ARVIOINTIKERTOMUS 2021
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
tarkastuslautakunta
26.4.2022

Lyhenteet ja toimialueiden, palvelukeskuksen
sekä yhtymähallinnon vastuualueet
PSHP.......................... Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tays............................ Tampereen yliopistollinen sairaala
Toimialue 1................. Sisätaudit
.................................... Keuhko-, iho- ja allergiasairaudet
.................................... Geriatria
Toimialue 2................. Kirurgia
.................................... Gastroenterologia
.................................... Syövänhoito
Toimialue 3................. Neuroalat ja kuntoutus
.................................... Kuntoutus ja psykososiaalinen tuki
.................................... Korva- ja suusairaudet
.................................... Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES)
.................................... Silmäkeskus
Toimialue 4................. Lastentaudit
.................................... Lastenpsykiatria
.................................... Nuorisopsykiatria
.................................... Naistentaudit ja synnytys
Toimialue 5................. Psykoosisairaudet
.................................... Mielialahäiriöt
.................................... Kriisi- ja aluepsykiatria
Toimialue 6................. Kehitysvammahuolto:
.................................... Tukikeskus
.................................... Erityishuollon asiantuntijapalvelut
Toimialue 7................. Ensihoito, kivunhoito ja anestesia
.................................... Tehohoito
.................................... Päivystyksen vastuualue (Acuta)
Toimialue 8 ................ Hoitotyön palvelualue (Tays Hatanpää)
Palvelukeskus ............ Henkilöstö- ja asiakaspalvelut
.................................... Talous- ja laskentapalvelut
.................................... Tietohallinto ja teknologia
.................................... Toimitilat
.................................... Sairaala- ja välinehuolto
Yhtymähallinto............ Yleishallinto
.................................... Perusterveydenhuollon yksikkö

SISÄLLYSLUETTELO
1. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja ulkoinen tarkastus.................................................5
2. Sairaanhoitopiirin strategia ja sen siirtäminen käytäntöön...............................................7
3. Hallituksen antama lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksessa
esitettyihin havaintoihin..............................................................................................10
4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi.................................................................................12
4.1 Johtaminen.............................................................................................................12
4.2 Asiakasnäkökulma..................................................................................................13
4.3 Prosessinäkökulma.................................................................................................18
4.4 Henkilöstö ja uudistuminen.....................................................................................26
4.5 Talousnäkökulma....................................................................................................40
4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi..............................................................................44
4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos........................................................44
4.6.2 Silmäkeskus....................................................................................................46
4.6.3 Coxa Oy..........................................................................................................46
4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy....................................................................................47
4.6.5 Tays Sydänkeskus Oy.....................................................................................47
4.6.6 Tays Kehitysyhtiö Oy.......................................................................................48
4.6.7 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.............................................49
5. Sisäinen valvonta...........................................................................................................50
6. Muut havainnot...............................................................................................................51
6.1 Yliopistosairaanhoitopiirien välinen tuottavuusvertailu............................................51
6.2 Terveyden edistäminen...........................................................................................53
7. Yhteenveto.....................................................................................................................54
LIITTEET
Lyhenteet ja toimialueiden, palvelukeskuksen sekä yhtymähallinnon vastuualueet.......2
Organisaatiokaavio.......................................................................................................56

ARVIOINTIKERTOMUS 2021

5

1. Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja
ja ulkoinen tarkastus
Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty
kuntalaissa ja kuntayhtymän hallintosäännössä. Lautakunta vastaa sairaanhoitopiirin
hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden
valmistelusta valtuustolle. Sen tärkein tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhty-

mäkonsernissa toteutuneet. Tästä lautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen.
Valtuuston 28.8.2017 valitsemaan vuosien
2017–2020 tarkastuslautakuntaan kuului
seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin
on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsen

Varajäsen

Pekka Anttila (pj), Tampere

Kaisa Vatanen, Tampere

Peter Löfberg (vpj), Tampere

Timo Tuomisto, Ikaalinen

Pirjo Mikkonen, Mänttä-Vilppula

Niina Lahtinen, Orivesi

Terttu Hiukkamäki, Urjala

Marko Kivi, Ruovesi

Reetta Mathier, Pälkäne

Henna Hakala, Mänttä-Vilppula

Raili Naskali, Pirkkala

Erja Silvennoinen, Kihniö

Reijo Kahelin, Orivesi

Pauli Kotalampi, Virrat

Valtuusto päätti kokouksessaan 27.9.2021
valita toimikauttaan vastaavien vuosien
2021–2022 hallinnon ja talouden tarkastus-

ta varten tarkastuslautakuntaan seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Jäsen

Varajäsen

Pekka Anttila, pj, Tampere

Markku Simula, Ruovesi

Ari Rautakorpi, vpj, Orivesi

Johanna Ahvenvaara, Nokia

Terttu Hiukkamäki, Urjala

Ville Klasila, Pälkäne

Pirjo Mikkonen, Mänttä-Vilppula

Jyrki Uotila, Parkano

Tapani Leppänen, Tampere

Ulla Louhivuori, Tampere

Susanna Suoniemi, Vesilahti

Saila Joutsio, Tampere

Raija Moilanen, Tampere

Pilvi Kärkelä, Kihniö
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Tarkastuslautakunta on edennyt toiminnassaan vuotuisen työohjelmansa mukaisesti. Tilikautta 2021 koskevia kokouksia oli 11
kappaletta. Kokoukset järjestettiin pääsääntöisesti ns. hybridimallilla siten, että niihin on
voinut osallistua joko fyysisesti läsnä ollen tai
etäyhteydellä. Kokouksista kolme järjestettiin
kokonaan etäyhteydellä.
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.
Tarkastuslautakunnan tilikautta 2021 koskevien kokousten aiheita ja arvioinnin kohteita
olivat mm. johtoryhmän raportointi, tarkastuslautakunnan työohjelma, toimialueen 4
toiminta, sairaanhoitopiirin vaikuttavuusohjelma, toimialueen 3 toiminta, sisäisen tarkastuksen järjestäminen, tarkastuslautakunnan järjestäytyminen, tarkastuslautakunnan
talousarvioesitys, hallituksen lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta, hoitotyön
palvelualueen toiminta, sidonnaisuusilmoitusten käsittely, toimialueen 7 toiminta, hankintatoimen järjestäminen, palvelukeskuksen
toiminta, tilintarkastajan väliraportointi, keskustelu valtuuston puheenjohtajiston kanssa
ja tilinpäätöksen 2021 esittely.
Lautakunnalla on ollut käytettävissä valtuuston, hallituksen ja johtokunnan pöytäkirjat,
eri vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmat ja
talousarviot, toimintakertomukset sekä henkilöstökertomukset ja tilintarkastajan raportit.
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Valtuusto
päätti
tarkastuslautakunnan
ehdotuksesta 15.3.2021 valita kuntayhtymän tilikausien 2021–2022 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT,
HT Minna Ainasvuori. 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. Tarkastuslautakunnan teknisenä
sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Katri
Lindberg ja sittemmin toimistosihteeri Kati
Kaivo.
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2. Sairaanhoitopiirin strategia ja sen
siirtäminen käytäntöön

Vuoden 2021 talousarvio oli valmisteltu valtuuston 14.12.2020 päivittämän ja vuoteen
2025 voimassa olevan strategian pohjalta.

Valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja mittaristo on laadittu vastaamaan
valittuja strategian painopistealueita.

Strategian eettiset periaatteet ovat hyvä
hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen
arvostaminen ja vastuullisuus. Strategian
mukaan Tays on potilaiden valitsema, henkilökunnan arvostama, vaikuttavin ja digitaalisin yliopistosairaalaverkosto.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan edelleen viiden
BSC-näkökulman (johtaminen, asiakkuus,
prosessit, henkilöstö ja uudistuminen, talous)
kautta.

TAULUKKO 1. Valtuuston asettamat sitovat ja ei-sitovat tavoitteet
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet

Valtuuston asettamat ei-sitovat tavoitteet

Palvelukokemus

Omistajaohjaus

Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa

Kuntamyyntien toteutuminen

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
(readmission rate)

15 D-mittarin käyttöönotto
OmaTays-rekisteröintien määrä
Etävastaanottojen käyttö
Kehityskeskustelut
Työntekijäkokemus
Tutkimusrahoitus
Henkilöstökustannukset per DRG-piste
Kustannukset per DRG-piste
Investointien toteutuminen
Tilikauden tulos

Turvallisuuskulttuuri
Täydennyskoulutus
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu
harjoittelu
Lääketieteen opiskelijoiden kliinisen
vaiheen opiskelu
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Tieteelliset julkaisut
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen
myynnin kasvu
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Kuvantamiskeskus– ja apteekkiliikelaitokselle
talousarviossa määritellyt toiminnan ja talouden tavoitteet
vuodelle 2021 olivat:
•
•
•
•
•
•

Tilikauden yli-/alijäämä on vähintään talousarvion mukainen
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti
kasvaa edellisestä vuodesta
Sisäisen pääoman korko on 7 %
Hinnat ovat kilpailukykyiset
Tuottavuus kasvaa
Palvelujen laatu ja saatavuus vastaavat asiakkaiden
vaatimuksiin

Valtuusto oli asettanut myös tytäryhtiöille toiminnan ja talouden tavoitteet.

Coxa Oy:lle määritellyt toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle
2021 olivat:
•
•
•
•

Tulos (ennen veroja) on 3,0 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
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 toiminnan ja talouden
tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
•
•
•
•
•

Tulos (ennen veroja) on 3,0 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-houseasiakkuuksia lisäämällä
Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen
mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)
NPS-mittari otetaan käyttöön 1.6.2021 mennessä
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Tays Sydänkeskus Oy:lle määritellyt toiminnan ja talouden
tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
•
•
•
•

Tulos (ennen veroja) on 2,5 milj. euroa
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti
kasvaa edellisestä vuodesta
Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti
(tavoite: NPS yli 90, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit
Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee
hoitoa sydänsairauksiin”)

Tays Kehitysyhtiö Oy:lle määritellyt toiminnan ja talouden
tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
•
•

Tulos (ennen veroja) on nollatulos
Saavutetaan hankinnoissa, asiakaspalveluprosesseissa ja
koulutuksessa yhteisesti muiden omistajien kanssa asetetut
tavoitteet

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle määritellyt
toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
• Säätiö tukee terveystieteellistä tutkimusta Tampereen
yliopistollisessa sairaalassa ja sen konserniyhtiöissä
• Säätiön varoja sijoitetaan tuottavasti maltillisella riskitasolla
• Säätiön omistamien kiinteistöjen kunto säilyy ja vuokratasoa
arvioidaan säännöllisesti
• Säätiön vastaanottamia lahjoitus- ja testamenttivaroja
kohdennetaan lahjoittajien määräämiin tarkoituksiin ja
raportointi vastaanotetuista varoista suoritetaan sovitun
aikataulun ja viranomaismääräysten mukaisesti
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3. Hallituksen antama lausunto vuoden
2020 arviointikertomuksessa
esitettyihin havaintoihin

