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

Varajäsen
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 2020 koskevia kokouksia oli 11 kpl. Kokoukset järjestettiin pääsääntöisesti ns. hybridimallilla siten , että niihin on voinut osallistua joko fyysisesti läsnä ollen tai etäyhteydellä.
Kaksi kokousta järjestettiin kokonaan sähköisenä.
Vuoden 2020 lopulla aloitettiin kuntayhtymän tilikausien 2021 -2022 til intarkastajan valinnan
valmistelu , mitä käsiteltiin tarkastuslautakunnan kahdessa kokouksessa .
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 2020 koskevien kokousten aiheita ja arvioinnin kohteita olivat mm. johtoryhmän raportointi, tarkastuslautakunnan työohjelma , toimialueen 5 toiminta ,
pääluottamusmiesten kuuleminen , vaaratapahtumien torjuminen ja selvittäminen , sairaanhoitopiirin viestintä ja julkisuuskuva , etupihahankkeen taloudellinen loppuselvitys, hallituksen
selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta, konserniohjaus ja -valvonta , Coxa Oy:n
toiminta , Fimlab Oy:n toiminta , Sydänkeskus Oy:n toiminta , tilinpäätös 2020 ja työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen sekä viimeksi mainittuun liittyen kirjelmän laatiminen hallitukselle
mahdollisia toimenpiteitä varten .
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 2018-2020 tilintarkastajaksi KPMG Oy:n.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT, HT Esko Säilä . Avustavana tilintarkastajana
toimi JHT, KHT Päivi Rintala. Vastuunalainen tilintarkastaja on ollut kutsuttuna lautakunnan
kokouksissa ja raportoinut lautakunnalle tilintarkastuksen etenemisestä ja oleellisista tarkastushavainnoista .
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Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen yksikkö, jonka tehtävänä
on valmistella tarkastuslautakunnan päätettävät asiat, avustaa tilintarkastajaa hallinnon ja
talouden tarkastuksessa sekä suorittaa kuntayhtymän hallinnon ja talouden jatkuvaa tarkastusta .
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu sairaanhoitopiirin internet-sivulla.
Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustivat tarkastaja Kati Keskinen ja tarkastusjohtaja
Jarmo Paananen , JHTT, joka toimi myös tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä . Tarkastuslautakunnan teknisenä sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Katri Lindberg .

2. Sairaanhoitopiirin strategia ja sen siirtäminen käytäntöön
Vuoden 2020 talousarvio oli valmisteltu valtuuston lokakuussa 2015 hyväksymän ja vuoteen
2025 voimassa olevan strategian pohjalta .
Strategian perustana on potilaan ja asiakkaan hyvä palvelukokemus sekä turvallinen ja laadukas hoito.
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
Kullekin tavoitteelle on määritelty 3-4 toimenpidettä ja mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista
seurataan .
Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion valtuusto kokouksessaan 9.12.2019 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 2020 talousarviossa on esitetty 26 toiminnallista ja taloudellista tavoitetta, joista
valtuusto on asettanut sitoviksi 9. Mittarista on laadittu vastaamaan sairaanhoitopiirin strategiaa ja sitä on muokattu jonkin verran edellisvuodesta .
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Palvelukokemus

Johtaminen

Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa

Omistajaohjaus

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa

Kuntamyyntien 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 talousarviossa määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:
Sisäisen peruspääoman korko 7 %
Tilikauden ylijäämä on vähintään talousarvion mukainen
Ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta
Valtuusto oli asettanut myös tytäryhtiöille toiminnan ja talouden tavoitteet.
Coxa Oy:lle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat:
Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
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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 2020
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)
Tays Sydänkeskus Oy:lle määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020
olivat:
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 % , "kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi , jos hän tarvitsee
hoitoa sydänsairauksiin")
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle ei ollut asetettu toiminnallisia tai taloudellisia
tavoitteita vuodelle 2020.

3. Hallituksen antama lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin
Sairaanhoitopiirin hallitus antoi 21 .9.2020 lausuntonsa vuoden 2019 arviointikertomuksessa
esitetyistä havainnoista. Valtuusto käsitteli hallituksen lausunnon kokouksessaan
12.10.2020.
Hallitus toteaa lausunnossaan , että sairaanhoitopiirillä on käytössä liikaa mittareita ja toisaalta mittareita, jotka eivät riittävästi kuvaa onnistumista tai strategian toteutumista. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että mittaristoa aika ajoin päivitetään , kuten on aikaisemminkin suositeltu . Myös ajatus fokusoinnista mittariston painotuksia muuttamalla eri vuosina
on kannatettava .
Tarkastuslautakunta suositteli , että palvelukokemusmittauksessa hyödynnettäisiin erilaisia
teknisiä alustaja , kuten tablettitietokoneita ja älypuhelinsovelluksia, jotta vastausmääriä saataisiin kasvatettua. Hallituksen mukaan palvelukokemusmittaria integroidaan OmaTaysin
kautta toteutettavaksi. Samoin kyselyn toteuttamista sähköisiä älylaitteita hyödyntäen kehitetään . Palvelukokemuksen mittaustapaa ollaan muuttamassa ottamalla käyttöön NPS-mittaus . Uudistusten tavoitteena on vastausprosentin kasvattaminen sekä tulosten vertailukelpoisuuden parantaminen eri palvelutuottajien kesken . Asiakaskokemuksen mittaamisessa
ollaan menossa tarkastuslautakunnan toivomaan suuntaan .
Tarkastuslautakunta suositteli , että erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten välistä yhteistyötä pyrittäisiin parantamaan ja tämän yhteistyön toimivuudelle luotaisiin toimiva seuranta-
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ja arviointimenettely. Hallitus toteaa lausunnossaan , että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuolloin toimijoiden välillä on runsaasti eri yhteistyöfoorumeita , jotka toimivat hyvinä
yhteistyön parantamisen ja tiedonkulun välityskanavina . Lisäksi on osapuolten yhteistyönä
rakennettu yli 50 hoitoketjua. Muita yhteistyön muotoja ovat alueelliset koulutustilaisuudet.
Tärkeä yhteistyön muoto ovat myös eri alojen asiantuntijoista koostuvat yhteistyöverkostot,
joita on yhteensä noin 20 kappaletta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä , että eri asiantuntijafoorumeiden tekemää työtä hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti.
Hallitus toteaa lausunnossaan , että kiireisen hoidon oikea-aikainen saatavuus on erikoissairaanho idon keskeisimpiä tehtäviä. Tässä mielessä on huolestuttavaa, että kiireelliseen hoitoon pääsyn trendi on viime vuosina ollut laskeva. Ratkaisuksi hallitus esittää eräiltä osin
(toimialueet 2, 3 ja 8 sekä Tays Sastamala) hoitoprosessin ja sen resursoinnin kriittistä tarkastelua .
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2019 arviointikertomuksessaan selvitettäväksi , mistä johtuu kehityskeskustelujen määrän lasku lähes kaikilla toimialueilla . Kehityskeskustelujen suhteellinen toteuma on pudonnut 86 %:sta 77 %:tiin kahdessa vuodessa .
Hallituksen lausuntoa varten kehityskeskustelujen vähentymisen syitä on selvitetty varsin
perusteellisesti pohtien samalla , miten järjestelmää voitaisiin kehittää . Parannusehdotuksina
mainittiin mm. työyksikön kehityskeskustelujen aikatauluttaminen koko vuoden ajalle, kehityskeskustelujen kattavampi kirjaaminen (mukaan lukien ryhmäkehityskeskustelut) , määräaikaisen henkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen tilastointi jne.
Vuoden 20 19 arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota palkkamenojen 9 milj. euron talousarvioylitykseen . Tarkastuslautakunta toivoi , että hallitus analysoisi palkkamenojen ylityksen syyt ja ryhtyis i tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin . Hallitus anto i seikkaperäisen selvityksen toimialueiden 4, 7, ja 8 palkkabudjetin ylityksistä .
Keinona henkilöstön palkkamenojen hallitsemiseksi esitettiin mm. eri ammattiryhmien vuosilomien ja toiminnan parempi yhteensovittaminen ja sisäisten sijaisten parempi organisointi
toimialuetasolla . Myös oman lääkärihenkilön riittävyyden katsottiin auttavan palkkamenojen
hillinnässä. Muita esitettyjä toimenpiteitä ovat muun muassa tehtävien uudelleen kohdennukset ja järjestelyt sekä niiden myötä henkilöstön vähentäminen , ylimääräisten päivystysvuorojen vähentäminen (erilliskorvauksia vähentävä) , vuodeosaston sulku ja entistä tarkempi hoitohenkilöstön työvuorosuunnittelu .
Tarkastuslautakunta toivoi vuoden 2019 arviointikertomuksessa , että UNA-hanketta valmisteltaessa otetaan huomioon myös laaturekisterien rakentamiseen ja ylläpitämiseen liittyvät
tietotarpeet sekä tarpeen mukaan hyödynnettäisiin myös olemassa olevaa laaturekisterien
asiantuntemusta . Hallituksen mukaan UNA-yhteistyön kautta tuotantopilotoinnissa oleva
UNA-ydin tulee jatkossa helpottamaan eri järjestelmien integroimista keskenään. Hallituksen
lausunnossa todetaan myös, että lääkäreiden näkemys on tärkeä huomioida näissä hankkeissa.

