan
johtamisosaamista koulutuksen (esimieskoulutus, johtajakoulutus, MBA-koulutus) avulla.
Tämän lisäksi on johtamisen edellytyksiä pyritty parantamaan tiedolla johtamisella. Tämä
tarkoittaa toiminnanohjaus-, sekä potilas-, ja asiakastietojärjestelmien uudistamistyötä
(valtakunnallinen UNA-hanke, tietoallas). Johtamisen edellytysten parantamisessa on erityisesti
pyritty parantamaan toimialueilla tapahtuvaa johtamista. Vuoden 2018 aikana käynnistyi kokeilu
sekä talousosaamisen että HR-osaamisen vahvistamiseksi toimialuetasolla (kokeiluna
toimialueilla 2 ja 3 sekä palvelukeskuksessa).
Tarkastuslautakunta suosittaa, että johtamisjärjestelmää kehittämisen arvioimisessa
käytettäisiin hyväksi esimerkiksi Tampereen yliopiston tai jonkin muun johtamiseen
kehittämiseen erikoistuneen tahon asiantuntemusta. Tampereen yliopisto (aiemmin Tampereen
yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto) on ollut usean vuoden ajan keskeinen
yhteistyökumppani SoteMBA:n järjestäjänä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin on kouluttanut
vuosina 2001-2018 yhteensä 31 johtajaa SoteMBA-ohjelmassa. Lisäksi Tampereen yliopiston
asiantuntijoita käytetään kouluttajina erva-johtajakoulutuksessa, sairaanhoitopiirin
esimieskoulutuksessa ja PD-ohjelmassa.
Laajamittaisen johtamisjärjestelmän uudistamista sairaanhoitopiirissä ei ole viimeisen kahden
vuoden aikana käynnistetty sen vuoksi, että sote- ja maakuntauudistuksen myötä
sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmän perusteet ja toimintaympäristö olisivat muuttuneet
merkittävällä tavalla ja tämän olisi pitänyt olla taustalla myös sairaanhoitopiirin / Taysin sisäisen
johtamisen uudistamisessa. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua ja sen jälkeen
syntyneessä uudessa tilanteessa on perusteltua miettiä, miten Tays-kokonaisuutta sisäisesti
johdetaan. Tässä työssä on perusteltua harkitusti käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita,
kuten Tampereen yliopiston alan vahvaa asiantuntemusta.
4.2 Asiakasnäkökulma
Potilaan palvelukokemus
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.
Hallintoylihoitajan vastaus:
Kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta vuoden 2018
arviointikertomuksessaan toteaa, potilaiden palvelukokemukset ovat pääosin hyvällä tasolla.
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Sairaanhoitopiirin tasolla edellisvuoteen arvioituna potilaiden palvelukokemus heikentyi yhden
prosenttiyksikön verran. Toimialuetasolla edellisvuoteen arvioituna tulostaan paransivat
toimialueet 1, 3 ja 6. Lievää tuloksen heikentymistä näkyy Tays Sastamalassa, mutta tulos
pysyy kuitenkin valtuuston asettaman tavoitteen tasolla. Sen sijaan toimialueilla 5 ja 8 ei
saavutettu valtuuston asettamaa tavoitetta.
Psykiatrian osalta tarkastuslautakunta itsekin toteaa alhaisempien arvioiden johtuvan osittain
toiminnan luonteesta.
Toimialue 8 (Tays Hatanpää) on tullut uutena alueena mukaan 1.1.2018 alkaen ja vaikka
valtuuston asettamaa tavoitetasoa ei saavutettu, on ilahduttavaa todeta palvelukokemuksen
arvioinnin myönteinen kehityssuunta edellisvuoteen arvioituna (kts. liite 1; TA8
Palvelukokemusmittarin vertailu 2016 - 2018).
Arvosanojen 4-5 osuus on kasvanut kaikilla palvelukokemuksen osa-alueilla vuodesta 2016 ja
erityisesti täysin samaa mieltä (arvosana 5) olevien vastaajien määrä on noussut merkittävästi.
Palvelusopimusten toteutuminen
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.

Hallintoylilääkärin vastaus:
Palvelusopimusmenettelyä on arvioitu kriittisesti viime vuosina juuri siksi, ettei se nykyisellään
ohjaa realistisesti kuntayhtymän toimintaa ja taloutta. Niinpä kuntajohtajakokous on valtuuttanut
kuntajohtajien pientyöryhmän, johon kuuluu myös PSHP:n virkamiesjohtoa (sairaanhoitopiirin
johtaja, talousjohtaja ja hallintoylilääkäri) arvioimaan ja valmistelemaan uutta sairaanhoitopiirin
talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmää. Samassa yhteydessä on tarkoitus arvioida
perussopimuksen muutostarpeet. Todennäköisesti talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmää
tullaan uudistamaan ja muuttamaan niin paljon, että se vaatii perussopimuksen muuttamista ja
hyväksyttämistä sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa vuoden 2020 keväällä.
