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1.

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuustolle
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

1.TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ
JA KOKOONPANO
Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline valtuuston päättämän toiminnan seuraamiseen. Arvioinnin tavoite on
nostaa esiin havaintoja ja antaa rakentavia ehdotuksia toiminnanohjauksen, tehokkuuden ja laadun edistämiseksi.
Lautakunnan tehtävä on tarkastella tavoitteiden täyttymistä ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta koko organisaatiossa, eri toimialoilla ja vastuualueilla, toimintoja, sääntöjä ja prosesseja. Sairaalamaailmassa muodostaa koottu asiakas- ja potilaspalaute arvioinnin kultajyvän. Tyypillisiä tarkastuskohteita, jotka kuuluvat lautakunnan jatkuvaan toimintaan:
· Tavoitteet ja kytkentä strategiseen ohjaukseen
· Resurssipanostukset ja resurssien jakautuminen (tasapainoinen tuotannonohjaus)
· Vastuunjako ja yhteistoiminta (dokumentoidut tavoite- ja vastuukuvaukset – organisaatiorajat
ylittävä laatujärjestelmä)
· Toiminnan tulokset ja vaikutukset (oikeat panokset tuottavat odotetut vaikutukset/
tarkoituksenmukaiset toimintatavat suhteessa käytössä oleviin resursseihin)
· Uudistumiskyky
· Seuranta ja valvonta (tulosvalvonta – että tilivelvolliset ja kaikki VSHP- työntekijät
suorittavat oikeanlaisia tehtäviä)
Tämä arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka piirin hallitus, muut vastuussa olevat elimet ja
virkamiehet vuoden 2015 aikana ovat onnistuneet valtuuston tahdon täyttämisessä. Tarkastuslautakuntaan ovat toimintakauden aikana kuuluneet seuraavat vakituiset jäsenet (henkilökohtaisine varajäsenineen):
Puheenjohtaja Kjell Heir
Varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist
Jäsen Mathias Skytte
Jäsen Kristina Vesterback
Jäsen Sonja Lapveteläinen
Jäsen Emely Sundqvist
Jäsen Jani Peräsarka

(Gunilla Jusslin)
(Linda Holm)
(Christer Rosengren)
(Anna-Lena Kronqvist)
(Hans Ingvesgård)
(Maria Palm)
(Daniel Lahti)

JHTT Jari Lindholm on toiminut lautakunnan valmistelijana, sihteerinä ja kielenkääntäjänä. Tarkastuslautakunta on
pitänyt tarkastusvuoden aikana 8 kokousta. Lakisääteisen tilintarkastuksen on hoitanut Oy BDO Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Anders Lidman.

SOU 2016:2 (Valtion viralliset selvitykset, Ruotsi) Tehokas hoito: ”Terveyden ja elämänlaadun mittaus on vaikeaa ja on asetettava kysymys
tuleeko meillä koskaan olemaan mittareita, jotka määrittävät terveyden- ja sairaanhoidon vaikutuksen terveyskehitykseen ja jotka lisäksi
voidaan liittää voimavarapanokseen. Terveydenhuolto vastaa vaikutuksen pienestä osasta muiden tekijöiden ohella, mm. perimän,
sukupuolen, iän, elämäntavan, hoitoverkoston, sosioekonomian ja fyysisen ympäristön ohella.”
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2.

2. ARVIOINNIN SUORITTAMINEN JA PAINOPISTEET

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan seurannut
kuntayhtymävaltuuston ja -hallituksen päätöksiä ja pöytäkirjoja sekä käyttänyt arvioinnin perusdokumentteina
mm. VSHP:n taloussuunnitelmaa 2015–2018, VKS 2025
ohjelmaa, tilinpäätöstä ja laatu- sekä henkilöstöraporttia
vuodelta 2015, asiakaspalautteen kehitystä, , ulkoisen
tilintarkastajan raportteja, saatavissa olevia auditointiraportteja sekä kansallisia tietokantoja.

Kokouksissaan tarkastuslautakunta on kuullut muun
muassa piirin ja sairaalan johtoryhmiä sekä eri tulosyksiköiden esimiehiä. Tammikuussa 2016 pidettiin yhteinen
työkokous Mustasaari-Vöyri yhteistyöalueen K2 kanssa
koskien perusterveydenhuollon terveyspalveluja ja
palautetta VKS:n palveluista.

Kokous K2 yhteistyöalueen kanssa Mustasaaressa 22.1.2016

Kaudella 2015–2016 arvioinnissa on huomioitu erityisesti seuraavat osa-alueet:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SOTE- terveydenhuoltouudistus ja alueelliset suunnittelumallit
Strategiset VSHP-ohjaussuunnitelmat pähkinänkuoressa: VCS 2025, TA 2016 och TTS 2016-2019
VSHP:n turvallisuustyö (potilas- ja ympäristösuhteessa)
VSHP:n kokonaisvaltainen riskienhallinta – sisäisen tarkastuksen järjestelyt 2015-2016
Laatutyön eteneminen
Medisiinisen ja psykiatrisen klinikkaryhmien tavoitteet ja toiminta 2015
Henkilöstövoimavarat ja –saatavuus
Kansallisten vertailutilastojen analyysi 2015 ja eri mittarit
Asiakas- ja kunta palaute ja kansallinen vertailutieto
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3.
3. VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY
VSHP:SSÄ, SUOSITUSTEN ETENEMINEN
VÄRIT:
= OK,

=VÄLITILA, PARAMPAAN/HEIKOMPAAN SUUNTAAN,

= EI KUNNOSSA, TULEE PARANTAA

Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin VSHP:n hallituksessa 11.9.2014 ao. taulukon mukaisesti. Hallitus antoi vastauksensa 9 kohtaan lautakunnan kootuista kommenteista. Vastaukset hoitoisuusproblematiikkaan ja monivuotisten investointiprojektien vaikuttavuuteen olisivat voineet sisältyä hallituksen vastaukseen.
HALLITUKSEN VASTAUS 11.9.2015

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

1-2. VKS 2025 -ohjelma on työväline, jonka hallitus on
laatinut voidakseen tehdä rakennemuutoksia ja
tehostaakseen hoitoa. Hallituksen tavoitteena ei ole odottaa
ohjelman toimeenpanoa kauden loppuun vaan hallitus on
parhaillaan tekeillään olevan talousarvion 2016 valmistelussa
lähtenyt siitä, että oman toiminnan kuluja vähennetään 11 %
seuraavan 3–5 vuoden kuluessa ja että vuonna 2016 oman
toiminnan kuluja vähennetään 2,8 %.

1-2. Liittyen VKS 2025 -ohjelman hyväksymiseen ja
toteutukseen tarkastuslautakunta toivoo, että vuosittain
ajalla 2016–2025 vahvistetaan riittävä, korotettu
tuottavuustavoite. Mitä pitemmälle lykkäämme Vaasan
sairaanhoitopiirin kilpailukykyisen kustannustason
parantamisen, sitä vaikeammaksi tehtävä muuttuu.

TILANNE 3/2016: Tilanne on pitkälti kehittynyt hallituksen suunnitelmien mukaisesti. Säästötavoitteeksi vuonna 2016 on
asetettu 5,4 M€ ja tulevan nelivuotiskauden säästötavoite on 20 M€.
3. Sairaalalla on SHQS-järjestelmän mukainen
laaduntunnustus. Se on voimassa kolme vuotta ja vanhenee
kesäkuussa 2016. Vuoden aikana Labquality Oy, joka
myöntää tunnustuksen, on tehnyt vain joitakin pieniä
ylläpitoaudiointeja, joista ei ole erikseen raportoitu.
Tarkastuslautakunta näkee laatutyön kokonaisuutena, jossa
myös eri Lean-hankkeiden tulokset kiinnostavat. Kaikki
laatutyötä koskeva materiaali löytyy laatuportaalistamme ja
vuoden 2014 laaturaportista. Asia on varmastikin kuten
tarkastuslautakunta huomauttaa: laajan laatutyön tuloksia
voitaisiin tuoda esiin konkreettisemmin. Tuloksia
hyödynnetään nyt ennen kaikkea sisäisten prosessien
parantamisessa, minkä pitäisi pitemmän päälle näkyä
potilaskyselyiden vastauksissa.

3 . Auditointitulokset ja/tai yhteenvetoanalyysi SHQSlaatujärjestelmän voimassaolotilanteesta voisi sisältyä
tilinpäätösraportointiin.
Sisältö kiinnostaa enemmän kuin määrä.

TILANNE 3/2016: Vuoden 2015 laaturaportti valaisee laatutyön ja SHQS-auditointien edistymistä monipuolisesti.
Auditoinnit on koottu yhteen mm. seuraavasti: ” Toiminnan mittaamista ja tavoitetasojen määrittelyä koskevat käytännöt
kaipaavat yhtenäistämistä ja laajempia organisaation ohjeistuksia ja linjauksia. Tietyt mittaamistavat olivat vakiintuneita,
mutta yksikkökohtaista vaihtelua oli havaittavissa.”
LEAN-prosesseja kuvataan seuraavasti: ”Työympäristöstä aktiivisesti hukkaa poistettiin T3:lla, B1 näytteenotossa sekä
Apuvälinekeskuksessa. Myös lukuisissa muissa yksiköissä tehtiin kevyempiä työympäristön ratkaisuja muun muassa logistisiin
haasteisiin liittyen. Jatkossa panostamme yhdessä vieläkin enemmän tulosten näkyvyyteen ja mittaamiseen, jotta tiedämme,
missä olemme nyt ja mitä meidän seuraavaksi tulee kehittää.”
Lautakunta katsoo edelleen, että Lean- tuloksellisuusarviointi eo. tekstin nojalla konkretisoi tarvetta arvioida
kehitystasoa läpinäkyvästi. .
VKS:n ulkoisessa ylläpitoauditoinnissa 5/2015 huomioitua: ”Leanin käyttöä prosessien tehostamisessa pidettiin organisaation vahvuutena.
Kehitettävinä asioina auditoijat nostivat esille esim. hoitoketjutyön edelleen kehittämisen ja prosessien kehittämisen yli yksikkö- ja organisaatiorajojen. Prosessimittareiden jatkojalostaminen ja tavoitetasojen määrittely nähtiin tarpeellisena kehityskohteena.”
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HALLITUKSEN VASTAUS 11.9.2015

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

5.Kunta-asiakastyytyväisyyttä pitäisi voida mitata myös sillä
perusteella, kuinka tyytyväinen eniten maksava asiakas on,
toisin sanoen kunnat. Ei ole täysin oikein olettaa, että terveyskeskusten henkilöstö vastaisi omistajanäkökulmasta. Myöskään kuntakierroksilla esitettyjä mielipiteitä ei ole järjestelmällisesti koottu omistajien näkökulmiksi. Sen vuoksi kehitämme
suoraan kuntien johdolle suunnatun mittausvälineen, jotta
myös tätä näkökulmaa toiminnastamme voidaan arvioida.

5. Lautakunta nostaa esille kysymyksen, antaako
asiakastyytyväisyyden mittaus ainoastaan kuntien
terveyskeskus-/hoitoyhteistyökumppaneiden
henkilöstön kautta riittävän kuvan omistaja-kuntien
palautteesta ja ohjaustarpeista?

TILANNE 3/2016: Lautakunta toteaa, että monet järjestelyt koskien kunta- ja palvelutuotanto-organisointia ovat
huippuajankohtaisia ja jatkuva vuorovaikutus on käynnissä tulevan SOTE-organisaation koordinointityössä.
Asiakastyytyväisyyden kehittäminen muodostaa tässä prosessissa sisäisen laatukysymyksen.
6. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että lääkärit osallistuvat
kehityskeskusteluihin erittäin vä- hän ja kysyy, miten se
mahdollisesti vaikuttaa niiden prosessien ja rakenteiden
kehittämiseen, joista lääkärikunta/lääkäriesimiehet
vastaavat. Operatiivisen johdon on sen vuoksi lähdettävä
siitä, että kehityskeskustelut eivät ole ainoa keskustelumuoto, jossa esimies ja alaiset voivat keskustella siitä,
miten yhteisiä toimintoja kehitetään yhdessä. Jos
osoittautuu, että kehityskeskustelut eivät toimi, on
varmistauduttava siitä, että mielipiteenvaihto turvataan
muulla tavalla. Operatiivinen johto haluaa sitouttaa lääkärit
muutostyöhön, vaikka he eivät osallistu
kehityskeskusteluihin.

6. Henkilöstöstä osallistui kehityskeskusteluihin 70 % ja
vaihtelu klinikkaryhmien ja tulosyksi-köiden kesken on
suurta. Huolestuttavinta on se, että lääkärikunnan
kehityskeskusteluprosentti oli ainoastaan 20 %. Miten tämä
vaikuttaa niiden tulevien prosessien ja rakenteiden
jatkokehittämiseen, joiden osalta lääkärikunnalla/
lääkäriesimiehillä on osavastuu?

TILANNE 3/2016: Kehityskeskusteluja henkilöstön kanssa on pidetty yli 59 % (-11 % verrattuna vuoteen 2014).
Lautakunta toteaa myös, että VSHP:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 edelleen edellyttää että
”kehityskeskusteluja on pidetty 70 %”, kuitenkin siten että sitovuustaso (hallitus) on poistettu.
7. Tarkastuslautakunta esittää, että operatiivisen johdon
katselmuksissaan tulee kehittää yksikkökohtaisia
mittaritauluja. Sairaanhoito-piirin tavoitteilla ja mittareilla
tulee olla korrelaatio kaikilla toimintatasoilla. Kysymys liittyy
läheisesti seuraaviin kohtiin 9 ja 14.

7. Tarkastuslautakunta nostaa esiin kysymyksen siitä, kuinka
operatiivinen johto ohjaa ja valvoo eri prosesseja ja siitä esimerkkinä mainitaan mittaritaulujen kehittäminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä raportoiminen. Tavoitteiden asettaminen, ohjaus ja raportointi ovat kaiken operatiivisen johtamistoiminnan ydin. Operatiivinen johto
on tietoinen lautakunnan esille nostamista ongelmista. Jos
kyse olisi helpoista asioista, ne olisi jo kauan sitten selvitetty.
Organisaatio etsii jatkuvasti parempia mittareita. Riskienhallintaa kehitetään koko ajan, viimeksi niin, että kaikista vaaratilanteista raportoidaan nyt uuden järjestelmän avulla. Useimpien
mittaritaulujen ongelmana on, että ne mittaavat tuottavuutta,
kun meidän pitäisi pyrkiä mittaamaan tulosta. Tavoitteet ovat
usein laadullisia, kun taas mittarit mittaavat määrää ja sen
vuoksi ne eivät aina korreloi kovin hyvin. Tarkastuslautakunta
on täysin oikeassa siinä, että pelkästään määristä raportoiminen ei riitä, vaan on kerrottava, onko kehitys ollut myönteistä
vai kielteistä. Tarkastuslautakunnan huomiot otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon.

