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1. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja ulkoinen tarkastus
Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja kuntayhtymän
tarkastussäännössä. Lautakunta vastaa sairaanhoitopiirin hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta
valtuustolle. Sen tärkein tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tästä lautakunta antaa valtuustolle vuosittain
arviointikertomuksen.
Valtuuston 28.8.2017 valitsemaan vuosien 2017-2020 tarkastuslautakuntaan kuuluu
seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Jäsen

Varajäsen

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

Kaisa Vatanen, 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 2019 koskevia kokouksia oli 12 kpl.
Hyväksymänsä työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee arviointikäyntejä
toimipisteisiin ja kuulee eri toimi- ja palvelualueiden toiminnasta vastaavia viranhaltijoita ja
muuta henkilökuntaa. Lautakunta on kokouksissaan kuullut sairaanhoitopiirin johtoryhmää
kuntayhtymän ajankohtaisista asioista.
Kuntalain (121 § 4 mom.) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle vuosittain
annettavan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä
arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunta teki väliarvioinnin tilikauden 2019 toiminnan ja
taloudentavoitteiden toteutumisesta ja se käsiteltiin valtuuston kokouksessa 9.12.2019.

Vuoden 2019 väliarvioinnista ei erikseen pyydetty hallituksen lausuntoa.
Tarkastuslautakunta kuitenkin toivoo, että hallitus antaessaan lausunnon vuoden
2019 arviointikertomuksesta ottaa huomioon myös tarkastuslautakunnan
väliarvioinnissa esityt havainnot.

Tarkastuslautakunnan tilikautta 2019 koskevien kokousten aiheita ja arvioinnin kohteita
olivat edellä mainitun väliarvioinnin lisäksi mm. johtoryhmän
raportointi,tarkasuslautakunnan työohjelma, Tähtisairaala-hanke, toimialueen 8 toiminta,
Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan vierailu, palvelusopimusmenettelyn sekä
talouden ja toiminnan ohjauksen kehittäminen, tilintarkastajan työohjelma, EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin vierailu, hankintatoimen järjestäminen ja hankintojen ERVAyhteistyö, osakeyhtiöt osana erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa, toiminnan
uudistaminen ja rakennushankkeiden valmistelu, laaturekisterit ja uusien hoitomenetelmien
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arviointiprosessi, sidonnaisuusilmoitusten päivittäminen, ehdotuksen tekeminen
tilintarkastajan valinnasta, tilintarkastajan väliraportointi ja toimialueen 4 toiminta.
Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui tarkastuslautakuntien seminaariin Tallinnassa sekä
yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien tapaamiseen Helsingissä.
Lautakunnalla on ollut käytettävissä valtuuston, hallituksen ja johtokunnan pöytäkirjat, eri
vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat ja talousarviot, toimintakertomukset sekä
henkilöstökertomukset ja tilintarkastajan raportit.
Kuntayhtymän valtuusto on valinnut tillikausien 2018–2019 tilintarkastajaksi KPMG Oy:n.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT, HT Esko Säilä. Avustavina tilintarkastajina
ovat toimineet JHT, KHT Anne Kettunen 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.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu sairaanhoitopiirin internet-sivulla.
Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustivat tarkastaja Kati Keskinen ja
tarkastusjohtaja Jarmo Paananen, JHTT, joka toimi myös tarkastuslautakunnan esittelijänä
ja sihteerinä.

2. Sairaanhoitopiirin strategia ja sen siirtäminen käytäntöön
Vuoden 2019 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.
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Hyväksyessään vuoden 2019 talousarvion valtuusto kokouksessaan 10.12.2018 vahvisti
tilivelvollisia koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoiteasetannassa on
käytetty tasapainotettua mittaristoa, jonka perusideana on mitata organisaation tilaa ja
kehittymistä useasta eri näkökulmasta yhtäaikaisesti.
Tavoitteet on jäsennetty jaottelulla asiakkuus, prosessit, henkilöstö ja uudistuminen sekä
talous. Vuoden 2019 talousarviossa on esitetty 26 toiminnallista ja taloudellista tavoitetta,
joista valtuusto on asettanut sitoviksi 9. Mittaristo on laadittu vastaamaan sairaanhoitopiirin
strategiaa ja sitä on muokattu jonkin verran edellisvuodesta.
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet

Valtuuston asettamat ei-sitovat tavoitteet

Palvelukokemus

Johtaminen

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa

Omistajaohjaus

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Palvelusopimusten toteutuminen

Palkkamenot

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen

Toimintamenot

Terveyskeskusten tyytyväisyys

Investointien toteutuminen

Kirurgian koulutuskeskuksen koulutukset

Tilikauden tulos

Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
(readmission rate)

Kehityskeskustelut

Hoitojaksotuottavuus

Sisäinen mainemittari

Turvallisuuskulttuuri
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Täydennyskoulutus
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen
opiskelu
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
(lähtötaso)
Kansainväliset yhteisjulkaisut vertaisarvioiduissa
julkaisusarjoissa
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat

Kuvantamiskeskus– ja apteekkiliikelaitokselle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet vuodelle 2019 olivat:
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-

Sisäisen peruspääoman korko 7 %
Hintojen kilpailukykyisyys
Tuottavuus kasvaa vähintään 2 %
Palvelujen saatavuus ja laatu vastaavat asiakkaiden vaatimuksia
Tilikauden ylijäämä on vähintään talousarvion (250t€) mukainen

Valtuusto oli asettanut myös tytäryhtiöille toiminnan ja talouden tavoitteet.
Coxa Oy:lle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019 olivat:
-

Tulostavoite (ennen veroja) on 2,0 M€
Jäsenkuntien palveluyilaukset eivät ylity
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka
todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee
tekonivelleikkausta”)

Fimlab Laboratoriot Oy:lle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019
olivat:
-

Yhtiö tekee 1,5 miljoonan euron voitollisen tuloksen vuodelta 2019.
Palveluiden hintatason pysyminen entisellä tasolla
Varautuminen maakuntauudistukseen in-house –asiakkuuksia lisäämällä
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyyden toteutuminen asteikolla 1-4 vähintään
tasolla 3.

Tays Sydänsairaala Oy:lle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019
olivat:
-

Tulostavoite (ennen veroja) 2,5 milj. euroa
Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa
Asiakastyytyväisyydessä suositteluhalukkuus (NPS) yli 90 %.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle ei ollut asetettu toiminnallisia tai
taloudellisia tavoitteita.

3. Hallituksen lausunto vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyihin
havaintoihin
Sairaanhoitopiirin hallitus antoi 26.8.2019 lausuntonsa vuoden 2018
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Lausunto löytyy tarkastuslautakunnan
internet -sivuilta osoitteesta https://www.tays.fi/fiFI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Tarkastuslautakunta. Valtuusto käsitteli
hallituksen lausunnon kokouksessaan 16.9.2019. Tarkastuslautakunta otti kantaa
hallituksen lausuntoon antaessaan valtuustolle väliarvioinnin, jonka valtuusto merkitsi
tiedoksi 9.12.2019.

28.4.2020

6

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyjen
havaintojen perusteella päätettyjä toimenpiteitä voidaan pitää oikean suuntaisina ja
pääosin riittävinä.

4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Jäljempänä luvuissa 4.1–4.4 arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista
sairaanhoitopiiritasolla ilman kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitosta.
4.1 Johtaminen
Johtaminen
Vuoden 2019 talousarviossa oli näkökulmana mukana johtaminen. Johtamisessa
onnistumista oli määrä mitata kaikkien BSC–mittareiden yhteistuloksen perusteella
sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla.
Toimialueen tulos lasketaan mittarien painotetusta keskiarvosta. Johtamisen
onnistumistavoitteelle valtuusto on määrittänyt tavoitetasoksi 3,5. Tavoitetasoa ei vuonna
2019 saavutettu, koska sairaanhoitopiiritasoinen toteuma oli 1,9. Painotettuun keskiarvoon
ei ole laskettu investointien toteutumista.
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Johtamista kuvaavan tavoitteen toteutuminen raportoitiin kolmatta kertaa.
Sairaanhoitopiiritasoinen toteutuma oli tyydyttävä. Johtamisessa onnistuivat parhaiten
toimialue 6 saaden 3,9 pistettä sekä toimialue 1 joka sai 3,6 pistettä ja nämä olivat
ainoat toimialueet, jotka pääsivät tavoitteeseen.
Omistajaohjaus (konserniyhtiöiden sisäinen ohjaus)
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Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Sairaanhoitopiirin antaman konserniohjauksen seuranta:

Ei

Tyydyttävä

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

Sekä Coxa Oy:n, Fimlab Laboratoriot Oy:n että TAYS Sydänkeskus Oy:n tulostavoitteet
toteutuivat. Tavoitteiden mukaan yhteenlasketun tuloksen tulisi olla ennen veroja vähintään
6 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 yhteenlaskettu toteuma oli 13 miljoonaa euroa.
Sekä Coxa Oy:n että TAYS Sydänkeskus Oy:n jäsenkuntalaskutukset ylittivät selvästi
palvelusopimuksensa, joten tavoitetta ei saavutettu. Coxa Oy:n myynti jäsenkunnille ylitti
palvelusopimuksen 3,9 %:lla ja TAYS Sydänkeskus Oy:n 12 %:lla eli 5,1 miljoonaa, josta
noin puolet (2,8 miljoonaa) selittyy Hatanpäältä siirtyvän B5 osaston siirrolla.

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 13 734 vastaukseen (vuonna
2018 vastauksia oli 21 374). Palvelukokemusmittarissa on erottelevana tekijänä huonojen
arvioiden osuus. Arvosanojen 4 ja 5 tavoitetaso oli 95 prosenttia.
Palvelukokemusta mitattiin tiedustelemalla potilaan antamaa arvosanaa hoidon laadusta,
saadusta kohtelusta, koetusta turvallisuudesta hoidon aikana, yhdessä potilaan kanssa
tehdyistä hoitoa koskevista päätöksistä sekä hoidosta saadun tiedon ymmärrettävyydestä.
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Hyvä palvelukokemus johtaa siihen, että potilaat valitsevat
PSHP:n yksiköitä erikoissairaanhoidon hoitopaikoiksi.