Sairaanhoitopiirin hallitus antoi 21.6.2021
lausuntonsa vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Valtuusto
käsitteli hallituksen lausunnon kokouksessaan 27.9.2021.
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2021 arviointikertomuksessaan, että potilaiden palvelukokemusmittauksessa saatujen vastausten määrä oli vähentynyt yli kolmanneksella
vuoteen 2019 verrattuna ja vuoteen 2018
verrattuna vastausmäärä oli pudonnut 61
prosentilla. Hallituksen lausunnon mukaan
pudotusta selittää se, että koronapandemian
vuoksi paperisten palautelomakkeiden käyttöä tietoisesti vähennettiin, mikä vähensi palvelukokemusmittauksen vastausten määrää.
Terveyskeskusten
tyytyväisyyskyselyssä
saatiin vuonna 2020 vastauksia vain noin
kymmeneltä vastaajalta, minkä vuoksi mittauksen tuloksista ei voitu vetää pitkälle
meneviä johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta uudisti ehdotuksensa terveyskeskusten
tyytyväisyyden mittaustavan kehittämisestä.
Hallituksen mukaan kysely lähetettiin vastattavaksi vain sairaanhoitopiirin jäsenkuntien
ylilääkäreille eikä sitä pyydetty välittämään
eteenpäin, kuten aikaisempina vuosina, mikä
vähensi vastausten määrää. Terveyskeskusten tyytyväisyyttä koskevasta tavoitteesta on
sittemmin päätetty luopua.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen,
että ennakoimattomien sairaalaan ottojen
määrä oli kasvanut toimialueen 4 nuorisopsykiatrian vastuualueella sekä toimialueen
5 psykoosisairauksien vastuualueella. Hallituksen mukaan sekä nuorisopsykiatriassa

että aikuispsykiatrian psykoosisairauksien
vastuualueella vuodeosastohoidon kysyntä oli kasvanut johtaen kyseisten osastojen
ylikuormittumiseen. Lisääntyneen kuormituksen vuoksi hoitojaksot ovat lyhentyneet
ja ennakoimattomien uusintajaksojen määrä on kasvanut. Lisäksi koronapandemian
arvellaan ainakin osin vaikuttaneen psykiatrian päivystyksellisen sairaalahoidon tarpeen
kasvuun.
Tarkastuslautakunta totesi, että vuoden 2020
hoitojaksotuottavuus heikkeni edellisvuodesta heikentyneen kysynnän johdosta. Hallituksen lausunnon mukaan toiminnan suuri
päivystyksellinen luonne sekä koronapandemian edellyttämä varautuminen eivät mahdollistaneet toimintakulujen (lähinnä henkilöstökulut) karsimista samassa suhteessa
kuin tilapäinen epidemian aiheuttama hoitojaksojen vähenemä olisi edellyttänyt.
Hallitus korostaa lausunnossaan henkilöstön
turvallisuuskuvan merkitystä koko organisaation toiminnalle. Aikuispsykiatrian osalta
osaselityksenä heikkoon tilanteeseen nähdään vuodeosastojen korkea kuormitus ja
potilaiden vaikeahoitoisuuteen liittyvät asiat.
Tehohoidon tilannetta selittävät erityisesti
koronapandemiaan liittyvät järjestelyt henkilöstösiirtoineen ja koronapandemian aiheuttama epävarmuus tilanteessa, jossa esim.
rokotuksia ei ollut vielä kattavasti saatavilla.
Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2020
arviointikertomuksessaan henkilöstöä koskevien mittareiden tuloksia. Arviointikertomuksen johdosta HR-johto pyysi palautetta
toimialueilta. Palautteet käsiteltiin HR-ryh-
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män kokouksessa toukokuussa 2021.
Samassa yhteydessä kerättiin tietoa siitä,
millaisiin toimiin toimialueilla on ryhdytty
sisäisen mainemittauksen tulosten johdosta.
Tarkastuslautakunta esitti selvitettäväksi,
olisiko perusteltua kehittää kuntien luottamushenkilöiden ja muiden keskeisten intressitahojen käyttöön suora viestinkanava, josta kuntien päättäjät saisivat ilman välikäsiä
ajankohtaista ja jatkuvasti päivittyvää tietoa
sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta.
Hallitus toteaa lausunnossaan, että käytössä olevan raportointijärjestelmän rinnalle on
rakennettu Tays Tabu-kuntaraportointia, josta kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt
pystyvät tulevaisuudessa seuraamaan toimintaa ja taloutta. Uuden raportointijärjestelmän käyttäjäkuntaa on tarkoitus laajentaa
asteittain.
Tarkastuslautakunta totesi, että toimialueen
4 kumulatiivinen talousarviopoikkeama neljän vuoden ajalta on yhteensä -21,6 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta toivoi, että
kaikkien toimialueiden talousarviot laaditaan
realistisesti, hinnat asetetaan todellisten kustannusten mukaisesti ja tehdään tarvittavat
sopeuttamis- ja muut toimet talousarviossa
pysymiseksi.
Hallitus toteaa lausunnossaan, että eräillä vastuualueilla on kysyntä laskenut, eikä
menoja ole pystytty toiminnan päivystyksellisen luonteen (esim. synnytykset) vastaavalla tavalla pienentämään. Toisaalta esim.
nuorisopsykiatrialla on ongelmana ollut erittäin suuri kysynnän kasvu, joka on johtanut
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henkilöstömenojen kasvuun. Toimialue 4:n
vuoden 2021 talousarvio on pyritty laatimaan
edellisvuotista realistisemmaksi, mutta silti
sen toteutumista pidetään epätodennäköisenä.
Toimialueen 4 tilanteesta on vuonna 2020
teetetty ulkopuolinen auditointi. Sen pohjalta
on tehty toimialueelle toiminnan ja talouden
tasapainotussuunnitelma, jonka toteutumista
seurataan sairaanhoitopiirin johtoryhmässä
kuukausittain. Tilanteesta on myös raportoitu
kuntayhtymän hallitusta hallituksen infoissa.
Hallituksen lausunnon mukaan toimialueen
4 taloudellista tilannetta ja tuottavuutta onkin
alkuvuoden 2021 seurannan perusteella
saatu huomattavasti paranemaan ja alijäämäennustetta pienenemään.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden
2020 arviointikertomuksessa esitettyjen
havaintojen perusteella päätettyjä
toimenpiteitä voidaan pitää oikean
suuntaisina ja pääosin riittävinä.
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4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Jäljempänä luvuissa 4.1–4.4 arvioidaan valtuuston asettamien
tavoitteiden toteutumista sairaanhoitopiiritasolla ilman
kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitosta.

4.1 Johtaminen
Omistajaohjaus

Valtuuston asettama tavoite
Sairaanhoitopiirin valtuuston tytäryhtiöille asettamat
tavoitteet toteutuvat. Hallitukselle raportoidaan
säännöllisesti konserniohjausasioita (hallituksen info).

Vuoden 2021 talousarviossa oli näkökulmana mukana johtaminen. Johtamisessa onnistumista oli määrä mitata omistajaohjaukselle asetetun mittarin kautta. Siinä arvioidaan
sairaanhoitopiirin valtuuston tytäryhtiöille
asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteumista.
Sekä Coxa Oy:lle, Fimlab Laboratoriot Oy:lle,
TAYS Sydänkeskus Oy:lle että Tays Kehitysyhtiö Oy:lle tavoitteet toteutuivat. Tavoitteen
toteutumiseksi yhtiöiden oli saavutettava yli
75 % asetetuista 15 tavoitteesta. Vuonna
2021 asetetut tavoitteet toteutuivat 100-prosenttisesti.
Tavoitteiden mukaan yhteenlasketun tulostavoitteen tulisi olla ennen veroja vähintään 8,5
miljoonaa euroa. Vuoden 2021 yhteenlaskettu toteuma oli noin 43 miljoonaa euroa.
Asiakastyytyväisyys oli tavoitteen mukainen
niillä yhtiöille, joille se oli asetettu tavoitteeksi. Myös hintataso pysyi vuoden 2020 tasolla.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Hyvä

Coxa Oy ja Tays Sydänkeskus Oy lisäsivät
sairaanhoitopiirin ulkopuolelle suuntautuvaa
myyntiään. Fimlab Laboratoriot Oy kasvatti
tavoitteen mukaisesti markkinaosuuttaan asiakkuuksia lisäämällä, kun Vaasan sairaanhoitopiirin patologian laboratoriotoiminnot
liittyivät osaksi toimintaa. Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pienosakkuus
toteutui.

Omistajaohjaus toteutui asetun mittarin
mukaan hyvin. Yhtiöt suoriutuivat kaikista
niille asetetuista tavoitteista ja toiminta oli
myös taloudellisesti kannattavaa.
Tulevaisuudessa entistä suurempi
osa erikoissairaanhoitoon liittyvästä
palvelutuotannosta tapahtuu
osakkuusyhtiöissä. Omistajaohjauksen
keinoin tulee varmistaa, että myös
osakkuuyhteisöjen toiminta on
sairaanhoitopiirin tavoitteiden mukaista.
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4.2 Asiakasnäkökulma
Palvelukokemus
Valtuuston asettama tavoite
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)

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Hyvä

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

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 9 736 vastaukseen. Vuonna
2020 vastauksia saatiin 7 852 kappaletta.
Vastausmäärä on noussut edellisestä vuodesta, mutta jää edelleen selvästi esimerkiksi
vuoden 2018 yli 20 tuhannesta kappaleesta.
Palvelukokemusmittarissa on erottelevana
tekijänä huonojen arvioiden osuus. Arvosanojen 4 ja 5 tavoitetaso oli 95 %.
Vastausmäärän kasvu selittyy aikaisempaa
suuremmalla kävijämäärällä sekä sillä, että
vuonna 2020 mittaus ei jatkunut koko vuotta.
Vuonna 2021 mittausjakso oli koko vuoden
pituinen.
Palvelukokemusta mitattiin tiedustelemalla
potilaan antamaa arvosanaa hoidon laadusta, saadusta kohtelusta, koetusta turvallisuudesta hoidon aikana, yhdessä potilaan kans-

sa tehdyistä hoitoa koskevista päätöksistä
sekä hoidosta saadun tiedon ymmärrettävyydestä.
Tyytyväisyys saatuun palveluun oli pääosin
hyvällä tasolla ja tyydyttävälle tasolle jäi
ainoastaan toimialue 5. Toimialueen 5 (psykiatria) kohdalla alhaisempien arvosanojen
syynä voi olla osin toiminnan luonne.
Edellisvuoteen verrattuna tulostaan ovat
parantaneet toimialue 3, toimialue 4, toimialue 5, toimialue 6 ja toimialue 7.
Osana palvelukokemusta mitattiin huonojen
arvioiden osuutta. Tavoitteena oli, että enintään 3 % annetuista vastauksista on arvoja
1 tai 2 asteikolla 1–5. Heikkoja arvosanoja
annettiin eniten toimialueella 5 ja raja-arvon
ylitti siellä psykoosisairauksien vastuualue.
Palvelukokemusmittausta on vuonna 2021
kysytty potilailta jatkuvalla kyselyllä ympäri
vuoden. Kyselylomake annetaan potilaalle
hoidon tai hoitojakson päättymisen yhteydessä ja vastaukset tallennetaan tämän jälkeen keskitetysti tietojärjestelmään.
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Prosen�a vastauksista
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KUVA 1. Potilaiden palvelukokemuksesta antamat arvosanat 4 tai 5 asteikolla 1–5, vuodet
2019–2021. Kaaviossa tavoitetaso on merkittynä vihreällä.
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KUVA 2. Toimialueiden saamat NPS-luvut. Kaaviossa PSHP:n NPS-arvo on merkittynä sinisellä
vaakaviivalla.
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Palvelukokemusmittarin rinnalle on vuonna
2021 otettu asiakastyytyväisyyttä kuvaava
NPS-luku. Mittauksessa tiedustellaan potilailta kuinka todennäköisesti he suosittelisivat saamaansa palvelua läheiselleen asteikolla 0–10. NPS-lukua laskettaessa otetaan
vastauksista huomioon suosittelijat (arvosanat 9–10), joiden prosenttimäärästä vähennetään arvostelijoiden (0–6) prosenttimäärä.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
vuonna 2021 oli 59,6.