TILANNE 3/2016: Lautakunta toteaa että vuoden 2015 laaturaportti sisältää riskienhallintaa koskevaa informaatiota
tavanomaisen klassisesti: ”Laatuporttia on laajennuttu siten , että laadunarvioinnin oheen otettiin lisäksi käyttöön
riskienhallinnan työkaluja. Näitä olivat turvallisuusarvioinnit, turvallisuuskierrokset ja vakavien vaaratapahtumien
selvitykset.” Vuoden 2015 tilinpäätös kuvastaa myönteisellä tavalla lautakunnan toivetta sisällyttää
riskienkartoitusmenettely uuden KuntaL:n mukaisesti pysyväksi osaksi talousarviovalmistelua:” Viime vuonna tehtyjen
merkittävien talousarviosupistusten vuoksi siivoussektorilla, teknisellä sektorilla ja psykiatriassa tehtiin erityiset
riskikartoitukset.” (TP 2015 s. 11).
Yksikkökohtaisten mittaritaulujen kehitystyö jatkuu VKS 2025-ohjelman puitteissa ja TTS 2016-2018 huomioidaan, että
”tulosyksiköiden prosessit /hoitotyön erityiset mittarit on dokumentoitu yksikön seurantataululla”.
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HALLITUKSEN VASTAUS 11.9.2015

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

10. Tarkastuslautakunta nostaa esiin siirtoviive-potilaita
koskevan ongelman ja odottaa, että prosessi otetaan
uudelleen tarkasteltavaksi Lean-menetelmää soveltaen.
Asiaa käsitellään jatkuvasti virkamiestasolla yhdessä Vaasan
kaupungin virkamiesten kanssa ja joitakin uusia
toimenpide-ehdotuksia on tarkoitus esitellä vuoden aikana.
Ongelma koskee lähinnä Vaasan kaupunkia ja se ryhtyy
mittaviin toimenpiteisiin siirtoviivepotilaiden määrän
vähentämiseksi.

10. Lautakunta odottaa, että siirtoviivepäiviin liittyvän
problematiikan hoito otetaan syvennetyksi Lean-prosessi
II:n kohteeksi. Kysymys on tärkeä sairaanhoitopiirin tulevan
kilpailukyvyn ja tuottavuustavoitteiden kannalta sekä tasaarvoisen hoidon tarjoamiseksi
omistajakunnille.

TILANNE 3/2016: Tilanne on edelleen erittäin huono. Tilanne osoittaa tehokkaan hoitoketju- ja leantyön merkityksen
omistajakuntien ja VKS:n välillä.
8. Ympäristöraportointi on kaikissa sairaanhoito-piireissä
vielä yleisellä tasolla. Yhteisiä mittareita ei ole monta, mutta
sairaaloilla on yhteinen intressi-ryhmä, joka tekee työtä
ympäristö raportoinnin ja mittareiden yhtenäistämiseksi.
Heti kun luotettavaa vertailukelpoista materiaalia on, se
sisällytetään ympäristöraporttiin.

12. Tarkastuslautakunta toivoo, että ympäristö-raportissa
myös hyödynnettäisiin mahdollisuutta verrata
sairaanhoitopiirin kehitystä kansallisesti vertailukelpoisiin
lukuihin/-yksiköihin.

TILANNE 3/2016: Ympäristöraportti vuodelta 2015 valmistuu 27.5.2016, josta syystä mahdollinen vertaileva
mittarianalyysi jää tästä raportista pois.
15. Tilinpäätöshavaintoja 2014: Hallitus on 24.2.2015
vuoden 2014 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä esittänyt
valtuustolle, että 4 miljoonaa euroa ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille. Käyttöpääoma oli tilinpäätöksessä 12,2
miljoonaa euroa negatiivinen, jolloin takaisinmaksu jäsenkunnille voidaan ainoastaan rahoittaa lainalla. Lautakunta
katsoo, että sairaanhoitopiirin valtuuston tulee harkita
takaisinmaksua ja sen seurauksia tarkoin.

15. Lopuksi voidaan todeta, että on syytä huomioida
tarkastuslautakunnan muistutus negatiivisesta
käyttöpääomasta.

TILANNE 3/2016: Likvidien varojen muutos parantui vuonna 2015. Kassalikviditeetti kassapäivinä oli viime vuonna
12,4, kun se vuonna 2014 oli 0,81. ⁴.

Vertaa es. Helsingin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje (kaupunginhallitus 15.10.2015) s. 12: ” Riskien tunnistamista ja
arviointia voidaan toteuttaa myös yksittäisten riskienarviointien avulla. Yksittäinen arviointi tai riskityöpaja ei korvaa jatkuvaa ja laajempaa
riskienhallintatyötä, mutta sen avulla saadaan kohtuullisen luotettava kuva arvioidun osa-alueen nykytilasta ja kehittämistarpeesta.”
⁴ Kassalikviditeetti on tunnusluku jota tavallisesti käytetään kuvaamaan organisaation maksukykyä lyhyellä tähtäimellä. Kassalikviditeetti
on yhtä kuin likvidien varojen osuus lyhytaikaisista veloista. nyrkkisääntö on, että kassalikviditeetin tulee olla suurempi kuin 1. Jos suhde on
alle 1 , niin kyse on negatiivisesta käyttöpääomasta.
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Kuva: Katja Lösönen
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4.
4.TULEVAISUUDEN VISIOT JA OLENNAISET
TAPAHTUMAT VUONNA 2015
SOTE–uudistukseen integroidaan valinnanvapauslainsäädäntö, jolloin potilas itse vois valita joko julkisen, yksityisen tai kolmannen osapuolen tuottamista palveluista.
Kun hoidon valinnavapaus laajenee tulee kaikki tarjottava palvelu yhtiöittää. Valinnavapaus pyrkii vahvistamaan
peruspalveluita hoidon paremman saatavuuden varmistamiseksi. Jotta valinnanvapaus olisi toimiva, niin tarvitaan laatujärjestelmä, jonka avulla potilaat voivat vertailla eri palveluntuottajien hoidon tuloksia.

Hoito- ja aluehallintouudistus ovat yksi suurimmista hallinnon ja toimintamuotojen uudistuksista, jotka koskaan
Suomessa toteutetaan. Muutos koskee satojen tuhansien työtä ja palveluita kaikille kansalaisille. Muutokset
koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta,
ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja
terveyspalvelujen sekä muiden alueellisten palveluiden
järjestäminen siirretään uusille maakunnille 1.1.2019.

”Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, kuinka me mittaamme hoidon laatua”⁵
Pohjanmaan SOTE-uudistuksen ehdottomasti suurin uhkakuva on valtion tulevan rahoituksen vähentäminen. Nykyisten valtion rahoituslaskelmien pohjana on kustannusten alueellinen tasaus vahvistettujen tarvekertoimien nojalla.
Alustavien laskelmien mukaan tulisi koko hoidon VSHP-alueella säästää vuositasolla 60 M€. VSHP:n kunnat ovat asettaneet työryhmän tulevaisuuden hoidon suunnittelua varten. Jokaista omistavaakuntaa edustaa joko kunnanjohtaja
tai hallituksen puheenjohtaja. Parhaillaan käsitellään kysymystä siitä, miten kunnat suhtautuvat uuteen sosiaali-, terveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon kuntayhtymään, mutta tätä kirjoitettaessa ei ole olemassa päätöksiä siitä
miten yhteisen organisoinnin järjestetään⁶ Huolimatta eräistä näkökantaeroista on odotettavissa, että kokonaisratkaisu alueellisessa organisaatiorakenteen osalta saavutetaan vuonna 2016.

”Vallitsevat olosuhteet edellyttävät kokonaisratkaisua”
Maan hallitus julkisti esitti huhtikuun alussa 2016 SOTE- uudistuksen korjatun mallin. Yksityiskohtien ja toteutuksen
osalta työ on tässä vaihessa keskeneräinen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuolto rakentuu 18 maakunnan ja
yliopistosairaaloiden viiden yhteistyöalueen varaan. Mahdollisuus säilyttää VKS päivystävänä sairaalana on joutunut
vastatuuleen, jollei VKS:n laajan päivystyksen säilyttämisestä muodostu kielellinen ja perustuslaillinen kysymys. Hallituksen uusi malli lähtee edelleen siitä, että kuntayhtymän omaisuus ja velat siirtyvät valtiolle ja kuntien toimitiloja
vuokrataan maakuntien tarpeiden mukaisesti.

⁵ Kristina Wikberg, Kuntaliiton johtaja 7.4.2016
⁶ Kuntaliitossa on seurattu, kuinka hoitouudistustyö ympäri maata etenee eikä Pohjanmaan maakunta saa laatupisteitä suunnittelutyöstään.
Kahdestakymmenestä maakunnasta on kymmenkunta maakuntaa perustanut organisaation hoitouudistuksen toteuttamiseksi
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”VKS ei saa laajan päivystyksen asemaa.Vaativin ympärivuorokautinen
päivystys kootaan 12 sairaalaan”⁷
johtuen kyetään perusterveydenhuollossa parantuneiden tutkimusmahdollisuuksien (24/7) kautta hoitaa
aiemmin erikoissairaanhoitoon ohjautuneita päivystyspotilaita. Yhteispäivystyksen käyttö on lisääntynyt
koska toiminta nyt on ympärivuotista: vuonna 2015
yhteispäivystys toimi 3 kuukautta ja sekä yhteispäivystys ympärivuotisesti. Somatiikan puolella hoitopäivävolyymi oli aiempaa tasoa, mutta väheni lähes 30
% psykiatriassa, joka käytännössä melkein kokonaan
selittää hoitopäivämuutoksen. Poliklinikka- ja avohoitotuotanto on lisääntynyt täysin suunnitelmien
mukaan lukuun ottamatta psykiatriaa, jossa avohoidon
suoritteet viime vuonna lisääntyivät 18,5 % budjetointiin verrattuna. Samanaikaisesti on panostettu yhä edistyksellisempään drg-pakettituotantoon. Leikkausten
osalta todetaan, että päivystysleikkauksia tehtiin viime
vuonna tavallista enemmän, koska tekonivelleikkaukset ovat lisääntyneet. Ohitusleikkauksia tehtiin
lähes kaksinkertainen määrä johtuen puolen vuoden
tauosta 2014. Alla oleva taulukko valaisee muutoksia
kysynnässä,

VKS-vuosi 2015 sisälsi historiallisesti suuria muutoksia.
SOTE-uudistus ja sen sisältämät muutokset synnyttivät
keskusteluja koko vuoden aikana. VKS:ssa luotiin VKS
2025, strateginen tulevaisuussuunnitelma siitä, kuinka
sairaalassa myös jatkossa voidaan turvata korkealuokkainen ja tehokas erikoissairaanhoito alueen väestölle.
Osana strategista kehittämistyötä uudistettiin organisaatiorakenne enn vuotta 2016 ja samanaikaisesti uudistettiin johtamisjärjestelmä. Tulevaisuussuunnitelmassa määritettiin tavoitteet ja keinot ja aikataulu niiden saavuttamiseksi. Vuoden aikana laadittiin myös pitkän aikavälin säästösuunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon nettokuluja 11 %. Keskeisiä ongelmia tältä
osin on kuinka saada hoitoketjut kuntoon ja kuinka löytää
tasapaino voimassaolevan hoidon valinnanvapauden ja
optimaalisen oman VKS-tuotannon kesken.
VKS-erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit laskivat hieman vuonna 2015. Perimmäinen syy vaikuttaa olleen
lokakuussa2014 alkanut yhteispäivystystoiminta. Tästä
KYSYNTÄ
Lähetteet

ASIAKKAAT

PALVELUT

Päivystyskäynnit Eri palvelukäyttäjät

2015 muutos

2015 muutos

Käynnit yht.

2015 muutos

Hoitojaksot

2015 muutos

Synnytykset

2015 muutos

Keisarin

2015 muutos leikk.