Potilaiden palvelukokemuksesta antamat arvosanat 4 tai 5 asteikolla 1–5,
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vuodet 2017–2019
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Tyytyväisyys saatuun palveluun oli pääosin hyvällä tasolla. Tavoitteesta jäi ainoastaan
toimialue 5. Toimialueen 5 (psykiatria) kohdalla alhaisempien arvosanojen syynä voi olla
osin toiminnan luonne. Hatanpää on tullut osaksi sairaanhoitopiiriä vuonna 2018. Tästä
syystä sillä ei ole vuodelle 2017 vertailuarvoa.
Edellisvuoteen verrattuna tulostaan ovat parantaneet toimialue 8 ja kuvantamiskeskus.
Osana palvelukokemusta mitattiin huonojen arvioiden osuutta. Tavoitteena oli, että
enintään 3 % annetuista vastauksista on arvoja 1 tai 2 asteikolla 1–5. Heikkoja arvosanoja
annettiin yli raja-arvon toimialueella 5. Toimialue 7:llä heikkoja arvosanoja annettiin tasan 3
%.

Potilaiden palvelukokemusmittaukseen oli saatu vastauksia noin kolmannes vähemmän
kuin vuonna 2018. Tästä syystä tavoitteen toteutumisarviointia ei voida verrata
edelliseen vuoteen.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että palvelukokemusmittauksessa hyödynnettäisiin
erilaisia teknisiä alustoja, kuten tablettitietokoneita ja älypuhelinsovelluksia, jotta
vastausmääriä saataisiin kasvatettua.
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Palvelusopimusten toteutuminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

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

Palvelusopimusten toteutuma %, tuottajittain 2017-2019
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Kuntayhtymätasolla palvelusopimukset ylittivät tavoitteen kolmella prosenttiyksiköllä, kun
edellisvuonna palvelusopimukset ylittyivät neljällä prosentiyksiköllä.
Suurimmat palvelusopimuksen ylitykset olivat yhtymähallinnossa (13 prosenttiyksikköä) ja
toimialueella 3 (8 prosenttiyksikköä).
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Alkuperäisen talousarvion perusteena olleet palvelusopimukset toteuman vertaaminen
niihin vuoden 2019 osalta
Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 7
Toimialue 8
Yhtymähallinto
PSHP ilman liikelait

Tilaus 2019
96 413
95 111
105 521
100 289
40 572
39 808
75 090
92 416
645 220

Toteuma
98 764
95 580
114 056
100 306
41 835
41 090
76 041
104 349
672 029

Toteuma %
102
100
108
100
103
103
101
113
104

Merkittäviä poikkeamia palvelusopimuksiin nähden ei sairaanhoitopiiritasolla tapahtunut.
Vuodelle 2020 palvelusopimuksia ei ole tehty.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Heikko

Ei-hoidolliset vastuualueet: vastauksista vähintään 70 % on
arvosanoja 4–5 (asteikko 1–5).
Pitkä:
Asiakkaan asettamat laatuvaatimukset täyttyvät.

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 2 377 kappaletta (1 930 kpl).
Yhteen laskien 62 % vastanneista (67 %) antoi palvelukyvystä arvosanan 4–5 asteikolla 1–
5.
Hoidolliset vastuualueet ylittivät ryhmätasolla niille asetetun tyytyväisyystavoitteen. Eihoidollisten vastuualueiden vastaajista 58 % antoi arvosanan 4–5, mikä jäi tavoitteeksi
asetetusta 70 %:sta.
Vähiten arvosanoja 4 ja 5 annettiin palvelukeskuksen tuottamista sisäisistä palveluista
Tietohallinto ja teknologia vastuualueelta 53 % (58 %).
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Kokonaisuutena tulos oli edellisvuotta heikompi ja alle asetetun tavoitteen.
Mittaus perustuu kerran vuodessa tehtävään kirjalliseen kyselyyn. Kyselyt tehdään
kohdennettuina asiakaskyselyinä.
Terveyskeskusten tyytyväisyys
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Heikko

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

Mittarilla mitataan terveyskeskusten tyytyväisyyttä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kliinisiin
palveluihin. Mittaus perustuu perusterveydenhuollon ylilääkäreiden laatimaan sähköiseen
tyytyväisyyskyselyyn. Kokonaisarvosana muodostuu kaikkiin väittämiin annettujen
vastausten perusteella. Kuhunkin kysymykseen saatiin vastaus noin 42 terveyskeskuksen
edustajalta.
Kyselyssä oli kahdeksan väittämää, jotka koskivat mm. epikriisien saapumista ja
käytettävyyttä, epikriisien tietosisältöä ja hyödyntämistä, jatkohoidon järjestämiseen
liittyvää tiedonkulkua ja vastuuta, potilaan lääkitystä, sairaanhoitopiirin konsultaatioita,
erikoissairaanhoidon saatavuutta, hoitoon ottamisen kriteerejä sekä hoidon ja tutkimusten
tuottamaa hyötyä.
86 % vastaajista antoi arvosanan 4–5 kysymykseen ”erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja
hoidosta oli hyötyä potilaani hoidossa”, joten tältä osin tulos oli kohtalainen. Muiden
seitsemän kysymyksen kohdalla tyytyväisyystavoite oli heikko eli sitä ei saavutettu.
67 % vastaajista antoi arvosanan 4–5 asteikolla 1–5 väittämään ”erikoissairaanhoidon
hoitoon oton kriteerit ovat hoidon perusteiden mukaiset”, 77 % väittämään
”sairaanhoitopiirin puhelinkonsultaatioita ja sähköisiä konsultaatioita on helposti saatavissa”
ja 65 % väittämään ”potilaan tarvitsema sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidollinen
tutkimus ja hoito ovat sujuvasti saatavissa”.
Muilta osin vastausten toteutumaprosentit olivat heikompia. Esimerkiksi väittämään
”epikriisit ovat käytössäni potilaan asioidessa vastaanotollani” vain 42 % vastaajista antoi
arvosanan 4-5.
Väittämän ”saan itselleni tiedon, että jatkohoidon käynnistyminen on vastuullani
”vastauksista 36 % (33 %) oli arvosanoja 4 tai 5 asteikolla 1-5. Tulos on edelleen heikko ja
vain 3 prosenttiyksikköä parempi, kuin vuotta aikaisemmin,
Edellisvuotta tyytyväisempiä oltiin sairaanhoitopiirin puhelinkonsultaatioiden ja sähköisten
konsultaatioiden saatavuuteen.
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Kysely terveyskeskuksille osoittaa, että tiedonkulussa erikoissairaanhoidon ja
perusterveydenhuollon välillä on edelleen paljon kehittämistä.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että tiedonkulun parantamiseksi palautteen
keräämisessä hyödynnettäisiin erilaisia teknisiä alustoja, kuten tablettitietokoneita ja
älypuhelinsovelluksia.
Kokonaisarvioinnissa on laskua 12,25 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten
yhteistyön parantamiseen ja luoda sille toimiva seuranta ja arviointi.

Kirurgian koulutuskeskuksen ja Taito-keskuksen koulutukset
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Ulkopuolinen myynti on vähintään edellisen vuoden tasolla.

Ei

Heikko

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

Mittarilla kuvataan yhdistettynä sairaanhoitopiirin oman kirurgian koulutuskeskuksen ja
kolmasosan osuudelta Tampereen yliopiston omistaman taitokoulutustilan käyttöastetta
sekä ulkopuolisten toimijoiden osuutta tilojen käytöstä. Tavoite on asetettu ensimmäistä
kertaa vuodelle 2016.
Toteutunut tilojen käyttöaste oli 62 % (67 %), mikä jäi asetusta tavoitteesta ja oli edellistä
vuotta heikompi.
Ulkopuolisen myynnin osuus oli 91 %, joka oli sama kuin edellisenä vuonna. Tältä osin
pitkäaikaistavoite saavutettiin.
Kokonaisuutena kirurgian koulutuskeskuksen myynti laski edellisestä vuodesta 5,6
prosnetilla ja 25 600 eurolla.

4.3 Prosessinäkökulma
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen (readmission rate)
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Ei

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

Mittarilla mitataan 30 päivän sisällä hoitojakson päättymisestä tapahtuvia ennakoimattomia
hoitojakson uusiutumisia ja sairaalaan ottoja.
Ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumisesta annettu ei saavutettu, koska määrä pysyi
samana vertailussa kolmeen edelliseen vuoteen. Paluita tapahtui 30 vuorokauden kuluessa
9 %, mikä on sama kuin 2018 vuoden keskiarvo. Tavoitteeseen ei ylletty millään
toimialueella.
Ennakoimattomia sairaalaan paluita oli prosentuaalisesti vähiten toimialueella 3 (5 %) ja
eniten toimialueella 2 (13 %) sekä toimialueella 8 (11 %).
Vastuualueista eniten ennakoimattomia paluita oli syöpätautien vastuualueella (19 %)
sekää Hatanpään geriatrian ja yleislääketieteen vastuualueella (15 %).

Ennakoimattomat sairaalaan otot pysyivät yhtä korkealla tasolla kuin vuonna 2018.
Tavoitteena tulee edelleen olla, että yhä harvempi potilas joutuu muun kuin
suunnitellun hoidon vuoksi palaamaan sairaalaan.
Toimivalla tiedonkululla ja terveyskeskusten kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan
vaikuttaa ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumiseen.

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Kyllä

Heikko

Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, hoidon tarpeen
arvioinnin toteuttaminen ja hoitoon pääsy tapahtuvat
terveydenhuoltolain mukaisissa määräajoissa.
Lyhyt:
Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Pitkä:
Potilaat saavat tarvitsemansa hoidon sujuvasti ja oikeaaikaisesti.
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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 toteutunut viimeistään kuuden kuukauden kuluessa ja
lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä,
kun lääkäri on tehnyt päätöksen perustellusta lääketieteellisestä hoidosta?