Terveyskeskusten tyytyväisyys
Terveyskeskusten tyytyväisyyskyselyn väittämän ”saan itselleni tiedon, että jatkohoidon
käynnistyminen on vastuullani” vastauksista 36 % (33 %) oli arvosanoja 4 tai 5 asteikolla 15. 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.
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Hallintoylilääkärin vastaus:
Tarkastuslautakunta on esittänyt aikaisemmin vuoden 2017 arviointikertomuksessa
terveyskeskusten tyytyväisyyskyselyn laatimista myös hoitotyön vastuuhenkilöille.
Tarkastuslautakunnan esitys on käsitelty alueellisessa hoitotyön johtajien verkostokokouksessa
(24.5.2019). Hoitotyön johtajat eivät katsoneet erillistä kyselyä tarpeelliseksi. Alueellisia
hoitotyön johtajien verkoston säännöllisiä kokouksia pidettiin toimivana ja riittävänä
palutteenantokanavana.
4.3 Prosessinäkökulma
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen (readmission rate)
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.
Johtajajaylilääkärin vastaus:
Tarkastuslautakunta kiinnitti tähän asiaan huomiota vuoden 2017 arviointikertomuksessa.
Tuolloin vastauksessa todettiin, että kansainvälisesti verrattuna PSHP:ssa tilanne on
ennakoimattomien hoitojaksojen suhteen hyvä, kun näitä oli 8 %. Nyt tehdyssä tarkastelussa
ennakoimattomia hoitojaksoja oli 9 %. Näin suuressa potilasjoukossa muutos mahtuu
tilastolliseen vaihteluun eli määrä on samaa luokkaa kuin vuonna 2017. Tosiasia on, että
tavoitteena on pienentää näitä hoitojaksoja. Painopiste on ollut hoidon sisäisten prosessien
kehittämisessä siten, että ennakoimattomia hoitojaksoja voidaan välttää. Nyt ehdotettu
tiedonkulun parantaminen ja yhteistyön lisääminen terveyskeskusten kanssa on
huomionarvoinen. Asia on hyvä viedä tilaajarenkaiden pääneuvottelijoiden kokouksen ja
Pirkanmaan terveyskeskusylilääkäreiden kokouksen asialistalle, jotta hoitoketjun kokonaisuus
toimii yhdensuuntaisesti. Tämä liittyy myös epikriisien sisältöön siten, että hoitosuunnitelmat on
selkeästi ja ymmärrettävästi kirjattuja.
Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa
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.
Johtajajaylilääkärin vastaus:
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Jonottomuuteen pyrkiminen on toimialueilla tunnistettu ja hyväksytty tavoite. Potilaille annetaan
hoitokontakteissa seuraava aika, potilaita ei aseteta jonoon. Jonottomuustilanne otetaan tarkasteluun vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä, jotta hoitoprosessissa jonoon asettaminen jää historiaan.
Lastentautien vastuualueella hoitoon pääsyn ongelma rajoittui perinnöllisyyspoliklinikan toimintaan. Perinnöllisyysneuvonta on kuuulunut hoitotakuuseurantaan vasta 2017 alusta lukien.
Muissa yliopistollisissa sairaaloissa ne ovat kuuluneet ns. hoitotakuun piiriin kauemmin.
PSHP:ssä yhtenäistettiin menettely muiden yliopistollisten sairaaloiden kanssa samanlaiseksi.
Perinnöllisyyslääketieteessä ei ole ulkoa ostettavaa kapasiteettia hankittavissa. Yksityinen sektori ei käytännössä tuota lainkaan perinnöllisyyslääketieteen palveluita. Muista sairaanhoitopiireistä ei myöskään palveluja ole hankittavissa, koska muuallakin kapasiteetti on mitoitettu omiin
tarpeisiin. Kuluvan vuoden keväällä lastentautien vastuualueella kohdennettiin lääkäreiden
vakansseja perinnöllisyyspoliklinikalle. Toukokuun lopussa 2018 lastentaudeilla oli hoitoon yli 6
kuukautta odottaneita potilaita 84 ja samaan aikaan tänä vuonna enää 25 potilasta. Tällä tavoin
odotetaan odotusaikojen lyhentyvän kuluvan vuoden loppuun mennessä niin, että hoitoon
pääsyn aikarajat eivät ylity.
MRSA:n torjunta
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.
Johtajajaylilääkärin vastaus:
MRSA:n torjunnassa on sairaanhoitopiirissä tehty määrätietoista työtä. Alueellinen MRSA:n torjuntatyöryhmä on jatkanut toimintaansa, mutta nimi on ajanmukaistettu hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan työryhmäksi. MRSA-tartuntojen määrä on pienentynyt niin, että Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä ei tartuntoja esiinny enempää kuin muissa Suomen sairaanhoitopiireissä.
Lisäksi Pirkanmaan ns. epideemisen bakteerikannan infektiot ovat hiipuneet lähes olemattomiin. Nykyiset MRSA-tartunnat ovat lisääntyvästi ulkomaalaisia bakteerikantoja ja ns. avohoidon bakteerikantoja. MRSA-infektioiden torjuntatyötä tehdään määrätietoisesti yhdessä
perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa.