LEIKKAUKSET
2015 muutos

Sairaala/SHP

määrä

%

määrä

%

määrä

%

määrä

%

määrä

%

määrä

% %-osuus määrä

%

Etelä Karjalan shp

49787

6,2

21538

3,5

45098

5,3

213613

6,8

19138

0,9

1090

-0,6

19

9129

EPSHP(Seinäjoki)

89891

8,3

33466

20

70059

2,8

295090

5,5

23298

0,4

2032

-1,3

18,7

12943

2,3

Helsingin/Uudenmaan shp 471172

3,1

229537

0,2

523496

2,3 2326611

5,1

168031

1,1

17687

-1,6

17

91133

-0,6

-1,4

Kainuun shp

28590

0,3

19284

3,9

33135

1

133172

-3,1

14964

-2,2

601

-14,4

21,6

5352

-3,5

Kanta Hämeen shp

51886

-7,3

21230

-4,8

54136

1,4

252404

5

26235

2,3

1442

-11

16,3

10084

-4,4

KPSHP (Kokkola)

33580

7,6

17262

12

35976

3,3

160575

1,1

16123

12,2

1507

-0,9

14,3

5859

4,4

Keski Suomen shp

71684

6,8

38261

0,8

83462

3,1

303666

2,4

35209

-2,3

2661

-5,9

15,9

16170

2,8

Kymeenlaakson shp

48649

-2

23136

-7,9

56696

20,6

210343

12,5

14375

-9,1

1371

-1,2

14,7

10231

-0,3

PohjoisSavon shp

93718

1,9

44461

10,9

91795

3,4

447298

7,8

45062

-3

2418

1,5

13,9

19511

-9

Lapin shp

39688

-1

15524

-8,4

167707

4,5

19049

0,1

1055

-4,3

10,2

8211

-0,4

Länsi Pohjan shp

19807

1,2

25607

100,5

32797

19,2

141656

14,2

10821

2,3

566

-4,6

12,4

6073

-1,1

Etelä Savon shp

34035

9,1

18172

0,6

36501

2

159275

6,4

15883

-0,3

887

12,6

13,4

6401

-1,6

112441

7,8

50557

-0,2

131436

3,1

513240

5,3

52031

-1,4

4824

-6,2

16,2

34090

3,7

Pohjosi Karjalan shp

44645

0,3

65318

0,4

72062

3,1

285980

2,5

27734

-3,3

1507

-3,8

14,7

12577

-0,5

Päijät Hämeen shp

53851

6

84687

3,3

93433

1,7

448761

8,7

40106

2,4

1834

-1,9

18,1

14681

1,9

Satakunnan shp

74009

-1,7

29267

-2

72227

2,2

424844

2,2

32080

-1,4

1929

-4,4

15,6

13800

1,6

Itä savon shp

14760

-21,5

28065

122,4

25406

25,3

105445

17,8

8913

-23,1

4

-98,8

25

3645

-5,2

Pirkanmaan shp

140025

-2,6

71412

0,4

169814

1,2

616779

-1,6

76007

-1,6

5357

0,4

13,2

35914

0

VarsinaisSuomen shp

146011

-0,3

20798

14,1

176544

-0,6

778949

2,9

62967

-2,6

4635

-3,6

16,2

37328

0,6

49562

-0,5

22624

-2,6

51672

1,5

236662

0,8

24464

0,8

1372

-5,1

13,7

9420

4,3

YHTEENSÄ KAIKKI SHP:T 1667791

1,9

880206

3,1 8222070

4,5

732490

-0,7

54779

-3,2

15,9 362552

-0,1

Pohjois Pohjanmaan shp

VKS/ Vaasan shp

5,1 1856045

Tavoitteemme on, että potilaiden kokema laatu on Suomen parasta (VKS 2025)
http://www.kunnat.net/ /kunnat/sairaanhoitopiirit/katsaukset/Documents/Sairaaloiden-jasairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-2015.pdf
⁷ STM:n lehdistötiedote 19.5.2016: Kaikkein vaativinta hoitoa tarjoaisivat yliopistolliset sairaalat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja
Oulussa ja seitsemän muuta laajan päivystyksen keskussairaalaa olisivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä,
Joensuussa ja Rovaniemellä.
⁸ En lista på tolv sjukhus med fulljour har cirkulerat runt landet under våren och på den var VCS inte med.
⁹Källa: VCS:s personalrapport 2015, .s 2.
⁰ Källa: Komunförbundets publikation ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2015 ss. 5-8: ”Sjukhusledningens verbala rapportering
om omorganisering av strukturer och funktioner samt orsakerna till stora förändringar.” Se närmare
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VKS 2025 ohjelma
* Tulevaisuuden turvaaminen *Potilaskeskeinen toiminta *Uudet terveet ja toimivat toimitilat

Alla muutamia graafeja Exreportista, jotka valaisevat tuotannon muutoksia 2014-2015, myös mahdolliset
kuukausittaiset muutokset ovat nähtävissä:
VKS LEIKKAUKSET VUONNA 2015 +5,8 %

SIIRTOVIIVEPÄIVÄT VUONNA 2015 +19,5 %

VKS ELEKTIIVISET LEIKKAUKSET
VUONNA 2015 +4,3 %

VKS HOITOPÄIVÄT VUONNA 2015 -8,1 %

HOIDON SAATAVUUS V. 2015 NELJÄN INDIKAATTORIN VALOSSA: 1)LÄHETTEET 2) HENKILÖT
JOTKA ODOTTAVAT HOITOA 3) ODOTTAVAT ARVIOINTIA SEKÄ 4) HENKILÖT, JOIDEN HOITO ON
TOTEUTUNUT

Yllä oleva kuva hoidon saatavuudesta osoittaa varsin tasapainoista käyrää erityisesti koskien toteutunutta hoitoa huolimatta kesäkauden normaaleista tuotannon keskeytyksistä. Tuotannonohjauksen tasapainoa turvataan myös erikoisalakohtaisesti / tarpeen mukaan ostopalveluiden avulla.
11

Foto: Katja Lösönen
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5.
5.VALTUUSTOA JA HALLITUSTA KOSKEVIEN SITOVIEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että kuudestatoista hallitusta tai valtuustoa sitovasta tavoitteesta
saavutettiin kokonaan yhdeksän (56 %), neljää tavoitetta ei saavutetttu (25 %) ja kolme tavoitetta saavutettiin
joko osittain tai tyydyttävästi (19 %).

Seuraava taulukko on lainattu taloussuunnitelmasta/tilinpäätöksestä 2015, johon tarkastuslautakunta on
lisännyt omia värikenttiään koskien keskeistä tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollisia erillisiä TL-kommenteja (tarkastuslautakunta).

”Todetaan ilolla, että tilinpäätösraportoinnissa 2015 on kokonaan käännetty klassinen
raportointijärjestys ympäri ja nostettu esiin ASIAKAS näkökulmakentän ensimmäiseen
ruutuun!”

Kuva: Katja Lösönen
Lähde: Näin fokusoidaan myös SITRAN julkaisussa ” Huomisen SOTE”, jossa ensimmäinen porras tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa on
”Ihmiset mukaan palvelujen tuottamiseen”, SITRAN selvityksiä 92/2015.
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VSHP–TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015

Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2015

Kriittiset menestystekijät

Strategiset tavoitteet

NÄKÖKULMA
ASIAKAS

PROSESSI

HENKILÖSTÖ/ OPPIMINEN
JA UUDISTUMINEN

TALOUS

· Hoito asiakaslähtöistä,
oikea-aikaista, asiantuntevaa,
ja kansallisten suositusten
mukaista
· Hoito ja kohtelu
laadukasta ja turvallista
myös asiakkaan kokemana
· Kunnat ja perusterveydenhuolto tyytyväisiä
· Toiminnan lähtökohta on
asiakas
· Palvelut kaksikielisiä
· Potilasturvallisuuden
varmistavat käytännöt
rutiinikäytössä
· Asiakkaat haluavat
hakeutua hoitoon VKS:aan
· Toimivat laatujärjestelmät
· Avoterveydenhuollon
yhteistyökumppanit saavat
hyvää ja asiantuntevaa
palvelua
· Koko organisaatiossa
otetaan käyttöön jatkuva
asiakaspalaute
· Palvelupiste asiakkaille
aukaistaan
· Hyvän palvelukokemuksen kriteerien
määrittely
· WWW- sivujen käytön
tehostaminen palvelemaan
alueen väestöä

· Toimiva yhteistyö ja työnjako
perusterveydenhuollon ja
yliopistosairaalan kanssa
· Sairaalan toiminnalliset kokonaisuudet ja pääprosessit
määritetään potilaslähtöisesti
Päivystävän keskussairaalan
asema

· Riittävä, osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö
· Kehittämis- ja palveluhenkisyys
· Henkilöstön kaksikielisyys
· Opetus- ja tutkimusmyönteisyys

· Talous tasapainossa
Hoidon tuottavuus ja
kustannusvaikuttavuus
hyvällä tasolla

· Alueellisen yhteistyö
perustuu järjestämissuunnitelmaan ja palveluketjuihin
· Toimintaa tukevat tilat,
laitteet ja ICT-järjestelmät
· Prosessien jatkuva kehittäminen sekä tehostaminen
· Riittävä tiedonkulku
· VKS 2025 ohjelman
onnistuminen

· Työntekijöiden rekrytoinnissa
ja pysyvyydessä onnistuminen,
olemme houkutteleva
työnantaja
· Palkat ja palkitsemiskäytännöt kilpailukykyisiä
· Työnkuormitus optimitasolla
· Kielikoulutusta ja muita
kaksikielisyyttä tukevia
toimintoja ylläpidetään
· Asema opetussairaalana

· Kustannus- ja hintataso
maan keskitasoa
· Asukaskohtaiset tarvevakioidut kustannukset
maan keskitasoa
· Rakenteellisten ja
toiminnallisten muutosten
avulla lisää tehokkuutta
Laitteiden ja rakennusten
elinkaarimallin
toteuttaminen

· Yhteistyö TYKS-ervan kanssa
tiivistyy
· Pääprosessit määritellään
uudelleen ja kuvataan
· Prosessien kehittämisen
kokonaissuunnitelma tehdään
· Jatkuvan kehittämisen
menetelmiä levitetään kaikkiin
klinikkaryhmiin
· Potilaan kotiutus- ja
laitossiirtoprosessia
tehostetaan

· Yhteistyö- ja palvelutaitokoulutus suunnitellaan ja
käynnistetään
· Henkilökunnan osaamista
kehitetään systemaattisesti
uuden koulutus-suunnitelman
mukaisesti
· Henkilöstöä osallistetaan
suunnitelmallisesti VKS 2025
suunnitteluun

PROSESSI

HENKILÖSTÖ/ OPPIMINEN
JA UUDISTUMINEN

TALOUS

· Pääprosessit kuvattu (H)
· Palveluketjuja tuotettu 4
(H)
· Lean-menetelmän käyttö
25 % yksiköistä (H)
· Siirtoviivepotilaiden
osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta (V)

· Työterveyslaitoksen
työhyvinvointitutkimuksessa
tulokset yli osallistuvien
sairaaloiden keskiarvon (H)
· Koulutussuunnitelman
toteutuminen (H)
· Hoitoisuus/hoitaja on
yksiköissä optimialueella
vähintään 50%/kk (H)
· Kehityskeskustelut käyty yli
70 % henkilöstöstä kanssa (H)

·Palkkamenot ≤ talousarvion palkat (V)
· Tilikauden tulos ≥
talousarvion tulos V)
Tuottavuudessa olemme
maan keskussairaaloiden
joukossa vähintään sijalla
10/15 ( H)

AVAINMITTARIT / SITOVUUS = Valtuusto / hallitus

ASIAKAS
· Potilasasiakastyytyväisyys >
4,0 asteikko (1-5) (V)
· Kunta-asiakastyytyväisyys >
3,5 asteikko (1-5) (V)
· Asiakasraadin julkilausumia 4 (H)
· Hoidontarpeen arviointi ja
hoitoon pääsy lainmukaista ja
vähintään kansallista
keskitasoa (V)
· Laatu- ja turvallisuusraportti
käsitelty (H))
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· Pysytään tiukassa
budjettiraamissa
jäsenkuntien menojen
osalta
Tuotantorakenteen
sopeuttaminen SOTE –
raamiin käynnissä

NÄKÖKULMA
ASIAKAS
Potilastyytyväisyys oli 4,6
asteikolla 1-5
Kuntaasiakastyytyväisyys 3,0,
tavoite > 3,5
Asiakasraati on antanut
neljä julkilau-sumaa
Hoidontarpeen arviointi
ja hoitoon pääsy
lainmukaista ja
vähintään kansallista
keskitasoa
Raportti on käsitelty
Tl–kommentit:
1) Useimmat asiakaspohjaiset sitovat
tavoitteet saavutettiin ja
se osoittaa hyvää
tuotannonohjauskykyä
sekä yhä parempaa
asiakasfokusointia.
Tosin tämä on merkinnyt yhä kallimpaa
ostopalveluvolyymiä.
2) Kuntien tyytyväisyys
VKS:n toimintaan on
hieman heikompi kuin TP
2015 arvo, mutta täysin
tyydyttävä vallitsevassa
SOTE-sekasortotilanteessa.

PROSESSI

HENKILÖSTÖ/ OPPIMINEN
JA UUDISTUMINEN

Pääprosessit on kuvattu
Palveluketjuja tuotettu 2
(tavoite 4)
Lean-menetelmiä on
käytetty 20 % yksiköistä
(18/91yks)
Siirtoviivepotilaiden
laskutus 1,6% oman
tuotannon kuntalasku-tuksesta
TL–kommentit:
1) Prosessitavoitteet
muodostavat suurimman
tulevan haasteen tavoiteluokkien sisällä. Ontuvat
prosessit liittyvät vahvasti
sekä kallimpaan tuotantoon että huonompaan
läpivirtaukseen. VKS 2025ohjelma, laajennettu
leanpohjainen perusterveydenhuoltoyhteistyö
käyttäjäkuntien kanssa on
avain parantamiseen SOTEuudistusta odoteltaessa.
1) Siirtoviiveongelmakenttää käsitellään tässä
kertomuksessa erikseen,
mutta tilanne heijastaa
karulla tavalla hoitoketjuongelmia tietyissä
omistajakunnissa.
Lautakunta on havainnut,
että useimpien
toiminnallisten tavoitteiden seuranta ontuu siten,
että seuranta (lukuun
ottamatta taloustavoitteita)
tapahtuu vasta tilinpäätöksen laadinnan
yhteydessä.

TALOUS
Palkkamenot 99,2 %
TA:sta

Työterveyslaitoksen
työhyvinvointitutkimuksessa tulokset yli
osallistuvien KS ja YSsairaaloiden keski-arvon

Tilikauden tulos 2,4
m€> > TA

Koulutus toteutettu
suunnitelman mukaan.
Koulutuspäiviä yht. 7093
(ed. vuonna7247)

Vuonna 2014(sic!)
olimme
tuottavuudessa sijoilla
11. ja 13./15

Hoitoisuus/hoitaja oli 1/8
yksiköissä optimi-alueella

Tl–kommentit:
Taloudellinen tulos on
asteittain vähitellen
rakenteellisten
muutosten / yhä
avohoitopainotteisemman
toiminnan ja
parantuneen budjettikurin avulla.
Mutta tuottavuusvertailuissa keskusssairaaloiden välillä tilanne
on huono,
kustannuksemme ovat
yhä edelleen liian
kalliita.

Kehityskeskustelut käyty
58 % henkilöstöstä kanssa
TL–kommentit:
1) Hoitoisuuden mittaus /
taso näyttää olevan
mutkikas asia. Katso siihen
liittyen alla oleva teksti
/kuva.
2) Kehityskeskustelujen
käyminen ajatellen VKS
2025 ohjelman läpiviemistä
on arvioitava olevan
itsestään selvä työkalu.
Erot klinikkaryhmien välillä
ovat aina olleet suuria,
medisiinisessä
klinikkaryhmässä
keskusteluja oli käyty 83 %,
taasen hallinnon ja huollon
yksiköissä vain 29 %.
Hallituksen tulee terävöittää
seurantaa tämän tavoitteen
osalta.