Tavoite ei toteutunut. Lähetteet hoidon tarpeen arvioimiseksi käsiteltiin 100 prosenttisesti
21 päivän kuluessa. Hoidon tarve arvioitiin määräajan kuluessa 90 prosenttisesti. Hoitoon
pääsy tapahtui kolmen tai kuuden kuukauden tavoiteajassa 99 prosenttisesti.
Hoitoon pääsy toteutui heikoimmin Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella (67 %).
Vastuualueista ainoastaan Hatanpään geriatrian ja yleislääketieteen hoitoon pääsy
viivästyi muita alueita enemmän (95 % pääsi ajoissa).

Asiakaskokemuksen kannalta on tärkeää, että hoitoon pääsee ajoissa ja että potilas
tietää koska hänelle on varattu aika, vaikka odotusaika jossain tapauksessa venyisikin.
Asiakaskokemusta on parantanut OmaTays:n käyttöönoton laajeneminen. Potilaat ovat
olleet tyytyväisiä voidessaan seurata hoitoaan ja hallinnoida heille annettuja hoitoaikoja
myös etänä.
Lastentautien vastuualueella, jossa on aikaisemmin ollut ongelmia hoitoon pääsyssä,
vuonna 2019 hoitoon pääsi tavoiteajassa 97 % potilaista.

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Kyllä

Heikko

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

Tavoitteen saavuttamista arvioidaan tarkastelemalla kiireellisten lähetteiden käsittelyaikaa
sekä aikaa, jonka kuluessa potilas pääsee hoitoon lähetteen saapumisesta.
Tavoite potilaan pääsystä kiireelliseen hoitoon neljän viikon kuluessa ei
sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Tulos sairaanhoitopiirin tasolla oli sama kuin vuonna
2018, joka on heikompi kuin se on ollut vuosina 2017 ja 2016. Vuonna 2019 kiireellisen
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hoidon tavoiteaika toteutui 93-prosenttisesti, joka on sama kuin vuonna 2018. Toimialueista
parhaaseen 97 %:n lukemaan ylsi toimialue 4 ja 95 %:n tulokseen ylsi toimialue 1.
Vastuualueittain toteutumat vaihtelivat 79 (kirurgian vastuualue) ja 99 %:n (syöpätautien
vastuualue) välillä, kun edellisvuonna vaihteluväli oli 79–100 %.
Kuvaajassa Valkeakosken aluesairaalan lukuja on verrattu Tays Valkeakoskeen ja
Vammalan aluesairaalan lukuja Tays Sastamalaan. Toimialueella 8 (Hatanpää) ei ole
vertailtavia lukuja vuoteen 2017.
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa 2017-2019
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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

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

Ei

Heikko

Pitkä:
Sairaanhoitopiirin tuottavuus verrattuna muihin
yliopistosairaaloihin paranee.
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Vuonna 2019 hoitojaksotuottavuutta mitattiin toimialueilla 1–4, 7 ja 8 sekä
kuvantamisliikelaitoksessa verisuoni- ja toimepideradiologian vastuualueella.
Hoitojaksotuottavuus parani edellisvuodesta. Koko PSHP:n (ilman liikelaitosta) tasolla
DRG-pisteen hinta oli 0,2 % edellisvuotta matalampi.
Hoitojaksotuottavuus nousi toimialueilla 1-4 sekä 7. Ainoastaan toimialueella 8
hoitojaksotuottavuus laski.
Toimialueella 5 ja toimialueen 4 lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueilla
hoitojaksotuottavuutta mitattiin vertaamalla potilaskohtaisia kustannuksia edelliseen
vuoteen. Toimialueella 5 sekä lastenpsykiatrian vastuualueella potilaskohtaiset
kustannukset nousivat edellisvuodesta 3 %:lla ja nuorisopsykiatrian vastuualueella nousua
oli 4,2 % edellisvuoteen verrattuna.
DRG-pisteen deflatoitu hinta 2018–2019
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Turvallisuuskulttuuri
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2019.

Ei

Heikko

Pitkä:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 60 % vuonna 2020.

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.
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Turvallisuuskulttuuri-indeksi 2019
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Heikoin henkilökunnan turvallisuuskuva oli toimialueella 6, jossa vastausten perusteella
laskettu indeksiluku oli 19 % (28 %). Muita tavoitteen alittaneita toimialueita olivat toimialue
2 (tulos 38 %), toimialue 7 (41 %), toimialue 5 (43 %), toimialue 8 (46 %), Palvelukeskus
(52 %) ja toimialue 3 (53 %), kun tavoitteena oli indeksiluku 55 %. Muilla toimialuilla tavoite
saavutettiin. Myös koko sairaanhoitopiirin yhteenlaskettu tulos 49 %, joka ei yltänyt
tavoitteeseen.
Toimialueiden sisällä oli myös huomattavia vastuualuekohtaisia eroja. Eräillä
potilashoidollisilla vastuualuilla tulos oli huomattavan heikko. Alle 55 prosentin tavoitteen
alittavia vastuualueita oli kaikkiaan yhteensä 15, joista potilashoitoa yhteensä 14.
Heikoimpina potilashoidollisina alueina olivat lastenpsykiatria (20 %) ja Hatanpään
sisätautien (22 %) vastuualueet. Korkeimmat tulokset saatiin tehohoidon (72 %) ja korva-,
nenä- ja suusairauksien (69 %) vastuualueilta.
Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan henkilöstön näkemykseen
perustuen välillisesti potilashoidon laatua.
Saatujen vastausten perusteella näyttää siltä, että henkilöstö suhtautuu potilaiden
turvallisuuteen ja hoidon laatuun vakavasti, mistä on osoituksena eräiltä osin
suhteellisen kriittinen mm. työskentelyolosuhteita koskeva palaute.
Tarkastuslautakunta esittää uudelleen selvitettäväksi, mistä johtuu eräiden
vastuualueiden turvallisuuskuvamittarin jääminen alle 35 % (yhteensä 7
potilashoidollista vastuualuetta).

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.
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Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstön ja uudistumisen näkökulmaan on asetettu
yhdeksän tavoitetta. Näistä valtuuston asettamia sitovia tavoitteita ovat sisäinen
mainemittari sekä kehityskeskustelut.
Henkilöstö ja uudistuminen -näkökulmien esimiestyö, työn kehittävyys ja haasteellisuus,
työyhteisön toiminta ja työtyytyväisyys tuloksia on arvioitu henkilöstökyselyn tuloksista
perusteella.
Kehityskeskustelut
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Kyllä

Heikko

Pitkä:
Henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvia tehtäviä
vastaavaksi.

Sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että koko henkilöstö on kattavan
kehityskeskustelujärjestelmän piirissä. Kehityskeskustelut tulee käydä vuosittain jokaisen
työntekijän kanssa.
Kehityskeskustelujen toteuma, % toimialueittain 2017-2019
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Tavoite kehityskeskustelujen määrästä ei sairaanhoitopiiritasolla toteutunut.
Toteumaprosentti sairaanhoitopiiritasolla oli 77 ja se oli seitsemän prosenttiyksikköä
heikompi kuin vuonna 2018.
Kehityskeskusteluja käytiin tavoitteen mukaisesti ainoastaan toimialueella 2 (101 %).
Tulostaan paransi eniten toimialue 6, jossa kehityskeskustelut käytiin 83 prosenttisesti, kun
vuotta aiemmin toteutuma oli 57 %. Heikoin toteutuma oli toimialueella 7, jossa
kehityskeskustelujen määrä laski 79 %:sta 55 %: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.
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Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut
asetetun määrätavoitteen mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää selvitettäväksi, mistä
johtuu määrän lasku lähes kaikilla toimialueilla. PSHP:n toteuma on pudonnut 86 %:sta
77 %:iin kahdessa vuodessa.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että käytyjen kehityskeskustelujen määrää
tarkasteltaisiin suhteessa todelliseen henkilöstömäärään eikä vakansseihin.

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

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Koulutukseen osallistuu kattavasti koko sairaanhoitopiirin
henkilöstö.
Täydennyskoulutuspäivät vakanssia kohden vuonna 2019
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Palvelukeskuksen lääkäreiden koulutuspäivissä ovat mukana TKI-keskuksen
tutkimusrahoituksella palkattujen määräaikaisten lääkäreiden täydennyskoulutuspäivät.
Tilasto antaa asiasta väärän kuvan, koska palvelukeskuksessa ei ole vakansseja, joihin
koulutuspäivät kohdistuvat.
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 1,3 päivällä. Koulutuspäivien
määrä oli vähentynyt 0,1 päivällä vuodesta 2018.

Palvelukeskuksen toteumaa vääristää joidenkin koulutusten kirjautuminen väärään
yksikköön ja se että koulutukset tilastoidaan suhteutettuna vakansseihin.

Mainemittari
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Kyllä

Heikko

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

Henkilöstökyselyn ohessa kartoitettiin maineväittämien 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. Neljän
summamuuttujan perusteella laskettiin toimialueen kokonaistulos.
Sisäisen mainemittarin arvosanat olivat heikentyneet vuodesta 2018. Koko PSHP:n tasolla
heikennystä oli 5 %.
Mikään toimialue ei ylittänyt asetettua tavoitetta. Hoidollisista toimialueista parhaan
tuloksen (toteutuma 86 %) saavutti toimialue 1.
Ainoastaan Yhtymähallinnossa ja TAYS Valkeakoskella vastaajat olivat antaneet paremmat
arvosanat. (Näissä yhteensä vastaajia 58 kpl.)
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Kaikista eniten heikennystä oli toimialueen 7 arvioinneissa (14 %).
Vastausten lukumäärä 2 847 kappaletta (3 758) on laskenut merkittävästi edellisestä
vuodesta, eli vastauksia oli 24% (911 kpl) vähemmän.
100
90
80
70

Yh

lve
lu

Pa

Va

Ta

ys

ke
sk
ty
us
m
äh
PS
HP
al
lin
ilm
to
an
liik
el
ai
t

ki
os

al
ta

as

lke
ak

m

lu
sS

Ta
y

2018

a

8
e

7
ia
To

im

lu

e

6
ia
To

im

lu

e

5
ia
To

im

lu

e

4
ia
To

im

lu

e

3
ia
im
To

ia

lu

e

2
e
im

lu
To

ia
im
To

To

im

ia

lu

e

1

60

2019

Henkilöstökyseluun vastanneiden lukumäärä on vuodesta 2018 pudonnut 24 %.
Kyselyn vastausprosentti on liian alhainen varmojen johtopäätösten vetämiseksi.
Tulokset ovat saman suuntaisia kuin aiempina vuosina, joten kyselyn tuloksia voidaan
kuitenkin pitää suuntaa antavina.
Heikoimmat tulokset olivat päivystyksen vastuualueella (54 %), jossa laskua vuodesta
2018 oli 29 prosenttiyksikköä ja lastenpsykiatrian vastuualueella (61 %), jossa laskua
edelliseen vuoteen verrattuna oli 13 prosenttiyksikköä.
Mainemittari on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kuitenkaan sen mittauksesta ei ole
saatu luotettavia tuloksia.
Tarkastuslautakunta esittää, että mainemittarin mittaustapaa kehitetään mm.
vastausprosentin nostamiseksi ja siten sen luotettavuuden parantamiseksi.

Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova
tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Hyvä

Pitkä:
PSHP:ssä koko henkilöstö osallistuu sekä opetus-, tutkimus
että kehittämistoimintaan ja turvaa opiskelijoiden
oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla
myönteisestä oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan.
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Tavoitteella kartoitetaan hoitotieteellisen opetuksen tasoa. Opiskelijoita oli pyydetty
arvioimaan harjoitteluyksikön opiskelijamyönteistä ilmapiiriä, ohjaajan ohjaustaitoja ja
opiskelutavoitteen saavuttamista. Opiskelijoista 91 % antoi arvosanaksi jaksosta 8–10.
Tulos pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialuekohtaiset erot olivat pieniä.
Vastuualuetasolla tulosten vaihteluväli oli 82 prosentin (TULES-vastuualue) ja 100
prosentin (nuorisopsykiatrian ja keuhko-, iho- ja allergiasairauksien vastuualueiden) välillä.
Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Heikko

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

Vastaajista 67 % (65 %) arvioi opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Tavoite jäi
siten saavuttamatta. Tulos kuitenkin parani kaksi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Lähimmäksi tavoitetta pääsi toimialue 5, jossa toteutuma oli 71 %. Vastuualueista
lähimmäs tavoitetta pääsi nuorisopsykiatrian vastuualue. Siellä 80 % vastanneista
lääketieteen opiskelijoista antoi kiitettävän arvosanan opetuksesta ja
opetusmyönteisyydestä. Vastuualueiden heikointa päätä edusti gastroenterologian
vastuualue 29 %:n tuloksellaan.
Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelun laatuun on kiinnitetty huomiota, mikä näyttää
tuottaneen tulosta. Joidenkin vastuualueden tulokset kuitenkin edelleen poikkeavat
yleisestä linjasta. Tarkastuslautakunta suosittelee, että selvitettäisiin mihin
toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä heikoimpia tuloksia saaneiden vastuualueiden (esim.
gastroenterologia) tukemiseksi.

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Tyydyttävä
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Terveystieteellistä tutkimusta kuvaavan mittarin tavoitteena on mitata sairaanhoitopiirin
tieteellisen tutkimustoiminnan aktiviteettia ja laatua selvittämällä, kuinka paljon tieteellisissä
julkaisuissa esiintyy viittauksia sairaanhoitopiirissä työskentelevien tutkijoiden tekemiin
tutkimuksiin. Viittausmäärä selvitetään edeltävän 5-vuotisjakson julkaisujen perusteella.
Tavoitteena on viittausten määrään 8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.
Julkaisujen siteerausten määrä sairaanhoitopiiritasolla kasvoi 7 %:lla, joten tavoitetta ei
saavutettu. Toimialueittain esiintyi kuitenkin suuria eroja. Julkaisujen viittausmäärät
kasvoivat yli 8 % toimialueilla 1, 3 ja 5. Julkaisujen määrä laski vuodesta 2017 toimialueilla
4, 6, 7 ja 8 sekä yhtymähallinnossa.
Siteerausten lukumäärä vuonna 2017 oli 13 914 kappaletta. Vuonna 2018 vastaava luku
oli 14 307 kappaletta.
Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Tyydyttävä

Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja oli koko kuntayhtymätasolla 2 % edellisvuotta
enemmän ja ilman liikelaitosta 3 % enemmän.
Julkaisujen määrät nousivat eniten toimialueella 8 (200 %), toimialueella 2 (46 %) ja
toimialueella 1 (32 %). Tavoite saavutettiin lisäksi toimialueella 5. Toimialueilla 3 ja 4 sekä
kuvantamisliikelaitoksessa julkaisujen määrät vähenivät.
Sairauspoissaolot
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairauspoissaolopäivät laskennallisia vakansseja kohden
vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Ei

Hyvä

Ei

Hyvä

Pitkä:
Työkykyjohtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä sekä
työntekijä onnistuu työkykynsä hallinnassa.
Lyhyt:
Lyhyet (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokerrat
suhteutettuna laskennallisiin vakansseihin vähenevät
edelliseen vuoteen verrattuna.
Pitkä:
Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet
toteutuvat. Varhainen tukeminen on vakiintunut
käytäntö.
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Sairauspoissaolopäivät laskennallista vakanssia kohden 2018–2019
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Sairauspoissaolopäivät laskennallisia vakansseja kohden edelliseen vuoteen verrattuna
vähenivät kahdella prosentilla, joten tavoite saavutettiin. Sairauspoissaolopäiviä kertyi
laskennallista vakanssia kohden 17,63 (ilman liikelaitosta). Vuonna 2018 vastaava luku oli
17,94 päivää. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät eniten yhtymähallinnossa (17 %) sekä
toimialueella 3 (15 %). Sairauspoissaolot vähenivät toimialueella 1, 4, 5 ja 6 sekä
palvelukeskuksessa.
Lyhyet sairauspoissaolokerrat laskennallista vakanssia kohden 2018–2019
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Tavoite lyhyiden (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokertojen osalta toteutui
vuonna 2019. Lyhyet sairauspoissaolokerrat vähenivät yhdellä prosentilla. Lyhyitä
sairauspoissaoloja oli keskimäärin 2,23 kertaa/laskennallinen vakanssi (vuonna 2018 niitä
oli 2,24 kertaa/laskennallinen vakanssa). Eniten lyhyitä poissalokertoja oli toimialueella 6 ja
4. Lyhyet sairauspoissaolot vähentyivät palvelukeskukssa, toimialueilla 5, 6 ja 7. Eniten
prosentuaalista lisäystä oli yhtymähallinnossa (16 %) sekä toimialueella 8 (7 %).
Toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen lisäksi tarkastuslautakunta on laatinut
jäljempänä olevan kaavion, josta ilmenee sairauspoissaolopäivien kehitys maamme
viidessä yliopisto-sairaanhoitopiirissä viiden vuoden ajalta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
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sairauspoissaolot ovat olleet viime vuosina yliopistosairaanhoitopiireistä korkeimmalla
tasolla, mutta ero muihin on hieman supistunut.
Sairauspoissaolopäivät työntekijää kohden YO-sairaanhoitopiireissä 2015-2019
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Kaavion tiedot on kerätty sairaanhoitopiirien toimintakertomuksista ja
henkilöstökertomuksista. Kunkin sairaanhoitopiirin vuoden sairauspoissaolopäivien
lukumäärä on suhteutettu tilinpäätöksen liitetietona esitettyyn henkilöstömäärään. Tällä
tavalla laskettuna PSHP:n sairauspoissaolopäivien määrä oli 17,51 päivää/työntekijä, mikä
on 1,6 päivää enemmän kuin yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin.
Yliopistosairaanhoitopiirien keskiarvo oli 15,5 päivää/työntekijä, missä on kasvua 0,4
päivää.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sairauspoissaolopäivien määrä kääntyi hienoiseen
laskuun, kun ne yliopistosairaanhoitopiireissä lisääntyivät keskimäärin 0,4
päivää/työntekijä.
Sairauspoissaolojen määrään voidaan vaikuttaa mm. hyvällä johtamisella,
kehityskeskusteluiden avulla ja kiinnittämällä huomiota henkilöstön työhyvinvointiin.

4.5 Talousnäkökulma
Vuoden 2019 talousarviossa on viisi talousnäkökulmaan liittyvää mittaria. Näistä sitovia
ovat palkkamenot, toimintamenot, investointien toteutuminen ja tilikauden tulos. Muita
mittareita ovat omistajaohjaus ja muille kuin jäsenkunnille menevän palvelumyynnin
kehitys.
Palkkamenot
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Palkkamenot toteutuvat enintään talousarvion mukaisesti

Kyllä

Heikko
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Pitkä
Palkkakustannusten hallinta on hyvä organisaation kaikilla
tasoilla.
Palkkamenot toimialueittain 2019 (1 000 euroa)

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

Talousarvio
34 235
26 759
47 302
50 031
23 012
10 332
31 149
36 149
37 311
2 672
298 953

Toteuma
34 654
27 736
47 821
52 729
23 562
9 853
32 733
37 858
38 294
2 808
308 046

Poikkeama
419
977
519
2 698
550
-479
1 584
1 709
983
136
9 093

Toteuma %
101
104
101
105
102
95
105
105
103
105
103

Toimialueen 6 palkkamenot alittuivat 0,5 miljoonalla eurolla.

Koko sairaanhoitopiirin tasolla palkkamenot ilman liikelaitosta ylittivät talousarvion 9
miljoonalla eurolla.
Suurimmat euromääräiset palkkamenojen ylitykset olivat toimialueilla 4, 8 ja 7, joiden
kaikkien palkkamenot ylittivät talousarvion viidellä prosentilla ja yhteen laskien noin
kuudella miljoonalla eurolla.
Suurin euromääräinen palkkamenojen ylitys oli toimialueella 4, yhteensä 2,7
miljoonaa euroa. Toimialueiden 7 ja 8 ylitykset olivat 1,6 ja 1,7 miljoonaa euroa.
Tarkastuslautakunta toivoo, että hallitus analysoi palkkamenojen ylityksen syyt ja
ryhtyy tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Investointien toteutuminen
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei ylity.