Haasteena on vanhushuollon rakennemuutos, jossa entistä huonokuntoisemmat ja
monisairaammat vanhukset asuvat laitosten sijaan tuetun tai / ja tehostetun palveluasumisen
piirissä eli kodeissa ja kodinomaisissa tiloissa. Työryhmässä on koetettu löytää luontevaa
tapaa, jolla infektioiden torjunta ulotetaan sosiaali-ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi
palveluasumisen asiakkaiden koteihin ja siellä vieraileviin, koska yhä useamman tartunnan
alkulähde on palveluasumisen yksiköistä lähtöisin.
Turvallisuuskulttuuri / Turvallisuuskulttuuri-indeksi 2018
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
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eräiden vastuualueiden turvallisuuskuvamittarin jääminen alle 35 % (yhteensä 6
vastuualuetta).
Kiinteistöihin liittyvät ongelmat (esim, teho-osaston vesivahinko) eivät näytä vaikuttaneen
henkilöstön turvallisuuskuvamittarin tulokseen.
Johtajajaylilääkärin vastaus:
Tarkastuslautakunta esittää, että tehdään selvitys kohdennetusti niihin vastuualueisiin, joissa
turvallisuuskuvamittari osoittaa epäluottamusta hoidon laatuun. Selvityksen toimeenpanosta ja
koordinaatiosta voi huolehtia potilasturvallisuuskoordinaattori. Selvitys tehdään vielä kuluvan
vuoden aikana
4.4 Henkilöstö ja uudistuminen
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.
Henkilöstön työtyytyväisyyteen ja työssä kehittymiseen on myös jatkossa panostettava
ottaen huomioon henkilöstöpoliittiset periaatteet ja ohjeet.
Tarkastuslautakunta on huolestunut esimiehille järjestettävän työturvallisuuskoulutuksen
alhaisista osallistumismääristä.
HR-johtajan vastaus:
Työturvallisuuskoulutuksen käymisestä esimiehiä on muistettu useita kertoja yhteisissä esimiestilaisuuksissa.
Kehityskeskustelut
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut
asetetun määrätavoitteen mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, mistä
johtuu toimialueen 6 kehityskeskustelujen määrän lasku.
HR-johtajan vastaus:
Vuonna 2018 toimialueen 6 kehityskeskustelujen toteumaprosentti oli 57, kun edellisvuoden
toteuma oli 93 %. Toimialueen 6 kansliassa keskustelut toteutuivat 100 %:sti ja asiantuntijapalvelujen vastuualueella 93%:sti. Tukikeskuksen vastuualueen toteuma jäi viime vuonna
alhaiseksi, 52 %.
Kehitysvammahuollon toimialueella kehityskeskusteluja pidetään tärkeinä ja ne ovat myös
henkilöstön keskuudessa koettu hyödyllisiksi. Vuosi 2018 oli tukikeskuksen toimintayksiköiden
esimiestyön näkökulmasta poikkeuksellinen. Esimiestyö oli hyvin kuormittunutta ja heillä oli
tavallista enemmän ennakoimattomia pitkiä poissaoloja.
Kahdessa yksikössä oli esimiesvaihdos syksyllä siten, että toimialueen rekrytoinnin osastonhoitaja ja autismikuntoutusyksikön osastonhoitaja vaihtoivat keskenään paikkaa. Uusi yksikkö ja
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uudenlaiseen tehtäväkuvaan perehtyminen aiheuttivat sen, että kehityskeskusteluja ei ehditty
käymään. Etenkin autismiyksikössä yksikön kokonaistilanne oli esimiestyön osalta haasteellinen
ja työntekijävaihdoksia oli hyvin paljon.
Psykososiaalisessa kuntoutusyksikössä esimies oli syksyn aikana 2 kuukautta omasta tehtävästä vapautettuna, jotta hän saattoi kouluttaa ja jalkauttaa toimialueen henkilöstölle itsemääräämisoikeuslainsäädännön toteuttamista ja tukea myös autismiyksikön uutta henkilökuntaa lain toteuttamisessa. Sen jälkeen hänellä oli pitkä ennakoimaton poissaolo, jolloin
loppuvuoteen jääneet keskustelut eivät toteutuneet.
Lasten kuntoutusyksikön esimies palasi työhön marraskuussa poissaolon jälkeen jatkaen
työssään osa-aikaisena (määräajan) eikä ehtinyt käymään kehityskeskusteluja
vuodenvaihteeseen mennessä. Häntä sijaistanut sairaanhoitaja joutui kesän ja syksyn aikana
sijaistamaan oman toimensa ohella toisen yksikön esimiehen äkillistä pitkää poissaoloa, eikä
siitä johtuen ollut pystynyt toteuttamaan keskusteluja aiemmin.
Tänä vuonna toimialueella 6 esimiehiä on ohjeistettu aloittamaan kehityskeskustelut hyvissä
ajoin ennen vuodenvaihdetta, jotta edellä mainituilta, loppuvuoteen ajoittuvilta ongelmilta
vältyttäisiin.
Sairaanhoitopiirin HR-ryhmässä myös muistutetaan kehityskeskusteluiden suunnittelusta
toimintavuoden ajalle ja tilannetta kerrataan vuoden aikana.