Näin myös työterveyslaitoksen seurantakyselyssä: ”VKS- henkilöstö koki myös tulleensa kuulluksi niissä kehityskeskusteluissa, joita pidetään
lähimmän esimiehen ja työntekijän välillä”.
Nämä luvut vuoden 2015 henkilöstökertomuksen mukaisesti. Tilinpäätöksessä 2015 sivulla 36 raportoidaan harhaanjohtavasti/virheellisesti
täysin toisesta ulottuvuudesta, kun hallinnon ja huollon yksiköt raportoivat tavoitteiden saavuttamisesta: ” 62 % henkilöstöstä osallistui henkilöstökyselyyn, mikä vastasi tavoitetta. Kyselyn mukaan 53,7 % oli osallistunut kehityskeskusteluun (nousua 2,3 %) ja 36,3 % koki kehityskeskustelut
hyödyllisenä.”
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Alla vuoden 2015 hoitoisuusraportista muokattu laskelma (löytyy myös laaturaportista 2015), joka todentaa sen,
että ainoastaan vuodeosasto E4 kykeni viime vuonna
pitämään > 50 % av hoitoisuudesta optimialueella. ⁴ Tilinpäätöksessä 2015 raportoidaan, että 7 osastoa 8:sta kykeni pitämään hoitoisuuden optimialueella, jolloin varsin
todennäköisesti ”alle optimi” osuus on sisällytetty ”opti-

min sisällä” –kategoriaan. Jatkossa tulee tämänkaltaiset
epäselvyydet sitovien tavoitteiden osalta selkeästi määrittää väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarkastuslautakunnan mukaan on tulkinta siitä, mitä lasketaan kategoriaan
”optimin sisällä” yksiselitteinen ja tilinpäätöksen raportointi virheellinen. ⁵

⁴ Vuonna 2014 oli sitovana tavoitteena (sitovuustaso henkilöstöjaosto) että ”yksiköt ovat optimitasolla vähintään 70 % / kuukausi.” Vaihtelu
vuodesta toiseen on hieman hämmentävää.
⁵ Pyrkimys on siis että 50 % päivistä olisi optimaalisella hoitotasolla koskien hoitoisuutta (hoitointensiteettiä) / hoitaja . Tämä syystä että
hoitajaresurssit ja potilaiden hoidontarve olisi tasapainossa. Teoreettisesti voi n. 25% päivistä olla yli optimitason ja 25 % alle optimitason. Mikäli
käyrä jatkuvasti ylittää optimitason on käytössä liian vähän resursseja suhteessa potilaiden hoidon tarpeeseen, työ yksikössä on ”raskasta” j.n.e.
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6.
6. PALAUTE
Potilaspalaute on ns. aina ollut kiitettävää, näin myös alla
olevan kuvan mukaan. On ilahduttavaa, että seurantaa
nyt suoritetaan jatkuvasti lokakuusta 2014 lähtien ja että
lähes puolet vastauksista viime vuonna sisälsi kommenteja hoidosta. Vuoden aikana saatiin yhteensä 2547 (255

vuonna 2014) palautetta. Seuraavan taulukon mukaan
on palaute kaikkien kysymysten osalta parantunut ja on
kattavampi verrattuna vuoteen 2014 huomioimalla
lisäksi vastausvolyymin x 10 kasvun.

Yksiköt saivat palautetta vaihtelevasti, alla jaottelu ainostaan uuden VKS-palvelualuejaon mukaisesti.

””Avohoidon ja vuodeosastohoidon palvelualueet saivat n. 50 %
kaikesta asiakaspalautteesta vuonna 2015”
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Foto: Katja Lösönen

”Hyvä palaute koskee tasapainoisesti kaikkia VKS-palvelualueita”
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Täydentävissä kommentaareissa annettiin runsaasti
palautetta hyvästä hoidosta ja hyvästä kohtelusta. Suuresta joukosta kommentaareja referoidaan VKS-laaturaportissa 2015 seuraavat keskeiset tyytymättömyysalueet:

2) Asiakasraadin näkemys päivystyspoliklinikan odotustiloihin liittyvistä kehittämistarpeista:
· Tärkeintä on, että potilaan läheinen pääsee tukemaan potilasta, myös valvomoon.
· Ilmoittautumiskoppi on kaukana käytävällä odottavista asiakkaista / potilaista. Turvallisuuden tunteen
lisäämiseksi vartijat voisivat kävellä myös käytävällä
odottavien ihmisten joukossa. Det kan vara svårt för
många att förstå den information som visas på skärmarna om hur många patienter som väntar på sin tur. Det
borde nnas en tydlig anvisning på en synligare plats.
· Lepohuone, jossa kuumeinen/sairas voi levätä. Potilasta pitää ohjata lepohuoneeseen, jos vointi huononee
ilmoittautumisen jälkeen.
· Rivissä olevien tuolien asemesta joitain tuoleja voisi
kääntää vastakkain ja laittaa pöytä väliin. Näin olisi
helpompaa ruokailla ja olisi tavaroille laskutaso. Voisi
olla myös pelkkiä pöytiä, joiden vieressä voi seisoa.
Koviin tuoleihin tarranauhalla kiinnitettävät ja irrotettavat pehmusteet.
· Sairaalan tiedotteissa pitäisi informoida, että päivystyksen välipala-automaatteihin tarvitaan kolikoita. Jos
välipala-automaattiin ei voi asentaa ostomahdollisuutta
pankkikortilla niin jonkinlainen rahanvaihtomahdollisuus pitäisi olla (kassa tai automaatti)
· Kanttiinivaunu voisi olla yksi ratkaisu ruokailun järjestämiseen.
· Potilailla pitäisi olla mahdollisuus myös gluteiinittomiin välipaloihin.
· WWW-sivuilla pitäisi olla enemmän tai selkeämmin
tietoa siitä, mihin voi soittaa oireista ja mistä saa neuvoja hoitoon tulosta.
· Olisi hyvä, jos odotusaikana voisi mennä käymään
välillä kotona.
· Jo ilmoittautumisen ja hoidon tarpeen arvioinnin
yhteydessä voitaisiin tehdä perustestit, kuten jotkut
peruslaboratoriotutkimukset, verenpaineen mittaus
jne.
· Sairaanhoitaja voisi tehdä pienempiä hoitotoimenpiteitä, kuten poistaa roskan silmästä.
· Tuntien odottaminen tuntuu pitkältä, siksi pitäisi olla
tarjolla ajanvietettä, kuten lehtiä, ristikoita tms.

· Tutkimuksiin ja hoitoon odottaminen. On tärkeää,
että kutsussa annettu aika pitää paikkansa. Toisaalta odottaminen päivystystapauksissa harmittaa monia potilaita.
Potilaat haluavat informointia, jos aikataulu muuttuu,
esim. kutsua ei voida lähettää silloin, kun on sovittu.
· Potilaat toivovat, että heitä hoitaisi mahdollisimman
paljon sama lääkäri ja kritisoivat lääkäreiden jatkuvaa
vaihtumista.
· Potilaan kohtelua kritisoitiin monissa vastauksissa.
Huono kohtelu voi olla töykeyttä, potilaan kokemusta
siitä, ettei ole toivottu potilas, kommentteja ylipainosta,
oletusta alkoholistiksi, potilaan ongelmien vähättelyä,
henkilökunnan itsensä esittäytymisen puuttumista, epäystävällisyyttä, potilaan alentamista, huonoa käytöstä.
· Tiedonsaannin selkeys on tärkeää. Vastauksissa potilaat kertoivat erilaisista tilanteista, joissa asiat ovat jääneet
epäselväksi. Kehittämisehdotuksissa toivottiin potilaan
valmistamista tutkimuksiin kertoen, mitä tehdään ja mistä
on kyse.
· Jatkohoito-ohjeiden puuttuminen tai vajavuus tuli
esiin muutamissa vastauksissa.
· Potilaat haluaisivat saada konkreettisia yhteystietoja,
mihin numeroon voi kotiutumisen jälkeen soittaa ongelmatilanteissa. Potilaat raportoivat muutamassa palautteessa lähetteiden katoamisesta, mikä oli havaittu, kun
potilas oli itse alkanut kyselemään asiaa.
· Kritiikkiä saivat myös pysäköintiin liittyvät ongelmat. Pysäköintipaikkoja pitäisi saada enemmän ja pysäköintiaika päivystyksen pysäköintipaikalla pitäisi olla
pitempi.

6.1

Asiakasraadin palaute

Toimintakauden 2013-2016 asiakasraati on valittu VSHP:n
väestöstä edustamaan tasapuolisesti väestöä huomioiden ikä, sukupuoli, kotipaikka ja kieli. Raati auttaa logistisissa kysymyksissä ja antaa näkemyksensä käytännön
potilaita koskeviin kysymyksiin sekä välittää informaatiota. Raadin julkilausumat toimivat tukena ja neuvoantavina asiakirjoina päätöksenteossa ja VKS toiminnan kehittämisessä. Raadin neljästä julkilausumasta vuoden 2015
aikana on lautakunta poiminut esiin seuraavat tilannearviot /kehittämistarpeet:

3) Raadin näkemys koskien psykiatrian prosesseja ja
muutoksia VKS 2025-ohjelman toteutuksessa:
· Tietääkö mielenterveyden ongelmista kärsivä ihminen, mihin pitää hakeutua, jotta saa apua?
· Milloin VKS ottaa mukaan psykiatristen potilaiden
hoidon tukemiseen koulutetut kokemusasiantuntijat?
4) Raadin näkemys tutkimustuloksia koskevasta tiedottamisesta:
· Potilaat saavat tutkimustuloksista hitaasti tai ei ollenkaan tietoa. Ei riitä, että hoitohenkilökunta ja lääkärit
tietävät, että kaikki on kunnossa.
· Potilaalle on tärkeintä saada tutkimustuloksistaan
tieto. Tieto pitäisi antaa potilaalle heti, kun tieto on
saatavissa, eikä esimerkiksi vasta monen kuukauden
kuluttua lääkärinvastaanotolla.

1) Asiakasraati kokee, että asioita on saatu aikaan, mutta
raati kaipaa myös palautetta johdon suunnalta siitä,
miten ehdotuksia on käsitelty. Asiakasraati kokee myös,
että sairaalan henkilökunnalla ei ole raadista kovin paljon tietoa. Ei ole myöskään tietoa siitä, ovatko potilaat
huomanneet muutoksia.
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5) Raati ei ole saanut vastausta kysymykseensä mitä
hallitus odottaa asiakasraadilta. Raati toivoo myös
yhteistyötä asiakaspalvelutyöryhmän kanssa ⁶ .

4) Raadille saapuneiden ideoiden käsittely:
· Toivottu penkkejä pysäköintialueelta sairaalaan johtavan kävelypolun varrelle. Ehdotuksessa mainitaan, että
matka on monelle pitkä. Raadin mielestä ajatus on hyvä,
mutta myös huoltonäkökohdat joudutaan huomioimaan, kuten penkkien puhdistaminen lumesta ja auraamisen vaivattomuus käytävillä. Raadin mielestä henkilökunnan pitäisi ensisijaisesti pysäköidä autonsa kauempana oleville alueille, jotta potilaat voisivat pysäköidä
autonsa lähemmäs.
· Jos potilas on saanut lähetteen sairaalaan niin hänelle
voisi soittaa/tekstata/lähettää kirje jos ei 3 kk sisällä tule
lääkärille aikaa vaikka on niin ensimmäisessä kirjeessä
luvattu. Systeemin pitäisi toimia näin, kuten ehdotuksessa sanotaan. Potilaalle tulee ilmoittaa, mikäli suunniteltu aika muuttuu.
· Vasabladetissa 17.5.2015 olleessa yleisönosastokirjoituksessa käsiteltiin lääkärin huonoa potilaan kohtelua.
Raati toteaa, että yksittäisiin tapauksiin ei voida puuttua
lehtikirjoitusten kautta. Sairaala ei voi vastata yksittäisiä
potilaita koskeviin palautteisiin lehtien palstoilla salassapitovelvollisuuden vuoksi. Palautteita varten on luotu
omat kanavat. Raadin mielestä lääkärien pitäisi kiinnittää potilaan kohteluun huomiota ja lääkäreille pitäisi
järjestää aiheesta kursseja.

· Niihin asioihin, joihin raati puuttuu, pitäisi suhtautua
vakavammin.
· Tulevana vuonna yhtenä tavoitteena on avata keskustelua käytännön työntekijöiden kanssa. Raati tarvitsee
enemmän tietoa siitä, miten sairaalan sisäisessä organisaatiossa asioita tehdään ja haluaa kuulla siitä käytännön tekijätasolta. Raati haluaa kuulla yksikköjen sisäisiä
toiveita ja tarpeita, joihin raati voisi osallistua omien
kokemustensa avulla. Raati päätti ehdottaa yhteistyön
aloittamista muutaman yksikön kanssa.
· Henkilökunnan suhtautuminen potilaisiin vaikuttaa
merkittävästi sairaalan maineeseen. Asiakasraati haluaa
painottaa edelleenkin hyvien tapojen ja potilaan kohtelun merkitystä sekä haluaa, että kaikki sairaalassa työskentelevät miettivät asennettaan potilaita kohtaan.
Tarkastuslautakunta on saanut tietoa siitä, kuinka kaikki
asiakasraadin julkilausumat on systemaattisesti käsitelty
ja viety eteenpäin VSHP:n organisaatiossa. Osa julkilausumaesitysten toteuttamisesta on kuitenkin riippuvainen
tulevista teknisistä kokonaisratkaisuista ja esim. pitemmän aikavälin IT-uudistuksista ( SMS-tekstiviestit, puhelinvastaaja-takaisinsoitot j.n.e.).

”Tervehtimällä muita voimme näyttää hyvää esimerkkiä!”
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Raadin sihteerin Sari Westin mukaan on kaikki raadin julkilausumat viety eteenpäin ja käsitelty sairaalan johtoryhmässä sekä julkaistu intranet –
ja www-sivuilla. Vuoden 2015 alusta lähtien on suunnittelija West toiminut raadin julkilausumien esittelijänä sairaalan johtoryhmässä, joka
vuorostaan kantaa vastuun jatkovalmistelusta hallitukselle.
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konsultaatioiden saatavuutta erikoisaloittain. Vastausten
lukumäärä alla vuonna 2015 oli ainoastaan 252 (670 vuonna 2014), jolloin turbulenssi soteuudistuksen ympärillä
lienee vaikuttanut vastaamiseen.