Tarkastuslautakunta toteaa , että vuoden 2019 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

Johtaminen

1

Ei

Lyhyt:
Toimialueella painotettu keskiarvo yli 3,5

Tyydyttävä

Pitkä :
Sairaanhoitopiirin johtaminen on ammattitaistoista ja
korkeatasoista

l

--~---~--~

Vuoden 2020 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 yli 3,5. Tavoitetasoa ei vuonna 2020 saavutettu , koska sairaanhoitopiiritasoinen toteuma oli 2,6. Painotettuun keskiarvoon ei ole laskettu investointien toteutumista .
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KUVA 1. Johtamisen toteutuneet keskiarvot. Vihreällä merkitty tavoitetaso ja punaisella sairaanhoitopiiritasoinen keskiarvo .
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Sairaanhoitopiiritasoinen toteutuma oli tyydyttävä. Johtamisessa onnistuivat
parhaiten toimialue 6 saaden 5, 1 pistettä. Muita tavoitteeseen päässeitä olivat
toimialue 1, yhtymähallinto , kuvantamisliikelaitos sekä palvelukeskus. Muut toimialueet, jäivät tavoitteesta.
Pisteen arvo nousi vuodesta 2019 (1 ,9) vuoden 2020 (2,6).

Omistajaohjaus (konserniyhtiöiden sisäinen ohjaus)

Sairaanhoitopiirin antaman konserniohjauksen seuranta:

Ei

Hyvä

Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden (Coxa Oy, Tays Sydänkeskus Oy, Fimlab Laboratoriot Oy) asetetut tulostavoitteet toteutuvat ja lisäksi Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n jäsen kuntien palvelutilaukset eivät
ylity.
Sairaanhoitopiirin valtuuston tytäryhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat.
L_

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 2020 yhteenlaskettu toteuma oli 30 miljoonaa euroa.
Asetetut tavoitteet toteutuivat 100-prosenttisesti.
Asiakastyytyväisyys oli kaikilla tavoitteen mukainen . Myös hintataso pysyi vuoden 2019 tasolla . Coxa Oy ja Tays Sydänkeskus Oy lisäsivät sairaanhoitopiirin ulkopuolelle suuntautuvaa myyntiään sekä Fimlab Laboratoriot Oy kasvatti tavoitteen mukaisesti markkinaosuuttaan asiakkuuksia lisäämällä, kun Vaasan sairaanhoitopiiri liittyi in-house asiakkaaksi.

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 7 852 vastaukseen . Vuonna 2019
vastauksia saatiin 12 tuhatta kappaletta ja vuonna 2018 yli 20 tuhatta kappaletta. Palvelukokemusmittarissa on erottelevana tekijänä huonojen arvioiden osuus . Arvosanojen 4 ja 5 tavoitetaso oli 95 %.
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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 .
\

(

--------------~-----

-

-

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)

1

\

\

\

1

\

- - - - - - - - - - --------- - - - -

Kyllä

1

Hyvä

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

Tyytyväisyys saatuun palveluun oli pääosin hyvällä tasolla . Tavoitteesta jäi ainoastaan toimialue 5. Toimialueen 5 (psykiatria) kohdalla alhaisempien arvosanojen syynä voi olla osin
toiminnan luonne.
Edellisvuoteen verrattuna tulostaan ovat parantaneet toimialue 1 ja toimialue 8.
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.
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KUVA 2. Potilaiden palvelukokemuksesta antamat arvosanat 4 tai 5 asteikolla 1-5,
vuodet 2018-2020. Kaaviossa tavoitetaso on merkittynä vihreällä.
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Potilaiden palvelukokemusmittauksessa saatujen vastausten määrä väheni yli
kolmanneksella vuoteen 2019 verrattuna ja vuoteen 2018 verrattuna vastausmäärä on pudonnut 61 %.
Vuoden 2022 talousarvissa on suunniteltu otettavaksi käyttöön NPS -mittari ,
jonka käyttöönoton myötä asiakastyytyväisyyttä voidaan verrata myös eri yliopistosairaaloiden kesken.

Kuntamyyntien toteutuminen

Lyhyt:
Kuntamyyntiarviot toteutuvat tilaajittain sairaanhoitopiiritasolla ja tuottajittain toimialuetasolla suunnitelman
mukaisesti.

Ei

Tyydyttävä

Pitkä:
Palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa.

-------

- - --

Vuodelle 2020 ei sairaanhoitopiirin ja kuntien välille solmittu palvelusopimuksia. Jäsenkuntia
laskutettiin tilikauden aikana toteutuneen palveluiden käytön mukaan. Kuntakohtaisten
myyntiarvioiden toteumista seurattiin edelleen kuten palvelusopimuksiakin 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.
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KUVA 3. Kuntamyyntien toteumaprosentti tuottajittain (toimialueittain) vuosilta 2018-2020.
vertailuna käytetty korjattua talousarviota . Tavoitetasot, joiden välillä tavoite toteutuu , on
merkitty vihreillä viivoilla . TA YS Sastamalan ja TAYS Valkeakosken myynnit on vuodesta
2019 lähtien laskutettu muiden toimialueiden kautta.
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Kuntayhtymätasolla palvelusopimukset alittivat jäsenkuntamyynnin tavoitteet neljällä prosenttiyksiköllä, kun edellisvuonna jäsenkuntamyynnit ylittyivät talousarvioidussa arvioidun
kuntamyynnin kolmella prosenttiyksiköllä.
Suurimmat alitukset olivat yhtymähallinnossa (18 prosenttiyksikköä) ja toimialueella 4 (7 prosenttiyksikköä).
Tilaus 2020

Toteuma

Toimialue 8
Yhtymähallinto

96 827
89138
101 154
97 438
42 827
41 500
75155
110 254

99 387
94 770
116715
98 864
43 652
39 366
61 820
105 945

PSHP ilman liikelait

654 293

660 521

Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue4
Toimialue 5
Toimialue 7

Toteuma %

103 %
106 %
115 %
101 %
102 %
95 %
82%
96%
101 %

Alkuperäisen talousarvion perusteena olleet erikoissairaanhoidon talousarviot tuottajittain jäsen kunnille sekä toteuman vertaaminen niihin vuoden 2020 vuoden osalta (alkuperäinen talousarvio s. 86 , tuottajittain jäsenkunnille) .

Kuntakohtaiset myynnit olivat lähellä alkuperäisen talousarvion lukuja.

Sisäisen palvelukyvyn toteutuminen

Lyhyt:
Hoidollisilla vastuualueille vähintään 80 %
vastaajista antaa arvosanan 4-5 (asteikko 1-5).

Ei

Heikko

Ei-hoidollisilla vastuualueille vähintään 70 % vastaajista antaa arvosanan 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 1 927 kappaletta (2 377). Yhteen
laskien 65 % vastanneista (62 %) antoi palvelukyvystä arvosanan 4-5 asteikolla 1-5.
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Hoidolliset vastuualueet ylittivät ryhmätasolla niille asetetun tyytyväisyystavoitteen . Ei-hoidollisten vastuualueiden vastaajista kuvantamisliikelaitos pääsi tavoitteeseen (81 %), mutta
palvelu keskuksessa 62 % antoi arvosanan 4-5, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 70% :sta .
Vähiten arvosanoja 4 ja 5 annettiin palvelukeskuksen tuottamista sisäisistä palveluista TKlkeskuksen vastuualueelta 53 % (57 %).
Kokonaisuutena tulos oli edellisvuotta 3 prosenttiyksikköä parempi , mutta jää silti alle asetetun tavoitteen .
Mittaus perustuu kerran vuodessa tehtävään kirjalliseen kyselyyn . Kyselyt tehdään kohdennettuina asiakaskyselyinä .

Terveyskeskusten tyytyväisyys

\
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-

---

11

\
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Lyhyt:

Ei

Hyvä

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

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 10 terveyskeskuksen edustajalta (vuonna 2019 vastauksia saatiin 42).
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.
Väittämistä kuuteen vastaajat olivat antaneet arvosanaksi 4-5 (asteikolla 1-5) 90- tai 100prosenttisesti , jolloin ne olivat toteutuneet hyvin . Näitä olivat:
"erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta oli hyötyä potilaani hoidossa" (100 %),
"potilaan tarvitsemat sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidolliset tutkimukset ja hoito on
sujuvasti saatavilla" (100 %),
"epikriiseissä on terveyskeskukselle riittävät tiedot ja ohjeet potilaan jatkohoidon toteuttamiseen" (100 %),
"erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta on hyötyä potilaani hoidossa" (100 %),
"yhteistyö sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa on sujuvaa"
(100%) , "sairaanhoitopiirin puhelin- ja sähköisiä konsultaatioita on helposti saatavissa"
(90 %) ,
"erikoissairaanhoidon hoitoon oton kriteerit ovat hoidon perusteiden mukaiset (STM
2010)" (90 %).
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Kaksi väitteistä ei päässyt tavoitteeseen . Väitteet olivat "epikriisit ovat käytössäni potilaan
asioidessa vastaanotollani" (67 %) ja "tieto potilaalle erikoissairaanhoidossa määrätystä lääkityksestä on käytettävissä" (80 %).
Yhteensä vastauksista 91 % oli arvosanoja 4-5 (asteikolla 1-5).

Terveyskeskusten tyytyväisyyskyselyssä saatiin vastauksia vain noin kymmeneltä
vastaajalta, minkä vuoksi mittauksen tuloksista ei voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Tarkastuslautakunta uudistaa ehdotuksensa terveyskeskusten tyytyväisyyden
mittaustavan kehittämisestä .

Kirurgian koulutuskeskuksen ja Taito-keskuksen koulutukset

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 65 % (62 %) aukioloviikkoina. Käyttöaste jäi asetusta 85
prosentin tavoitteesta , vaikka olikin edellistä vuotta parempi. Koronan vuoksi tilat olivat suljettuina 16.3.2020- 31 .9.2020.
Ulkopuolisen myynnin osuus oli 81 % (91 %) , joka oli 10 prosenttiyksikkö pienempi kuin
edellisenä vuonna , mutta se ei lyhytaikaisen tavoitteen mukaisesti noussut.
Kokonaisuutena kirurgian koulutuskeskuksen myynti laski edellisestä vuodesta 29 1 800 euroa eli 67,1% .
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.3 Prosessinäkökulma

Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen (readmission rate)
1

------

-------

----

--

----- - - - - - -

Lyhyt:
Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä pienenee.