Täydennyskoulutus
Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, mistä johtuu palvelukeskuksen lääkäreiden
täydennyskoulutusten erityisen runsas määrä.
HR-johtajan vastaus:
Palvelukeskuksessa lääkärivakansseja on kolme ja yksi sivuvirkainen vakanssi. Näiden vakinaisten tehtävien haltijoilla oli 19,5 koulutuspäivää vuonna 2018. Koulutuspäiviä laskettaessa
tilastoon on otettu mukaan TKI-keskuksen tutkimusrahoitukselle palkattujen määräaikaisten
lääkäreiden täydennyskoulutuspäivät. Se luku on jaettu vakinaisten vakanssien lukumäärällä.
Tulos antaa virheellisen käsityksen. Vakinaisen lääkärihenkilöstön osalta koulutuspäivien
lukumäärä on 6,5 päivää vakanssia kohden. Jatkossa laskennassa on otettava huomioon
määräaikaisten lääkäritutkijoiden palvelujaksot tai ainoastaan laskea tulos vakinaisten lääkärien
osalta palvelukeskuksessa.
Mainemittari
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.
HR-johtajan vastaus:
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Mittarin luotettavuuden parantamiseen ei ole yhtä selkeää korjaavaa toimenpidettä. Lähes
kaikki toimialuejohtajat ja vastuualuejohtajat sekä osa ylihoitajista ovat saaneet tutkijatason
koulutuksen eli he ovat vähintään tohtoreita koulutustasoltaan. Erityisesti heillä on edellytykset
perustella vastaamisen välttämättömyyttä, jotta mittaaminen on luotettavaa. Toisaalta
työntekijöiden kanssa keskustelua on lisättävä siitä, että kyselyihin osallistuminen on eräs
menettely työpaikan yhteisiin asioihin osallistumisessa. Toimialueilla arvioidaan, että
vastaamisinnokkuutta vähentää vuodenvaihteen useat yhtä aikaa tehtävät kyselytutkimukset.
Muita henkilöstökyselyitä ei kuitenkaan tehdä samaan aikaan sisäisen mainetutkimuksen
kanssa, joten muut samanaikaiset kyselyt ovat sisällöltään muun aiheisia.
Toimialueella 2 tulokset vastaavat havaintoja ja selvityksiä, joita on tullut muissa yhteyksissä
esille mm. aluehallintoviraston tarkastukset ja sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimus.
Toimialueen 2 heikoin tulos oli kirurgian vastuueella. Taustalla on esimerkiksi jatkuvaa kiirettä ja
kuormittuneisuuden kokemusta, tunnetta huonosti annetusta hoidosta, potilaita käytäväpaikoilla
ja muilla vuodeosastoilla, korkea sairaalaan takaisin ottoaste, tilojen ahtaus ja epäkäytännöllisyys, esimiestuen puutteellisuus mittausajankohtana ja henkilökunnan psykososiaalinen kuormitus. Gastroenterologian vastuualueella arvioidaan, että heikkoon kyselytulokseen on vaikuttanut puutteellinen henkilöstömäärä suhteessa työn raskauteen. Lisäksi vastuualueella on ollut sisäilmaongelmia, jotka ovat aiheuttaneet henkilöstölle sairastumista sekä
uudelleen järjestelyjä. Edellä lueteltuihin epäkohtiin on tehty parannuksia ja muun muassa
yhdelle gastroenterologian vastuualueen vuodeosastolle (GAS 2) on lisätty henkilöstöresurssia.
Henkilöstön viesti on ollut, että tilanne on parempi, vaikka kuormitus on edelleen korkea.
Urologisten potilaiden hoitotapojen muutoksella urologian vuodeosaston täyttöaste on laskenut,
mutta vastaavasti gastronenterologian vastuualueen potilaat ovat lisääntyneet. Toimialueen
resurssitilannetta on korjattu sisäisillä siirroilla muilta toimialueilta 1.9.2019 alkaen. Tärkeänä
korjaustoimena nähdään, että ahtaat, epäkäytännölliset ja kuormittavuutta lisäävät tilat saadaan
korjattua tulevaisuudessa.
Vastausprosentit olivat toimialue 3:n vastuualueilla alle 50 % ja lääkärihenkilöstön osalta vastausprosentti oli 23 %. Tuloksia ei voi pitää luotettavina. Toimialueen 3 sisäisessä vertailussa
hoitohenkilöstön arviot ovat selkeästi muita ammattiryhmiä alhaisempia ja toimialueilla 3 ja 2
hoitohenkilöstön tulokset ovat muita heikommat.