NPS-arvo

NPS-kyselyitä lähetettiin 116 126 kappaletta
koko sairaanhoitopiirin alueella. Vastauksia
saatiin 29 734 eli noin joka neljäs vastasi. Yli
6 000 vastausta saatiin toimialueella 1, toimialueella 3 ja toimialueella 7. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 8,7.

Potilaiden palvelukokemusmittauksessa
saatujen vastausten määrä oli lisääntynyt
hieman vuoteen 2020 nähden.
Vuoden 2022 talousarvion mukaisena
tavoitteena on ottaa NPS -mittari
käyttöön kaikilla vuodeosastoilla ja
poliklinikoilla. Mittarin käyttöönoton myötä
asiakastyytyväisyyttä voidaan verrata
myös eri yliopistosairaaloiden kesken.
NPS-mittari on otettu käyttöön Coxa
Oy:ssa, Fimlab Laboratoriot Oy:ssa ja
TAYS Sydänkeskus Oy:ssa hyvin tuloksin.
NPS-mittarin käyttöönotto lisää
asiakastyytyväisyysmittauksen
luotettavuutta ja mahdollistaa
jatkossa vertailun muiden
yliopistosairaanhoitopiirien kanssa.
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Kuntamyyntien toteutuminen

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Jäsenkuntamyynnit ja erva-myynnit toteutuvat
sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla
suunnitelman mukaisesti.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Hyvä

Pitkä:
Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

Vuodelle 2021 ei sairaanhoitopiirin ja kuntien
välille ole solmittu palvelusopimuksia. Jäsenkuntia laskutettiin tilikauden aikana toteutuneen palveluiden käytön mukaan. Kuntakohtaisten myyntiarvioiden toteumista seurattiin
edelleen kuten aikaisempia palvelusopimuksia eli jokaisella kunnalla on mittarissa kuntakohtainen talousarvio, johon toteumaa suhteutetaan. Tavoitteena on, että toimintatuotot
perustuvat näihin arvioihin.
Tavoitteen katsotaan toteutuneen, mikäli
myynti on 97–103 % talousarviossa määritetystä myynnistä.
Kuntayhtymätasolla myynnit pysyivät jäsenkuntamyynnin tavoitteissa 100-prosenttisesti. Vuonna 2020 jäsenmyynnit alittuivat neljällä prosenttiyksiköllä.

Suurimmat poikkeamat korjattuun talousarvioon nähden olivat toimialueella 1 (11 prosenttiyksikköä ylitystä) ja toimialueella 3 (6
prosenttiyksikköä alitusta).
Alkuperäisen talousarvion perusteena olleet
erikoissairaanhoidon talousarviot tuottajittain
jäsenkunnille sekä toteuman vertaaminen
niihin vuoden 2021 vuoden osalta (alkuperäinen talousarvio s. 101, tuottajittain jäsenkunnille).

Kuntakohtaiset myynnit ylittävät
useilla toimialueilla alkuperäisen
talousarvion. Joulukuussa tehdyn
talousarviomuutoksen jälkeen
kuntamyynnit toteutuivat käytännössä
tavoitteen mukaisesti.
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KUVA 3. Kuntamyyntien toteumaprosentti tuottajittain (toimialueittain) vuosilta 2019–2021.
Kuvaajassa käytetty korjattua talousarviota. Tavoitetasot, joiden välillä tavoite toteutuu, on
merkitty vihreillä viivoilla (97–103).

TAULUKKO 2. Taulukkoon on yhdistetty alkuperäisen ja korjatun talousarvion tiedot ja toteumaprosentit.

Alkuperäinen TA
2021

Korjattu TA
2021

Toteuma %
Alkuperäinen

Toteuma %
Korjattu

Toteuma

Toimialue 1

126 683

132 906

117 %

111 %

148 174

Toimialue 2

110 554

124 237

110 %

98 %

121 482

Toimialue 3

124 829

156 422

118 %

94 %

147 620

Toimialue 4

99 381

121 844

122 %

99 %

120 874

Toimialue 5

58 045

60 613

106 %

101 %

61 258

Toimialue 6

15 652

18 649

113 %

95 %

17 721

Toimialue 7
PSHP ilman
liikelait

67 724

72 465

108 %

101 %

73 308

602 868

687 136

115 %

100 %

690 455
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4.3 Prosessinäkökulma
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen (readmission rate)
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Hyvä

Pitkä:
Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuvat niin, etteivät
ennakoimattomat sisäänotot kuluta hoitoresursseja
ja aiheuta suunnitellussa toiminnassa hukkaa. Paras
yliopistosairaala vuonna 2021.

Mittarilla mitataan 30 päivän sisällä hoitojakson päättymisestä tapahtuvia ennakoimattomia hoitojakson uusiutumisia ja sairaalaan
ottoja.
Ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumisesta annettu tavoite saavutettiin, koska
määrä väheni vertailussa kolmeen edelliseen vuoteen.
Hoitoon paluita 30 vuorokauden kuluessa
tapahtui 7 %, mikä on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo. Tavoite saavutettiin kaikilla
muilla paitsi toimialueella 5 ja 8.
Ennakoimattomia sairaalaan paluita oli prosentuaalisesti vähiten toimialueella 3 (4 %)
ja eniten toimialueella 2 (10 %) sekä toimialueella 5 (9 %).
Vastuualueista eniten ennakoimattomia
paluita oli syövänhoidon vastuualueella (16 %) sekä nuorisopsykiatrian vastuualueella (11 %). Molemmilla vastuualueilla ennakoimattomia paluita oli edellisvuotta
vähemmän.

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen
määrä väheni tavoitteen mukaisesti.
Edellisvuoteen verrattuna
ennakoimattomat sairaalaan paluut
vähenivät toimialueen 2 syövänhoidon
vastuualueella 6 prosenttiyksikköä.
Toimialueen 4 nuorisopsykiatrian
vastuualueella sekä toimialueen 5
psykoosisairauksien vastuualueella
ennakoimattomat paluut vähenivät 5
prosenttiyksikköä.
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Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Kiireettömän hoidon hoitoon pääsyn mediaani on 20%
lyhempi kuin muissa yo-sairaaloissa keskimäärin.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Potilaat saavat tarvitsemansa hoidon sujuvasti ja oikeaaikaisesti.

Tavoite saavutettiin. Hoitoon pääsyn mediaaniaika oli 23 % lyhyempi kuin muiden yliopistosairaaloiden.

Keskimäärin tavoite saavutettiin,
mutta eräiden vastuualueiden
toteutuma oli heikompi kuin muissa
yliopistosairaaloissa.
Vastuualueista merkittävimmin
tavoitteesta jäivät toimialueen 5
psykoosisairauksien vastuualue,
toimialueen 3 kuntoutuksen ja
psykososiaalisen tuen vastuualue
sekä toimialueen 4 nuorisopsykiatrian
vastuualue.
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Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Valtuuston asettama tavoite
Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle hoito
toteutuu 100 % neljän viikon kuluessa

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Heikko

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

102
100
98
96
94
92
90
88
86
84

Toimialue 1 Toimialue 2 Toimialue 3 Toimialue 4 Toimialue 5 Toimialue 8 PSHP ilman
liikelait
2019

2020

2021

KUVA 4. Hoitoon pääsy kiireellisissä tapauksissa toimialueittain vuosina 2019–2021.

Tavoite potilaan pääsystä kiireelliseen hoitoon neljän viikon kuluessa ei sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Pääsy kiireelliseen
hoitoon toteutui 94 prosenttisesti.
Muista toimialueista parhaaseen 97 % lukemaan ylsi toimialue 4 ja toimialue 1 saavutti
96 % tuloksen. Heikomman eli 91 % tuloksen teki toimialue 2. Toimialueen 8 hoitoon
pääsyä ei arvioitu johtuen kiireellisten lähetteiden vähäisestä määrästä (11 kpl).
Vastuualueittain toteutumat vaihtelivat 86 %
(gastroenterologian vastuualue) ja 100 %
geriatrian vastuualue) välillä, kun edellisvuonna vaihteluväli oli 84–100 %.

Hoitoon pääsy kiireellisissä tapauksissa
heikkeni edelleen edellisvuodesta eikä
toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Mittari soveltuu huonosti esimerkiksi
toimialueen 8 arviointiin, koska siellä
hoidettavien potilaiden lähetteet kulkevat
pääasiallisesti muiden toimialueiden
kautta.
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15D mittarin käyttöönotto
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
15D-mittari on otettu käyttöön kaikilla sairaanhoitopiirin
kliinisillä vastuualueilla vuonna 2021.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä:
15D-mittari on laajasti käytössä eri erikoisaloilla.

15D-elämänlaatumittarin avulla kerätään
monipuolista tietoa potilaan terveyteen liittyvän elämänlaadun eri osa-alueista. Potilaille
suunnatulla kyselyllä voidaan seurata annetun hoidon vaikutuksia. Kyselyn tulosten
avulla saadaan myös pitkän aikavälin vaikuttavuustietoa, jota voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
Kysely koostuu 15 potilaan terveydentilaan
liittyvästä ulottuvuudesta, kuten liikuntakyky, kuulo, nukkuminen, syöminen, puhuminen, henkinen toiminta, energisyys jne.
Kyselyssä vastaaja arvioi taustakysymysten
avulla selviytymistään elämän viidellätoista
osa-alueella.
Tavoite saavutettiin osittain toteuman oltua
66,7 %. 15D-mittari on otettu laajasti käyttöön
niillä toimi- ja vastuualueilla, joille kyseinen
elämänlaatumittari parhaiten soveltuu. Niistä
toimialueista, jotka ovat ottaneet 15D-mittarin käyttöönsä, tavoitteeseen pääsivät toi-

100

100

mialue 2, toimialue 3 ja toimialue 4. Toimialueelta 5 ei mittaria otettu käyttöön millään
vastuualueella.