6.3 Kuntapalaute
6.3.1. TK-kysely 2015
Tilinpäätöksessä esitetään mittausluku 3,2 ⁷ (3,4 vuonna
2014) kuvaamaan kuntien tyytyväisyyttä perusteena
seuraavan nk. TK-kyselyn yhteenvetoinformaatio. ⁸Kyselyn kohta ”suorien konsultaatioiden laatu” kuvaa lähinnä
kuntien terveyskeskusten ym. tyytyväisyyttä hoitajien ja
lääkärien keskuudessa.

Todetaan ao. taulukon osalta, että TK-kyselyn heikoin
arvosana koskee psykiatrisia konsultaatioita, reumakonsultaatioita ja muita neurologisia konsultaatioita. Parhaimmat arvosanat saa synnyttäjiä koskevat konsultaatiot, syöpä-, sydän-, murtuma- ja lapsipotilaat.

Kyselyn tulosten arvo liittyy hoitoprosessien arviointiin,
sujuvuuteen j.n.e, alla olevassa taulukossa koskien suorien

Suorien konsultaatioiden VKS-laatu vuoden 2015 TK-kyselyn nojalla
SKAALA 1-5: 1=heikko, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=kiitettävä

Gynekologiset potilaat
Sydänpotilaat
Diabetespotilaat
Reumapotilaat
Potilaat joilla aivojen
verenkiertohäiriöitä
Muut neurologiset potilaat
Aikuispotilaat joilla astma/ allergioita
Lapsipotilaat joilla astma ja allergioita lergier
Syöpäpotilaat
Kaihipotilaat
Endoproteesipotilaat
Murtumapotilaat
Potilaat joilla selkäongelmia
Potilaat joilla kuulo-ongelmia hörselproblem
Akuuttipotilaat: aikuiset
Akuuttipotilaat: lapset
Fysiatriset potilaat
Synnyttäjät
Akuuttipsykiatriset potilaat
Geropsykiatriset potilaat
Nuorisopsykiatriset potilaat
Lapsipsykiatriset potilaat
Yhteensä

1

2

3

4

5
3
2
2
1

Yhteensä
vast.1-5
14
9
11
13

Keskiarvo
3,7
3,8
3,3
2,1

0
0
0
5

1
1
2
4

4
2
5
3

6
4
2
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
4
3
3
27

2
4
1
2
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1
3
3
7
6
55

3
3
6
3
5
5
5
2
8
3
4
2
2
1
5
5
2
2
80

3
2
2
5
2
2
2
7
1
2
5
5
4
5
1
0
0
0
59

2
0
0
2
2
0
0
2
1
4
1
4
2
3
0
0
0
1
31

1
12
9
12
11
9
8
12
13
11
12
13
11
10
15
12
12
12
252

112,7
2,3
3,1
3,6
4,3
3,0
3,1
3,8
3,0
3,7
3,4
3,8
3,4
4
2,1
2,1
1,9
2,2
3,0 (3,4)

Edellä olevan palautteen lisäksi lautakunta on saanut seuraavan suullisen kehitystoiveen erään omistajakunnan
operatiiviselta johdolta:

”VKS:n hoidon palautejärjestelmä ontuu tai kulkee jälkijunassa: esim. epikriisien
informaatio / jatkohoitosuunnitelma on usein puutteellinen”
⁷ Tässä on keskiarvo laskettu painotettuna aritmeettisena keskiarvona kaikkien vastausten osalta vastausskaalalla 1-5, arvo poikkeaa vuoden 2015
tilinpäätöksen lukuarvosta. Vuoden 2014 lukuarvo on ok tämän painotetun keskiarvolaskennan mukaan.
⁸ Kysely VSHP:n alueen terveyskeskusten lääkäreille ja hoitohenkilöstölle 2015.
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påverkar primärhälsovården på ett betydande sätt. När öppnas
psykiatriska journalerna i Kunta Esko? Detta hysch kring psykiatrin försvårar samarbetet på ett märkbart sätt. Öppenhet krävs
för ett gott samarbete med patientens bästa för ögonen!
· 1) Nuorisopsykiatria siirtää sellaisia potilaita avohoitoon,
joiden hoito ei voi millään olla avohoitolääkärin hanskassa. 2)
Viikottain tulee etenkin vanhuksia epikriisin kanssa tai ilman
kysymään. mitä hänelle on tehty. eivät ymmärrä epikriisistä
tarpeeksi.
· Radiologina vaikutelmani perustuu muilta kuulemaani, mutta
mitään suurempia ongelmia en ole kuullut ainakaan akuutimedisiinan puolella olleen.
· En allmänläkare med alla specialiteter KAN INTE hålla sig ajour
med ALLA specialiteter och HINNER INTE läsa alla Käypä hoito/vårdkedjor som nns. Litet tillmötesgående med ett kort
snabbt svar om fortsatta åtgärder skulle inte sitta illa... Alla är vi
stressade men en specialist ger svaret på några minuter, kan ta
betydligt längre söka efter svaret i "djungeln"
· Psykiatrian tilanne surullinen.... Vaihtuvat lääkärit, kieliongelmat jne jne.
· Vore tacksamt med epikristexter även på patienterna som
sköts på gynekologiska polokliniken. Från förlossningen,
mödrapolikliniken och BB kommer det bra med epikristexter.

SEURAAVASSA JOITAKIN AUTENTTISIA KIRJALLISIA KOMMENTEJA TK-KYSELYSTÄ 2015, lähemmin vastauksia kysymykseen ”Onko jotakin muuta jota haluat tuoda esiin koksien yhteistyötä?”:
· Vill se bättre vårdanvisningar för Marevanpatienter med nyinsatt behandling, saknas tyvärr ofta ännu målvärden och vetskap
om givna ordinationer efter insättningen. Jouren kunde utvärderas vad gäller bemanningsföretagets läkares kvalitativa arbete, har förekommit en del missade frakturer från samjouren.
· Förbättrad medicinsk vård och tillgänglighet för dom vuxna
psykiatriska patienterna. Finns numera mycket verksamma
alternativa behandlingsmetoder med mycket goda behandlingsresultat inom psykiatrin, t.ex. neurofeedback, magnetstimulans. Utökade resurser inom primärhälsovården för den
vuxna psykiatriska befolkningen, inkl. missbruksproblematik
· Rehabiliteringen inom sjukvårdsdistriktet vad gäller kroniska
sjukdomar ss reuma, neurologiska sjukomar lämnar mycket att
önska, inte heller hjälpmedelsservicen är vad man kunde förvänta sig av specialsjukvård. Symtomatiskt nog efterfrågas inte
dylikt överhuvudtaget i enkäten! Dock omfattas dessa områden
långt av lagstadgade uppgifter inom oﬀentlig sjukvård som

6.3.2. Palaute tarkastuslautakunnan vierailusta K2yhteistyöalueelle ⁹

1) Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tuleva
integraatio, KAIKKEIN AKUUTEIN marssijärjestys vuosina 2016-2025? Kyky ohjata tulevaisuutta?

Tarkastuslautakunta vieraili tammikuussa 2016 K2-yhteistyöalueella pohtiakseen perinteisesti osa-alueita ja kysymyksiä, jotka liittyvät potilaan polkuun hoitoketjussa ja
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä VKS:n kanssa
SOTE-integraatiota odoteltaessa.

KESKUSTELUKOMMENTEJA: Yhteistyötä VKS:N kanssa
on heikentänyt lääkäripula ja työpaine on vaikuttanut
asioiden hoitoon kielteisesti. Huolimatta ongelmista on
hoito-ketjuja kehitetty. Yhteistyö Vaasan kaupungin
kanssa voisi olla parempaa.

”Nyt tulisi pistää stoppi kaikille muutoksille, jos ei ole tehty seurausanalyysiä!
Kaikki nämä suuret odotukset johtavat jossain määrin lamaannuttavaan
toimintaan”

Paine työntekijöitä kohtaan on kasvanut. K2 alueella on
hoitokodin rakennemuutos käynnissä ja tavoite on tehostaa kotisairaanhoitoa ja avohuoltoa. Yksityiset toimijat
ovat tervetulleita K2 alueelle (esim. palveluasuminen),
jotta enemmän resursseja voitaisiin siirtää kotisairaanhoitoon ja tehostaa palveluasumispaikkojen käyttöä.

VKS:n ja K2:n välillä on vielä paljon tehtävää, kuten esim.
lähetteiden/ vastuuketjujen selventäminen. Kuka kantaa
vastuun ”vaikeista potilaista”, missä kulkee raja, tästä
löytyy edelleen ”harmaa vyöhyke”. Lopulta kulminoituvat ongelmat yhtenäisen ja välttämät-tömään tietojärjestelmätarpeeseen. K2 tukee lämpimästi SOTEintegraatiota, mutta tiettyjä rajapintoja tulee täsmentää
ja päätökset rakenteista keskeisiä.

”Tähän saakka ei ole keskusteltu hoidosta, vain hallinnosta”
⁹K2- yhteistyöalueen kunnat ovat Mustasaari ja Vöyri. Yhteistyöalue tuottaa perusterveydenhuoltopalveluja molemmille kunnille
lääkärinvastaanottojen, neuvolatoiminnan, laitoshoidon, kotisairaanhoidon ja hammashuollon avulla. Työterveyshuollosta vastaa Vaasan alue
työterveys-huolto. Molemmat kunnat tuottavat sosiaalihuollon palveluita. Yhteistyöalue koostuu 2 terveyskeskuksesta ja 9 terveysasemasta. K2
perustettiin 2009 hoitamaan kuntien kansanterveystyötä ja Mustasaari toimii isäntäkuntana.
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Kuva: Katja Lösönen

2) Mitä tilastot kertovat terveydenhuollon volyymeistä ym. K2-alueella?

3) Toiminnan ja talouden ohjauskyky kuntakierrosten yhteydessä?

KESKUSTELUKOMMENTEJA JA ESITYKSIÄ: Erikoissairaanhoidon rooli on ollut yksipuolinen pitkään
eikä perusterveydenhuollon yksikön kapasiteetti ole
ollut riittävä. Yhä parempaa resurssointia vaadittaisiin: enemmän voimaa tarvittaisiin hoitoketjujen
kuntoon saattamiseksi. Kysymys kuuluu kuinka
rakentaa VSHP:n perusterveydenhuoltoyksikkö
integroiduksi järjestelmäksi jo ennen SOTEA? Me
emme voi odottaa liian kauan nyt kun K2:ssa on
toteutettu rakennemuutokset. Haasteet koskevat
mm. kroonisesti sairaiden palveluketjuja ja psykiatrisia potilaita. On ensiarvoisen tärkeää saada näille
ketjuille toimiva järjestelmä.

KESKUSTELUKOMMENTEJA JA ESITYKSIÄ: Pöytäkirjoja kuntakierroksista ei ole lähetetty K2:n edustajille. Kuntakierrosten muotoa/rakennetta tulisi
arvioida. Koska esim. psykiatrinen hoito on lisääntynyt, tulisi miettiä mitä tulee tehdä ja sopia siitä.
Lähtökohta mekanismille on aina potilas.
4) Seuranta - arviointi koskien 2015-2016 terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa?
KESKUSTELUKOMMENTEJA JA ESITYKSIÄ: Järjestämissuunnitelmalla tulisi olla suurempi painoarvo, sen tulisi
toimia ohjausasiakirjana. Tänä päivänä se on anonyymi
asiakirja. Suunnitelmasta tulisi tehdä elävä, nyt se on
enemmän kuvaileva eikä sisällä ehdotuksia. Suunnitelman teosta muodostuu ”lisätyö”. On hyvä, että VSHP:n
perusterveydenhuollon yksikkö on jalostamassa suunnitelmaa ohjaavaan ja velvoittavaan suuntaan. Perusterveydenhuollon yksikkö voisi toimia etsivänä yksikkönä,
tuottaa tilastoja ja yhteensovittaa konkreettiset toiminta-suunnitelmat = huolehtia konkreettisesta yhteensovitus- ja vertailuvastuusta!

Katsottuna K2 näkökulmasta on ehkä tilanne psykiatrian osalta huonoin ja tästä tilanteesta ollaan
äärimmäisen huolestuneita (psykiatrialla on yleisesti huonoimmat luvut TK-kyselyssä 2015, katso sivu
19 yllä). Tässä tarvittaisiin suurempaa osaamiskeskusta, ts. jotain yksikkö joka pitäisi langat käsissään
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5)

6) Lääkäritilanne K2:ssa ja kustannushallinta yleisesti, yleiskatsaus hoitokuusta ja hoitoketjuista?

Alueellinen kokonaisnäkemys: kuinka luoda pitkälle eteenpäin optimaaliset ajanmukaiset tuotantoyksiköt ja kiinteistöt?

KESKUSTELUKOMMENTEJA JA ESITYKSIÄ: Lääkäritilanne on ollut aika hyvä viime vuosina: on ollut
helpompaa rekrytoida lääkäreitä. Virkojen määrä
kutakuinkin sopiva. Enemmän yhteistyötä kaivattaisiin Vaasan kaupungin kanssa. K2:n toiminta on hoidettu hoitotakuurajojen puitteissa.
Kiertäviä erikoislääkäreitä , jotka saapuvat paikan
päälle tarvittaisiin: tätä ajatusta tuetaan lämpimästi
K2:n omien konsultoivan RTG-lääkärikokemusten
nojalla. Eri sairausryhmien yhteensovitusta tulee
kehittää/ esim. lasten psykiatrian tukipalveluja tarvitaan. Tämä asia sivuaa tarvetta kehittää yhteisiä yksilöllisiä hoitosuunnitelmia.