Toimialueella 3 Tules-vastuualueen tulokset ovat heikoimmat. Tulos heikentyi vuoden 2017
luvuista siitäkin huolimatta, että vastuualueella on ollut varsin mittava ja laaja Tules 100 -hanke
uuteen sairaalarakennukseen siirtymisen vuoksi. Hankkeessa henkilöstö on osallistunut laajasti
toiminnan ja oman työn suunnitteluun. Kaikilla työntekijöillä ei ole kuitenkaan ollut
mahdollisuutta osallistua samassa määrin ja yhdenvertaisesti kehittämispajoihin, minkä
tiedetään aiheuttaneen mielipahaa. Hankkeella on ollut myönteiset vaikutukset henkilöstön
tuntemuksiin ja samaan aikaan myös päinvastaiset vaikutukset, joidenkin työntekijöiden
kohdalla. Hoitohenkilöstön osalta esimiesten kyky käsitellä ristiriitoja, viestinnän avoimuus sekä
johdon ja työntekijöiden välinen luottamus arvioitiin varsin heikoksi. Taustalla olevana syynä voi
olla Tules-poliklinikalla pitkään jatkuneet ristiriidat, joiden vuoksi hoitotiimejä on uudelleen
organisoitu. Nyt tilanne näyttäisi rauhoittuneen. Myös poliklinikalla työskentelevät
osastonsihteerit ovat olleet tyytymättömiä työjärjestelyihin, työkuormitukseen ja johtamiseen.
Osastonsihteerien esimiestyö on uudistumassa syksyn aikana. Vuodeosastoilla esimiestyössä
on ollut vaihtuvuutta virkavapaiden vuoksi, mikä saattaa heijastua esimiestyön
epäjohdonmukaisuutena. Leikkaussalissa on ollut pitkittynyt kiusaamisasian selvittely. Se
osaltaan vaikuttaa kielteisesti tuloksiin. Esimiestyön vahvistamiseksi kaikkiin yksiköihin on
nimetty lääkäri-hoitaja-työparit, jotka yhteistyössä järjestävät toimintaa ja yhteensovittavat
asioita.
Tules-hankkeen myötä on tehty oma kysely vastuualueen henkilöstölle. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat tilat, työnjako ammattiryhmien kesken ja esimiehen palautteen puute. Lisäksi esiin nousi tyytymättömyys siihen, että tavoitteista ja niiden saavuttamisesta ei keskustella tarpeeksi. Tulos on yllättävä, koska osallistumismahdollisuuksia on lisätty hankkeen myötä.
Toisaalta hankkeen myönteiset vaikutukset työhyvinvoinnin kokemukseen voivat näyttäytyä
myöhemmin, kun muutto uusiin tiloihin tapahtuu ja voidaan toteuttaa yhteisesti laadittuja
suunnitelmia.
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Toimialueella 4 lastenpsykiatrian tulosten taustalla katsotaan olevan kaksi tekijää. Ne ovat
pitkittynyt lastenpsykiatrian lääkäripula ja eettinen kuormittuneisuus, joka liittyy hoidon
tarpeeseen ja siihen vastaamiseen. Muutoin keskeisenä asiana nähdään se, miten henkilöstö
oivaltaa kyselyn tärkeyden ja merkittävyyden.
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Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
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.
Johtajaylilääkärin vastaus:
Lääketieteen opiskelijoiden palaute kliinisestä harjoittelustaan on ollut kriittistä monena vuotena. Samalla kun on ryhdytty parantamaan erikoistuvien lääkäreiden koulutusta, on tavoitteena
ollut, että myös lääketieteen peruskoulutuksessa olevat tulevat lääkärit huomioidaan niin, että
oppimiskokemukset paranevat. Koulutusvastuulääkäreiden koulutus käynnistyi syksyllä 2018,
kiinnostus koulutukseen on ollut laajaa. Vastuulääkäreitä on koulutettu kaikille toimialueille. Lisäksi lääkärikuntaa on saatettu aikaisempaa selkeämmin tietoiseksi opiskelijoiden kokemuksista opetuksen laadun ja opetusmyönteisyyden puutteista. Korjaavat toimenpiteet on juuri aloitettu ja niiden riittävyys uudelleen arvioidaan kuluvan vuoden tulosten tarkastelun jälkeen.
Sairauspoissaolot
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.
HR-johtajan vastaus:
Sairaanhoitopiirissä on pidetty sairauspoissaoloaiheisia seminaareja ja tilaisuuksia kaksi kevään 2019 aikana ja kolmas tilaisuus on syksyllä. Tilaisuuksissa on analysoitu kokonaistilannetta. Ne ovat olleet myös toiminnallisia sisällöltään, jolloin osallistujat ovat suunnitelleet toimia
sairauspoissaolojen vähentymiseen. Yhteisissä tilaisuuksissa on käsitelty kehityskeskusteluiden yhteydessä selvitettävää työkyvyn tuen tarvetta ja tiedon hyödyntämistä aktiiviseen
esimiestyöhön sekä työntekijän työkyvyn tukemiseen ja parantamiseen. Toimet ja tilanteen
arviointi jatkuvat edelleen yhteistyössä henkilöstön edustajien ja toimialuejohtajien ja henkilöstövastaavien sekä työterveyshuollon kanssa.
Tänä syksynä saadaan esimiesten käyttöön sairauspoissaoloheräte, joka ilmoittaa aktiivisen
esimiestyön tarpeen sairauspoissaolopäivien lukumäärän ja kertojen perusteella. Sairausloman
sijaan kevennetyn työn toimintamalli on otettu käyttöön sairaanhoitopiirissä.