15 vastuualueesta mittari oli otettu käyttöön
kymmenellä.
Toimialueen 3 on tulkittu saavuttaneen
tavoitteen, vaikka yksi sen vastuualueista ei
ollut ottanut mittaria käyttöön.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että
hoidon vaikuttavuuteen ja sen mittaamiseen
on kiinnitetty yhä enemmän huomiota.
15D-mittarin avulla voidaan arvioida hoidon
vaikutusta potilaan toimintakykyyn ja
elämänlaatuun ja tuottaa sitä kautta näyttöä
terveydenhuollon tuloksellisuudesta.
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KUVA 5.
Toteumaprosentti
kertoo, kuinka monella
prosentilla alueen
vastuualueista mittari
on otettu käyttöön.
Kolmasosa alueista ei
käytä mittaria.
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Etävastaanottojen käyttö

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
10 % ensi- ja uusintakäynneistä toteutuu etävastaanottoina.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Heikko

Pitkä:
Etävastaanotot ovat laajasti käytössä kaikilla erikoisaloilla.

Tavoitetta ei saavutettu millään toimialueella. Etävastaanottojen osuus ensi- ja uusintakäynneistä on 0,8 %. Lukumääräisesti
etävastaanottoja oli vuonna 2021 PSHP:ssa
(ilman liikelaitosta) yhteensä 3076 kappaletta.

Eniten etävastaanottoja oli toimialueella 5,
jossa niiden osuus ensi- ja uusintakäynneistä
oli 2,8 %. Toimialueella 8 ei etävastaanottoja
ollut lainkaan ja toimialueella 3 vastaanottojen määrä oli niin pieni, että prosentuaaliseksi osuudeksi tuli pyöristyksessä 0.
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KUVA 6. Etävastaanottojen prosentuaalinen määrä eri toimialueilla.
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Tavoitetta, jonka mukaan 10 prosenttia ensi- ja uusintakäynneistä toteutuisi
etävastaanottoina, voi pitää kunnianhimoisena mutta kannatettavana.
Sairaanhoitopiirin eri toimi- ja vastuualueilla on jo käytössä hyviä malleja
siitä, miten toiminta voidaan järjestää entistä kustannustehokkaammalla
ja potilasystävällisemmällä tavalla hyödyntäen etävastaanottotoimintaa.
Tarkastuslautakunta toivoo, että eri toimi- ja vastuualueiden kehittämiä hyviä
käytäntöjä ja saatuja kokemuksia käytettäisiin hyväksi etävastaanottotoimintaa
laajennettaessa.
On syytä muistaa, että uudenlaisen ajattelutavan omaksuminen ja uusien
toimintamallien kehittäminen vie oman aikansa, edellyttää johdon tukea ja resurssien
uudelleensuuntaamista. Tarkastuslautakunta kannustaa johtoa antamaan kaiken
tukensa etävastaanottotoiminnan kehittämiseen.
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OmaTays-rekisteröintien määrä

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
36 000 uutta OmaTaysin käyttäjää vuonna 2021.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
OmaTaysin laaja käyttö osana tavanomaisia
palvelukanavia.

Tavoite saavutettiin.
yhteensä 49 959.

Rekisteröintejä

oli

Yhteensä OmaTaysiin on rekisteröitynyt
yhteensä 137 000 käyttäjää.

OmaTaysin käyttö laajenee ja sen
sisältöä on eri toimialueilla parannettu.
OmaTaysin avulla voidaan jatkossa
tavoittaa laajempia käyttäjämääriä, mikä
lisää mahdollisuuksia etäkäyttöön sekä
etävastaanottoihin.

Turvallisuuskulttuuri

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna 2021.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Heikko

Pitkä:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 60 % vuonna 2022.

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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KUVA 7. Turvallisuuskulttuuri-indeksiprosentin vertailu vuosien 2019–2021 välillä toimialueittain.
Kaavioon on merkitty vahvennetulla vaakaviivalla tavoitetaso (55).

Heikoin henkilökunnan turvallisuuskuva oli
toimialueella 7, jossa vastausten perusteella laskettu indeksiluku oli -43 %. Ainoastaan yhtymähallinto ja palvelukeskus ylittivät
tavoitteeksi asetun indeksiluvun 55 %. Sairaanhoitopiirin yhteenlaskettu tulos 33 % jäi
tavoitteesta.

Vastausmäärä väheni edellisvuoteen verrattuna 1 584 vastaajalla. Vastausten kokonaismäärä oli 2 266 vastausta.
Toimialueiden sisällä oli myös huomattavia
vastuualuekohtaisia eroja. Eräillä potilashoidollisilla vastuualueilla tulos oli huomattavan
heikko.

Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan potilashoidon laatua
henkilöstön näkemykseen perustuen. Turvallisuuskulttuuri-indeksi on laskenut
kolmen viime vuoden ajan. Huolestuttavin tilanne on toimialueella 7 ja siellä
tehohoidon ja päivystyksen vastuualueilla.
Osa heikosta tuloksesta johtunee koronapandemian aiheuttamasta kuormituksesta.
Tarkastuslautakunta tiedustelee, mitä toimenpiteitä on tehty henkilöstön kokeman
heikon turvallisuuskuvan parantamiseksi ja onko vastaajamäärän huomattava
vähentyminen mahdollisesti oire jostain vakavammasta ongelmasta.
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4.4 Henkilöstö ja uudistuminen

Voimassa olevan strategian mukaan kaikilla
työntekijöillä tulee olla mahdollisuus kehittyä
työssään. Työntekijöiden kyvykkyyttä kehitetään ja uudistetaan hyödyntämällä uusia
opetusmenetelmiä ja oppimismahdollisuuksia. Strategiaa toteutetaan kaikkien työntekijöiden kanssa käytävin kehityskeskusteluin.
Tavoitteena on selkeyttää kehityskeskustelujen tavoitteita ja täsmentää kehityskeskustelujen yhteyttä strategian tavoitteisiin.
Strategian mukaan työhyvinvointia ja työturvallisuutta parantavat toimintatavat tulee olla
kattavasti käytössä.

Vuoden 2021 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 tulosten perusteella.
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Kehityskeskustelut
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna
vähintään 90-prosenttisesti.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä:
Henkilöstön osaaminen kehittyy muuttuvia tehtäviä
vastaavaksi.

Sairaanhoitopiirin strategisiin tavoitteisiin
kuuluu, että koko henkilöstö on kattavan
kehityskeskustelujärjestelmän piirissä. Kehityskeskustelut tulee käydä vuosittain jokaisen
työntekijän kanssa.

Pitkällä aikavälillä kehityskeskustelujen määrät ovat olleet laskevat. Korkein prosentuaalinen määrä on ollut vuonna 2013. Vuodesta
2019 alkaen on tapahtunut hienoista kehitystä.

Tavoite kehityskeskustelujen määrästä ei
sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Toteumaprosentti sairaanhoitopiiritasolla oli 81.
Se oli yhdenprosenttiyksikön parempi kuin
vuonna 2020.

Sairaanhoitopiirin strategiassa painotetaan
osaamista ja kehittymistä sekä strategiaan
perustuvaa hyvää johtamista.

Toteumaprosen�

Kehityskeskusteluja käytiin tavoitteen mukaisesti ainoastaan toimialueella 2 (91 %).
Tulostaan paransi vuodesta 2020 eniten toimialue 7, jossa kehityskeskustelujen määrä
kasvoi 22 prosenttiyksikköä.

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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KUVA 8. Kehityskeskustelujen toteumaprosentit toimialueittain vuosina 2019–2021.
Kaavioon on merkitty punaisella vaakaviivalla tavoitetaso (90).
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KUVA 9. Kehityskeskustelujen prosenttimäärät 2010–2021.
Tavoitetaso (90) merkitty kuvaan vihreällä.

Kehityskeskustelujen määrässä ei ole tapahtunut suurta keskimääräistä muutosta.
Kehityskeskustelun määrä on ollut lievässä kasvussa viimeiset kaksi vuotta.
Tavoitetasoa ei ole kuitenkaan vielä saavutettu. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä,
että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut asetetun määrätavoitteen
mukaisesti.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että kehityskeskustelujen tallennukseen liittyvät
tekniset ongelmat tulee ratkaista.
Kehityskeskustelujen myötä syntyy laaja kontaktipinta henkilöstöön, joka tarjoaa
väylän myös strategisten tavoitteiden tehokkaaseen viestintään ja osallistamiseen.
Tämä tukee osaltaan myös työhyvinvointia.
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Täydennyskoulutus

Valtuuston asettama tavoite
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.
Pitkä:
Koulutukseen osallistuu kattavasti koko sairaanhoitopiirin
henkilöstö.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
(559/1994) määrää, että 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.
Koulutuspäivätavoitteet on jaettu kolmeen
työntekijäryhmään. Eniten täydennyskoulutuspäiviä edellytetään lääkäreiltä.
Palvelukeskuksen lääkäreiden koulutuspäivissä ovat mukana tutkimuspalveluihin tutkimusrahoituksella palkattujen määräaikaisten lääkäreiden täydennyskoulutuspäivät.
Tilasto antaa asiasta väärän kuvan, koska
palvelukeskuksessa ei ole vakansseja, joihin
koulutuspäivät kohdistuvat.
Täydennyskoulutuksen määrässä jäätiin
merkittävästi tavoitteesta. Koulutuspäivien

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Heikko

määrä suhteutetaan vakansseihin eli vakinaisten virkojen ja toimien määrään, vaikka
toteutumatiedoissa on mukana myös ilman
vakinaista vakanssia työskentelevien koulutus.
Täydennyskoulutuspäivien määrä / vakanssi
alitti tavoitteen. Tavoitetta ei saavutettu minkään ammattiryhmän osalta. Toteumat olivat
lääkäreillä 4,8 vrk, hoito- ja erityishenkilöstö
2,4 vrk ja muu henkilöstö 1,9 vrk.
Vuoteen 2020 verrattuna koulutuspäivin
lukumäärät lisääntyivät 0,7 vrk. Muutokset
ammattiryhmittäin: lääkäreillä 1,5 vrk ja hoitohenkilöstöllä 0,6 vrk lisäystä koulutuspäivissä ja muulla henkilöstöllä koulutuspäivien
määrä väheni 0,5 vrk.
Vuoteen 2019 verrattuna kokonaismäärässä
on edelleen vähennystä -1,4 vrk.
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KUVA 10. Koulutuspäivien lukumäärät ammattiryhmittäin vuonna 2021. Kaavioon on merkitty sinisellä vaakaviivalla lääkäreiden tavoitetaso (10), tummanpunaisella hoitajien tavoitetaso (5) ja
vihreällä muun henkilöstön tavoitetaso (3).