Vuoden 2019 muutetussa talousarviossa investointeihin varatut määrärahat olivat yhteensä
111 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan investointeihin käytettiin 90 miljoonaa euroa.
Määrärahoja jäi siten käyttämättä 21 miljoonaa euroa.
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Talousarviossa investointiosan sitoviksi hankeryhmiksi oli merkitty 13 hankeryhmää, jotka
kaikki alittivat talousarviossa budjetoidut kustannukset.

Sairaanhoitopiirin historian suurin investointi, Etupihahanke, saatiin pääosin valmiiksi
vuonna 2019. Saatujen tietojen mukaan hanke onnistui sekä taloudellisesti että
toiminnallisesti. Tarkastuslautakunta tulee arvioimaan hankkeen taloudellisen
loppuselvityksen vuonna 2020.

Tilikauden tulos
Valtuuston asettamat tavoitteet

Sitova tavoite

Toteutuminen

Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on talousarvion mukainen
tai parempi.

Kyllä

Hyvä

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

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilikauden 2019 tulos ilman liikelaitosta ja ennen varausten ja
rahastojen muutosta sekä laskennallisia eriä oli 2,6 miljoonaa euroa, joka oli 3,3 miljoonaa
euroa tavoitetta enemmän.
Liikelaitos huomioiden tilikauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa, joka ylitti talousarvion
tavoitteen 1,9 miljoonalla eurolla.
Tilikauden tulos (1 000 e)

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

Talousarvio
2 252
1 437
3 108
1 679
893
80
-154
1 486
252
-11 729
-696

Tilinpäätös Poikkeama
3 546
1 294
-57
-1 494
1 903
-1 205
-6 062
-7 741
88
-805
2
-78
-2 847
-2 693
5 370
3 884
-1 730
-1 982
2 727
14 456
2 625
3 321

Tilikauden tulostavoitteesta jäivät toimialueet 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 sekä palvelukeskus.
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Toimialueen 4 tulos oli 7,7 miljoonaa asetettua tavoitetta heikompi. Tarkastuslautakunta
on aikaisemminkin kiinnittänyt huomiota toimialueen 4 talouden epätasapainoon.
Valtuuston asettaman tavoitteen mukaan palvelut tulee hinnoitella kustannuksia
vastaaviksi. Toimialueen 4 heikon tuloksen taustalla on kustannusten hallinnan
heikkouden lisäksi se, että palveluista perittävät hinnat eivät kata kaikkia toiminnan
kustannuksia.
Tarkastuslautakunta kannustaa hallitusta jatkamaan toimia, joilla varmistetaan
toimialueen 4 ja muiden tulostavoitteensa alittaneiden toimialueiden pysyminen niille
vahvistetussa tulostavoitteessa.

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

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

Ei

Hyvä

Pitkä:
Jäsenkuntamyyntien ulkopuolisen myynnin pitkäjänteinen
kasvu.

Ulkoisen palvelumyynnin kehitystä kuvaavan mittarin tarkoituksena on mitata
sairaanhoitopiirin kilpailuasemaa sekä kykyä pysyä houkuttelevana, laadukkaana ja
hinnaltaan kilpailukykyisenä 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 kohdistuva palvelumyynti kasvoi edellisestä vuodesta 5,9 %
yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, joten tavoite toteutui. Ulkokuntamyynnin ja muun myynnin
volyymi oli konseriyhtiöiden myynti mukaan lukien yhteensä 154 miljoonaa euroa.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että myös sairaanhoitopiirin toimialueet ovat
kyenneet lisäämään jäsenkuntamyynnin ulkopuolista myyntiä, myynnin kasvun oltua
tähän saakka pääosin tytäyhtiöiden varassa.
Ulkopuoliselle myytäessä tulee varmistua siitä, että hinnat kattavat kustannukset.
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4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi
Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöjä ovat Coxa Oy, Fimlab Laboratoriot Oy, TAYS Sydänkeskus
Oy ja Tampereen yliopistollisen sairaalaan tukisäätiö. Tukisäätiöllä puolestaan on
omistuksessaan kolme kiinteistönhallintaa harjoittavaa tytäryhtiötä. Muita organisatorisesti
ja kirjanpidollisesti eriytettyjä toimintoja ovat kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos sekä
taseyksikkönä toimiva Silmäkeskus.
Sairaanhoitopiirin osakkuus- ja omistusyhteysyrityksiä ovat Tuomi Logistiikka Oy (48,2 %),
Tays Alustayhtiö Oy (33,33 %) Tullinkulman Työterveys Oy (24,81 %), Monetra Pirkanmaa
Oy (27,83 %), Istekki Oy (31,75 %) sekä FinnHEMS Oy (20 %). Osakkuus- ja
omistusyhteysyritysten toimintaa ei tässä kohtaa arvioida.
4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Valtuusto asetti kokouksessaan 10.12.2018 (19 §) kuvantamiskeskus- ja
apteekkiliikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2019:
•
•
•
•
•

Sisäisen peruspääoman korko on 7 %
Hintojen tulee olla kilpailukykyiset
Tuottavuuden tulee kasvaa 2 %
Palvelujen laadun ja saatavuuden tulee vastata asiakkaiden vaatimuksia
Tilikauden ylijäämän tulee olla vähintään 250 t€

Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 talousarviossa kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen
sitoviksi tavoitteksi asetettiin seuraavat:
 sisäisen peruspääoman korko on 7 %
 tilikauden ylijäämä on vähintään talousarvion mukainen (364 te)
 muu kuin sairaanhoitopiirin alueella suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta
Tavoite 7 prosentin sisäisen peruspääoman korosta toteutui. Liikelaitos maksoi sisäisen
peruspääoman korkoa 0,41 milj. euroa.
Tavoite liikelaitoksen hintojen kilpailukykyisyydestä toteutui. Kuvantamispalveluiden
hinnoittelu oli yliopistosairaalavertailun mukaan kilpailukykyinen. Liikelaitoksen
kuvantamispalveluidenkeskimääräinen hintataso on ollut laskeva vuodesta 2016 lähtien.
Vuoden 2019 hintoja laskettiin edellisvuodeta keskimäärin 7 prosenttia.
Sairaalaapteekin hintojen kilpailukykyisyyttä on ollut vaikeampi todentaa
yliopistosairaaloiden apteekkien erilaisen organisoinnin vuoksi. Vuosia 2018-2019
koskevan yliopistosairaaloiden lääkekustannusvertailun mukaan Pirkanmaan
sairaanhoiotopiirin lääkekustannukset kasvoivat yliopistosairaanhoitopiireistä toiseksi
vähiten (4,0 %) vaihteluvälin oltua 3,3 - 8,4 %.
Tavoite tuottavuuden kasvusta kahdella prosentilla edellisestä vuodesta toteutui
kuvantamispalveluissa. Sairaala-apteekin tuottavuuden laskentaa ei ole standardoitu
kansallisella
eikä kansainvälisellä tasolla. Aikaisemmin raportoitu mittari pakkaukset/ työpanos ei anna
todellista kuvaa apteekkitoiminnan tuottavuudesta johtuen mm. pakkauskokojen
muutoksista. Sairaala-apteekin toiminnan painopistettä on siirretty toimintayksiköiden
lääkehuoltoa tukevaan asiantuntijapalveluun.
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Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos käyttää suunnittelussaan ja raportoinnissaan
soveltuvin osin sairaanhoitopiirin yhteistä mittaristoa. Johtokunta ei aseta liikelaitokselle
erikseen sitovia tavoitteita.
Liikelaitoksen BSC-mittariston tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
Toteuma
Tavoite
Palvelukokemus
Hyvä
Sisäinen palvelukyky
Turvallisuuskulttuuri
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tyydyttävä

Johtaminen
Täydennyskoulutus
Sisäinen mainemittari
Tilikauden tulos
Toimintamenot
Palvelusopimusten toteutuminen
Hoidon saatavuus
Hoitoon pääsy kiirellisessä hoidossa
Kehityskeskustelut
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Kansainväliset julkaisut
Palkkamenot

Liikelaitoksen vuoden 2019 alijäämäksi muodostui 812 tuhatta euroa, joka on 1,2 miljoonaa
euroa talousarviota vähemmän. Alijäämäisen tuloksen syntymiseen vaikuttivat vuoden
2019 toimintansa aloittaneen verisuoni- ja toimenpideradiologisen keskuksen puutteellisin
tiedoin laadittu talousarvio, keskuksen jääminen jälkeen myyntitavoitteestaan sekä
omistajien vaatimuksesta tehty kuvantamisen hintoihin tehty keskimäärin seitsemän
prosentin hintojen leikkaus.
Kuvantamisen kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasolla. Tietokonetomografian
ja magneettikuvausten määrät jatkoivat nousuaan.
Lääkekustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,0 prosenttia. Kasvuvauhti oli
selvästi maltillisempi kuin pitkän aikavälin keskiarvo ja samalla hitaampi kuin
yliopistosairaaloissa keskimäärin.
Liikelaitos saavutti osittain sille asetetut sitovat tavoitteet. Verisuoni- ja
toimenpideradiologisen keskuksen käynnistämisestä aiheutuvat ennakoimattomat
kustannukset ja myyntitavoitteen alittuminen johtivat liikelaitoksen alijäämäiseen
tulokseen.
Kuvantamisen hinnat ovat pysyneet vuodesta toiseen varsin edullisina. Tieto hintojen
kilpailukykyisyydestä ei välttämättä välity palveluita ostaville jäsenkunnille, koska
kuvantamisen osuus ei yleensä näy jäsenkunnalle lähetettävässä laskussa.
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Tarkastuslautakunta suosittelee, että kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen
hinnoittelun läpinäkyvyyttä lisättäisiin, esim. julkaisemalla kuvantamisen hinnat
verkossa.
4.6.2 Silmäkeskus
Taseyksikkönä toimivan Silmäkeskuksen palvelutuotanto kasvoi 3 %. Hatanpään
silmäyksikkö integroitiin Silmäkeskukseen 1.7.2019 alkaen.
Ikärappeumapotilaiden pistoshoidot lisääntyivät 9 %. Lääkekustannukset kasvoivat
maltilliset 2 %. Silmäleikkausten määrä kasvoi 8 % Silmäkeskus pysyi hoitotakuussa
suunnitellusti. Silmäkeskuksessa on otettu käyttöön 15D-mittarin vuoden 2019 aikana.
Silmäkeskuksen ylijäämä oli 3,0 milj. euroa ollen 0,7 milj. euroa talousarviota parempi.
Toimintatuotot 19,4 milj. euroa olivat 1,4 milj. euroa talousarviota suuremmat.
Toimintakulujen ylitys oli 0,8 milj. euroa.
Silmäkeskuksen tuottavuus parani verrattuna edelliseen vuoteen. Työpanosta kohden
päiväkirurgisia toimenpiteitä tehtiin 9,4 % edellisvuotta enemmän ja avohoitokäyntejä oli
työpanosta kohden laskettuna 10 % edellisvuotta enemmän.
Silmäkeskuksen toimintaa on siten edelleen kyetty tehostamaan.