Sairauspoissaoloista raportointia on kehitetty ja esimiesten tiedottamista on lisätty.
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Sairauspoissaolojen seurantaan on tehty koelaskemia tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Koelaskelmat ovat vielä kesken. Mahdollinen tavoitteen ja mittarin muutokset esitetään toimintasuunnitelman 2020 hyväksymisen yhteydessä.
4.5 Talousnäkökulma
Tilikauden tulos
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.
Talousjohtajan vastaus:
Arvion mukaan hinnoittelu erityisesti lastentautien vastuualueella ei riitä kattamaan
kustannuksia ja siltä osin hintoja pitäisi pystyä muuttamaan kustannuksia vastaaviksi. Taustana
toki pitää olla kustannuslaskenta.
Toimialueella 4 seurataan hyvin kiinnostuneena käynnistynyttä pilottia, jossa toimialuejohtajan
ja johtoryhmän tukena taloussuunnittelijan lisäksi on talouspäällikkö. Tämän kaltainen
talousosaaminen arviomme mukaan olisi hyvin tervetullut ja tarpeellinen toimialueella 4.
Toiminnanohjausjärjestelmästä (esim. Coxassa käytössä oleva Pulse) saatava tieto auttaisi
mm. paremmin kohdentamaan henkilökuntaa ja siten auttaisi myös henkilökuntakustannusten
hallitsemisessa: vähemmän kiireapua ja keikkalaisia.
Henkilökunnalta tulevan viestin mukaan esim. Tuomi-logistiikassa ei riittävästi vielä tunneta
sairaalatoiminnan luonnetta ja erityisesti 24/7 toiminnan tarpeita tavaralogistiikassa. Istekin
kanssa suuria aikatauluongelmia.
Tietojärjestelmien välisiä integraatioita tarvitaan lisää, koska manuaalinen tiedonsiirto vie
työaikaa ja toisaalta lisää virheiden mahdollisuutta.
Toimialueella ymmärretään, että varsinaiset toimet talousarviossa pysymiseen täytyy toteuttaa
toimialueella. Edellä on kuvattu toimenpiteitä, joilla tätä työtä voisi tukea.
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Prosentuaalinen muutos tavoitteena ei kerro toiminnan volyymista ja taloudellisesta
tuloksesta.
Hallintoylilääkärin vastaus:
Muille kuin jäsenkunnille kohdistuva palvelumyynti on vähentynyt 0,4 % edellisestä vuodesta.
Syy ulkokuntamyynnin laskuun on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin siirtyminen vuoden 2018
alusta Taysin erityisvastuualueelta HUS-piiriin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelumyynti
Päijät-Hämeeseen oli vuonna 2017 12,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 8,3 miljoonaa euroa.
Vapaan hoitopaikan valinnan potilaita sairaanhoitopiirisssä hoidettiin vuonna 2017 21,2
miljoonan euron ja 2018 15,7 miljoonan euron edestä.

0

Elämän
tähden

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvun lyhyen aikavälin tavoitteeksi on astettu 2 %:n
kasvu edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin mittarityöryhmä arvioi BSC-mittariston seuraavan
vuoden tavoitteet vuosittain syksyllä. Työryhmä tulee huomioimaan valmistelussaan
tarkastuslautakunnan lausuman:”Prosentuaalinen muutos tavoitteena ei kerro toiminnan
volyymista ja taloudellisesta tuloksesta”.
4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi
4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
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.

Ei vaadi vastausta
4.6.2 Silmäkeskus
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.
Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, 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 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.
Ei vaadi vastausta.
4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy
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.
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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.
Ei vaadi vastausta.
4.6.5 Tays Sydänkeskus Oy
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.
Ei vaadi vastausta.
4.6.6 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.
Tukisäätiöllä on toteutetun sulautumisen jälkeen hallinnassaan merkittävä kiinteistö- ja
sijoitusvarallisuus. Tarkastuslautakunta toteaa, että tukisäätiön hallinnossa tulee olla
riittävästi taloudellista ja hallinnollista asiantuntemusta.
Talousjohtajan vastaus:
Tukisäätiön hallitus on käyttänyt tarvittaessa konsernin asiantuntijoiden apua. Hallituksen
kokoonpanosta päätettäessä voidaan huomioida tulevaisuudessa tarkastuslautakunnan
toteamus.

5. Sisäinen valvonta
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.
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Tietohallintojohtajan vastaus:
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on vahvistanut elokuun 2019 alusta tietosuoja-asioiden
resursointiaan. Tietosuojavastaavan työparina on nyt tietosuoja-asiantuntija. Tytäryhtiöillä on
omat tietosuojavastaavansa ja käytettävissä on lisäksi Istekki Oy:n resursseja.
Konsernitasoinen tietosuojan ja tietoturvan yhteyshenkilöverkoston toiminta käynnistettiin
loppuvuodesta 2018. Juristityöpanosta on tarvittaessa myös ostettu kumppaneilta (mm.
tietosuojasopimustyöhön).
EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteiden toteutusta jatketaan suunnitellusti omana
hankkeenaan. Vuoden 2019 alusta hanke yhdistettiin tietoturvan ja tietosuojan
kehittämishankkeeksi (sisältäen myös GDPR velvoitteiden kehittämisasiat), koska tietoturva ja
tietosuoja-asiat useasti linkittyvät toisiinsa. Hanke sisältää 12 kehittämisosiota, joiden
etenemisestä raportoidaan tietoturvan ja tietosuojan ohjausryhmään.

6. Muut havainnot
6.1 Yliopistosairaanhoitopiirien välinen tuottavuusvertailu
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimassa
yliopistosairaanhoitopiirien vuoden 2017 tietoihin perustuvassa tuottavuusvertailussa hyvällä
tasolla. Kustannusten nousuvauhti voi kuitenkin heikentää tuottavuuskehitystä
tulevaisuudessa.
Sairaanhoitopiirinjohtajan vastaus:
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus on usean vuoden ajan ollut hyvä. Erityisesti
yliopistosairaaloiden ryhmässä sekä hoitojakso- että episodituottavuus on pitkään ollut paras.
Sama kehitys on jatkunut vuonna 2018. Heinäkuussa julkistettujen THL:n benchmarkingennakkotietojen mukaan Taysin suhteellinen asema episodituottavuuden sekä
hoitojaksotuottavuuden osalta on edelleen parantunut. Tays on selkeästi tuottavin sairaala
omassa vertailuryhmässään. Muista yliopistosairaaloista poiketen episodituottavuus, joka kuvaa
parhaiten tuottavuuden kokonaisuutta, on Taysissa ainoana yliopistosairaalana myös
parantunut edellisestä vuodesta.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota arviointikertomuksessaan deflatoitujen kustannusten
muutokseen. Vuotta 2018 koskevien ennakkotietojen mukaan Taysin kustannusten muutos on
keskimääräisellä tasolla. Muutosvauhti on jopa maltillisemmalla tasolla kuin muissa
yliopistosairaaloissa keskimäärin. Viisivuotistarkastelu osoittaa myös, että vuonna 2018
deflatoidut kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna maltillisemmin kuin episodituotos
tai hoitojaksotuotos eli vuonna 2018 tuotosten kasvu oli kustannusten kasvua suurempaa.
Kustannusten kasvuun on kuitenkin jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Muun muassa tämän
vuoksi keväällä 2019 käynnistettiin koko sairaanhoitopiiriä koskevat YT-neuvottelut, joilla
pyritään osaltaan huolehtimaan vuosittaisessa talousarviossa pysymisestä sekä varautumaan
lähivuosien toiminnan ja talouden tasapainon säilyttämiseen. Yhteistoimintaneuvotteluille on
sovittu kuusi keskeistä tavoitetta, joista yksi on tuottavuuden jatkuva (2 %:n vuosittainen)
parantaminen.
6.2 Talousarvion sitovuustaso
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.
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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.
Talousjohtajan vastaus:
Kuntajohtajakokous on valtuuttanut kuntajohtajien pientyöryhmän valmistelemaan uutta
sairaanhoitopiirin talouden ja toiminnan ohjausjärjestelmää. Tällä hetkellä todennäköisin malli
näyttäisi olevan kiinteään vuosittaiseen laskutukseen perustuva malli. Toteutuessaan tämä malli
jo sinällään edellyttää tarkastuslautakunnan esittämää talousarvion sitovuustason laskemista
pienempiin kokonaisuuksiin, koska lisälaskutus ei ole mahdollista. Investointiosan sitovuutta on
tarkoitus täsmentää jo vuoden 2020 talousarvioon.
6.3 Sote-uudistuksen mahdollinen jatkaminen
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.
Sairaanhoitopiirinjohtajan vastaus:
Sairaanhoitopiirin on ollut mukana keskeisesti Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen
valmistelussa osallistumalla sekä asiantuntijatyöhön erilaisissa työryhmissä sekä hankkeen
johtoryhmän työhön. Tämän lisäksi sairaanhoitopiiristä on ollut omasta työstään vapautettuna
asiantuntijoita sote- ja maakuntavalmistelun projektiorganisaatiossa. Sairaanhoitopiiri on myös
ollut mukana ja osallistunut sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnalliseen valmisteluun.
Valtakunnallista vaikuttamista on tehty myös muiden yliopistosairaanhoitopiirien (ns. G5yhteistyö) sekä kaikkien sairaanhoitopiirien (Sairaanhoitopiirien johtajat ry) kanssa.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että sairaanhoitopiiri ottaa jatkossa entistä suuremman rooli
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittämisestä ja koordinoinnista.
Sairaanhoitopiiri on Pirkanmaan kuntien omistama yhteisö, jonka toiminnan tavoitteet ja
toimintamahdollisuudet määräytyvät omistajien linjausten mukaisesti. Sairaanhoitopiirillä voi olla
nykyistä keskeisempi rooli peruspalvelujen ja erikoispalvelujen koordinoinnin toteuttajana sekä
vetovastuun ottajana. Tällainen edellyttää omistajien antamaa mandaattia ja tahotilan
määrittelyä, jotta tehtävässä voi toimia menestyksellisesti. Sairaanhoitopiiri on aiemmin sote- ja
maakuntavalmistelun aikana korostanut ja pitää edelleen tärkeänä sitä, että toiminnallisen
integraation peruspalvelujen ja erityispalvelujen välillä tulee olla hyvä, erityisesti ikäihmisten ja
vanhusten palveluissa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä kehitysvammahuollon
palveluissa.