Koronaepidemia vaikutti edelleen henkilöstön mahdollisuuksiin osallistua
täydennyskoulutuksiin. Koulutuksia oli kokonaan peruttu eikä työnantajalla aina ollut
mahdollisuutta päästää työntekijöitä suunniteltuihin koulutuksiin.
Poikkeuksellisista olosuhteista johtuen täydennyskoulutusta koskevan mittarin tulokset
eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin nähden.
Koulutuspäivien suhteuttaminen vakansseihin ei anna oikeaa kuvaa koulutuksen
kohdentumisesta. Tarkastuslautakunta suosittelee, että koulutuspäiviä verrataan
todelliseen työntekijämäärään, kuten on tehty sairauspoissaolojen kohdalla.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että koronapandemian myötä syntynyttä
koulutusvelkaa pyrittäisiin kuromaan kiinni mahdollisimman nopeasti.
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Työntekijäkokemus
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Vähintään 75 % henkilöstöstä antaa arvosanan 4-5
(henkilöstökysely, asteikko 1–5)
Pitkä:
Henkilöstö on sitoutunutta tehtävässään ja työnteon
edellytykset ovat kunnossa, työntekijä kokee esimiehen
tukevan tehtävässä suoriutumista, toimintaa ja osaamista
kehitetään.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Heikko

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.
43,7 % henkilöstöstä antoi arvosanan 4-5
(asteikko 1–5) henkilöstökyselyn sisäinen
maine -osiossa.

Tavoitteen ylitti ainoastaan yhtymähallinto
(86,1 %). Hoidollisista toimialueista parhaan
tuloksen sai toimialue 1 (51,2 %).
Vastausten lukumäärä 2 266 kappaletta
(3 856 kpl) on palautunut aiempien vuosien
heikolle tasolle.

Toteumaprosen�
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KUVA 11. Työntekijäkokemus. Henkilöstön antamista vastauksista arvosanan 4–5 asteikolla 1–5
antaneiden prosentuaalinen määrä toimialueittain. Tavoitetaso merkitty kuvaajaan punaisella
vaakaviivalla (75).
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Henkilöstökyselyn vastaajamäärä kääntyi jälleen laskuun. Kyselyn tuloksia ei voitu
verrata aiempiin vuosiin, koska mittarin kriteerit muuttuivat.
Kyselyn tulokset ovat olleet laskevia jo kolme vuotta ennen tätä mittausta.
Uudistettukaan mittaustapa ei antanut aikaisempaa parempaa tulosta.
Koronaepidemiatilanteella voi olla vaikutusta lukuihin, mutta se ei selitä trendinomaista
laskua.
Maine-/ työntekijän kokemusmittari on valtuustoon nähden sitova tavoite, joten
saatuihin tuloksiin tulee suhtautua vakavasti.
Tarkastuslautakunta suosittelee analysoimaan, miksi tavoitteita ei saavutettu ja
etsimään ratkaisuja vastaajamäärän lisäämiseksi.
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Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu

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

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Hyvä

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

Tavoitteella kartoitetaan hoitotieteellisen
opetuksen tasoa. Opiskelijoita oli pyydetty arvioimaan harjoitteluyksikön opiskelijamyönteistä ilmapiiriä, ohjaajan ohjaustaitoja
ja opiskelutavoitteen saavuttamista. Opiskelijoista 89 % (91 %) antoi arvosanaksi jak-

sosta 8–10. Tulos pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialuekohtaiset
erot olivat pieniä. Vastuualuetasolla tulosten
vaihteluväli oli 80 % (tehohoidon vastuualue)
ja 100 % (erityishuollon asiantuntija vastuualue) välillä.
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KUVA 12. Hoitoalan opiskelijoiden tyytyväisyys ohjattuun harjoitteluun. Vertailu vuosien 2019–2021 välillä.
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Vastauksia tuli 445 enemmän kuin vuonna
2020. Vuoteen 2019 verrattuna vastausmäärä on kasvanut 249. Tätä voi osaltaan selittää vuoden 2020 vähäisempi harjoittelujen
määrä koronapandemian suljettua kiireetöntä hoitoa.
Hoitoalan opiskelijoiden tyytyväisyys vuoteen 2020 nähden on noussut toimialueella 3
(+1 prosenttiyksikköä) ja toimialueella 6 (+3
prosenttiyksikköä). Muilla alueilla tyytyväisyys on pysynyt samana tai laskenut. Suurin
lasku on havaittavissa toimialueella 4, jossa
se on 7 prosenttiyksikköä.
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Hoitoalan vetovoimaisuuden säilyttäminen
on alan tulevaisuuden kannalta erittäin
tärkeää. Opiskelijoiden antamiin
vastauksiin ja esille nostettuihin
kehittämiskohteisiin tulee suhtautua
vakavasti.
Hoitoalan opiskelijoiden tyytyväisyystavoite
vuonna 2021 saavutettiin, huolimatta siitä,
että sairaanhoitopiiritason tuloksessa on
pientä laskua.
Hoitajien saatavuuden varmistamiseksi
tulee kaikissa yksiköissä huolehtia
opiskelijoiden hyvästä perehdytyksestä,
ohjauksesta ja opetuksesta.
Erityisesti niillä toimi- ja vastuualueilla,
joissa tulokset ovat heikentyneet, tulee
mahdolliset ongelmakohdat selvittää.

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu

Vastaajista 73 % (73 %) arvioi opetuksen ja
opetusmyönteisyyden
kiitettäväksi.
Tavoite jäi siten saavuttamatta. Tulos oli sama
kuin vuonna 2020. Vastuualueista parhaiten
menestyi toimialueen 2 syövänhoidon vastuualue, jossa 86 % vastaajista arvioi sairaalan lääkäreiden antaman opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi.
Merkittävin muutos vuosien 2020 ja 2021
välillä on tapahtunut toimialueella 7, jossa
kiitettäviä arvosanoja annettiin 30 prosenttiyksikköä enemmän. Eniten laskua oli toimialueella 5, jossa tulos huononi 15 prosenttiyksikköä.

Vastuualueista
prosentuaalisesti
matalimmat tulokset saivat gastroenterologian
vastuualue (36 %), sisätautien vastuualue
(55 %) ja TULES-vastuualue (59 %).
Kyselyn vastausmäärät kasvoivat edellisvuodesta 35 prosentilla. Jos muutosta verrataan
vuoteen 2019, ovat vastausmäärät kasvaneet lähes 30 %.
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Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Tyydyttävä

Lyhyt:
Lääketieteen opiskelijat arvioivat sairaalan lääkäreiden antaman
opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Vähintään 85%
antaa arvosanan 6–7 asteikolla 1–7.
Pitkä:
PSHP:ssa koko henkilöstö osallistuu opetustoimintaan ja turvaa
opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla
myönteisestä oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan.
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KUVA 13. Lääkäriharjoittelijoiden antamat kiitettävät arvioinnit harjoittelujaksoltaan. Vertailu vuosien
2020 ja 2021 välillä.

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelun
laatuun on kiinnitetty huomiota. Edelliseen
vuoteen verrattuna kokonaistulos ei
muuttunut.
Ilahduttavaa on erityisesti vastausmäärän
kasvu.
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Tutkimusrahoitus

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Kasvu 10 %:a ulkopuolisessa tutkimusrahoituksessa
verrattuna viimeisen kolmen vuoden keskiarvoon.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Tyydyttävä

Pitkä:
Vakaasti nousujohteinen, kilpailutetun ulkopuolisen
tutkimusrahoituksen kasvu.

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus kasvoi 9,4 %
verrattuna viimeisen kolmen vuoden keskiarvoon, joten tavoite ei aivan toteutunut.

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrän
kasvu on lähellä tavoitetta. Vuodesta 2017
lähtien ulkopuolinen tutkimusrahoitus on
kasvanut merkittävästi 3,7 miljoonasta
eurosta 7,2 miljoonaan euroon. Vuonna
2020 ulkopuolista tutkimusrahoitusta
saatiin 7,7 miljoonaa euroa.
Tarkastuslautakunnan näkemyksen
mukaan tutkimustoiminta on merkittävä
osa yliopistollisen sairaalaan toimintaa.
Sairaanhoitopiirin tulee tehdä kaikkensa,
jotta tutkimustoimintaan kyetään
osoittamaan riittävät voimavarat.
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Sairauspoissaolot
Henkilöstöön suhteutetut sairauspoissaolopäivät lisääntyvät viidellä prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Näin ollen tavoitetta ei saavutettu. Sairauspoissaolopäiviä
kertyi (ilman liikelaitosta) 16,85 päivää henkilöä kohden. Vuonna 2020 vastaava luku oli
16,48 päivää. Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät eniten toimialueella 6 (26 %) ja toimialueella 1 (12 %).
Tavoitetta lyhyiden (kolme vuorokautta tai
alle) sairauspoissaolokertojen vähentymisestä ei saavutettu. Lyhyet sairauspoissaolokerrat laskennallista vakanssia kohden
kasvoivat keskimäärin 14,7 %. Lyhyitä sai-

rauspoissaoloja oli keskimäärin 2,2 kertaa/
laskennallinen vakanssi (vuonna 2020 niitä
oli 1,9 kertaa/laskennallinen vakanssi). Eniten lyhyitä poissalokertoja oli toimialueilla 4,
6 ja 8. Lyhyet sairauspoissaolot lisääntyivät
kaikilla alueilla. Vähäisin prosentuaalinen
kasvu oli toimialueella 5 (5,3 %).
Muihin sairaanhoitopiireihin vertailtaessa
PSHP:n sairauspoissaolopäiviä työntekijää
kohden on edelleen keskiarvoa enemmän ja
niissä on nousua vuoteen 2020 yhden päivän verran. Laskua vuoden 2018 korkeimmasta arvosta (17,7) on 6,1 %.

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Sairauspoissaolopäivät/ henkilöstön määrä vähenevät
edelliseen vuoteen verrattuna.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Heikko

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Työkykyjohtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä sekä
työntekijä onnistuu työkykynsä hallinnassa.
Lyhyt:
Lyhyet (korkeintaan 3vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/
laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen
verrattuna
Pitkä:
Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet
toteutuvat. Varhainen tukeminen on vakiintunut käytäntö
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KUVA 14. Sairauspoissaolopäivät suhteutettuna henkilöstöön vuosilta 2020–2021 toimialueittain.
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Lyhyet sairauspoissaolokerrat lkm
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KUVA 15. Lyhyet sairauspoissaolokerrat laskennallista vakanssia kohden vuosilta 2020–2021
toimialueittain.
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KUVA 16. Sairauspoissaolopäivät työntekijää kohden YO-sairaanhoitopiireissä 2017–2021.
Kaaviossa verrattu yliopistollisia sairaanhoitopiirejä sairauspoissaolopäivien määrässä työntekijää
kohden vuosien 2017–2021 välillä. Sairaanhoitopiirien välinen keskiarvo vuodelta 2021 merkitty
kuvaa sinisellä viivalla (16,4).