KESKUSTELUKOMMENTEJA JA ESITYKSIÄ: Alueellista kokonaisnäkemystä tulee kehittää: K2:n edustajat
ovat tosiylpeitä uudesta terveyskeskuksestaan, joka
on huippumoderni. Jos me jatkossa haluamme
ylläpitää alueellista pohjalaista hoitoaluetta , niin on
alueellisesti pohdittava mitä toimenpiteitä tulee
tehdä. Tietojärjestelmät ovat auttamattoman vanhanaikaisia, emmekä kykene käyttämään mobiileja
hoitosovelluksia:
· ilmoittautumisautomatiikka
· ennaltaehkäisevien mekanismien videoita
· ITC- osaaminen on meillä puutteellista

”Potilaat ovat tyytyväisiä, ylipäätään kuva VKS:sta on myönteinen ! Paljon on
parannettu ja henkilöstön mielestä yhteistyö toimii”
7) Ajankohtaisia muita kysymyksiä ja käynnissä olevia
alueellisia projekteja?

6.4. Muu ajankohtainen VKS-palvelupalaute
Vaasan Naisfoorumi yhdessä Vaasan kaupungin kanssa
palkitsi vuoden 2015 parhaita Vaasassa toimivia asiakaspalvelijoita. Palkinto myönnetään ahkerille palvelutoimijoille erinomaisesta ja palvelualttiista asiakaskohtaamisesta . Palkinto jaettiin nyt kuudetta kertaa. Tällä kertaa palkintoja oli 13 seitsemässä kategoriassa ⁰. Näissä
kategorioissa olivat VKS:n työntekijät menestyjiä kahdessa seuraavassa kategoriassa:

KESKUSTELUKOMMENTEJA: Muiden kysymysten joukossa keskusteltiin paremman arjen (Parempi Arki-hanke)
kehittämisestä K2:n toiminnassa, on panostettu rakennemuutoksiin: TK-mäellä on käytössä samanlaiset opastekilvet kuin joita VKS, halutaan nähdä toteutuuko periaate
”avoimesta talosta”, on panostettu erikois- ja diabetessairaanhoitajiin ja oma nk. geriatrinen poliklinikkatoiminta on toiminnassa j.n.e.

Vuoden kivunpoistajat: osastonhoitaja
Kjell Samelin ja anestesia-ylilääkäri Markku
Virkkilä VKS:n kipupoliklinikalta.
Vuoden asiakaspalvelija: VKS:n
infoyksikkö ja sen henkilökunta.
6.5. THL – TEA mittarin sanoma
PERUSTERVEYDENHUOLTO

Sitoutuminen
Johtaminen
Seuranta ja
tarveanalyysi
Resursit
Yhteinen käytäntö
Osallisuus
Muu ydintoiminta 68

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on viime vuosina
aktiivisesti rakentanut erilaisia mittareita mm. terveydenedistämisaktiviteetin arvioimiseksi kunnissa/sairaanhoitopiireissä verrattuna koko maahan . Vieressä taulukossa vertaillaan perusterveydenhuollon ja sen eri osaalueiden itsearviointituloksia vuonna 2014. Useimpia osaalueita voidaan entisestään parantaa, mutta yhteenvetona VSHP sijoittuu tässä hieman yli maan keskiarvon.

Koko maa 2014
66
62
80

VSHP 2014
69
64
79

41
59
75
76

50
65
70
91
61

Arviointiskaala:
1-25 = huono tulos,
25-75 = voidaan parantaa,
75-100 =hyvä tulos
⁰ Katso lähemmin http://www.vaasa. /tiedote/parhaita-asiakaspalvelussa-onnistujia-palkittiin, pvm. 26.4.2016. Seitsemän kategoriaa olivat: 1)
vuoden sijainen 2) paras tiedottaja 3) vuoden kuntouttaja 4) vuoden parhaat ihmisten ystävät 5) vuoden kivunpoistajat 6) vuoden vapaaehtoinen
7) vuoden asiakaspalvelija.
TEA-viisari = terveyden edistämisen aktiviteetti. TEA-viisari är en webbpalvelu joka kuvaa kunnan toimintaa edistää kuntalaisten terveyttä.
Palvelu tukee terveyttä edistävän työn suunnitte-lua ja johtamista. Katso lähemmin www.thl. / /web/terveyden-edistaminen.
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Foto: Katja Lösönen

Mikäli tässä vertailuanalyysissä vielä sukelletaan eteenpäin, niin esiin nousee kysymys sopimuspohjaisesta erityisesti kansanterveyspainotteisesta yhteistyöstä perusterveydenhuollon johdon ja sairaanhoitopiirin välillä.

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ VSHP:N KANSSA
Mielenterveysongelmien ja päihdehaittojen
vähentäminen
Tupakkatuotteiden käytön vähentäminen
Terveyden edistämisen alueellinen
koordinaatio
Ylipainoisuuden vähentäminen
Lapsen, perheen tai opiskelijan erityisen tuen
tarpeen arviointi/tuen järjestäminent

Yleisesti vaikuttaa sopimustilanne olevan täällä huonompi kuin koko maassa, joskin terveyden edistämisen
alueellinen koordinaatio osoittaa hyvää tulosta .

Hela landet 2014
66

60

VSVD 2014

73 Täyttyy ajoittain
43 Täyttyy ajoittain

70 Täyttyy ajoittain
45 Täyttyy ajoittain

83 Täyttyy hyvin
71 Täyttyy ajoittain

86 Täyttyy hyvin
70 Täyttyy ajoittain

63 Täyttyy ajoittain

54 Täyttyy ajoittain

Arviointiskaala:
1-25 = huono tulos,
25-75 = voidaan parantaa,
75-100 =hyvä tulos

THL-kysymys perusterveydenhuolllolle/sairaanhoitopiireille: Onko yhteistyöstä terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin kanssa sovittu seuraavissa
asioissa tämän tai edellisen toimintakauden aikana?
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Kuva: Katja Lösönen
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7.
7. HENKILÖSTÖRESURSSIT JA -TASAPAINO
valtakunnalliseen työhyvinvoinnin seurantatutkimukseen. Kauttaaltaan hyvä tulos 1298 (62 % henkilöstöstä)
vastauksen pohjalta voidaan tiivistää seuraavasti:

Vuoden 2015 lopussa oli työntekijöiden kokonaismäärä
yhteensä 2 399 henkilöä. Verrattuna edellisvuoteen oli
määrä supistunut 37 henkilöllä. Ainoa ammattiluokka,
jossa työntekijöiden määrä kasvoi oli lääkärit, lisäystä 7
henkilöä. Resurssien ammattiluokittainen kehitys vuosina 2011-2015 on nähtävissä seuraavassa taulukossa .
Todetaan, että lääkärikunnan kasvu on ollut suurinta ja
tämä analyysejä koskien rekrytointipanostusten ja koulutusyhteistyön vaikuttavuutta. Erikoisaloittain esiintyy
tosin ongelmia lääkärimiehityksessä, esim. lähes pysyvästi. Hoitohenkilöstöresurssit ovat olleet varsin muuttumattomia, vuodeosastopaikkojen vähentämisellä sekä
henkilöstöresurssien käytön tehostamisella/mobilisoinnilla vastuuyksiköiden välillä on ollut vaikutuksensa
tähän.

ARVIOINTIALUE
Kokonaistulos verrattuna
muihin sairaanhoitopiireihin
Työn kehitys
kymmenvuotiskautena
Rasituksen ja stressin
kokeminen
Muutokset joihin ei voi
vaikuttaa - epävarmuus
Työyhteisö: keskinäinen
avuliaisuus, innovatiivisuus
ja sosiaalinen pääoma

Tavoitteen toteutuminen
Hyvä tulos
On parantunut
On vähentynyt
On lisääntynyt

VSHP oli tässä selkeästi keskiarvon yläpuolella sairaanhoitopiirivertailussa ja tulos muodostaa kyselyn merkittävimmän
parannuksen = todentaen sen
että kaikki saavat olla mukana
kehittämisessä!
On parantunut kymmenvuotisJohtajuus
kaudella
Samalla tasolla kuin kymmenen
Jaksaminen työssä
vuotta sitten
75 % suosittaa VSHP:ä työnantaja
Suositellaanko VSHP: ä
ystävien
keskuudessa
työantajana ystävien kesken?

Hallintohenkilöstön kasvu on osittain johtunut ICTkehityksestä, mutta toisaalta tämä henkilöstöryhmä kaikkiaan on varsin pieni (125 työntekijää vuonna 2015). Huoltohenkilökunnan väheneminen on ollut suhteellisesti
suurinta erityisesti vuonna 2015 johtuen rakenteellista
muutoksista ja säästötoimenpiteistä.
Ajanmukaiseen tasapainoiseen työympäristöön kuuluu
myös jatkuva henkilöstön työhyvinvoinnin seuranta ja
arviointi. Vuonna 2015 VSHP osallistui työterveyslaitoksen

Väriskaala = hyvä/kiitettävä, = tyydyttävä, =heikko

”Kolme neljästä suosittaa VKS:aa työpaikkana”
Lähde: VSHP-henkilöstökertomuksen luvut 2015
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Kuva: Katja Lösönen

Alla kuvio työpanos %-kehityksestä klinikkaryhmittäin ja
koko VKS:n osalta. Tämä TP % on sama kuin vakinaisten ja
virkaa hoitavien sijaisten palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä jaettuna vakinaisten palveluksessaolopäivien lukumäärällä * 100.

Työpanosprosentin kasvu yhtensä voi tyypillisesti osoittaa vaikuttavuusmuutoksia ym., mutta muutoksia tulee
klinikkaryhmittäin myös analysoida suhteessa omaan
tuotantoon ja ostopalveluihin.
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8.
8. TILASTOJA TUOTTAVUUDESTA JA TUOTANNOSTA
Tuottavuuserot keskussairaaloiden välillä ovat suuremmat kuin yliopistosairaaloissa. Yleisesti ottaen eivät tuottavuuserot keskussairaaloiden välillä ole vähentyneet
viime vuosina. Vuonna 2014 olivat tuottavuuserot keskussairaaloiden välillä keskimäärin 7 %, kun ne vuonna
2010 olivat 6 %. Ero tuottavimman ja vähiten tuottavimman keskussairaalan välillä oli 31 % vuonna 2014 verrattuna 30 % vuonna 2010.

Perinteisesti tarkastuslautakunta on peilannut VSHPtuotantoa muihin sairaanhoitopiireihin/ koko maahan.
Alla on vertaileva kuvio kustannus- ja palvelutuotannon
kehityksestä THL:n benchmarkingtietokannasta ⁴. Vuosina 2010-2014 nousivat reaalikustannukset kaikissa keskussairaaloissa 6 % ja palvelutuotanto 4 %, kun taas kustannukset VCS:ssa nousivat 8 % ja palvelutuotanto kasvoi
5 %. ⁵

”Ero edellisen vuoden vertailuun on selvästi parempi VKS:n näkökulmasta ja trendi on
lupaava. Kirjattujen 19,4 M€ säästötavoitteiden toteutuminen kaudella 2016-2020
takaisi sen, että VKS:n nettokustannukset olisivat n. 11 % matalammat ja tasapainossa nykyisen kansallisen kustannustason kanssa”
KUSTANNUSKEHITYS SUHTEESSA PALVELUTUOTANTOON (PAINOTETUT EPISODIT) VUOSINA 20102014 VKS:SSA JA KAIKISSA KESKUSSAIRAALOISSA
115
113

110
108
107

105

105
104
103
102

103

100

100

106
105
104

103

101
100
99

95
KOSTNADERNA-VCS
Kustannukset

Kustannukset-kaikki
KS
KOSTNADERNAALLA CS

EPISODERNA-VCS
Episodit-VKS

2012

2013

Episodit-kaikki
KSCS
EPISODERNA
ALLA

90
2010

2011

2014

⁴ Lähde: THL:n julkaisu ”Sairaaloiden tuottavuus 2014”
⁵ Vertaa tässä samaa BM-dataa vuosilta 2009-2013: VKS:n kustannukset nousivat 14 % ja palvelutuotanto laski 3 %! Puutteet BM-tietokannassa
ja ei- vertailukelpoiset tiedot ovat selvästi vaikuttaneet tietokannan luotettavuuteen.
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Vuoden 2015 tuottavuustavoitetta, joka oli että ”VKS on
vähintään sijalla 10 maan keskussairaaloiden joukossa” ei
kuitenkaan saavutettu. Sijoitus keskussairaaloiden joukossa oli 11/15 (välisuoritteet) ja 13/15 (loppusuoritteet):
tämä loppusuoritesijoitus on nähtävissä yllä olevassa
kuviossa.

· siirtoviivepäivien määrä ja pitkään kirjoilla olevat potilaat, jotka
alentavat tuottavuutta
· runsas päivystystoiminta vaikuttaa tuottavuuteen
· psykiatrista perushoitoa tuotetaan meillä osittain erikoissairaanhoidossa
· työnjaolla on merkityksensä: mikäli VKS suorittaa ”yksinkertaisia
asioita” jotka perusterveydenhuolto voisi hoitaa, niin se vaikuttaa
tuottavuuteen. Mikäli tehdään monimutkaisia asioita /” ei keskussairaalatasoisia”- toimenpiteitä, se myös rasittaa tuottavuutta
· tuottavuustavoite on jatkuvassa liikkeessä kun kaikki sairaalat
pyrkivät /ovat pakotettuja parantamaan tuottavuuttaan ennen
suurta vuoden 2019 SOTE-uudistusta

THL:n 7.3.2016 julkaiseman raportin mukaan olivat
somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavimmat sairaalat
Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen keskussairaalat. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kunnat saivat suhteessa
maan keskiarvoon mahdollisen noin 8,8 M€ säästön
tehokkaasti toteutettujen palvelujen käytön kautta, vaikka alueen väestö sai olennaisesti enemmän palveluita
kuin maassa keskimäärin Pohjois-Karjalan de atoidut
kustannukset ovat nousseet 18 % verrattuna vuoteen
2010, Vaasan sairaanhoitopiirissä 3 %. Tuottavuuden
lisäys Pohjois-Karjalan keskussairaalassa perustuu ensisijaisesti lisääntyneeseen palvelutuotantoon.

Alla esitetään vertaileva taulukko (lähde: ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu”/Kuntaliitto) koskien keskeisiä erikoisalakohtaisia leikkauksia yliopisto- ja keskussairaaloiden kesken verrattuna vuoteen 2014. Erityisiä havaintoja tehdään seuraavasti:
· päiväkirurgisten leikkausten osuus kasvoi viime vuonna 9,1 %
VKS:ssa ja VKS on toiseksi paras sairaala maassa koskien päiväkirurgisten leikkausten osuutta elektiivisistä leikkauksista
· leikkaukset lisääntyivät 4,3 %, plastiikkakirurgiassa kokonaiset
22,4 %. Lastenkirurgiassa leikkaukset vähenivät 16,2 %, neurokirurgiassa 33 % ja naistentautien ja synnytysten osalta 7,8 %. Vaihtelut maamme eri sairaaloissa olivat varsin suuria.