Sairaanhoitopiiri pitää tärkeänä, että peruspalvelujen toimintaedellytyksiä, mukaan lukien
rahoituspohjaa, vahvistetaan entisestään. Sairaanhoitopiiri pyrkii omia toimintaprosessejaan ja
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tuottavuuttaan kehittämällä mahdollistamaan tämän. Tarkastuslautakunta pitää parhaana
mallia, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat nykyistä yhtenäisemmän
kokonaisuuden. Yleisellä tasolla tämä on oikea ja hyvä tavoite. Käytännön tasolla tulee kyetä
määrittelemään, millä toiminnan osa-alueilla yhteistyön tiivistämisessä saavutetaan
merkittävimmät hyödyt potilaiden ja asiakkaiden kannalta. Mahdollisuuden tämän uudelleen
arviointiin tuo sekä maan hallituksen käynnistämä uusi valtakunnallinen sote-valmistelu että
Pirkanmaalla käynnistynyt maakunnallinen kuntapohjainen sote-uudistustyö.
6.4 Toiminnan ja talouden tavoitteiden uudistaminen
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.
Hallintoylilääkärin vastaus:
Kun sairaanhoitopiirin mittareita tulevaisuudessa lähdetään uudistamaan, se tehdään
tarkastuslautakunnan esittämällä tavalla. Toimialueiden edustus otetaan vahvasti mukaan
mittariuudistusta valmistelevaan työryhmään. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat yleensä hyvin sidoksissa toisiinsa toiminnan
luonteen vuoksi. Siksi niiden muutokset vaikuttavat lähes poikkeuksetta myös toisiin
tavoitteisiin. Tilinpäätöksen raportointia voidaan kehittää niin, että myös alkuperäiset
mittareiden tavoitetasot ovat näkyvillä.
6.5 Hoitokäytäntöjen muuttaminen osana kustannusten hallintaa:
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.
Johtajaylilääkärin vastaus:
Tarkastuskertomuksen pohdinta on oikeaan osunutta. Hoidon kustannusten nousu tietyissä tilanteissa voi johtaa kokonaistalouden kannalta edullisempaan tulokseen, kuin tiukasti hoidon
yksikkökustannusta tarkastelmalla, esim. kun potilaan on hoidon tuloksena mahdollista palata
työelämään tai potilaan toimintakyky palautuu niin, että hän pärjää itsenäisesti omin avuin
elämänpiirissään. Tällaista kokonaistarkastelua pyritään tekemään kaiken aikaa sekä uusien
hoitojen kohdalla, että arvioimaan käytössä olevien hoitojen tuloksellisuutta. Hoidollisista
ratkaisuista osa joudutaan tekemään puhtaasti arvioon perustuen, koska hoidon
vaikuttavuustietoa ei ole tai terveystaloudellista tutkimusta ei ole tehty. Puhtaasti
kustannusperustein ei potilaan hoitoa kuitenkaan jätetä antamatta.
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6.6 Tyytyväisyys lääkärikoulutukseen
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.
Johtajaylilääkärin vastaus:
Tässä kohdassa viittaan lääketieteen opiskelijoiden kliiniseen harjoitteluun annettuun vastaukseen. Tilanteen parantamiseksi on käynnistetty toimet, jotta sekä lääkäreiden peruskoulutuksessa että erikoistumiskoulutuksessa sekä laatu että opetusmyönteisyys paranevat.
6.7 Laaturekisterit
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.
Johtajaylilääkärin vastaus:
Sairaanhoitopiirissä toimii hallintoylilääkärin johtama laaturekisteriryhmä (jäseniä mm.
toimialuejohtajat), joka on kehittämässä laaturekistereitä ja määrittää laaturekisterien tarvetta.
Ryhmä myös suunnittelee, koordinoi ja hankkii näitä organisaation käyttöön.
Sairaanhoitopiirissä on käytössä potilasryhmä- tai diagnoosikohtaisia laaturekistereitä yhteensä
76. Laaturekisterit toimivat sekä tutkimustyön mahdollistajina että toiminnan kehittämisen
välttämättöminä tietovarantoina. Osa rekistereistä on hankittu valtakunnallisen päätöksen
perusteella, jotta saadaan sairaaloiden välistä vertailutietoa. Ensimmäiset vertailut on
tavoitteena saada julkaistuksi syksyn 2019 aikana.
Sairaanhoitopiirissä on julkaistu yhteensä 56 hoitoketjua, nämä ulottuvat kaikkien terveydenhuollon toimijoiden käyttöön ja noudatettaviksi. Hoitoketjujen toimivuuden arviointi arviointiylilääkärin koordinoimana on tarpeen, erityisesti kansanterveydellisesti merkittävimpien sairauksien hoitoketjujen arviointityö kannattaa käynnistää.