Sekä lyhyiden sairauspoissaolokertojen että sairauspoissaolopäivien
määrät lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna.
Samanlainen suunta on havaittavissa suurimmassa osassa yliopistollisia
sairaanhoitopiirejä.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että toimenpiteitä erityisesti lyhyiden
poissaolojen vähentämiseksi jatketaan.
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Tieteelliset julkaisut

Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Kasvu 2 %:a kansainvälisten vertaisarvioitujen
tiedejulkaisujen määrässä (erikseen JUFO-luokissa 1 ja
2-3 verrattuna viimeisen kolmen vuoden keskiarvoon.)
Pitkä:
Vakaasti nousujohteinen kasvu kansainvälisten
vertaisarvioitujen tiedejulkaisujen laadussa ja määrässä.

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 3-vuotisjakson julkaisujen perusteella. Tavoitteena on viittausten määrään 2
% kasvu edellisten kolmen vuoden keskiarvoon verrattuna.
Julkaisujen siteerausten määrä sairaanhoitopiiritasolla laski 6,0 %, joten tavoitetta ei
saavutettu. Toimialueittain esiintyi kuitenkin
suuria eroja. Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat yli 8 % toimialueella 5 sekä yhtymähallinnossa. Julkaisujen määrä laski vuodesta 2020 toimialueilla 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 sekä
palvelukeskuksessa.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Ei

Heikko

Tieteellisten julkaisuiden määrä
laski selvästi aiempiin vuosiin
nähden. Tähän yhtenä syynä
voidaan nähdä koronapandemian
aiheuttama tutkimustyön edellytysten
heikkeneminen.
Tarkastuslautakunta suosittelee, että
tutkimustoiminnan edellytyksiä pyrittäisiin
parantamaan, jotta tutkimusmäärät
saataisiin palautettua koronaepidemiaa
edeltävälle tasolle.
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4.5 Talousnäkökulma
Vuoden 2021 talousarviossa on viisi talousnäkökulmaan liittyvää
mittaria. Näistä sitovia ovat henkilöstökustannukset per DRGpiste, kustannukset per DRG-piste, investointien toteutuminen ja
tilikauden tulos. Ei-sitovana tavoitteena on jäsenkuntamyynnin
ulkopuolisen myynnin kasvu.

Henkilöstökustannukset per DRG-piste
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Potilashoidon työn tuottavuuden parantaminen verrattuna
edelliseen vuoteen.

Mittari on laadittu siten, että siinä tarkastellaan vuoden 2019 tasoon deflatoitujen palkkakustannusten suhdetta palvelutuotannon DRG-pistekertymään.
TAULUKKO 3. Henkilöstökustannusten DRG-pisteiden hinnat 2020 ja 2021 sekä niiden välinen muutosprosentti.

Henkilöstökustannukset per DRG-piste

2020

2021

Muutos %

Toimialue 1

255

220

-14

Toimialue 2

225

195

-13

Toimialue 3
Toimialue 4

270

280

4

340

330

-3

Toimialue 7

330

311

-6

PSHP ilman liikelait

289

276

-4,5

Vuoden 2021 deflatoidut henkilöstökustannukset nousivat 0,9 % verrattuna vuoteen
2020. DRG-pisteitä kertyi 5,7 % edellisvuotta
enemmän, mikä viittaa volyymikasvun ohella hoitojaksojen vaativuuden nousuun. Työn
tuottavuus nousi asetetun tavoitteen mukaisesti toimialueilla 1, 2, 4 ja 7. Toimialueen 3
tuottavuus laski. Asetetulla mittarilla ei kyetty
mittaamaan henkilöstötuottavuuden kehitystä toimialueilla 5, 7 ja 8, joista viimeksi mainitulta puuttui vertailutieto vuodelta 2020.

Henkilöstökustannukset per DRGpiste- mittarilla voidaan arvioida
henkilöstövoimavarojen tuottavuuden
kehitystä ottaen huomioon hoidon
vaativuudessa tapahtuvat muutokset.
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Kustannukset per DRG-piste
Valtuuston asettama tavoite

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Potilashoidon tuottavuuden parantaminen verrattuna
edelliseen vuoteen.

TAULUKKO 4. Kustannusten DRG-pisteiden hinnat 2020 ja 2021 sekä niiden välinen muutosprosentti.

Kustannukset per DRG-piste

2020

2021

Muutos %

Toimialue 1

627

622

-1

Toimialue 2

648

598

-8

Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 7
PSHP ilman liikelait

651

629

-3

723

678

-6

652

628

-4

664

628

-5

Potilashoidon tuottavuus parani kaikilla mittauksen piiriin kuuluvilla toimialueilla verrattuna edelliseen vuoteen. Eniten tuottavuus
parani toimialueella 2, jossa parannusta oli
kaikilla kolmella vastuualueella.

Kustannusten seuranta on hyvä ulottaa
edellistä vuotta pidemmälle aikajaksolle,
varsinkin koronapandemian vaikutusten
ollessa vielä näkyvissä. Poikkeusoloissa
kahden vuoden vertailujakso ei välttämättä
anna riittävää kuvaa kehityksen
suunnasta.
Potilashoidon tuottavuus parani, kuten oli
tavoitteeksi asetettu.

Investointien toteutuminen
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Hyvä

Pitkä:
Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei ylity.

Vuoden 2021 talousarviossa (ml. liikelaitos)
investointeihin varatut määrärahat olivat
yhteensä 66,9 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen mukaan investointeihin käytettiin 52,5
miljoonaa euroa. Määrärahoja jäi siten käyttämättä 14,4 miljoonaa euroa.

Talousarviossa investointiosan sitoviksi hankeryhmiksi oli merkitty 9 hankeryhmää, jotka
kaikki alittivat talousarviossa budjetoidut kustannukset.
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Tilikauden tulos
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on talousarvion mukainen
tai parempi.

Sitova tavoite

Toteutuminen

Kyllä

Tyydyttävä

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

TAULUKKO 5. Tilikauden tuloksen vertailu talousarvioon sekä niiden välinen poikkeama.

Tilikauden tulos (1 000 e)
Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus

Talousarvio

Tilinpäätös

Poikkeama

-1 343

12 448

13 791

772

1 066

294

4 405

2 029

-2 376

1 509

-216

-1 725

-82

23

105

247

247

0

-100

1 840

1 940

351

281

-70

-974

-734

240

Yhtymähallinto

14 820

1 610

-13 210

PSHP ilman liikelait

19 606

18 594

-1 012

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilikauden
2021 tulos ilman liikelaitosta ja ennen varausten ja rahastojen muutosta sekä laskennallisia eriä oli 18,6 miljoonaa euroa, joka oli
1,0 miljoonaa euroa tavoitetta vähemmän.
Liikelaitos huomioiden tilikauden tulos oli
21,6 miljoonaa euroa, joka ylitti talousarvion
tavoitteen 1,7 miljoonalla eurolla.
Tilikauden tulostavoitteesta jäivät toimialueet
3, 4, 8 sekä yhtymähallinto.

Huomattavimmat poikkeamat
talousarvioon nähden olivat
toimialueella 1 (+13,8 milj. euroa) ja
yhtymähallinnossa (-13,4 milj. euroa).
Toimialueen 4 tulos oli aikaisempiin
vuosiin verrattuna varsin hyvin
tasapainossa. Palvelut on tuotteistettu
ja hinnoiteltu entistä paremmin
kustannuksia vastaaviksi.
Asetettu tulostavoite toteutui
kuntayhtymätasolla kohtuullisesti.
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Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu
Valtuuston asettama tavoite
Lyhyt:
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä
vuodesta vähintään 2 %.

Sitova tavoite

Toteutuminen

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 nousi edellisestä vuodesta 8,1 %
yhteensä 12,8 miljoonaa euroa, joten tavoite
toteutui. Ulkokuntamyynnin ja muun myynnin
volyymi oli konserniyhtiöiden myynti mukaan
lukien yhteensä 162,9 miljoonaa euroa.

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen
myynnin kasvu näyttää palautuneen
koronaepidemiaa edeltäneelle kasvuuralle.
Palveluja 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, Tays Kehitysyhtiö ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö.
Tukisäätiöllä puolestaan on omistuksessaan
kolme kiinteistönhallintaa harjoittavaa tytäryhtiötä. Muita organisatorisesti ja kirjanpidollisesti eriytettyjä toimintoja ovat Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos sekä
taseyksikkönä toimiva Silmäkeskus.
Sairaanhoitopiirin osakkuusyrityksiä ovat
Tuomi Logistiikka Oy (47,9 %), Tullinkulman
Työterveys Oy (24,81 %), Monetra Pirkan-

maa Oy (27,83 %) ja Istekki Oy (32,5 %).
Osakkuusyritysten toimintaa ei tässä kohtaa
arvioida.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä,
että sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden
toiminnasta ja taloudesta raportoidaan
toimintakertomuksessa kattavasti.
Tilinpäätös antaa näin lukijalle realistisen
kuvan tytäryhtiöiden roolista osana
sairaanhoitopiirin palvelutoimintaa.

4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
Valtuusto asetti kokouksessaan 4.12.2020
kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle
seuraavat tavoitteet vuodelle 2021:
• Tilikauden yli-/alijäämä on vähintään
talousarvion mukainen
• Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle
suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta
• Sisäisen pääoman korko on 7 %
• Hinnat ovat kilpailukykyiset
• Tuottavuus kasvaa
• Palvelujen laatu ja saatavuus vastaavat
asiakkaiden vaatimuksiin
Liikelaitokselle asetettu sitova tulostavoite
toteutui. Tilikauden tulos oli 2,8 milj. euroa
ylijäämäinen ylittäen asetetun tulostavoitteen
3,2 milj. eurolla. Hyvän tuloksen taustalla
ovat tutkimusmäärien kasvu, tutkimusten
painopisteen siirtyminen aikaisempaa kalliimpiin tutkimuksiin sekä palveluihin tehdyt
hinnantarkistukset. Myös koronatukia saatiin.

Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvoi edellistä vuodesta 22,3
prosenttia, joten valtuuston asettama sitova
tavoite toteutui.
Talousarviossa esitetty tavoite 7 % sisäisen
peruspääoman korosta toteutui. Liikelaitos
maksoi sisäisen peruspääoman korkoa 0,4
milj. euroa.
Hintojen kilpailukykyisyyttä ei voida suoraan
arvioida. Liikelaitos osallistui yliopistosairaaloiden hintakorivertailuun vuonna 2021. Vertailussa tuotteet eivät olleet kuitenkaan yksiselitteisesti samoja ja siten vertailukelpoisia.
Saman sisältöisten tutkimusten todettiin olevan hinnaltaan kilpailukykyisiä. Lääkekustannuksissa saavutettiin eri syistä johtuen
noin 3 milj. euron kustannushyöty vuoden
2021 aikana.
Liikelaitoksen yksiköistä ainoastaan verisuonikeskuksen
tuottavuutta
mitataan
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BSC-mittariston avulla. Mittariston mukaan
verisuonikeskus saavutti sille asetetut tuottavuustavoitteet.
Liikelaitoksen palvelujen laatu ja saatavuus
vastasivat asiakkaiden vaatimuksiin mitattuna sairaanhoitopiirin käyttämällä palvelukokemusmittarilla.
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos
käyttää suunnittelussaan ja raportoinnissaan soveltuvin osin sairaanhoitopiirin
yhteistä mittaristoa. Johtokunta ei aseta liikelaitokselle erikseen sitovia tavoitteita.
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Liikelaitoksen BSC-mittariston tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
TAULUKKO 6. Liikelaitoksen BSC-mittareiden toteutuminen.

Toteuma

Tavoite
Palvelukokemus
Ennakoimaton hoitojakson
uusiutuminen
Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa

Hyvä

Turvallisuuskulttuuri
Kehityskeskustelut

Palvelukokemustavoite toteutui. 97 prosenttia vastanneista antoi arvosanan 4-5.
Vastausmäärä oli vähäinen.

Hoitoalan ohjattu harjoittelu

Kuntamyynnit toteutuivat 95 prosenttisesti, mikä johtui koronaviruspandemian
aiheuttamasta toiminnan supistumisesta.
Myöskään hinnat eivät olleet kustannusvastaavia. Mittari on käytössä vain Verisuonikeskuksessa.

Tilikauden tulos

Turvallisuuskulttuurimittarin (”minulla olisi
turvallinen olo jos, jos minua hoidettaisiin
täällä/yksikössäni potilaana”) tulos oli 56
%, mikä oli 1 prosenttiyksikön yli tavoitteen.

Sairauspoissaolopäivät
Kustannukset/DRG-piste
Kuntamyyntien toteutuminen

Tyydyttävä Työntekijän kokemus

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
15D-mittarin käyttöönotto
Etävastaanottojen käyttö

Heikko

Kehityskeskustelujen toteuma oli 91 %
(vuonna 2020: 80 %). Tulos ylitti tavoitteen
yhdellä prosenttiyksiköllä.

Täydennyskoulutus
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Henkilöstökustannukset /DRG-piste
Lääketieteen opiskelijoiden kliinisen
vaiheen opiskelu
Tieteelliset julkaisut

Liikelaitos saavutti valtuuston asettamat tavoitteet.
Liikelaitoksessa seurataan myös sairaanhoitopiirille asetettuja BSC-mittariston
tavoitteita oman toiminnan kehittämisessä. Näistä valtuustoon nähden sitovista
tavoitteista liikelaitos saavutti seuraavat: palvelukokemus, hoitoon pääsy
kiireettömässä hoidossa, kehityskeskustelut, kustannukset per DRG-piste sekä
tilikauden tulos.
BSC- mittarin sitovista tavoitteista jäivät toteutumatta: hoitoon pääsy kiireellisessä
hoidossa ja etävastaanottojen käyttöönotto sekä henkilöstökustannukset per DRGpiste.
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4.6.2 Silmäkeskus
Taseyksikkönä toimivan Silmäkeskuksen
palvelujen kysyntä kasvoi 2 % edellisvuoteen
verrattuna, mutta jäi kuitenkin koronapandemian vuoksi vielä vuoden 2019 tasosta.

toslääkkeiden kustannukset nousivat 5 %
edellisvuoteen verrattuna. Pistoslääkekustannukset ovat pysyneet kurissa käytettyjen
lääkeaineiden huolellisella valinnalla.

Avohoitokäyntien määrä lisääntyi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Silmäleikkauksia
tehtiin 17 % edellisvuotta enemmän. Kroonisista silmäsairauksista kärsivien potilaiden
määrä on kasvussa, mikä lisää avohoitokäyntien määrää. Silmäkeskuksen kokonaispotilasmäärät ovat kasvaneet aiempia arvioita nopeammin.

Glaukoomapotilaiden hoidon ruuhkautumista
on saatu purettua uusilla toimintamalleilla ja
lisätöiden avulla.

Ikärappeumapotilaiden pistoshoidot kasvoivat 11 % edellisvuoteen verrattuna. Pis-

Silmäkeskuksen tuottavuus pysyi hyvällä
tasolla poikkeusoloista huolimatta.
Tilikauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa
talousarviota parempi.

4.6.3 Coxa Oy
Coxa-konsernin muodostavat emoyhtiö
Coxa Oy sekä tytäryhtiö Tekonivelsairaala
Coxa Oy.
Coxa Oy:lle määritellyt toiminnan ja talouden
tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
• Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
• Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
• Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle
suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta
• Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen
mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %)
Yhtiön tulos ennen veroja oli 9,3 milj. euroa,
joten valtuuston asettama tulostavoite ylitettiin 6,3 miljoonalla eurolla. Hintoja ei muutettu vuonna 2021, joten myös hintoja koskeva
tavoite saavutettiin. Muu kuin Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin
alueelle
suuntautuva
myynti kasvoi edellisestä vuodesta. Sairaan-

hoitopiirin ulkopuolinen myynti kasvoi 4,5
milj. euroa (17 %). Asiakastyytyväisyyttä
kuvaavan NPS-mittarin tulos oli keskimäärin
96, mikä oli selvästi yli tavoitteeksi asetetun
90:n.
Vuonna 2021 tehtiin leikkauksia 13,6 % edellisvuotta enemmän. Lähetteistä 54 % oli Pirkanmaan ulkopuolelta ja 42,7 % tuli vapaan
hoitopaikan valinnan perusteella.

Coxa Oy:n taloudellinen asema pysyi
vahvana. Yhtiön tilikauden 2021 voitto oli
7,5 miljoonaa euroa.
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4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy
Valtuuston Fimlab Laboratoriot Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
vuodelle 2021 olivat:
• Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
• Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
• Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta
in-house-asiakkuuksia lisäämällä
• Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys
toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite:
keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)
• NPS-mittari otetaan käyttöön 1.6.2021
mennessä
Yhtiön tulos ennen veroja oli 29,7 milj. euroa,
joten tulos tulostavoite ylittyi peräti 26,7 miljoonalla eurolla. Hintojen kokonaistasoa ei
nostettu. Yhtiön markkinaosuus nousi ja in
house-asiakkuudet lisääntyivät, yhtiön teh-

tyä laboratoriotoiminnasta kaupat Vaasan
sairaanhoitopiirin kanssa.
Potilasasiakkaiden
asiakastyytyväisyyslukema 3,7 ylitti tavoitteen. NPS-mittari otetiin
käyttöön.
Yhtiön liikevaihto oli 203,2 milj. euroa (174,0
milj. euroa v. 2020), missä on kasvua 16,8 %.
Liikevaihdon kasvu johtui Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyistä liiketoimintakaupoista ja koronapandemian aiheuttamasta
lisääntyneestä testaustarpeesta.

Yhtiön taloudellinen asema vahvistunut
selvästi tilikauden 2021 aikana.

4.6.5 Tays Sydänkeskus Oy
Valtuuston TAYS Sydänkeskus Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
vuodelle 2021 olivat:

Asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-indeksi oli keskimäärin 96, mikä ylittää selvästi
tavoitteeksi asetetun tunnusluvun 90.

• Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
• Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
• Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle
suuntautuva myynti kasvaa edellisestä
vuodesta
• Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen
mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %)

TAYS Sydänkeskus -konsernin liikevaihto
oli 115,9 milj. euroa, missä on kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 21,2 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääasiassa 1.2.2021
hankittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
kardiologinen toiminta. Konsernin tilikauden
tulos 3,2 milj. euroa oli samaa luokkaa kuin
vuonna 2020.

TAYS Sydänkeskus Oy:n tulos ennen veroja
oli 3,9 milj. euroa (3,97 milj. euroa), mikä ylittää valtuuston asettaman tavoitteen. Hintoja
ei vuoden aikana nostettu, kuten tavoitteeksi
oli asetettu. Toiminnan volyymi kasvoi vuoteen 2020 verrattuna pääosin PSHP:n ulkopuolisen myynnin kautta. Myynti muille kuin
jäsenkunnille kasvoi 20,3 milj. eurolla (61 %).
Kasvu oli peräisin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kardiologian toiminnan fuusioitumisesta osaksi Sydänsairaalakonsernia.

TAYS Sydänkeskuksen sairaalapotilaiden
keskimääräinen hoitoaika lyheni selvästi.
Potilaiden kokema tyytyväisyys palveluihin
säilyi hyvällä tasolla. Tutkimusten ja hoitojen
odotusajat olivat vuoden lopulla lähes asetettujen tavoitteiden mukaiset. Hoitotakuun
ylityksiä ei vuonna 2021 ollut.

TAYS Sydänkeskuksen toiminta jatkoi
toimintaansa vakaasti saavuttaen
valtuuston sille asettamat tavoitteet.
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4.6.6 Tays Kehitysyhtiö Oy
Tays Kehitysyhtiö Oy:lle määritellyt toiminnan
ja talouden tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
• Tulos (ennen veroja) on nollatulos
• Saavutetaan hankinnoissa, asiakaspalveluprosesseissa ja koulutuksessa
yhteisesti muiden omistajien kanssa
asetetut tavoitteet
Kehitysyhtiön tilikauden tulos oli 126 tuhatta
euroa. Keskeiset tavoitteet osakkaiden yhteisestä hankintastrategiasta, hankintojen yhtenäistämisestä ja innovatiivisista hankinnoista
toteutuivat. Tays Kehitysyhtiö Oy:n osakkaita
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi ovat
Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.
Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseksi yhtiössä valmistui reaaliaikainen sähköinen NPS-konsepti jatkuvan palautteen
keräämiseksi. Konsepti on jo otettu käyttöön
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja tullaan
ottamaan vaiheittain käyttöön myös muissa
omistajasairaanhoitopiireissä.

Yhtiössä laadittu kaikki omistajien kanssa
sovitut selvitykset ja konseptit. Yhtiö tuki osapuolten hankintojen yhdenmukaistamista ja
yhteishankintojen lisäämistä. Vuonna 2022
odotetaan yhteishankintojen kasvavan merkittävästi ja hankintakäytäntöjen yhtenäistyvän.
Lääkäri-, hoito- ja erityishenkilöstön koulutuksen kehittämisessä laadittiin pidemmän
aikavälin henkilöstö- ja koulutustarvearviot ja
kehitettiin opetusta.
Yhtiössä on rakennettu Osaajapooli-toimintamalli, jonka tarkoituksena on helpottaa
lääkärihenkilöstön työpanosten liikkuvuutta
yhteistyösairaanhoitopiirien välillä.