4.6.3 Coxa Oy
Coxa -konsernin muodostavat emoyhtiö Coxa Oy sekä tytäryhtiö Tekonivelsairaala Coxa
Oy. Valtuuston Coxalle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2019
olivat:
 Tulostavoite (ennen veroja) on 2,0 M€
 Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
 Hintoja ei nosteta vuonna 2019
 Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta
 Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (NPS yli 90%)
Tekonivelsairaalassa tehtiin 5 261 tekonivelleikkausta vuonna 2019, mikä on 692
leikkausta enemmän kuin vuonna 2018. Coxa Oy:n palvelutuotanto ylitti jäsenkuntien
tilaukset 2,5 prosentilla.
Valtuuston asettamat tavoitteet jäsenkuntatilauksien ylitystä lukuun ottamatta toteutuivat.
Jäsenkuntien palvelutilaukset ylittyivät 2,5 %. Jäsenkuntamyynti oli 2,9 % suurempi kuin
vuonna 2018. NPS toteuma oli 95.
Vapaan hoitopaikan valinnan perustella tulevien potilaista johtuva liikevaihto kasvoi 32 %.
Potilaista 39 % on valitsi Coxan hoitopaikakseen vapaan hoitopaikan valinnan perusteella.
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Coxa Oy:n taloudellinen asema vahvistui entisestään. Tarkastuslautakunnan
näkemyksen mukaan yhtiön hyvä tuottavuuskehitys mahdollistaa yhtiön tuottamien
palveluiden hintojen kilpailukyisyyden myös jatkossa ilman, että osingon maksamisesta
omistajille tarvitsee tinkiä.
4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy
Fimlab Laboratoriot Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 19,6 % ollen
128 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtuu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
(PHHYKY) vuoden 2018 lopulla siirtyneestä liiketoiminnasta sekä SPR:ltä syyskuussa
2019 siirtyneestä hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriosta.
Valtuuston Fimlab Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet olivat:





Tulostavoite (ennen veroja) on 1,5 M€
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Varaudutaan maakuntauudistukseen kasvattamalla markkinaosuutta in-house
asiakkuuksia lisäämällä
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite:
keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)

Yhtiön tulos ennen veroja oli 1,7 miljoonaa euroa (4,3 mij. euroa vuonna 2018), joten
tulostavoite saavutettiin niukasti. Hintoja ei nostettu vuonna 2019. Vaasan
sairaanhoitopiiri päätti vuonna 2019 lisätä omistusosuuttaan yhtiössä ja lisätä palveluiden
hankintaa yhtiöstä. Tavoite in-housen asiakkuuksien lisäämisestä siten toteutui.
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyyden tavoitetaso saavutettiin toteuman ollessa 3,66
vuonna 2019.
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.
Valtuuston TAYS Sydänkeskus Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
vuodelle 2019 olivat:
•
•
•
•

Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 milj. euroa
Jäsenkuntien palvelutilaukset eivät ylity
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta vuonna 2019
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta

Palvelusopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa muodosti
merkittävimmän osan konsernin liikevaihdosta.
Toiminnan kannattavuus parani edellisvuodesta raskaan investointijakson päätyttyä.
Yhtiö saavutti sille asetetun tulostavoitteen tuloksen ennen veroja oltua 3,6 milj. euroa.
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Yhtiö saavutti sille asetut tavoitteet lukuunottamattta tavoitetta jäsenkuntien
palvelutiauksissa pysymistä.
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Sydänkeskus Oy:n toiminnasta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta on
raportoitu varsin niukasti. Esimerkiksi keskeisen toiminnan laajuutta kuvaavan suureen,
yhtiön liikevaihdon määrää ei ole kerrottu lainkaan toimintakertomuksessa. Tavoite
palvelusopimusten noudattamisesta on toimintakertomuksen yhtiötä käsittelevässä
kohdassa ohitettu toteamuksella, että ”palvelutilaukset ylittyivät”.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että raportointia Sydänkeskus Oy:n ja muiden
tytäryhtiöiden toiminnasta kehitettäisiin siten, että tavoitteiden saavuttamisesta
kerrotaan mahdollisuuksien mukaan myös lukuarvoja käyttäen. Toimintakertomuksessa
voisi esimerkiksi kertoa, kuinka paljon Sydänkeskus Oy ja Coxa Oy ylittivät kuntien
palvelusopimukset sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti.

4.6.6 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle ei ollut asetettu toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.
Sairaanhoitopiiri luovutti vuonna 2016 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle
lahjoitusvaroja hallinnoitaviksi yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Tämän jälkeenkin
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on luovuttanut lahjoitusvaroja tukisäätiön hallinnoitaviksi.
Tukisäätiö vastaanottaa lisäksi muita rahalahjoituksia yksityishenkilöiltä, yhdistyksiltä ja
yrityksiltä.
Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö sulautettiin Tampereen yliopistollisen
sairaalan tukisäätiöön vuonna 2017, minkä johdosta säätiö saa merkittäviä tuottoja myös
kiinteistöjen vuokraustoiminnasta.
Tukisäätiö myönsi lahjoitus- ja testamenttivaroista avustuksia yhteensä 1,9 miljoonaa
euroa. Lisäksi säätiö rahoitti tutkimustoimintaa 350 000 eurolla. Suuri osa avustuksista liittyi
uuden lasten ja nuorten sairaalan rakentamiseen. Koulutusavustuksia ja apurahoja
myönnettiin yhteensä 110 000 euroa.
Säätiön tilikauden tulos oli 249 tuhatta euroa alijäämäinen, mikä johtui lainajärjestelyyn
liittyvästä kertaluontoisesta rahoituskulusta. Ilman sitä säätiön tilikauden tulos olisi ollut
noin 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tukisäätiöllä on toteutetun sulautumisen jälkeen hallinnassaan merkittävä kiinteistö- ja
sijoitusvarallisuus. Tarkastuslautakunta suosittelee, että säätiölle asetetaan toiminnan ja
talouden tavoitteet.

28.4.2020

35
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.
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6. Muut havainnot
Tarkastuslautakunta esittää seuraavissa kappaleissa eräitä vuonna 2019 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 tuottavuus koheni vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Muissa
yliopistosairaaloissa tuottavuuskehitys oli vastaavan ajankohtana negatiivinen.
Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa 2014–2018; indeksi 2014=100

100
98
96
94
92
90
88
2014

2015
HYKS

2016
TYKS

KYS

2017
OYS

2018
TAYS

Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2018
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 2018,
keskimääräinen tuottavuusluku=100
KYS
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OYS
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Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2018
Taysin sijoitus yliopistosairaaloiden välisessä tuottavuusvertailussa on edelleen hyvä.
Vuonna 2018 Taysin episodituottavuus oli yliopistosairaaloista paras ja 6
prosenttiyksikköä parempi kuin yliopistosairaaloissa keskimäärin. Vuotta aikaisemmin
vastaava ero oli 4 prosenttiyksikköä.
Valkeakosken ja Vammalan sairaalat yhdistettiin 2017 ja Hatanpään erikoissairaanhoito
2018 osaksi Taysin toimintaa. Taysin aikasarjan tietoihin on sisällytetty em. sairaaloiden
tiedot.
Taysin erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset ovat lähteneet nousuun vuosiin
2014-2015 ajoittuneen maltillisemman kehityksen jälkeen. Menojen kasvu ei ole
toistaiseksi vaikuttanut Taysin sijoitukseen yliopistosairaanhoitopiirien välisessä
tuottavuusvertailussa.

Erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset 2014–2018, indeksi 2014=100
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Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2018

THL:n selvityksen mukaan Taysin palvelutuotanto nousi tarkastelujakson 2014 - 2018
aikana 13 prosenttia ja vastaavat kustannukset 16 prosenttia. Palvelutuotanto nousi
vuodesta 2017 vuoteen 2018 verrattuna 8 prosenttiyksikköä ja reaalikustannukset viisi
prosenttiyksikköä.
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Taysin erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset ja palvelutuotanto 2014–
2018, indeksi 2014=100
120
115
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Defladoidut kustannukset TAYS

2017

2018

Painotetut episodit TAYS

Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2018

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
laatimassa yliopistosairaanhoitopiirien vuoden 2018 tietoihin perustuvassa
tuottavuusvertailussa hyvällä tasolla.
Kustannusten nousuvauhti voi kuitenkin heikentää tuottavuuskehitystä
tulevaisuudessa. Kehitykseen voi osaltaan myös vaikuttaa sairaanhoitopiirin kaikille
toimialueille vuonna 2019 pidetyissä yhteistoimintaneuvotteluissa asetettu
tuottavuuden 2 % vuotuinen kasvutavoite.