Ei

-

--

Hyvä

Pitkä :
Hoidon suunnittelu ja toteutus tapahtuvat niin, etteivät ennakoimattomat sisäänotot kuluta hoitoresursseja ja aiheuta
suunnitellussa toiminnassa hukkaa. Paras yliopistosairaala
vuonna 2020.

L
Mittarilla mitataan 30 päivän sisällä hoitojakson päättymisestä tapahtuvia ennakoimattom ia
hoitojakson uusiutumisia ja sairaalaan ottaja.
Ennakoimattomien hoitojaksojen uusiutumisesta annettu tavoite saavutettiin , koska määrä
väheni vertailussa kolmeen edelliseen vuoteen . Paluita 30 vuorokauden kuluessa tapahtui
10 %, mikä on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin 2019 vuoden keskiarvo . Tavoite saavutettiin kaikilla muilla paitsi toimialueella 5.
Ennakoimattomia sairaalaan paluita oli prosentuaalisesti vähiten toimialueella 3 (5 %) ja eniten toimialueella 2 (14 %) sekä toimialueella 5 (14 %) .
Vastuualueista eniten ennakoimattomia paluita oli syöpätautien vastuualueella (22 %) sekä
nuorisopsykiatrian vastuualueella (16 %).

Ennakoimattomien sairaalaan ottojen määrä väheni, kuten oli tavoitteeksi
asetettu . Toimialueen 4 nuorisopsykiatrian vastuualueella ja toimialueen 5
psykoosisairauksien vastuualueella tilanne on heikentynyt useamman prosenttiyksikön verran .
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Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa
'

1

---

-

-

- - - --
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- -----

-

- -
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----- - - - - - -

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 oikea-aikaisesti.
-

l

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 86-prosenttisesti. Hoitoon
pääsy tapahtui kolmen tai kuuden kuukauden tavoiteajassa 98-prosenttisesti.
Hoitoon pääsy toteutui heikoimmin toimialueella 4 (88 %). Muita alueita , joissa hoito viivästyi ,
olivat toimialueet 3 ja 5 (98 %) . Vastuualueista lastentautien vastuualueella hoitoon pääsy
viivästyi muita alueita enemmän (76 % pääsi ajoissa) .

Kiireettömän hoidon määräaikatavoitteet saavutettiin usealla toimialueella ,
vaikka sairaanhoitopiiritasolla tavoitteesta jäätiin. Vastuualueista toimialueen 4
lastentautien vastuualueen tilanne näyttää heikolta. Myös toimialueen 5 tilanne
heikkeni vuoteen 2019 verrattuna. Positiivista kehitystä on tapahtunut toimialueen 8 Geriatrian ja yleislääketieteen vastuualueella.
Vaikka tavoitetta ei saavutettu, oli yli kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottaneiden määrä Taysissa pienin muihin yliopistosairaaloihin verrattuna .

27.4.2021

Elämän
tähden

16

Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
\

'. I 1,
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Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle hoito
toteutuu 100 % neljän viikon kuluessa

'\ ,

\

\

----~-

Kyllä

--

~

--

- ---

Heikko

Lyhyt:
Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla.
Pitkä :
Vakavien sairauksien , erityisesti syövän hoidon tulokset ovat
parhaat mahdolliset.
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KUVA 4. Hoitoon pääsy kiireellisissä tapauksissa toimialueittain vuosina 2018 - 2020. Kuvaajassa Tays Valkeakosken ja Tays Sastamalan luvut on organisaatiomuutoksen johdosta
lisätty toimialueiden lukuihin .
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. Kiireellisten lähetteiden arviointi toteutui säädetyssä ajassa 89-prosenttisesti ja hoitoon pääsy 95-prosenttisesti.
Tulos sairaanhoitopiirin tasolla oli 2 prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna 2019. Toimialueista parhaaseen 97 %:n lukemaan ylsi toimialue 4 ja toimialue 1 saavutti 96 %:n tuloksen .
Heikomman eli 93 %:n tuloksen tekivät toimialue 3 ja toimialue 5.
Vastuualueittain toteutumat vaihtelivat 84 % (Hatanpään sisätautien vastuualue) ja 100 %
(nuorisopsykiatrian vastuualue) välillä , kun edellisvuonna vaihteluväli oli 79-99 %.
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Hoitoon pääsy kiireellisissä tapauksissa toteutui paremmin kuin edellisvuonna,
vaikka tavoitetta ei saavutettu . Suhteellisen hyvä tulos johtunee kokonaiskysynnän
laskusta.

Hoitoja ksotuottavu us

DRG eli Diagnosis Related Groups on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä.
DRG-piste (painotettu hoitojakso) kuvaa sairaalan tuotantovolyymia kustannuspainotettuina
hoitojaksoina huomioiden myös hoidon vaikeusasteen. Menetelmässä kukin hoitojakso kerrotaan hoidon vaativuutta kuvaavalla DRG -painolla. DRG-paino puolestaan on DRG-ryhmän hoitojaksojen keskimääräisen kustannuksen ja kaikkien hoitojaksojen keskimääräisen
kustannuksen suhde. Lopputuloksena saatavassa DRG -pisteessä yhdistyvät annettu hoito
ja kustannuspaino suhteessa muihin hoitoihin (vaativuus) .
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitojaksotuottavuutta mitataan DRG-pisteen hinnalla. Mittareissa käytetään samaa tietoa , jolla TeNeyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttaa vuosittaisen sairaaloiden tuottavuusvertailun .

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

Ei

Pitkä :
Sairaanhoitopiirin tuottavuus verrattuna muihin yliopistosairaaloihin paranee.

Vuonna 2020 hoitojaksotuottavuutta mitattiin toimialueilla 1-4, 7 ja 8 sekä kuvantamisliikelaitoksessa verisuoni- ja toimenpideradiologian vastuualueella . Toimialueelta 4 mukana olivat lastentautien vastuualue sekä naistentautien ja synnytysten vastuualue.
Hoitojaksotuottavuus heikkeni edellisvuodesta. Koko PSHP:n (ilman liikelaitosta) tasolla
DRG-pisteen hinta oli 5,6 % edellisvuotta korkeampi.
Hoitojaksotuottavuus laski toimialueella 1 ja nousi kaikilla muilla mittauksessa mukana olleilla toimialueilla . Vastuualueista sisätautien (-7,7 %) , syövänhoidon (-3 ,2 %) ja silmäkeskuksen (-0,6 %) vastuualueilla hoitojaksotuottavuus laski.
Toimialueella 5 ja toimialueen 4 lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueilla hoitojaksotuottavuutta mitattiin vertaamalla potilaskohtaisia kustannuksia edelliseen vuoteen . Kaikilla alueilla
kustannukset nousivat. Toimialueella 5 nousua oli 4 , 1 % , lastenpsykiatrian vastuualueella
13, 1 % ja nuorisopsykiatrian vastuualueella 4 ,0 %.
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DRG-pisteen deflatoitu hinta 2019-2020
800
750

2C 700
..c
:::l

-~ 650
0
....,

ro
.:;:::

~

600
550
500

1

1

Toimialue lToim ialue 2Toimialue 3Toimialue 4Toimialue ?Toimialue 8PSHP ilman
liikelait
■

2019

■

2020

KUVA 5. DRG-pisteen deflatoitu hinta vuosina 2019 ja 2020. Kuvaajassa kuvataan pisteen
hintoja 500 ja 800 välillä .

Hoitojaksotuottavuus heikkeni edellisvuodesta heikentyneen kysynnän johdosta.

Turvallisuuskulttuuri

Lyhyt:

Ei

Heikko

Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 55 % vuonna

2020.
Pitkä:
Sairaanhoitopiirin turvallisuuskuva on 60 % vuonna

2021 .

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 6. Turvallisuuskulttuuri-indeksi vuonna 2020. Kuvaajassa toimialuiden indeksiluvut.
Heikoin henkilökunnan turvallisuuskuva oli toimialueella 5, jossa vastausten perusteella laskettu indeksiluku oli 10 % (43 %) . Muita tavoitteen alittaneita toimialueita olivat toimialue 7
(tulos 22 %) , toim ialue 6 (34 %) , toimialue 4 (35 %) , toimialue 2 (42 %) , toimialue 8 (48 %) ,
toimialue 3 (53 %) , palvelukeskus (53 %) , kun tavoitteena oli indeksiluku 55 %. Tavoite saavutettiin toimialueella 1 ja yhtymähallinnossa . Myös koko sairaanho itopiirin yhteenlaskettu
tulos 43 %, joka ei yltänyt tavoitteeseen .
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KUVA 7. Turvallisuuskulttuuri-indeksiprosentin vertailu vuosien 2018 - 2020 välillä toimialueittain . Tays Sastamalan ja Tays Valkeakosken vuoden 2020 lukuja ei ole ilmoitettu organisaatiouudistuksen vuoksi.
Vastausmäärä lisääntyi vuodesta 2019 (2846) vuoteen 2020 (3855) yli tuhannella vastaajalla .
Toimialueiden sisällä oli myös huomattavia vastuualuekohtaisia eroja . Eräillä potilashoidollisilla vastuualuilla tulos oli huomattavan heikko. Alle 55 prosentin tavoitteen alittavia vastuu-
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alueita oli kaikkiaan yhteensä 19, joista potilashoitoa yhteensä 16. Heikoimpina potilashoidollisina alueina olivat psykoosisairauksien vastuualue (-9 %) , tehohoidon vastuualue (5%) sekä Hatanpään sisätautien (0 %) vastuualueet.

Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin avulla mitataan henkilöstön näkemykseen perustuen välillisesti potilashoidon laatua. Turvallisuuskulttuuri-indeksi on
laskenut kolmen viime vuoden ajan. Erityisen huolestuttavaa kehitys on toimialueella 5 ja toimialueella 7, erityisesti tehohoidon vastuualueella.
Osa heikosta tuloksesta johtuu koronapandemian aiheuttamasta kuormituksesta. On tärkeää , että toimialuejohto ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin niillä vastuualueilla, joiden tulokset ovat heikentyneet eniten .

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 2020 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 .

Kehitys keskustelut

Lyhyt:
Kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna
väh intään 90-prosenttisesti.

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.
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KUVA 8. Kehityskeskustelujen toteumaprosentit toimialueittain vuosina 2018 - 2020.
Tavoite kehityskeskustelujen määrästä ei sairaanhoitopiiritasolla toteutunut. Toteumaprosentti sairaanhoitopiiritasolla oli 80. Se oli kolme prosenttiyksikköä parempi kuin vuonna
2019.
Kehityskeskusteluja käytiin tavoitteen mukaisesti toimialueella 1 (94 %) , toimialueella 6 (90
%) sekä palvelukeskuksessa (91 %). Tulostaan paransi vuodesta 2019 eniten toimialue 3 ja
toimialue 4, joissa kehityskeskustelujen määrä kasvoi seitsemän prosenttiyksikköä. Heikoin
toteutuma oli toimialueella 7, jossa kehityskeskustelujen määrä laski 55 %:sta 38 %:tiin eli
laskua oli 17 prosenttiyksikköä .
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KUVA 9. Kehityskeskustelujen prosenttimäärät 2010 - 2020. Tavoitetaso merkitty kuvaan
vihreällä .
Pitkällä aikavälillä kehityskeskustelujen määrät ovat olleet laskevat. Korkein prosentuaalinen
määrä on ollut vuonna 2013 ja vuonna 2020 määrä on toiseksi matalin .
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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Kehityskeskustelun määrä laski toimialueella 2 peräti 17 %. Myös toimialueella 7
tapahtui huomattavaa laskua toimialueen lukeman oltua jo ennestään erittäin
matala (38 %).
Kehityskeskustelun määrä sairaanhoitopiiritasolla kääntyi nousuun kolmen vuoden laskun jälkeen. Pidemmän aikaväin trendi on kuitenkin ollut laskeva.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut asetetun määrätavoitteen mukaisesti.

Täydennyskoulutus

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

Heikko

Pitkä :
Koulutukseen osallistuu kattavasti koko sairaanhoitopiirin
henkilöstö.

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 .
Palvelukeskuksen lääkäreiden koulutuspäivissä ovat mukana TKl-keskuksen tutkimusrahoituksella palkattujen määräaikaisten lääkäreiden täydennyskoulutuspäivät. Tilasto antaa asiasta väärän kuvan , koska palvelukeskuksessa ei ole vakansseja, joihin koulutuspäivät kohdistuvat.
Täydennyskoulutuksen määrässä jäätiin merkittävästi tavoitteesta. 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 3,4 päivällä . Koulutuspäivien
määrä oli vähentynyt 2, 1 päivällä vuodesta 2019.
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KUVA 10. Täydennyskoulutuspäivät vakanssia kohden vuonna 2020. Päivien määrä eri
ryhmien kesken toimialueittain vuoden 2020 osalta .

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2020 henkilöstö mahdollisuuksiin osallistua
täydennyskoulutukseen . 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.

Mainemittari

Lyhyt:
Väh intään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5
(henkilöstökysely, asteikko 1-5)

Kyllä

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 .
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KUVA 11 . Sisäinen mainemittari. Henkilöstön antamista vastauksista arvosanan 3 - 5 asteikolla 1 - 5 antaneiden prosentuaalinen määrä toimialueittain . Tavoitetaso merkitty kuvaajaan vihreällä viivalla .
Sisäisen mainemittarin arvosanat olivat heikentyneet vuodesta 2019. Koko PSHP :n tasolla
heikennystä oli 2 prosenttiyksikköä .
Tavoitteen ylittivät yhtymähallinto (92 %) sekä hoidollisista toimialueista parhaan tuloksen
saanut toimialue 1 (85 %) .
Kaikista eniten heikennystä oli toimialueen 7 arvioinneissa kymmenen prosenttiyksikköä , jolloin vastanneista arvosanaksi antoi 3 - 5 (asteikolla 1 - 5) vuonna 2020 vain 57 %.
Vastausten lukumäärä 3 856 kappaletta (2 847) on palautunut aiempien vuosien tasolle.

Henkilöstökyselyn vastaajamäärä oli suurempi kuin edellisenä vuonna . Sitä
vastoin kyselyn tulokset olivat edellisvuotta heikommat. Ainoastaan palvelu keskuksessa ja toimialueella 2 tulokset paranivat, mutta kumpikaan alueista ei
päässyt tavoitteeseen .
Kyselyn tulosten suunta oli laskeva jo kolmatta vuotta peräkkäin.
Vastuualueista heikoimman tuloksen saavuttivat päivystyksen vastuualue (53
%) ja tehohoidon vastuualue (50 %) . Lastenpsykiatrian tulos pysyi edellisvuoden tasolla (61 %). Toimialueen 8 sisätautien vastuualueen tulos oli niin ikään
61 %.
Koronatilanteella voi olla vaikutusta vuoden 2020 lukuihin, mutta se ei selitä
trendinomaista laskua.
Mainemittari on valtuustoon nähden sitova tavoite, joten saatuihin tuloksiin tulee suhtautua vakavasti.
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Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu

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:ssa koko henkilöstö osallistuu sekä opetus-, tutkimus
että kehittämistoimintaan ja turvaa opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamisen huolehtimalla myönteisestä
oppimisilmapiiristä ja ohjaustaidoistaan .
1

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 80 prosentin (TULES-vastuualue) ja 100 prosentin (erityishuollon asiantuntija vastuualue) välillä.

Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu

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

Ei

Tyydyttävä

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

Vastaajista 73 % (67 %) arvioi opetuksen ja opetusmyönteisyyden kiitettäväksi. Tavoite jäi
siten saavuttamatta . Tulos kuitenkin parani kuusi prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Tavoitteen ylitti ainoastaan toimialue 5, jossa toteutuma oli 87 % .
Vastuualueista eniten kiitettäviä arvosanoja prosentuaalisesti saivat psykiatriset vastuualueet (psykoosisairauksien-, yleispsykiatrian- , nuorisopsykiatrian- ja lastenpsykiatrian vastuualue) . Prosentuaalisesti matalimmat määrät saivat tehohoidon- ja gastroenterologian vastuualueet.
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Kyselyn vastausmäärissä ei ole olennaista eroa edellisvuoteen verrattuna .

Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelun laatuun on kiinnitetty huomiota. Edelliseen vuoteen verrattuna tulokset ovat keskimäärin parantuneet. Vastuualueista
gastroenterologian tulos nousi edellisvuoden 29 prosentista 47 prosenttiin .
Tehohoidon vastuualueella tulos laski 55 prosentista 37 prosenttiin, mikä on ymmärrettävää poikkeuksellisen kuormittavana vuotena .

Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista

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

Ei

Hyvä

Terveystieteellistä tutkimusta kuvaavan mittarin tavoitteena on mitata sairaanhoitopiirin tieteellisen tutkimustoiminnan aktiviteettia ja laatua selvittämällä , kuinka paljon tieteellisissä julkaisuissa esiintyy viittauksia sairaanhoitopiirissä työskentelevien tutkijoiden tekemiin tutkimuksiin. Viittausmäärä selvitetään edeltävän 5-vuotisjakson julkaisujen perusteella .
Tavoitteena on viittausten määrään 8 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.
Julkaisujen siteerausten määrä sairaanhoitopiiritasolla kasvoi 12 prosentilla , joten tavoite
saavutettiin . Toimialueittain esiintyi kuitenkin suuria eroja. Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat yli 8 % toimialueilla 1, 3, 4, 6 ja 8 sekä palvelukeskuksessa . Julkaisujen määrä laski
vuodesta 2018 toimialueilla 5 ja 7 sekä yhtymähallinnossa.
Siteerausten lukumäärä vuonna 2018 oli 12 208 kappaletta . Vuonna 2019 vastaava luku oli
13 668 kappaletta (PSHP ilman liikelaitosta) .

Kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa

l

Lyhyt ja pitkä:
Vähintään 10 % lisäys edelliseen vuoteen verrattuna

Ei

Tyydyttävä
1

Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja oli koko kuntayhtymätasolla 8 % edellisvuotta
enemmän ja ilman liikelaitosta 5 % enemmän .
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Julkaisujen määrät nousivat eniten toimialueella 5 (36 %) , joka oli kuvantamisliikelaitoksen
lisäksi ainoa alue, jossa tavoite saavutettiin. Toimialueilla 1, 7 ja 8 julkaisujen määrät vähenivät.