On syytä valotta monia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat
VKS:n tuottavuuteen ja kustannuskehitykseen. Nämä
arviot rakentuvat lautakunnan käymiin keskusteluihin
sairaanhoitopiirin operatiivisen johdon kanssa:
· VKS on yksi maan avohoitopainotteisemmista sairaaloista, jolloin polikliinisesti annettu sama hoito antaa
vähemmän DRG-pisteitä ja tuottavuus laskee
· vuoden 2014 vertailuluvuista puuttui osa VKS-tuotantoa
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YHTEENVETO LEIKKAUKSET
Leikkaukset
yhteensä

Elektiiviset leikkaukset
yhteensä

osuus

2015 muutos 2015 muutos kaikista
Sairaala

määrä

% määrä

%

Päiväkir. leikkaukset
yhteensä

Kirurgia

osuus

2015 muutoselektiiv.

% määrä

%

Naistent./synnyt. Korva/nenä/kurkku Silmäsairaudet

yhteensä

yhteensä

2015 muutos

2015 muutos

% määrä

% määrä

yhteensä

yhteensä

2015 muutos

% määrä

2015 muutos
% määrä

%

Etelä-Karjalan KS

9129

-1,4

7077

-2,2

77,5

3714

2,4

52,5

6077

-3,0

815

-6,9

623

10,5

1444

16,5

EPKS (Seinäjoki)

12943

2,3

10432

1,4

80,6

5509

1,8

52,8

7581

-0,2

1500

3,0

1051

5,8

2387

10,1

HYKS (Helsinki)

73364

-0,5

53684

-1,2

73,2

28257

-1,9

52,6 37329

-1,5

6263

-7,8

5797

4,3

11600

4,0

5352

-3,5

3989

-2,0

74,5

1845

7,5

46,3

3484

-6,2

678

-9,2

267

-6,6

676

12,9

10084

-4,4

7516

-4,4

74,5

4654

-1,8

61,9

6943

-3,2

908

-15,2

746

-1,3

1254

-2,3

5859

4,4

4859

11,1

82,9

2881

4,0

59,3

3579

3,5

692

-3,9

617

25,2

730

2,2

Keski-Suomen KS

16170

2,8

11976

4,5

74,1

7365

9,3

61,5

9547

4,4

1550

-7,8

1528

9,7

2154

-1,8

Kymeenlaakson KS

10231

-0,3

8135

-0,7

79,5

3967

3,1

48,8

5340

-6,7

709

-0,7

796

-2,7

2153

16,1

KYS (Kuopio)

19511

-9,0

14503

-11,8

74,3

5357

-19,8

36,9 10892 -13,3

1474

-5,5

1299

-7,5

2580

-8,0

Lapin KS

8211

-0,4

6329

-9,0

77,1

3915

-2,0

61,9

5172

2,2

639

-18,1

424

-19,5

1114

-3,9

Länsi-Pohjan KS

6073

-1,1

5031

-2,0

82,8

3307

-2,4

65,7

3903

-1,9

483

1,0

645

-3,4

718

3,9

Mikkelin KS

6401

-1,6

4881

-1,6

76,3

2879

-3,7

59,0

4245

4,2

547

-9,3

476

-10,5

943

-18,6

OYKS (Oulu)

31350

4,4

23901

6,5

76,2

11753

9,5

49,2 13889

0,1

2136

-8,6

2801

24,5

4896

16,9

Pohjois-Karjalan KS

12577

-0,5

9639

0,3

76,6

4857

3,1

50,4

6776

-1,8

1052

-13,3

1033

-2,7

1957

5,0

Päijat-Hämeen KS

14681

1,9

11475

1,3

78,2

7163

-0,7

62,4

8887

2,2

1561

11,3

952

1,2

3059

-1,8

Satakunnan KS

13800

1,6

10976

-4,2

79,5

6154

1,3

56,1

7819

1,4

1100

-1,1

1137

4,5

3005

4,0

Savonlinnan KS

3645

-5,2

3232

1,3

88,7

1727

7,9

53,4

2163 -12,5

207

-40,2

237

8,2

565

25,0

TAYS(Tampere)

31744

-2,1

21274

-3,5

67,0

8129

-6,7

38,2 13262

-1,7

2277

1,1

1627

-35,2

5178

15,6

TYKS (Turku)

35164

0,7

25420

0,0

72,3

15145

0,3

59,6 20311

-0,1

3539

0,1

3294

6,2

3989

2,6

9420

4,3

7037

2,9

74,7

4494

9,1

63,9

5679

4,0

847

-7,8

792

1,0

1093

5,0

2,1 274038

-0,7

75,6 147049

0,3

53,7 201383

-1,5

32051

-7,0

29074

3,5

53447

5,5

Kainuun KS
Hämeenlinnan KS
KPKS (Kokkola)

VKS
Kaikki sairaalat yllä

362552
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Kuva: Katja Lösönen
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9.
5. VUODEN VSHP- TUNNUSTUKSEN SAA SAIRAALAN
SÄDEHOITO-OSASTO
Tarkastuslautakunta nostaa vuosittain esille jonkin erityisen VKS-toiminnan, joka on saanut esim. kansallisen tunnustuksen tai projektin, jolla on ollut toiminnalle myönteinen innovatiivinen vaikutus.

masta. Sädehoito-osastolla työskentelee onkologeja,
sairaalafyysikkoja, röntgenhoitajia , sairaanhoitajia, osastosihteeri ja laitoshuoltajia.
Lautakunta on huomioinut sen positiivisen johtajuuden
ja kehitysmyönteisyyden, joka on yksikölle leimallista.
Yksikkö on saanut hyvin paljon myönteistä palautetta
potilailta ja yksikkö on myös itse koonnut maksimaalisesti potilaspalautetta kyetäkseen vastaamaan odotuksiin ja parantamaan toimintaansa.

Sädehoito-osasto on avohoitoyksikkö, joka kuuluu onkologian yksikköön. Sädehoito-osastolla annetaan ulkoista
sädehoitoa arkipäivisin. Heti ensimmäisellä käynnillä
potilas tapaa onkologin ja saa tietoa sairaudestaan, eri
hoitomahdollisuuksista ja yksilöllisestä hoitosuunnitel-

SÄDEHOIDON 10 ”KULTAJYVÄÄ” VUONNA 2015
1) Moniammatillinen rautainen henkilökunta. Moniammatillisuus
korostuu ja luo yksikölle vertaansa vailla olevan merkityksen.
2) Ihmisläheinen, joustava ja kokonaisvaltainen tapa
kohdata potilaat. Potilaat tuntevat olevansa hyvissä käsissä.
3) Aito potilaan kohtaaminen. Potilaalla matala kynnys
kommunikoida henkilökunnan kanssa.
4) Potilaan ohjaus jatkuu koko hoitojakson ajan.
5) Moderni tekniikka mahdollistaa uudet potilaalle
tehokkaat näyttöön perustuvat hoitokäytänteet.
6) Jatkuva laadunvalvonta potilaan hoidon toteutuksessa.
7) Yksikön sisäiset koulutus-/kehittämispäivät 2-4 vuodessa.
Kehitetään ja viedään asioita/ visioita/suunnitelmia
moniammatillisesti eteenpäin avoimen keskustelun ja
yhteistyön voimin.
8) Tehokas potilaspalautteen keräysmenetelmä. Vuonna 2015
yksikkö sai 120 palautetta. Palautteen keskiarvo on 4.8/5.
9) Tiivis hyvin rakennettu yhteistyö syöpäsairauksien
klinikan kanssa
10)Toimiva ja joustava yhteistyö yliopistoklinikoiden
kanssa/kesken.

järjestäessänne minulle ylimääräisen lääkärin vastaanoton kovien kipujeni vuoksi. Teitte tämän pyytämättä,
enkä edes tiennyt teidän huomanneen huonon tilanteeni. Teillä on aivan valtaisa ammattitaito ja potilaan kohtaamisen taito, jonka sain kohdallani sädehoitojaksollani
kokea, iso kiitos siitä. Te autatte pyytämättä, muualla apua
en ole saanut pyytämälläkään. Toivon teille kaikkea hyvää
ja jaksamista tärkeässä ja arvokkaassa työssänne. Terveisin suolistosyöpää sairastava äiti Seinäjoelta.”

Seuraavassa joitakin autenttisia poimintoja yksikön saamasta potilaspalautteesta 2015:
”Under hela tiden har jag mötts av idel glada människor,
man blir verkligen sedd som patient.”
”Skötarnas goda o positiva humör betyder mycket under
den korta stund man träﬀade dem. Tack! Proﬀsigt av
skötarna att hinna bygga upp en god o förtroendegivande
kontakt, tack! Skötarna hann svara på frågor utan att verka
stressad, tack! Många varma hälsningar till er alla.”

”Henkilökunta on asiantuntevaa, luottamusta herättävää.
Poikkeuksellisen joustavaa ja potilaslähtöistä. En ole kokenut vastaavaa.”

”Haluan kiittää sädehoito-osaston hoitajia aivan käsittämättömän suuresta ammattitaidosta/ huolenpidosta
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10.
10. KLINIKKARYHMIEN TAVOITTEET JA TOIMINTA
VUONNA 2015
10.1. Medisiininen klinikkaryhmä

Näkökulma
TALOUS
Strategiset tavoitteet

 Resursseihin
suhteute u realistinen tuotantosuunnitelma
 Jäsenkuntien menot
pysyvät budjetin
pui eissa
 Erikoisalakohtainen
kustannustehokkus
maan keskitasoa

Kriittiset menestystekijät

 Säännöllinen yksiköiden tuotannon,
tulo- ja kustannusseuranta
 DRGdokumentointiprojekti
käynnistetään

TALOUS
Tavoitteet ja toimenpittet v.2015

 Tuotanto toteutuu +/5% suunnitellusta
 Erikoisalakohtainen
tuo avuus THL:n
benchmarkingin mukaan edellistä vuo a
parempi

ASIAKAS

PROSESSIT

 Hyvä, turvallinen ja potilaskeskeinen hoito
 Hoito on oikea-aikaista
 Hoitoon ja kohteluun
tyytyväinen potilas sekä
omaiset
 Potilasta palvellaan hänen
äidinkielellään
 Potilasta kannustetaan
tervey ä ylläpitäviin elintapoihin
 Henkilöstölle järjestetään
koulutusta potilaan terveyden voimavarojen ja
toimintakyvyn tukemisessa
 Hoitajavastaanoton käsikirjaa kehitetään
 Lähetekäsi elyn ja vastaano otoiminnan jatkuva
kehi äminen
 Konsultaatiopuhelimet
otetaan käy öön

ASIAKAS

 Tehokkaat päivitetyt
 Osaava, motivoitunut ja
prosessit
hyvinvoiva henkilökunta
 Aktiivinen osallistu Rii ävät henkilöstöresurssit
minen VKS 2025 suun-  Jatkuva amma i- ja
ni eluun
johtamistaitojen kehi ämi Hyvä yhteistyö potinen
lasjärjestöjen, perusterveydenhuollon ja muiden sairaalojen kanssa

 Aktiivinen osallistu Kaikille tarjotaan
minen terveyskeskusmahdollisuus amma iten kanssa järjeste ätaitoa ylläpitävään ja
viin yhteistyöprojekteikehi ävään jatkokouluhin ja –kokouksiin
tuksen
Elektiivisten osasto Aktiivinen rekrytointi
potilaiden hoitopolun  Henkilöstölle tiedotetaan
kehi äminen
aktiivisesti VKS 2025 –
 Vuodeosastojen potiprojektista ja siihen
lasvirtoja seurataan ja
osallistumiseen
muutetaan tarvi aessa
kannustetaan
 Sisäisten hoitoketjujen
päivi äminen
 Leanmetodin käytön
laajentaminen useampiin yksiköihin

PROSESSIT

 Potilastyytyväisyys edellistä vuo a parempi
 Yhteistyökumppaneiden
tyytyväisyys konsultaatioihin edellistä vuo a parempi
 Hoitotakuu toteutuu
100%:sti
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HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN JA UUDISTUMINEN

HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN JA UUDISTUMINEN

 Leanmenetelmä
 Vähintään kolme koulutuskäytössä 25 %:ssa
päivää / työntekĳä / vuosi
yksiköistä
 Virkojen ja toimien
 Siirtoviivepotilaiden
täy öaste edellistä vuotta
määrä vähenee
parempi
 Suurten vuodeosastojen välinen kuormitusvaihtelu enintään 7 %

Talous kokonaisuutena

Potilastyytyväisyys 4,7

tasapainossa

skaalalla 1-5

Tavoitteiden saavuttaminen

THL:n BM-tilastojen

Hoitotakuu tietyillä

mukaan on med kr 2015

erikoisaloilla

Hoitoketjutyö: 2
päivite yä palveluprosessia ja 5 hoitoprosessia

onnistunut parantamaan

Aktiivinen osallistuminen VKS
2025-ohjelmaan

Lean-menetelmän

episodi-tuo avuu aan

Yhteistyökumppanit ovat

useimmilla erikois-aloilla

antaneet myönteistä

toteu aminen

palaute a
Siirtoviivepotilaat = 3 x
yli tavoitetason
Konsultaationpuhelimet on
ote u käy öön useilla
erikoisaloilla

Lautakunnan erityishavainnot yllä kirjattujen tavoitteiden
toteutumisen osalta:
· lääkärihenkilökunnan saatavuus on yleisesti ollut varsin
hyvä, mutta täyttämättömät virat aiheuttivat jonkin verran
ongelmia tuotantoon. Ainostaan plastiikkakirurgiassa ei
ole omaa lääkäriä.
· hoitohenkilökunnan saatavuus on ollut hyvä.
· on syytä todeta, että medisiininen klinikkaryhmä vuoden
2015 tavoitteidensa pohjalta ryhtyi myös ennaltaehkäisevästi huolehtimaan potilaistaan. Tavoite ”potilasta

kannustetaan terveyttä ylläpitäviin elintapoihin” sai alkunsa vuonna 2015 kun tämä yhteistyöprojekti yhdessä Vaaan
kaupungin kanssa käynnistettiin.
· suunnitelman mukaiset koulutuspäivät työntekijää kohden eivät onnistuneet useassa yksikössä, mutta toisaalta oli
VKS 2025 vuorovaikutus intensiivinen.
· klinikkaryhmä ansaitsee kiitoksen hyvistä leantuloksista.
Medisiininen poliklinikka on ollut hieno edelläkävijä leanmenetelmän käytössä ja on saavuttanut mm. seuraavan
tuloksen:

”Gastroskopiapotilaiden päivittäinen läpivirtaus on leanmenetelmän
avulla lisääntynyt 30 %”
Uusi organisaatiomalli antaa paremmat mahdollisuudet
resurssien joustavaan käyttöön (avohoito, vuodeosastohoito). Uudet graa set työkalut eri parametrien reaaliaikaiseen seurantaan (kysyntä, tuotanto, palveluiden käyttö, resurssit, talous) on otettu käyttöön ja muodostavat
hyvän seurantatyökalun kaikilla erikoisaloilla.