6.2 Laaturekisterit ja UNA
Sairaanhoitopiirissä on käytössä erilaisia laaturekistereitä, joihin tieto saadaan pääosin eri
potilastietojärjestelmistä. Kaikilta osin tiedot eivät ole sellaisenaan hyödynnettävissä, vaan
rekistereiden luomisessa ja ylläpitämisessä tarvitaan myös manuaalisia työvaiheita.
Ideaalitilanteessa tietoaineisto laaturekistereihin saadaan järjestelmästä valmiissa ja
rakenteisessa muodossa, toiminnan kustannustietoja unohtamatta. Laaturekistereiden
avulla voidaan parantaa hoidon vaikuttavuutta, mikä on nykyisessä taloustilanteessa
entistä tärkeämpi tavoite. Oikeaan tietoon perustuen voidaan valita vaikuttavimmat
hoitomenetelmät ja saada niistä mahdollisimman suuri hyöty.
Sairaanhoitopiirien yhteishankkeena ollaan rakentamassa UNA-potilastietojärjestelmää,
jonka omaisuuksien määrittelytyö on parhaillaan käynnissä. Tarkastuslautakunta toivoo,
että UNA:a rakennettaessa otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon myös
laaturekisterien tietotarpeet. Samoin olisi peruteltua hyödyntää laaturekistereihin liittyvää
asiantuntemusta mahdollisimman laajasti, esim. ottamalla arviointiylilääkäri mukaan UNAvalmistelutyöhön tavoitteena varmistaa järjestelmien integrointi, laatutyössä tarvittavien
tietojen määrämuotoinen keruu ja kerättyjen tietojen tehokas hyödyntäminen. Mainittakoon,
että HUS:n arviointiylilääkäri on ollut mukana vastaavassa Apotti- hankkeessa.

28.4.2020

39

Tarkastuslautakunta toivoo, että UNA-hanketta valmisteltaessa otetaan huomioon myös
laaturekisterien rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyvät tietotarpeet ja tarpeen mukaan
hyödynnettäisiin myös olemassa olevaa laaturekisterien asiantuntemusta.

6.3 Painehaavojen torjuminen
Painehaavoja eli makuuhaavoja syntyy erityisesti vuodepotilaille, jotka joutuvat makaamaan
pidempiä aikoja eivätkä pysty itse kääntymään vuoteessa. Pitkäaikaista hoitoa tai hoivaa
saavista noin joka kymmenennellä on painehaava. Ongelmaa esiintyy myös
erikoissairaanhoidossa useilla eri erikoisaloilla, teho-osasto mukaan lukien, jossa hoito on
verrattain lyhytaikaista.
Suomessa havaitaan vuosittain 55 000-80 000 potilaalla painehaava. Painehaavat ovat
vakavia kliinisiä komplikaatioita, jotka voivat johtaa sairaalahoidon pidentymiseen, aiheuttaa
kipua, infektioita ja jopa kuolemia. Jopa 60 % painehaavoista jää terveydenhuollon eri
toimintayksiköissä havaitsematta. Painehaavat ovatkin aliarvioitu ja alidiagnostisoitu
terveydellinen ongelma, johon ajoissa puuttumalla parannettaisiin potilaiden elämänlaatua
ja säästettäisiin myös kustannuksia.
On arvioitu, että Pirkanmaalla painehaavoista aiheutuvat kustannukset ovat yli 15 miljoonaa
euroa vuodessa. Arviot painehaavojen kustannuksista Tays:issa vaihtelevat 400 te - 2,1
miljoonan euron välillä. Edellä mainittu arvio ei sisällä Taysiin painehaavan hoitoon tulevien
potilaiden hoidon kustannuksia (esim. kirurginen hoito). Ilmiön tunnistamista on
vaikeuttanut se, että potilaskertomustiedoissa ei ole ollut omaa kohtaa, johon potilaan
painehaavatilanne olisi tullut kirjata.
Painehaavahoidon kustannukset koostuvat mm. haavan hoitoon tarvittavista hoitovälineistä,
kirurgisesta hoidosta, tutkimuksista, hoitoa varten hankituista patjoista, lääkkeistä,
infektioista, ravitsemuksen tehostamisesta, pitkittyneistä hoitojaksoista sairaalassa, hoitajan
ja lääkärin ja muiden työstä yms.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty selvityksiä painehaavojen esiintyvyydestä
potilailla. Erääseen tutkimushankkeeseen liittyen selvitettiin poikkileikkauspäivänä
19.11.2018 painehaavojen esiintyvyyttä Taysin somaattisilla aikuisten vuodeosastoilla.
Mukana oli mukana 41 osastoa ja 464 potilasta (noin 60% päivän potilaista).
Kartoituksessa löytyi noin sadalta potilaalta 207 painehaavaa. 21.11.2019 tehtiin toinen
kartoitus, jossa oli mukana 37 osastoa ja 451 potilasta (58 % päivän potilaista).
Kartoituksessa löytyi 193 painehaavaa.
Tammikuusta 2020 lähtien Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yhdessä muiden
yliopistosairaanhoitopiirien kanssa alkanut kerätä painehaavatietoja kerran kuukaudessa
yhteisesti sovittuna päivänä. Tulevaisuudessa tiedon keruuta ja raportointia saadaan
edelleen tehostettua, kun Uranuksen hoitotaulukkoon saadaan painehaavatiedolle oma
kirjauspaikka. Tällöin voidaan tarkentaa potilaan ainehaavariskin arviointia, tarkastella
painehaavojen määrä ja luokitella niitä. Parempi kirjaaminen mahdollistaa kansallisen
vertailun ja tuottaa tietoa myös perusterveydenhuollon tarpeisiin.
Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä osuus painehaavoista on syntynyt ennen
sairaalaan tuloa ja mikä osuus sairaalassaoloaikana. Joka tapauksessa painehaavat
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aiheuttavat potilaalle usein merkittävää haittaa sekä ylimääräisiä kustannuksia
sairaanhoitopiirille ja jäsenkunnille.
Painehaavojen vähentäminen onkin otettu mukaan yhtenä toimena PSHP:n
säästöohjelmassa. Toistaiseksi ihon säännönmukainen tutkiminen painehaavariskin
toteamiseksi ei saadun tiedon mukaan toistaiseksi kuulu hoitoprosessiin.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että painehaavojen torjuntaan on alettu
kiinnittämään enemmän huomiota ja että yhdessä perusterveydenhuollon kanssa
kehitetään toimia painehaavojen torjumiseksi.
Painehaavojen esiintyvyyden vähentäminen voitaisiin sisällyttää myös valtuuston
asettamiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin.

6.4 Tietohallinnon hankkeiden koordinointi
Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan tietohallinnon palveluiden saatavuudessa on
ollut puutteita. Suurelta osin kritiikki on kohdistunut Istekki Oy:n palvelukykyyn.
Tietojärjestelmien hankintojen toimitusajat ovat venyneet ja osaamisessa on ollut puutteita.
Tietotekniikan palveluita on tuotettu pitkienkin alihankintaketjujen avulla, missä ketjun
jokainen lenkki lisää kitkaa ja kustannuksia. Kyse on paitsi yhteistyökumppanien pitkästä
toimitusketjusta myös sairaanhoitopiirin oman toiminnan hajanaisuudesta.
Esimerkiksi Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitoksen PACS-järjestelmän hankintaprojekti
viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta puolitoista vuotta. Samalla hankinnan kustannukset
nousivat, koska projektin osapuolten, liikelaitoksen, palvelukeskuksen ja Istekin
koordinaatio, ei toiminut halutulla tavalla.
Osaamisen hajaantuminen eri organisaatioihin ja kokonaisuuden hallinnan puute tuottaa
ongelmia. Sisäisesti viivettä aiheuttaa se, että monet palvelupyynnöt kulkevat
palvelukeskuksen kautta, joka ohjaa ne edelleen eteenpäin Istekki Oy:lle ja muille
alihankkijoille.
Toinen käytännön esimerkki tietoteknisen hankkeen puutteellisesta koordinoinnista on
Viksu- järjestelmän hankinta, jossa sairaanhoitopiirille eri vaiheiden jälkeen hankittiin
runsaasti kritiikkiä aiheuttanut asianhallintajärjestelmä. Järjestelmää hankkimassa oli eri
osapuolia ilman, että kokonaisuus olisi ollut selvästi kenenkään hallinnassa ja kunnolla
valmisteltu.
Tarkastuslautakunnan mielestä tietotekniikan hankkeiden vastuuttamista tulee selkeyttää ja
hankintaketjuja lyhentää.
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6.5 Kuntien palvelusopimuksia koskeva kysely
Tarkastuslautakunta toteutti syksyllä 2019 Webropol-kyselyn, jonka tarkoituksena oli
kartoittaa valtuuston ja hallituksen jäsenten, johtoryhmän sekä toimialuejohtajien
näkemyksiä liittyen sairaanhoitopiirin talouden ohjaukseen ja yhteistyöhön jäsenkuntien
kanssa. Samanaikaisesti kaupunkiseudun tarkastuslautakunnat järjestivät samantyyppisen
kyselyn sosiaali- ja terveystoimen johtaville viranhaltijoille ja ao. lautakunnille.
Kaupunkiseudun selvityksessä olivat mukana Tampere, Vesilahti, Orivesi, Lempäälä,
Nokia, Pirkkala, Kangasala ja Ylöjärvi.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kyselyn kohderyhmään kuului 100 luottamushenkilöä ja
viranhaltijaa, joista 61 osallistui kyselyyn. Sairaanhoitopiirin kyselyn suurin vastaajaryhmä
ovat valtuutetut, jotka edustavat 64 prosenttia vastanneista. Vastaajaryhmistä hallituksen,
johtoryhmän ja toimialuejohtajien painoarvo on kunkin 12-13 prosenttia.
Kyselyssä esitettiin 31 väittämää, joihin pyydettiin vastaamaan asteikolla 1-6. Tuloksia
tulkittiin vertaamalla eri vastaajaryhmien tuloksia toisiinsa:
-

sairaanhoitopiiri vs. jäsenkunnat
hallitus vs. valtuusto
toimialuejohtajat vs. johtoryhmä
luottamushenkilöt vs. viranhaltijat

Kuntavastaajat pitävät erikoissairaanhoidon menojen hallittavuutta ja ennustettavuutta
heikkona. Myös sairaanhoitopiirin vastauksissa menojen ennustettavuutta pidetään
heikkona, vaikkakin näkemys asiasta on kuntia positiivisempi. Sairaanhoitopiirin
vastauksissa painottuu valtuutettujen mielipide, joka luonnollisesti on jossain määrin saman
suuntainen kuin kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden.
Sairaanhoitopiirin vastaajien mukaan kunnilla on tieto, mistä palveluista ne maksavat.
Kuntavastaajilla on asiasta pessimistisempi käsitys. Myös kuntien erikoissairaanhoitoon
varaamien määrärahojen realistisuudesta sairaanhoitopiirin vastaajilla ja kuntien vastaajilla
on erisuuntainen näkemys. Kuntavastausten mukaan kuntien määrärahat on enimmäkseen
budjetoitu realistiselle tasolle. Sairaanhoitopiirin mielestä kuntien budjetoinnin
realistisuudessa olisi parantamisen varaa.
Suuri näkemysero on myös siitä, kumman, kunnan vai sairaanhoitopiirin, näkemyksen
perusteella potilaiden palvelutarve tulisi määritellä. Erikoissairaanhoidossa nähdään, että
siellä on asiantuntemusta kohdentaa palveluita kansalaisille. Kuntamaksajan näkemys on
luonnollisesti toinen. Yhteinen näkemys on, että kunnat luottavat sairaanhoitopiirin kykyyn
tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut laadukkaasti.