Sairauspoissaolot

Lyhyt:
Sairauspoissaolopäivät suhteutettuna henkilöstön määrään
vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
1

Ei

Hyvä

Ei

Hyvä

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

Lyhyt:
Lyhyet (korkeintaan kolme kestävät) sairauspoissaolokerrat
suhteutettuna laskennallisiin vakansseihin vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna.
Pitkä:
Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi kehitetyt toimenpiteet
toteutuvat. Varhainen tukeminen on vakiintunut käytäntö.
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KUVA 12. Sairauspoissaolopäivät suhteutettuna henkilöstöön vuosilta 2019 - 2020 toimialueittain .
Henkilöstöön suhteutetut sairauspoissaolopäivät vähenivät viidellä prosentilla edelliseen
vuoteen verrattuna. Näin ollen tavoite saavutettiin . Sairauspoissaolopäiviä kertyi 16,48 (ilman liikelaitosta) henkilöä kohden. Vuonna 2019 vastaava luku oli 17,35 päivää . Sairauspoissaolopäivät lisääntyivät toimialueella 5 (19 %) sekä toimialueella 4 (4 %) . Muilla alueilla
sairauspoissaolot vähenivät. Suurin vähennys oli toimialueella 6 (17 %).
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KUVA 13. Lyhyet sairauspoissaolokerrat laskennallista vakanssia kohden vuosilta 20192020 toimialueittain .
Tavoite lyhyiden (kolme vuorokautta tai alle) sairauspoissaolokertojen osalta toteutui vuonna
2020. Lyhyet sairauspoissaolokerrat vähenivät 15 %. Lyhyitä sairauspoissaoloja oli keskimäärin 1,9 kertaa/laskennallinen vakanssi (vuonna 2019 niitä oli 2,23 kertaa/laskennallinen
vakanssi) . Eniten lyhyitä poissalokertoja oli toimialueella 6 ja 4. Lyhyet sairauspoissaolot vähentyivät kaikilla alueilla . Eniten prosentuaalista vähennystä oli yhtymähallinnossa (52 %)
sekä toimialueella 5 (22 %).
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KUVA 14. Sairauspoissaolopäivät työntekijää kohden YO-sairaanhoitopiireissä 2016-2020.
Kaaviossa verrattu yliopistollisia sairaanhoitopiirejä sairauspoissaolopäivien määrässä
työntekijää kohden vuosien 2016-2020 välillä. Sairaanhoitopiirien välinen keskiarvo vuodelta 2020 merkitty kuvaa sinisellä viivalla (15 ,60) .
Vertailtaessa PSHP:n sairauspoissaolo päiviä työntekijää kohden muihin sairaanhoitopiiriehein , voidaan havaita, että päiviä on edelleen keskiarvoa enemmän , mutta parannusta
edellisiin vuosiin on selvästi. Laskua vuoden 2018 korkeimmasta arvosta (17,7) on 9,1 %.
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Sekä sairauspoissaolokertojen että sairauspoissaolopäivien määrät ovat kehittyneet myönteisesti. Toimialueella 6 sairauspoissaolopäivät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 17 %. Toimialueella 5 lyhyet sairauspoissaolokerrat /
laskennallinen vakanssi vähenivät 22 %:lla.

4.5 Talousnäkökulma

Vuoden 2020 talousarviossa on viisi talousnäkökulmaan liittyvää mittaria. Näistä sitovia ovat
palkkamenot, toimintamenot, investointien toteutuminen ja tilikauden tulos . Lisäksi viidentenä mittarina on muille kuin jäsenkunnille menevän palvelumyynnin kehitys .

Palkkamenot

Lyhyt:
Palkkamenot toteutuvat enintään talousarvion
mukaisesti

Kyllä

Hyvä

Pitkä
Palkkakustannusten hallinta on hyvä
organisaation kaikilla tasoilla.

Palkkamenot toimialueittain 2020 (1 000 euroa)
Talousarvio
Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue 4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus
Yhtymähallinto
PSHP ilman liikelait

35 957
27 656
49 977
51 304
23 655
10 121
35 664
32 683
39406
3102
309 526

Toteuma

36 467
28 332
48 077
53 554
23 726
9 829
36 422
31 381
38 520
3106
309 412

Poikkeama

Toteuma %

510
676
-1900
2250
71
-292
758
-1302
-886
4
-114

Toimialueen 4 palkkamenot ylittivät talousarvion 2,25 miljoonalla eurolla .

101
102
96
104
100
97
102
96
98
100
100
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Koko sairaanhoitopiirin tasolla palkkamenot ilman liikelaitosta alittivat talousarvion 114 000 eurolla . Suurin euromääräinen ylitys oli toimialueella 4 ja suurin euromääräinen alitus toimialueella 3.
Henkilöstömenot, joista palkat muodostavat suurimman osan, ovat sairaanhoitopiirin suurin menoerä. Tämän vuoksi on tärkeää, että palkkamenojen toteutumista seurataan tarkasti sekä toimialue- että sairaanhoitopiiritasolla ja
tarvittaessa ryhdytään ajoissa toimenpiteisiin, jotta palkkamenot eivät ylity.

Investointien toteutuminen

\

'

----- ~ - - - ~ - -

-- - - - - -

-

-

---- -

Kyllä

Lyhyt:
Investoinnit toteutuvat sitovien määrärahojen mukaisesti.

-

Hyvä

Pitkä :
Monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ei ylity.

Vuoden 2020 muutetussa talousarviossa investointeihin varatut määrärahat olivat yhteensä
59 miljoonaa euroa . Tilinpäätöksen mukaan investointeihin käytettiin 52 miljoonaa euroa.
Määrärahoja jäi siten käyttämättä 7 miljoonaa euroa .
Talousarviossa investointiosan sitoviksi hankeryhmiksi oli merkitty 13 hankeryhmää, joista
Uudistamisohjelman Etupihahanke ja Hankkeet, Sastamala ylittivät talousarviossa budjetoidut kustannukset. Kokonaisuudessaan Uudistamisohjelma sekä muut hankeryhmät alittivat talousarvion kustannukset.

Investointihankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Tilikauden tulos

Lyhyt:
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai parempi.

1

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

Kyllä

Tyydyttävä
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilikauden 2020 tulos ilman liikelaitosta ja ennen varausten ja
rahastojen muutosta sekä laskennallisia eriä oli -28,6 miljoonaa euroa , joka oli 14,6 miljoonaa euroa tavoitetta enemmän .
Liikelaitos huomioiden tilikauden tulos oli -30,2 miljoonaa euroa , joka ylitti talousarvion tavoitteen 12,5 miljoonalla eurolla .
Tilikauden tulos (1 000 e)
Talousarvio
Toimialue 1
Toimialue 2
Toimialue 3
Toimialue4
Toimialue 5
Toimialue 6
Toimialue 7
Toimialue 8
Palvelukeskus
Yhtymähallinto
PSHP ilman liikelait

-79
-5 055
3 048
-4 281
-598
-248
-9 358
-10 198
-5 838
-10 616
-43 222

Tilinpäätös

Poikkeama

3 421
1 507
-4 750
-14 031
670
0
-3 815
4 399
-6 573
-9 469
-28 641

3 500
6 562
-7 798
-9 750
1 268
248
5 543
14 597
-735
1 147
14 581

Tilikauden tulostavoitteesta jäivät toimialueet 3 ja 4 sekä palvelukeskus.

Toimialueen 4 tulos oli 9,8 miljoonaa asetettua tavoitetta heikompi. Toimialueen
3 tulos oli 7,8 miljoonaa asetettua tavoitetta heikompi.
Tuloksen arviointia vaikeuttaa se, että talousarvio oli jo lähtökohtaisesti alijäämäinen.
Tarkastuslautakunta kannustaa hallitusta edelleen jatkamaan toimia , joilla toimialueen 4 talous saataisiin vakautettua .

Jäsenkuntamyynnin ulkopuolisen myynnin kasvu

Lyhyt:
Jäsenkuntamyynnin ulkopuolinen myynti kasvaa edellisestä vuodesta vähintään 2 %.
Pitkä :
Jäsenkuntamyyntien ulkopuolisen myynnin pitkäjänteinen
kasvu.

Ei
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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 jäsen kunnille kohdistuva palvelumyynti laski edellisestä vuodesta 2, 1 % yhteensä
3,3 miljoonaa euroa, joten tavoite ei toteutunut. Ulkokuntamyynnin ja muun myynnin volyymi
oli konserniyhtiöiden myynti mukaan lukien yhteensä 150,7 miljoonaa euroa.

Koronan vaikutukset näkyvät kuntarajat ylittävissä myynneissä yllättävän vähän.
Kysyntä Päijät-Hämeen ja Pohjanmaan maakuntien alueelta väheni.
Ulkopuoliselle myytäessä tulee varmistua siitä, että hinnat kattavat kustannukset.

4.6 Eriytettyjen toimintojen arviointi

Sairaanhoitopiirin tytäryhteisöjä ovat Coxa Oy, Fimlab Laboratoriot Oy, TAYS Sydänkeskus
Oy, Tays Kehitysyhtiö 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 %),
Tullinkulman Työterveys Oy (24,81 %) , Monetra Pirkanmaa Oy (27,83 %) ja lstekki Oy (31 ,75
%) . Osakkuusyritysten toimintaa ei tässä kohtaa arvioida .

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä , että sairaanhoitopiirin tytäryhtiöiden toiminnasta ja taloudesta on toimintakertomuksessa raportoitu entistä kattavammin. Tilinpäätös antaa näin lukijalle entistä paremman kuvan tytäryhtiöiden roolista osana sairaanhoitopiirin palvelutoimintaa, mikä voi olla hyödyksi
keskusteltaessa yhtiömuo-toisen toiminnan tulevaisuudesta .