Kehitysyhtiö saavutti tavoitteensa.
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4.6.7 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle määritellyt toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2021 olivat:
• Säätiö tukee terveystieteellistä tutkimusta
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa
ja sen konserniyhtiöissä
• Säätiön varoja sijoitetaan tuottavasti
maltillisella riskitasolla
• Säätiön omistamien kiinteistöjen kunto
säilyy ja vuokratasoa arvioidaan
säännöllisesti
• Säätiön vastaanottamia lahjoitus- ja
testamenttivaroja kohdennetaan lahjoittajien määräämiin tarkoituksiin ja
raportointi vastaanotetuista varoista
suoritetaan sovitun aikataulun ja viranomaismääräysten mukaisesti
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.
Tays tukisäätiö tuki terveystieteellistä tutkimusta rahoittamalla tutkimustoimintaa 350
tuhannella eurolla. Rahoitusta myönnettiin
30 hakijalle.

Tukisäätiöllä on sijoituksia 3,7 miljoonan
euron edestä. Sijoituskohteita ovat osakkeet,
korkosijoitukset ja kiinteistörahastot. Säätiö
omistaa Tampereen yliopistolle vuokratun
Arvo 1 -rakennuksen. Tays tukisäätiö omistaa myös henkilökunnalle vuokrattavia asuntoja hallinnoivien kiinteistöosakeyhtiöiden
osakkeita. Säätiön hallitus on saanut selonteon kiinteistöjen kunnosta ja vuokratasoista.
Tukisäätiö myönsi lahjoitus- ja testamenttivaroista avustuksia yhteensä 892,7 tuhatta
euroa. Lahjoitusvarojen käytöstä raportoitiin
annettujen määräysten mukaisesti. Henkilökunnan koulutukseen myönnettiin avustuksia ja apurahoja aikaisemman käytännön
mukaisesti. Koronaepidemian vuoksi koulutusavustuksien ja -apurahojen kysyntä oli
kuitenkin vähäistä.
Säätiön tilikauden tulos oli 323 tuhatta euroa.

Vakavarainen Tampereen yliopistollisen
sairaalan tukisäätiö on saamiensa
lahjoitusten turvin ja sijoitustoimintansa
tuottamilla tuotoilla tukenut merkittävästi
sairaanhoitopiirin toimintaa, parantanut
potilaiden ja omaisten viihtyvyyttä sekä
tukenut sairaanhoitopiirin henkilökunnan
ammattitaidon kehittämistä.
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5. Sisäinen valvonta
Kuntalain 23 §:n mukaan kuntayhtymän
hallitus vastaa muun muassa hallinnosta ja
taloudenhoidosta. Sairaanhoitopiirin hallitus
on 17.12.2013 hyväksynyt päivitetyn ohjeen
”Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä”.
Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa
hallitus.
Ohjeessa korostetaan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävää osana päivittäistä
johtamista. Vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on hallituksen lisäksi
jokaisella tilivelvollisella ja esimiehellä.
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline,
jolla pyritään varmistamaan, että
• toiminta on tehokasta, päämäärätietoista
ja tuloksellista,
• omaisuus on turvattu,
• informaatiojärjestelmissä ja päivittäisviestinnässä tuotettu tieto on avointa,
luotettavaa ja ajantasaista,
• lainsäädäntöä ja sovittuja toimintaohjeita
noudatetaan ja
• virheitä, väärinkäytöksiä ja erehdyksiä
ehkäistään.

Esimiehen on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi havaitessaan
lainsäädännön, muiden sääntöjen, ohjeiden
ja päätösten vastaista tai muutoin tehotonta
tai epätarkoituksenmukaista toimintaa.

Sisäisen valvonnan ohje korostaa myös
työntekijän vastuuta. Jokainen työntekijä
vastaa osaltaan vaaratilanteiden ja
riskien tunnistamisesta, ehkäisemisestä
ja arvioinnista omissa tehtävissään.
Työntekijä on velvollinen huolehtimaan,
ettei sairaanhoitopiirin omaisuutta katoa,
se pidetään kunnossa, sitä käytetään
ja hoidetaan taloudellisesti sekä
tarkoituksenmukaisesti.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että
palkanlaskennan sisäinen valvonta
järjestetään tilintarkastajan esittämällä
tavalla.
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6. Muut havainnot
Tarkastuslautakunta esittää seuraavissa kappaleissa eräitä vuonna 2021 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 heikkeni vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Kehitys oli samansuuntainen myös muissa yliopistosairaaloissa.

Episodituottavuuden kehitys
yliopistosairaaloissa 2016-2020

Tuottavuus on toiminnan tuotoksen ja sen
aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välinen suhde. Panoksina on käytetty sairaalan
tai sen erikoisalan hoitotoiminnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

102
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Indeksi

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.
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KUVA 17.Yliopistollisten sairaaloiden episodituottavuuden
kehitys vuosina 2016-2020.
Lähde: THL, Tilastoraportti 6/2022

Episodituottavuus yliopistosairaaloiden
somaattisilla erikoisaloilla vuonna 2020
Taysin sijoitus yliopistosairaaloiden välisessä
tuottavuusvertailussa on edelleen keskimääräistä parempi. Vuonna 2020 Taysin episodituottavuus oli yliopistosairaaloista toiseksi
paras yhdessä TYKS:in kanssa ja 2 prosenttiyksikköä parempi kuin yliopistosairaaloissa
keskimäärin. Vuotta aikaisemmin sijoitus oli
samaa tasoa.
Taysin
erikoissairaanhoidon
deflatoidut
kustannukset ovat nousseet hieman muita
yliopistosairaaloita nopeammin. Menojen
kasvu ei ole toistaiseksi vaikuttanut Taysin
sijoituksessa yliopistosairaanhoitopiirien välisessä tuottavuusvertailussa.
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KUVA 18. Episodituottavuudesta yliopistosairaaloiden
somaattisilla erikoisaloilla vuonna 2020. Lähde: THL,
Tilastoraportti 6/2022
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Erikoissairaanhoidon deflatoidut
kustannukset ja palvelutuotannon
kehitys 2016-2020

125

THL:n selvityksen mukaan Taysin deflatoidut kustannukset nousivat vuosien
2016–2020 välisenä aikana 17,8 % ja
painotettujen episodien määrä (= tuotos) samaan aikaan 13,0 %. Vuoden
2020 deflatoidut kustannukset olivat
3,2 % edellisvuotta suuremmat. Painotettuja episodeja kertyi vastaavasti
1,5 % edellisvuotta vähemmän.
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KUVA 19. Yliopistosairaaloiden erikoissairaanhoidon deflatoitujen kustannusten vertailu. Lähde: THL, Tilastoraportti
6/2022
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Deﬂatoidut kustannukset indeksi, lähtövuosi=100
Painotetut episodit indeksi, lähtövuosi=100

KUVA 20. Erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannuksien ja
palvelutuotannon kehitys vuosina 2016-2020 Taysin osalta.
Lähde: THL, Tilastoraportti 6/2022

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen laatimassa yliopistosairaanhoitopiirien
vuoden 2020 tietoihin perustuvassa tuottavuusvertailussa
edelleen hyvällä tasolla.
Palvelutuotannon notkahdus vuonna 2020 heikensi ainakin
tilapäisesti pidemmän aikavälin tuottavuuskehitystä.
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6.2 Terveyden edistäminen

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ohella terveydenhuoltoon luetaan kuuluvaksi myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Terveyden edistämisen tarkoituksena on
kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn
lisääminen sekä terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Terveyden edistäminen on tietoista
terveyden ja hyvinvoinnin taustatekijöihin
vaikuttamista. Sen kohteena voivat olla elintavat, elämänhallinta, elinolot ja elinympäristö sekä palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden saatavuus.
Myös erikoissairaanhoidon tulee osana terveydenhuoltoa edistää ja ylläpitää väestön
terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä
sekä sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa
eri väestöryhmien välisiä terveyseroja.
Sairaanhoitopiirin velvollisuus on tukea
perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä
ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden,
kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.
Sairaanhoitopiirin on päätöksenteossaan ja
ratkaisujen valmistelussa otettava huomioon
tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
Vaikka suuri osa terveyden edistämiseen
tähtäävistä toimista on kuntien vastuulla,
myös sairaanhoitopiirillä on velvollisuus pyrkiä omilla toimillaan edistämään asukkaiden
terveyttä ja hyvinvointia. Valitettavasti tämä
tavoite ei ole näkynyt kovin selkeästi sairaanhoitopiirin strategiassa tai päätöksenteossa.

Sairaanhoitopiirissä toimii perusterveydenhuollon yksikkö, jonka tehtävänä on edistää
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä muun muassa koordinoimalla alueellista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Sairaanhoitopiirin valtuusto
perusti jo vuonna 2009 silloiselle yleislääketieteen vastuualueelle terveyden edistämisen ylilääkärin viran toimeksiantona toimia
Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen kokonaisuuden koordinaattorina ja asiantuntijana.
Vaikka perusterveydenhuollon yksikkö on
vuosien ajan tehnyt jäsenkuntien kanssa
ansiokasta työtä, ei terveyden edistäminen
ole saanut sairaanhoitopiirin omassa toiminnassa ansaitsemaansa painoarvoa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma olisikin saatava entistä kiinteämmäksi osaksi erikoissairaanhoitoa. Terveyden
edistämiseen panostaminen on kannattavaa
myös kustannusten hallinnan näkökulmasta,
mikäli sairastavuutta eri toimenpitein kyetään
vähentämään. Erikoissairaanhoidossa työskentelevillä terveydenhuollon ammattilaisilla on varmasti paljon annettavaa terveyden
edistämistyössä, kunhan voimavarat vain
osataan ottaa oikealla tavalla käyttöön.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että vuonna
2011 laadittu Pirkanmaan alueellinen
terveyden edistämisen suunnitelma päivitetään
ja selvitetään samalla, tulisiko terveyden
edistämistä painottaa sairaanhoitopiirin
toiminnassa nykyistä enemmän ja miten
sairaanhoitopiirin toimialueet voisivat omalla
toiminnallaan tukea terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen tavoitteita.
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7. Yhteenveto
Vuoden 2021 talousarviossa on esitetty 24 tavoitetta, joista valtuuston asettamia sitovia tavoitteita on 13 kappaletta.
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti.

TAULUKKO 7. Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen.

Toteuma

Sitova tavoite
Palvelukokemus
Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa

Hyvä

OmaTays-rekisteröintien määrä
Henkilöstökustannukset per DRG-piste
Kustannukset per DRG-piste
Investointien toteutuminen
15D-mittarin käyttöönotto
Kehityskeskustelut

Tyydyttävä Tutkimusrahoitus
Tilikauden tulos

Heikko

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Etävastaanottojen käyttö
Työntekijäkokemus

TAULUKKO 8. Tavoitteiden arviot ja saavuttamisrajat.

Tavoitteelle annettu arvio

Tavoitteiden saavuttamisrajat

Hyvä

Tavoite on saavutettu

Tyydyttävä

Vaatii korjaavia toimenpiteitä

Heikko

Vaatii runsaasti korjaavia toimenpiteitä
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