28.4.2020

42
6
5
4
3
2
1
0
Potilaiden palvelutarve tulisi
määritellä ensisijaisesti kunnan
näkemyksen mukaan

Kuntien erikoissairaanhoitoon
Kunnat luottavat PSHP:n kykyyn
varaamat määrärahat ovat
tuottaa palvelut
realistisella tasolla ja perustuvat
kustannustehokkaasti
edellisten vuosien palvelukäyttöön
Kunnat
PSHP

Sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemykset poikkeavat eniten
toisistaan kysymyksen ”erikoissairaanhoidon menot ovat hallittavissa ja ennustettavissa”
kohdalla. Vastausten mukaan viranhaltijoilla on suurempi luottamus menojen hallintaa
kohtaan kuin luottamushenkilöillä. Viranhaltijat luottavat myös luottamushenkilöitä
enemmän kuntien kykyyn omilla toimillaan vaikuttaa erikoissairaanhoidon kustannuksiin.
Sairaanhoitopiirin luottamushenkilöt sen sijaan luottavat viranhaltijoita enemmän kuntien
kykyyn budjetoida erikoissairaanhoidon menot realistisesti.
6.00
4.00
2.00
0.00
Kunnat budjetoivat
Erikoissairaanhoidon menot ovat Kunnat pystyvät omilla toimillaan
vaikuttamaan
erikoissairaanhoidon menonsa
hallitavissa ja ennustettavissa
erikoissairaanhoidon kysyntään
realistisesti
Luottamushenkilöt

Viranhaltijat

Suurimmat eroavaisuudet valtuuston ja hallituksen vastausten välillä liittyivät kysymyksiin:
”tuleeko erikoissairaanhoidon määrärahan riittää, vaikka kysyntä on arvioitua suurempi?” ja
”tuleeko jäsenkunnilla olla mahdollisuus vaikuttaa erikoissairaanhoidon toteutukseen?”
Samoin on näkemyseroa siitä, saako laskutus olla suunniteltua suurempi, mikäli
palveluiden kysyntä ylittää palvelusopimuksen.
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0.00
Huolimatta siitä, että palveluiden
kysyntä ylittää palvelusopimuksen
määrän, tulee
erikoissairaanhoitoon osoitetun
kokonaissumman riittää, jotta
kunnan talous pysyy tasapainossa

Jäsenkunnilla tulee olla
mahdollisuus vaikuttaa
erikoissairaanhoidon
toteutukseen

Mikäli palveluiden kysyntä ylittää
palvelusopimuksen myös laskutus
saa olla suunniteltua suurempi

Valtuusto

Hallitus

Myös johtoryhmän jäsenten sekä toimialuejohtajien (ja vastaavien viranhaltijoiden)
vastaukset poikkesivat eräiltä osin toisistaan. Suurimmat näkemyserot on esitetty alla.
6
5
4
3
2
1
0
PSHP:n luottamushenkilöt saavat Huolimatta siitä, että palveluiden
riittävän tiedon siitä, mihin kuntien kysyntä ylittää palvelusopimuksen
osoittamat erikoissairaanhoidon
määrän, tulee
määrärahat on käytetty
erikoissairaanhoitoon osoitetun
kokonaissumman riittää, jotta
kunnan talous pysyy tasapainossa
Johtoryhmä

Kuntien palvelusopimusten
laadinnan lähtökohtana on
palveluiden aikaisempi käyttö

Toimialuejohtajat ym.

Vaikka kuntien kanssa ei enää solmita palvelusopimuksia, on talousarvion laadinnan
lähtökohtana edelleen suurelta osin palveluiden aikaisempi käyttö ja niiden ennustettu
kysyntä.
Johtoryhmän vastauksissa ko. kysymykseen heijastuu se, että talousarviota ei voida laatia
ainoastaan palveluiden näkökulmasta vaan kokonaisuuteen vaikuttaa mm. jäsenkuntien
taloudellinen kantokyky. Hieman yksinkertaistaen voisi todeta, että johtoryhmän
vastauksissa painottuu kunta-asiakkaan ja kokonaistalouden näkökulma, kun
toimialuejohtajien ryhmän vastauksissa näkyy enemmänkin potilasasiakasnäkökulma.
Arviointikertomuksen liitteenä on kooste sairaanhoitopiirin ja kuntien edustajien
vastauksista. Kyselyn tarkemmat tulokset on julkaistu ulkoisen tarkastuksen internet-sivulla
osoitteessa:
https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Hallinto_ja_paatoksenteko/Tarkastuslautakunta
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Tehty selvitys ei tuonut esille mitään suuria yllätyksiä liittyen sairaanhoitopiirin ja sen
jäsenkuntien välisiin suhteisiin. Keskeinen havainto on se, että kunnat eivät täysin luota
sairaanhoitopiirin kykyyn tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut kustannustehokkaasti ja
ennustettavasti.
Kyselyyn vastanneiden jäsenkuntien edustajien mielestä kunnat saavat liian vähän tietoa
siitä, mihin kuntien rahat käytetään. Näkemyseroja voitiin havaita mm. siitä, tulisiko
potilaiden palvelutarve määritellä sairaanhoitopiirin vai kuntien johdolla.
Sekä kuntien että sairaanhoitopiirin vastaajat pitävät hyvänä sairaanhoitopiirin kykyä
tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut.
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7. Yhteenveto
Vuoden 2019 talousarviossa on esitetty 26 tavoitetta, joista valtuuston asettamia sitovia
tavoitteita on 9 kappaletta.
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti
Toteuma
Hyvä

Sitova tavoite
Palvelukokemus
Tilikauden tulos
Investointien toteutuminen

Tyydyttävä

Toimintamenot
Mainemittari

Heikko

Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Palkkamenot
Kehityskeskustelut

Tavoitteelle annettu arvio

Tavoitteiden saavuttamisrajat

Hyvä

Tavoite on saavutettu

Tyydyttävä

Vaatii korjaavia toimenpiteitä

Heikko

Vaatii runsaasti korjaavia toimenpiteitä
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LIITTEET

Organisaatiokaavio
VALTUUSTO
HALLITUS
YHTYMÄHALLINTO
Johtoryhmä

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
Nuorisopsykiatrian vastuualue

TAYS
Sydänkeskus Oy

Hallitus

TAYS TOIMIALUE 5

Psykoosisairauksien vastuualue
Yleis- ja neuropsykiatrian vastuualue

Fimlab
Laboratoriot Oy

Hallitus

TAYS TOIMIALUE 6

Tukikeskus vastuualue
Erityishuollon asiantuntijat va.

Coxa Oy

Hallitus

TAYS TOIMIALUE 7

Ensihoidon, kivunhoidon ja anestesian va.
Tehohoidon vastuualue
Päivystyksen vastuualue

TAYS TOIMIALUE 8

Sisätautien vastuualue
Leikkaustoiminnan vastuualue
Yleislääketieteen ja geriatrian vastuualue
Neurologian ja fysiatrian vastuualue

Talous- ja
laskentapalvelut
Tietohallinto ja
teknologia
Toimitilat
Tutkimus-, kehitysja innovaatiokeskus
Sairaala- ja
välinehuolto

Perusterveydenhuollon yksikkö
Yleishallinnon vastuualue

TAYS TOIMIALUE 1

TAYS
PALVELUKESKUS
Henkilöstö- ja
asiakaspalvelut

Tarkastuslautakunta
Tilintarkastaja
Ulkoinen tarkastus

TAYS HATANPÄÄ

LIITTEET
Lyhenteet ja toimialueiden, palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon vastuualueet
PSHP

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tays

Tampereen yliopistollinen sairaala

VALS

Valkeakosken aluesairaala -> 2017 alkaen Tays Valkeakoski

VAS

Vammalan aluesairaala -> 2017 alkaen Tays Sastamala

Toimialue 1

Sisätaudit
Keuhko-, iho- ja allergiasairaudet

Toimialue 2

Kirurgia
Gastroenterologia
Syövänhoito

Toimialue 3

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

Toimialue 4

Lastentaudit
Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Naistentaudit ja synnytys

Toimialue 5

Psykoosisairaudet
Yleis- ja neuropsykiatria

Toimialue 6

Kehitysvammahuolto:
- Tukikeskus
- Erityishuollon asiantuntijapalvelut

Toimialue 7

Ensihoito, kivunhoito ja anestesia
Tehohoito
Päivystyksen vastuualue (Acuta)

Toimialue 8

Sisätaudit
Leikkaustoiminta
Yleislääketiede ja geriatria
Neurologia ja fysiatria

Palvelukeskus

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

Yhtymähallinto

Yleishallinto
Perusterveydenhuollon yksikkö
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