4.6.1 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

Valtuusto asetti kokouksessaan 9.12.2019 (36 §) kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020 :
Tulostavoitteena on nollatulos
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
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Liikelaitokselle asetettua sitovaa tulostavoitetta ei saavutettu . Tilikauden tulos oli -2,3 milj .
euroa ja jäi 1,9 milj. euroa liikelaitokselle asetetusta talousarviomuutoksena päätetystä -0,4
milj . euron tulostavoitteesta . Heikon tuloksen taustalla ovat riittämättömät hinnankorotukset,
korona-pandemiasta aiheutunut myyntien väheneminen sekä laiterikot.
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvoi edellistä vuodesta 19,9 prosenttia , joten valtuuston asettama sitova tavoite toteutui.
Talousarviossa esitetty tavoite 7 prosentin sisäisen peruspääoman korosta toteutui. Liikelaitos maksoi sisäisen peruspääoman korkoa 0,4 milj . euroa .
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:

Tavoite
Johtaminen
Palvelu kokemus
Sisäinen palvelukyky
Ennakoimaton hoitojakson uusiutuminen
Hoidon saatavuus
Turvallisuuskulttuuri
Sisäinen mainemittari
Hoitoalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu
Viiden vuoden siteerauskertymät julkaisuista
Kansainväliset julkaisut
Sairauspoissaolopäivät
Lyhyet sairauspoissaolokerrat
Toimintamenot
Kehityskeskustelut
Tilikauden tulos
Kuntamyyntien toteutuminen
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Hoitojaksotuottavuus
Täydennyskoulutus
Lääketieteen opiskelijoiden kliininen harjoittelu
Liikelaitoksen asiakastyytyväisyyskyselyssä 98 % 385 vastanneesta antoi arvosanan 4-5
(asteikko 1-5). Kuntamyynnit toteutuivat 93-prosenttisesti. Koronaviruspandemian vuoksi toiminta oli ennakoitua pienempää . Mittari on käytössä vain Verisuoni- ja toimenpideradiologian
vastuualueella . Turvallisuuskulttuurimittarin ("minulla olisi turvallinen olo jos, jos minua hoidettaisiin täällä/yksikössäni potilaana") tulos oli 66 %, mikä oli 11 prosenttiyksikköä yli tavoitteen .
Kehityskeskustelujen toteuma oli 80 % (vuonna 2019: 69 %). Tulosta heikensi se, että ryhmäkeskustelut eivät kirjaantuneet järjestelmään .
Sisäisen mainemittarin tavoitteena oli , että vähintään 80 % henkilöstöstä antaa arvosanan
3-5 (asteikkoa 1-5). Liikelaitoksen vastaajista 83 % antoi arvosanan 3-5.
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Julkaisujen viittausmäärät kasvoivat ja kansainväliset julkaisut vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa ylittivät tavoitteen .
Sairauspoissaolopäivät suhteutettuna henkilöstön määrään vähenevät edelliseen vuoteen
verrattuna. Toteuma oli 12, 12 sairauspoissaolopäivää/ työntekijä. Vuonna 2019 toteuma oli
13,55 päivää /työntekijä
Lyhyet sairauspoissaolokerrat (korkeintaan kolme vuorokautta kestävät) sairauspoissaolokerrat vähenivät edellisvuoteen verrattuna. Toteutuma oli 1,86 sairauspoissaolokertaa/
laskennallinen vakanssi. Vuoden 2018 toteuma oli 2,25 päivää/ vakanssi.
Koronaviruspandemian johdosta sairaanhoitopiirissä tehdyt valmius- ja poikkeusjärjestelyt
aiheuttivat 5 prosentin laskun kuvantamisen kokonaismäärään verrattuna edellisvuoteen .
Verisuonikirurgian lähetemäärät putosivat vuositasolla 10 % verrattuna vuoteen 2019. Toimenpideradiologian toimenpidemäärät laskivat vastaavasti noin 6,5 %.
Sairaala-apteekin onnistuneen lääkekilpailutuksen ansiosta sairaanhoitopiirin sisäisen lääkemyynnin arvo laski n. 2,8 milj . euroa (n . 4 %) edellisvuoteen verrattuna .

Liikelaitos saavutti osittain sille asetetut sitovat tavoitteet.

4.6.2 Silmäkeskus

Taseyksikkönä toimivan Silmäkeskuksen palvelujen kysyntä laski koronapandemian johdosta edellisvuoteen verrattuna 9 %.
Poikkeuksellisista oloista huolimatta ikärappeumapotilaiden pistoshoidot kasvoivat 11 %.
Pistoksiin käytettyjen lääkkeiden kustannukset pienenivät 9 %. Kustannusten lasku johtui
tiukentuneista kriteereistä sekä lääketilauskäytännön muutoksista.
Silmäkeskuksen turvallisuuskuvamittarin tulos oli 68 % tavoitetason oltua 55 % . Lyhyet (korkeintaan 3 vrk kestävät) sairauspoissaolokerrat/laskennalliset vakanssit
vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna 20 %.
Silmäkeskuksen ylijäämä oli 1,6 milj . euroa ollen 0,3 milj . euroa talousarviota heikompi. Toimintatuotot 18,3 milj . euroa olivat 0,8 milj . euroa talousarviota pienemmät. Toimintakulujen
alitus oli 0,4 milj . euroa .

Silmäkeskus kykeni pitämään yllä hyvää tuottavuutta poikkeusoloista huolimatta ja
ylsi lähes talousarvion mukaiseen tulokseen .
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4.6.3 Coxa Oy

Coxa -konsernin muodostavat emoyhtiö Coxa Oy sekä tytäryhtiö Tekonivelsairaala Coxa Oy.
Valtuuston Coxalle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 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 %)

Coxa Oy:n tulos ennen veroja oli 6 ,25 milj. euroa, joten tulostavoite saavutettiin . Hintojen
kokonaistasoa laskettiin 0 ,5 %, joten myös hintoja koskeva tavoite saavutettiin .
Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvoi asetetun tavoitteen mukaisesti. Vapaan hoitopaikan valinnan (VHV) potilaiden laskutus kasvoi 14,6 %. Coxan potilaista
43 % valitsi sairaalan hoitopaikakseen potilaan vapaan hoitopaikan valinnan (VHV) perusteella .
Coxassa tehtiin 5 330 tekonivelleikkausta , mikä on 0,8 prosenttia edellisvuotta (5 290 leikkausta enemmän .
Koronaepidemia rajoitus- ja valmiustoimineen toi vaihtelua potilasmääriin toimintavuoden aikana.

Coxa Oy:n taloudellinen asema pysyi vahvana. Yhtiön tilikauden 2020 voitto oli
5,0 miljoonaa euroa , mitä voi haasteellisissa pandemiavuoden oloissa pitää hyvänä saavutuksena.

4.6.4 Fimlab Laboratoriot Oy

Valtuuston Fimlab Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 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)
Yhtiölle asetettu tulostavoite ylittyi selvästi tuloksen ennen veroja oltua 20,5 milj .
euroa. Hintatasoa ei nostettu. Yhtiön markkinaosuus kasvoi tavoitteen mukaisesti , kun in
house-asiakkaaksi ja osakkaaksi liittyi Vaasan sairaanhoitopiiri. Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyyden keskiarvo 3, 7 ylittää asetetun tavoitteen.
Fimlab Oy:n hyvän taloustilanteen taustalla on palvelukysynnän palautuminen normaalille
tasolle kevään 2020 laskun jälkeen sekä voimakkaasti lisääntynyt koronatestaus.
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Yhtiön liikevaihto oli 174,1 milj . euroa (128 ,0 milj. euroa v. 2019), missä on 36,0 % kasvua.
Liikevaihdon kasvu johtui Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa 1.3.2020 toteutetusta liiketoimintakaupasta sekä koronapandemian aiheuttamasta ennakoimattomasta testaustarpeesta.
Yhtiön tilikauden tulos oli 16,3 milj. euroa (1 ,4 milj. euroa v. 2019).

Yhtiötä koskeva raportointi on parantunut huomattavasti edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.

4.6.5 Tays Sydänkeskus Oy

Valtuuston TAYS Sydänkeskus Oy:lle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020 olivat
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 Oy:n tulos ennen veroja oli 3,97 milj . euroa, mikä ylittää valtuuston asettaman tavoitteen . Hintoja ei vuoden aikana nostettu, kuten tavoitteeksi oli asetettu .
PSHP:n ulkopuolinen myynti kasvoi edellisestä vuodesta 2,2 milj. euroa (6,7 %). Asiakastyytyväisyyttä kuvaava NPS-indeksi oli keskimäärin 96 , mikä ylittää selvästi tavoitteeksi asetetun tunnusluvun 90 .
Yhtiön myynti sairaanhoitopiirille kasvoi 1,55 milj. euroa (2 ,6 %) , mikä suurelta osin johtuu
Hatanpään osaston 85 siirtymisestä Sydänkeskuksen toiminnaksi.

Yhtiötä koskeva raportointi on parantunut huomattavasti edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.

4.6.6 Tays Kehitysyhtiö Oy
Tays Kehitysyhtiö Oy:lle ei ollut asetettu toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita vuodelle
2020. Tilikauden tuotot olivat 482 tuhatta euroa . Tilikauden voitto oli 96 ,2 tuhatta euroa . Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 2,2.
Yhtiön toiminnan painopistealueita ovat asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen , hankinnat sekä koulutus ja opetus . Vuosi 2020 oli yhtiön ensimmäinen varsinainen toimintavuosi ,
jonka aikana yhtiön toimintaa käynnistettiin ja samalla täsmennettiin toiminnan tavoitteita .
Yhtiön liiketoimintasuunnitelma laadittiin ja sovittiin yhtiön omistajille tuottamista palveluista .
Tays Kehitysyhtiö Oy oli myös mukana mm . Tähtisairaala -yhteistyön käynnistämisessä ,
koulutuksen määrällisessä ohjaamisessa ja yhteisen asiakaspalautejärjestelmän kehittämisessä.
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4.6.7 Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiölle ei ollut asetettu toiminnallisia tai taloudellisia
tavoitteita vuodelle 2020.
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 .
Tukisäätiö myönsi lahjoitus- ja testamenttivaroista avustuksia yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.
Lisäksi säätiö rahoitti tutkimustoimintaa 400 000 eurolla . Säätiö myönsi avustuksia mm. hoidon kehittämiseen , tutkimustoiminnan tukemiseen , potilaiden ja omaisten viihtyisyyden parantamiseen , henkilökunnan koulutukseen sekä laite- ja kalustehankintoihin .
Tukisäätiö otti vastaan lahjoituksia ja testamentteja vuonna 2020 yhteensä 945 344 euroa.
Säätiöllä oli lahjoitus- ja testamenttivaroja hoidossaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 2,1
miljoonaa euroa . Säätiön tilikauden tulos oli 80 ,3 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 riskienhall innan 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.
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6. Muut havainnot
Tarkastuslautakunta esittää seuraavissa kappaleissa eräitä vuonna 2020 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 2019 edellisvuoteen verrattuna , kun samanaikaisesti verrokkien OYS ja KYS episodituottavuus parani.

Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa 2015-2019; indeksi 2015=100
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KUVA 15. Yliopistollisten sairaaloiden episodituottavuuden kehitys vuosina 2015-2019.
Lähde: THL, tilastoraportti 5/2021

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 2019, keskimääräinen tuottavuusluku= 100
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KUVA 16. Episodituottavuudesta yliopistosairaaloiden somaattisilla erikoisaloilla vuonna
2019. Lähde: THL, tilastoraportti 5/2021
Taysin sijoitus yliopistosairaaloiden välisessä tuottavuusvertailussa on edelleen hyvä.
Vuonna 2019 Taysin episodituottavuus oli yliopistosairaaloista toiseksi paras ja 2 prosenttiyksikköä parempi kuin yliopistosairaaloissa keskimäärin . Vuotta aikaisemmin vastaava ero
oli 6 prosenttiyksikköä.
Taysin erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset ovat nousseet hieman muita yliopistosairaaloita nopeammin. Menojen kasvu alkaa näkyä Taysin sijoituksessa yliopistosairaanhoitopiirien välisessä tuottavuusvertailussa .
Erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset 2015-2019, indeksi 2014=100
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KUVA 17. Yliopistosairaaloiden erikoissairaanhoidon deflatoitujen kustannusten vertailu .
Lähde: THL, tilastoraportti 5/2021
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THL:n selvityksen mukaan Taysin deflatoidut kustannukset nousivat vuosien 2015 - 2019
välisenä aikana 22 ,2 % ja painotettujen episodien määrä (=tuotos) samaan aikaan 18,6 %.
Vuoden 2019 deflatoidut kustannukset olivat 4 ,4 % edellisvuotta suuremmat. Painotettuja
episodeja kertyi vastaavasti 0,6 % edellisvuotta enemmän .

Taysin erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannukset ja palvelutuotanto 2015-2019,
indeksi 2015=100
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KUVA 18. Erikoissairaanhoidon deflatoidut kustannuksien ja palvelutuotannon kehitys vuosina 2015-2019 Taysin osalta. Lähde: THL, tilastoraportti 5/2021

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimassa yliopistosairaanhoitopiirien vuoden 2019 tietoihin perustuvassa
tuottavuusvertailussa hyvällä tasolla .
Kustannusten kasvu suhteessa tuotokseen on ainakin tilapäisesti heikentänyt
tuottavuuskehitystä .

6.2 Tietoportaali kuntapäättäjille
Tarkastuslautakunta toteutti vuonna 2019 yhdessä kaupunkiseudun (Tampere, Vesilahti ,
Orivesi , Lempäälä , Nokia, Pirkkala , Kangasala , Ylöjärvi) tarkastuslautakuntien kanssa kyselyn luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koskien erikoissairaanhoidon palveluita ja niiden rahoitusta.
Kyselyn vastausten mukaan erikoissairaanhoidon menojen hallittavuutta ja ennustettavuutta
pidetään heikkona. Samoin epäillään sairaanhoitopiirin kykyä tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Kuntien tilinpäätösvaiheen uutisointi sairaanhoitopiirille budjetoitujen kustannusten ylittymisestä on osaltaan omiaan luomaan mielikuvaa sairaanhoitopiirin tehottomasta
palvelutuotannosta.
Todellisuudessa sairaanhoitopiirin kustannuskehitys ja sitä kautta taloudellinen rasitus jäsenkunnille on viime vuosina kasvanut varsin maltillisesti. Vuosien 2014-2020 välisenä aikana sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutus (Hasa-integraatio eliminoituna) on kasvanut
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keskimäärin 1,7 %/vuosi. Sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutus ei siten ole kasvanut jäsenkuntien muuta menokehitystä nopeammin , vaikka yksittäisten jäsenkuntien kohdalla voi
esiintyä suuriakin vuosittaisia poikkeamia .
Ongelmana on nähty se, että kuntapäättäjille ei ole välittynyt riittävän monipuolista kuvaa
erikoissairaanhoidon toiminnasta ja sen todellisesta kustannuskehityksestä . Kunnan viranhaltijajohdon raportointi on ymmärrettävistä syistä johtuen painottunut kunnan oman talousarvion seurantaan , mikä on voinut luoda mielikuvaa heikosta taloudenpidosta erikoissairaanhoidossa, mikäli menoja ei ole budjetoitu riittävän realistisesti.

Tarkastuslautakunta esittää 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. Informaatiokanava voisi olla kaikille avoin tai se voisi perustua ilmoittautumiseen.

6.3 Työsuojelun havainnot johtamisen tueksi

Tarkastuslautakunta on kuullut sairaanhoitopiirin työsuojeluvaltuutettuja. Kuulemisen johdosta tarkastuslautakunta päätti saattaa havaintonsa ja kehittämisajatuksensa myös sairaanhoitopiirin hallituksen tietoon .
Kirjelmässään hallitukselle tarkastuslautakunta suositteli , että laadittaisiin koonti selvitettävänä olevista sisäilma-asioista. Tästä päivittyvästä tietokannasta henkilöstö voisi seurata sisäilmaan liittyvien selvitysten etenemistä .
Tarkastuslautakunta tiedusteli hallitukselta, onko sillä ja sairaanhoitopiirin muulla johdolla
ajantasainen tieto toimialueiden henkilöstöhallinnollisista ongelmista ja onko näihin ongelmiin riittävässä määrin puututtu. Samalla tarkastuslautakunta esitti , että hallitus selvittäisi ,
onko irtisanoutumisten tai sillä uhkailun määrä huonon työilmapiirin johdosta tai esimiesten
vaihtuvuuden vuoksi lisääntynyt.
Tarkastuslautakunta esitti kirjelmässään hallitukselle selvitettäväksi myös, millä keinoilla tiedonkulkua toimialueiden henkilöstöhallinnollisista ongelmista yhtymähallintoon ja HR- johtoon voitaisiin parantaa, jotta tarvittaessa voitaisiin kohdentaa tukea ja koulutusta niihin yksiköihin , joissa ongelmia esiintyy.
Samoin todettiin , että sairaanhoitopiirin työsuojeluvaltuutetuilla on laaja kontaktipinta koko
organisaatioon ja että työsuojeluvaltuutettujen näkemyksiä voitaisiin hyödyntää johtamisessa nykyistä laajemmin.
Hallitus käsitteli tarkastuslautakunnan kyseisen kirjelmän kokouksessaan 29.3.2021 . Vastauksessaan hallitus viittaa henkilökunnan kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin , mitä
voidaan pitää oikeana tapana reagoida esitettyihin havaintoihin .
Hallituksen antaman lausunnon mukaan toimialueiden esille nostamia henkilöstöasioita käsitellään mm. sairaanhoitopiirin HR-ryhmässä, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa . Lisäksi
on olemassa lukuisia muitakin foorumeja ja kokouksia, joissa henkilöstöasioita tarkastellaan
erityisesti henkilöstön näkökulmasta. Hallituksen vastauksen mukaan henkilöstöasioiden käsittelyyn käytetään paljon aikaa , mikä varmastikin pitää paikkansa . Kun muodolliset puitteet
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toimivalle tiedonkululle näyttävät olevan kunnossa, olisi eri foorumeilla syytä käydä keskustelua tiedonkulun ongelmista ja pyrkiä saamaan esille ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi,
kuten hallitus vastauksessaan toteaa .
Työsuojelun yhteistoiminnan tärkeys korostuu tilanteessa , jossa koronaepidemia on kuormittanut kaikkia henkilöstöryhmiä. Jatkuvasti muuttuvat ohjeistukset, runsas tiedon määrä sekä
toisaalta myös tiedon puute ovat luoneet epävarmuutta henkilöstön keskuuteen.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työsuojelun eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet
tunnistetaan. Työsuojelutoiminnassa esille tulleiden ongelmien ratkominen edellyttää hyvin
toimivaa ja aktiivista yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken. Hyvä luottamus ja avoin keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä helpottaa ristiriitatilanteiden ratkaisemista.

Tarkastuslautakunta toivoo, että työnantajan edustajat kaikilla organisaatiotasoilla suhtautuvat työsuojeluvaltuutettujen esille nostamiin ongelmiin vakavasti
ja positiivisella asenteella , huomioiden esitetyt havainnot mahdollisina toiminnan kehityskohteina eikä moitteina.

6.4 Koronaepidemian vaikutukset sairaanhoitopiirin toimintaan

Koronaepidemia vaikutti sairaanhoitopiirin toimintaan monin eri tavoin. Keväällä 2020 oli
suuri huoli tehohoitokapasiteetin riittävyydestä . Vakavimmin koronaan sairastuneiden pääsyä tehohoitoon pyrittiin varmistamaan mm . kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin ja siirtämällä elektiivistä toimintaa myöhempään ajankohtaan . Pahimpien skenaarioiden toteutumiselta onneksi vältyttiin .
Korona aiheutti palvelujen kysynnän laskua sairaanhoitopiiristä johtumattomista syistä . Arvioitua pienempi potilasmäärä puolestaan vähensi kuntalaskutusta. Tulonmenetyksiä ja koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia kompensoivat valtiolta tulleet korvaukset, jotka eivät kuitenkaan kokonaan kattaneet taloudellisia menetyksiä.
Näkemys sairaanhoitopiirin tilikauden tulevasta alijäämästä vaihteli vuoden aikana. Alkuvuoden arvioidusta 80 miljoonan euron ylijäämässä päädyttiin lopulta siedettävämpään n. 30
miljoonan euron alijäämään. On kuitenkin huomattava, että vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio sisälsi jo valmiiksi rakenteellista alijäämää 20 miljoonaa euroa valtuuston leikattua
talousarviokokouksessaan tuloja noin 20 miljoonalla eurolla . Ymmärrettävistä syistä johtuen
taloutta ei kyetty sopeuttamaan valtuuston tahdon mukaiseksi vielä vuonna 2020. Koronaepidemian taloutta heikentäväksi vaikutukseksi on arvioitu noin 1O miljoonaa euroa .
Vaikka koronaepidemian vuoksi jouduttiin tekemään erilaisia henkilöstöjärjestelyjä, toteutuivat palkat talousarvion mukaisesti. Töiden järjestelyt ja lomien suunnittelu sujuivat tilanteeseen nähden hyvin . Myös sairauspoissaolot vähentyivät edellisvuodesta , mikä osaltaan
edesauttoi palkkabudjetin toteutumista.
Lääkkeisiin käytettiin 3,2 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän . Koronaepidemia vaikutti
monen valtuuston asettaman tavoitteen toteutumiseen . Hoitoon pääsyyn sitovat tavoitteet
eivät toteutuneet kiireettömässä eivätkä kiireellisessä hoidossa, huolimatta siitä, että loppuvuonna tahti näidenkin tavoitteiden saavuttamisen osalta parani.
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Vuosi 2020 kuormitti henkilökuntaa poikkeuksellisella tavalla. Henkilöstön jaksamista koetteleva tilanne jatkuu vielä pitkälle vuoden 2021 puolelle . Koronapandemian loppusuoran
häämöttäessä on tärkeää , että työnantaja pitää hyvää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista
ja että myös työntekijät huolehtivat omasta ja osaltaan myös työyhteisönsä jaksamisesta.
Viranomaisten ohjeiden mukaisesti sairaanhoitopiirissä on suositeltu etätyön tekemistä . Epidemian aikana täydennyskoulusta järjestetty etäopetuksena ja verkkokoulutuksena . Kaikenlaista matkustamista ja vieraiden vastaanottamista on suositeltu välttämään . Epidemian aikaisia sairauspoissaolo-ohjeistuksia on tarkistettu mm. hengitystieinfektio-oireiden osalta.
Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöt selvisivät pandemiatilanteesta odotettua vähemmin menetyksin . Lisääntynyt koronatestaus paransi Fimlab Oy:n tulosta . Coxa Oy kykeni pitämään palvelutoimintaansa yllä pandemiaoloissa ja kuromaan kiinni hiljaisempien kausien toiminnan.
Myöskään Tays Sydänkeskus Oy:n toimintaluvuissa tai taloudessa pandemiatilanne ei suuremm in näyttäytynyt.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirikonserni selvisi koronatilanteessa odotettua lievemmin kolhuin , vaikkakin potilaille aiheutui välttämättömistä järjestelyistä
johtuen erilaista haittaa, kuten hoitoon pääsyn viivettä. Valtion tuen ansiosta
kuntayhtymän talous ei notkahtanut pelätyllä tavalla . Tytäryhtiöiden talous
pysyi palvelukysynnän myötä kestävällä pohjalla poikkeusoloista huolimatta .
Kevättalvella 2020 jouduttiin pandemian vuoksi ajamaan palvelutuotantoa
voimakkaasti alas , mistä aiheutui hoitojonoja. Kevään ja kesän kuluessa tuotantoa saatiin palautettua normaalitasolle. Pandemiatilanne kuitenkin aiheutti
hoitovelkaa, jota puretaan vielä vuoden 2021 aikana. Tästä aiheutuu jäsenkunnille lisäkustannuksia, jota kuitenkin kompensoi vuoden 2020 alhaisempi
palvelukäyttö .
Yhteenvetona voidaan todeta , että varautumistoimet koronaepidemian alkuvaiheessa olivat oikein mitoitettu ja ajoitettu . Epidemian aikana erikoissairaanhoidon toiminta kyettiin turvaamaan , mistä sairaalan henkilökunta ansaitsee
mitä parhaimmat kiitokset.

6.5 Etupiha-hanke
Tays Uudistamisohjelman sisältyvä ns. Etupihahankkeen osia ovat N-rakennus (uusi Sydänsairaala), L-rakennus (uusi lasten ja nuorten keskus) , pysäköintilaitos ja D-rakennus
(uusi pääaula , verisuoni ja toimenpideradiologinen keskus, syntymäpaikka , keskitetty välinehuolto sekä tuki- ja liikuntaelinsairaala) .
Hankkeeseen kuuluvat rakennukset valmistuivat pääosin suunnitellussa aikataulussa ja tilat
saatiin otettua käyttöön sovitun aikataulun mukaisesti. Hanke pysyi puoliväliraportoinnin yhteydessä tarkistetussa 250,5 miljoonan euron budjetissa.
Alkuperäisiin suunnitelmiin nähden tehtiin matkan varrella eräitä muutoksia. Hankkeen rakentamisen aikana tuleviin työn laajuuden ja laatutason korotuksiin oli varauduttu alun perin
9, 1 miljoonan euron suuruisella lisä- ja muutostyövarauksella , joka oli noin 5 % urakkahinnasta). Lisä- ja muutostöitä tilattiin noin 10 miljoonalla eurolla . Merkittävimmistä tavoitehintaa nostavista lisä- ja muutostöistä on annettu selvitys hankkeen loppuraportissa.
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Tarkastuslautakunta on vuosien mittaan useissa kokouksissaan saanut selvityksiä etupihahankkeen eri vaiheissa ja kuullut hankkeesta vastaavia viranhaltijoita .
Sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisö on tehnyt vuosittaiseen tarkastussuunnitelmaansa liittyen laajan etupihahankkeen tarkastuksen , jonka tuloksia esiteltiin tarkastuslautakunnan
kahdessa kokouksessa. Tilintarkastusyhteisö totesi tarkastuksen johtopäätöksenä, että tarkastuksessa ei havaittu hankkeeseen liittyvässä päätöksenteossa tai kirjanpitoaineistossa
erityisiä puutteita tai virheitä , joista tulisi erikseen raportoida .

Tarkastuslautakunnan saamien selvitysten mukaan osana uudistamisohjelmaa
toteutettu ns. etupihahanke on toteutunut pääpiirteissään suunnitelmien mukaisesti ja hyväksyttyjen kustannusten puitteissa. Erityisen huomionarvoisena tarkastuslautakunta pitää uudistamisohjelmaan liittyvien kymmenien toiminnallisten osaprojektien menestyksellistä läpiviemistä.

6.6 Toimialueen 4 tilikauden tulostavoite

Toimialueella 4 on ollut vuosien ajan ollut haasteita saavuttaa sille asetettu tulostavoite. Tarkastuslautakunta on tuonut asian esille eri vuosien arviointikertomuksissaan ja kehottanut
hallitusta ryhtymään asiassa toimenpiteisiin .
Hallitus on arviointikertomuksia koskevissa lausunnossaan luetellut erilaisia syitä , joiden
vuoksi tulostavoitetta ei ole saavutettu. On myös aloitettu erilaisia toimia ja tehty selvityksiä
toimialueen talouden vakauttamiseksi. Toistaiseksi tehty työ ei ole tuottanut näkyvää tulosta.
Toimialueen 4 neljän viime vuoden yhteenlaskettu tulospoikkeama on yhteensä -21 ,6 miljoonaa euroa . Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että muiden toimialueiden toiminnalla ja
ylijäämäisillä tuloksilla on ylläpidetty toimialueen 4 toimintaa .

Poikkeama tulostavoitteseen nähden
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KUVA 19 Kaaviossa kuvattu toimialueen 4 poikkeamia asetettuun tulostavoitteeseen nähden
tilikausina 2018-2020
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Toimialueen 4 talouden epätasapainosta on ollut seurauksena myös se, että sairaanhoitopiirin kunnilta perimät hinnat eivät ole toimialuetasolla vastanneet tuotantokustannuksia . Toimialueelle 4 on vuodelle 2021 asetettu 1,5 milj. euron suuruinen tulostavoite. Tavoitteen saavuttaminen voi olla haastavaa, kun ottaa huomioon sen , että vielä vuonna 2020 toimialueen
tilikauden tulos oli -14,0 miljoonaa euroa .

Tarkastuslautakunta toivoo, että kaikkien toimialueiden talousarviot laaditaan
realistisesti, hinnat asetetaan todellisten kustannusten mukaisesti ja tehdään
tarvittavat sopeuttamis- ja muut toimet talousarviossa pysymiseksi.

7. Yhteenveto
Vuoden 2020 talousarviossa on esitetty 26 tavoitetta , joista valtuuston asettamia sitovia tavoitteita on 9 kappaletta.
Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet toteutuivat seuraavasti

Sitova tavoite
Palvelukokemus
Palkkamenot
Toimintamenot
Tilikauden tulos
Investointien toteutuminen
Kehityskeskustelut
Hoidon saatavuus kiireettömässä hoidossa
Hoitoon pääsy kiireellisessä hoidossa
Sisäinen mainemittari

Tavoitteelle annettu arvio

Tavoitteiden saavuttamisrajat

Hyvä

Tavoite on saavutettu

Tyydyttävä

Vaatii korjaavia toimenpiteitä

Heikko

Vaatii runsaasti korjaavia toimenpiteitä
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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 (TKl-keskus)
Sairaala- ja välinehuolto

Yhtymähallinto

Yleishallinto
Perusterveydenhuollon yksikkö