11.2. Psykiatrinen klinikkaryhmä
Klinikkaryhmän vuotta 2015 leimasi monet suuret toimintamuutokset. Klinikkaryhmän toimintaa ja taloutta
arvioidaan seuraavasti:

Näkökulma
ASIAKAS

Mittarit ja tavoitetaso

 Hoitotakuu toteutuu
 Avohoidon potilastyytyväisyyskysely
palaute > 4
 Valitukset ja muistu tukset < 2014
 Vakavat hai atapah tumat =0 (Haipro)
 Kuntapalaute >3.5
 Hilmo, Psyk Rai tehty
kaikille potilaille 2015

PROSESSIT

HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN JA
UUDISTUMINEN

 Hoitotakuu toteutuu
 Avohoidon potilastyytyväisyyskysely
palaute > 4
 Valitukset ja muistutukset
< 2014
 Vakavat hai atapahtumat
=0 (Haipro)
 Kuntapalaute >3.5
 Hilmo, Psyk Rai tehty
kaikille potilaille 2015
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TALOUS

 Kehityskeskustelut
 Psykiatrian strategian
työssä olevien kanssa
toteutumisen seuranta
käyty 100 %
 Toteutuneet toiminnan
 Työnohjaus toteutuu
siirrot
(yksilö tai ryhmä, max  2015 toiminnan toteuma =
2 erillistä /työntekĳä )
tavoi eesta ja budjetin =
 Voimassa olevat sopisuunnitellun
mukset oppilaitosten
kanssa
 Cles > 4, yliopistopalau eet Hki/Turku
 Henkilöstörakenne tarkiste u
 HR –raportin mi arit

ASIAKAS

PROSESSIT

HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN JA
UUDISTUMINEN

Tavoitteiden saavuttaminen

Hoitotakuussa pysyt-  Akuu ipsykiatrian proses
Kehityskeskustelujen 
tiin kaikilla erikoissi, syömishäiriö ja neurototeutuminen 82 %
aloilla
psykiatrian prosessit
 Osaston – ja apulaiskuva iin, ensipsykoosi
Kuntakäynnit toteuosastonhoitajien
työryhmän toiminta
te iin aluei ain (4
työnohjaus toteutui,
käynnistyi
tapaamista)
tiimien ja osastojen
Lastenpsykiatrian päivys- työnohjaus toteutui
Päivystävän psykitysprosessi auditoitiin ja
atrisen sairaanhoitajan
suunnitellusti
päivite iin VKS 2025
toiminta yhteispäivys Oppilaitosten kanssa
suunnitelman teon
tyksessä sai kiite ävää
ote iin käy öön Jobyhteydessä
palaute a yhteistyöStep –varausohjelma
Prosesseista tiedote iin ja  Opiskelĳoiden palaute
tahoilta
poikkeamia korja iin
Cles, ka 9
Avohoidon palau ei yhteistyökokouksissa
Työhyvinvointi tutkiden mukaan palveluun
 Päivystys / akuu ipsykiatoltiin tyytyväisiä>4
mukseen vastasi 56 %, 
rian
prosessissa
toteutettyötyytyväisyys oli
Valituksia ja muistutiin SHQS ulkoinen
alentunut, muutosten
tuksia tuli sama määrä
auditointi
suunta koe iin
kuin 2014, yhteydenTiedon kulkuun lii yviä
negatiivisena ja työn
otot potilasasiamieHaiPro < 2014
jatkuvuus koe iin
heen vähenivät

PsykRai
koulutus
uusittiin
uhatumpana edelliseen
Vakavien vaaratapah yksiköissä
ja
uusia
ominaitutkimukseen 2014
tumien 0 (2) tavoite a
suuksia
ote
iin
käy
öön
verra una
ei saavute u.
 Osastojen
hoidon suunni elussa
 HaiPro ilmoituksissa
henkilöstömitoitus
Pakon vähentämisen
läheltä piti ilmoituksia
käynnistyi
ohjelma jalkaute iin
oli 53 %
Poissaolojen määrä <
osastoilla
 PsykRai tehtiin
2014
osastolla 75 % avohoi-  M1 lähe eellä tuli 420
dossa 25 % potilaista

TALOUS

Psykiatrian strategian mukaisesti vähenivät laitoshoidon hoitopäivät (-28.7 %)
samalla kun avohoitokäynnit lisääntyivät (+6.3 %)
verra una edellisvuoteen.
Uusia hoitorutiineja ote iin
käy öön suunnitelmien
mukaisesti
Kuntoutuskoti ja työterapia
siirre iin Vaa san kaupungin
vastuulle 1.2.2015 ja 10
tointa lakkaute iin jo
1.1.2015
Toimintakulut ylite iin,
mu a toimintatulot jäivät
95.5 % johtuen 1.7. tehdystä
hintojen alennuksesta
Henkilöstöbudje i toteutui
95.6 %
Palveluiden ostot yli ivät
suunnitelman (116,5 %)

Strategian mukaiset
koulutukset
toteutuivat

potilasta, joista tarkkailuun ote iin 275 , M3
pidä äviä päätöksiä
tehtiin 234 ( > 2014)
 Rajoi avien toimenpiteiden määrä >2014

· kansallisia konkretisoivia vertailuja voitaisiin hyödyntää mittarien ja tavoitetasojen määrityksessä, vertaa esim.
seuraavilla sivuilla esitettyä taulukkoa koskien pakkohoitolähetteitä.
· VKS 2025 ohjelman mukainen tavoite psykiatrian
uusista toimitiloista Hietalahdessa muodostaa keskeisen
osan psykiatrian tulevaa palvelu- ja kustannuskilpailukykyä. Huolimatta ennusteiden mukaisista karuista säästöajoista tulee nk. Hietalahtifuusio konkretisoida vuosien
2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Myötätuulta tarvitaan siis turvaamaan VKS-psykiatrian ensijaista visiota ”modernista psykiatrian toimintayksiköstä Hietalahdessa”.
· VSHP:n lääkärirekrytointi on vaikeaa, mutta SOTEintegraatio tulee vähentämään lääkäritarvetta. Lähimmät 2-3 vuotta ovat edelleen vaikeita.

Lautakunnan erityishavainnot yllä kirjattujen tavoitteiden
toteutumisen osalta:
· johtuen jatkuvasta lääkäripulasta on syntynyt vääränlainen hoitorakenne, joka johtaa siihen ettei toiminnan
suunnittelu ja toteutus ole tasapainossa
· lautakunnan vierailu psykiatrian klinikkaryhmässä
todentaa sen, että huolimatta lääkäripulasta on monia
onnistuneita toiminnan parantamistoimia kyetty suorittamaan, jotta palveluiden kysyntään voidaan vastata ja
potilaita voidaan auttaa yhä enemmän avohuollon järjestelyillä.
· vuodeosastopaikkojen vähentämisen yhteydessä on
resursseja siirretty uuden poliklinikkatoiminnan ja uusien
toimintamallien käynnistämiseksi sekä entistä vahvempaan avohuoltoon
· lisääntynyt ostopalveluvolyyymi turvaa toki hoitotakuun toteutuksen, mutta haittaa hoidon jatkuvuutta ja
vaikuttavuutta. Esim. TA 2016 mukaan ostetaan miltei 50
% psykiatrisista lääkäripalveluista ulkoapäin.
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THL:n/FOS tilastoraportin 2/2015 ”Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2013” mukaan on suljettu psykiatrinen erikoissairaanhoito vähentynyt viime vuosina selvästi:
VSHP:lla on viidenneksi alin indeksiluku vuonna 2013.
Vuodeosastohoidon psykiatrian potilaat per 1000 asukasta sairaanhoitopiireittäin
2003-2013, indeksi 2003 = 100

Alla yli 18-vuotiaat henkilöt, jotka on lähetetty psykiatriseen hoitoon riippumatta potilaan
tahdosta / 1 000 henkilöä samassa iässä VSHP / koko maa 2009-2014:
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11.
11.SIIRTOVIIVEPÄIVÄT (SVP) VUONNA ÅR 2015
SIIRTOVIIVEPÄIVÄT VKS 2013 -2015
26
16
17

2

19
8

3
20

21

44
8

88

85

3100

30

3499

2015

2 894

2014

16

7

2
412
40
75
27

3

4

160

16

368

2 194

103

37

3

12
7

16

147

2 196

3 191

2013

1

Tarkastuslautakunta esittää tässä lähes pysyvän huolensa
siitä, että siirtoviivepäivät muodostavat turhan jarrun VKStoiminnan vaikuttavuudelle ja taloudellisen rasitteen
tietyille omistajakunnille. Jos tätä ongelma ei kyetä hoitamaan, niin kuinka voidaan uskoa että onnistumme hoidon
suuressa rakennemuutoksessa ennen 2019 uudistusta?
Alla oleva kuva valottaa tosiasiaa, että oikeastaan Vaasan
kaupungin osuus SV-päivistä viime vuonna oli yli 29 %
suurempi kuin vuotta aiemmin. Taaskin huomataan, että
pääongelma koskee Vaasan kaupunkia, vähemmässä
määrin myös Mustasaarta, Pedersöreä ja Laihiaa.

verrattuna vuoteen 2015. Alla oleva kuvan mukaan (lähde: uusi graa nen Exreport-mittaripankki) ovat päivät
vähentyneet -20,6 vertailujaksolla.
Yllä VKS-siirtoviivepäivät vuosina 2013-2015 kunnan mukaan ja yhteensä (aiemmin nk. klinikkavalmiit hoitopäivät)

Ilahduttavaa on, että tätä kirjoitettaessa havaitaan siirtoviivepäivien myönteinen lasku per maaliskuun loppu 2016

”Kunnalle on kolme kertaa kalliimpaa hoitaa potilasta VKS:ssa kuin kotiuttaa hänet omaan
lähisairaalaan Mustasaareen tai Oravaisiin.
Mustasaaren ja Vöyrin hoivalautakunta katsoo myös, että tarpeen vaatiessa on täysin OK
käyttää muiden kuntien perusterveydenhuollon paikkoja tähän tarkoitukseen mikäli
tällainen vaihtoehto on tarjolla. Maalahti on tarjoutunut huolehtimaan osasta
Mustasaaren potilaita”. ⁶
⁶ lähde: ylilääkäri So

a Svartsjön lausunto YLE:lle maaliskuussa 2016.
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12.
12. LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSTYÖ 2015

Sumu huhtikuussa 2016 vyöryy VKS:n ylle ja symboloi osittain vallitsevaa epävarmuutta keskussairaalantoiminnan tulevasta laajuudesta.

Lautakunta on aktiivisesti vuoden aikana tutustunut käynnissä olevaan laatu- ja potilasturvallisuustyöhön ja katsoo,
että tämä antaa takuun VKS:n kilpailukyvylle SOTEuudistuksen ja VKS 2015 ohjelman läpiviennissä.

Laaturaportista lautakunta on työstänyt seuraavan
kuvan siitä, kuinka vaaratilanteiden ilmoitukset trendinä
ovat kehittyneet vuosina 2008-2015 ja tyyppiluokkien
suhteessa tehtyjen ilmoitusten kasvuun (kun perusvuosi
2008 on luku 100). Luokat, joiden suhteellinen kasvu
ylittää kaikkien ilmoitusten kasvun ovat ryhmät ”muut
vaaratapahtumat”, ”läheltä piti” ja ”tiedonkulku”. Erityisen ilahduttavaa ja laatua kuvastavaa on se, että kasvu
luokissa ”haittatapahtuma”, ”tapaturma”, ”kaatumiset”,
”kohtalainen haitta” ja ”vakava haitta” selvästi alittavat
kokonaisilmoituskasvun. Vakavien haittojen ilmoitusmäärä on kaikkina vuosina pysynyt hyvin matalana ja
jopa vähentynyt viimeisinä vuosina.

Lautakunta katsoo, että käynnissä oleva laatu- ja potilasturvallisuustyö voidaan arvioida seuravasti:
· työ on laaja-alaista ja systemaattista
· prosesseja kehitetään jatkuvasti 1) vähentämään
sellaista, joka anna lisäarvoa potilaille (lean) ja
2) tekemään
prosesseista turvallisempia
· VKS:n turvallisuuskulttuuri on parantunut
dokumentoitujen tutkimusten valossa
· VKS:lla on keskeinen rooli johtaa tätä työtä
TYKS-ERVA-alueella
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Seuraavassa taulukossa huomioidaan tuoreinta THL-vertailuaineistoa koskien keskeisten vaativien sairauksien hoidon
vaikuttavuutta ja laatua sairaanhoitopiirien välillä. Todetaan, että VKS kunnostautuu sydäninfarktien ja lonkkamurtumien parhaassa hoidossa.
YHTEENVETO
SAIRAANHOITOPIIRIT
Hyvä kolmesssa
airaudessa
Pohjois Pohjanmaan shp

Hyvä kahdessa
sairaudessa

Hyvä yhdessä

VAASAN
SAIRAANHOITOPIIRI
-sydäninfarkti
-lonkkamurtuma

Kainuu,

sairaudessa

Kanta-Häme ,
Lapin shp
Satakunnan shp
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Tilaa parantamiselle Tilaa paranyhden sairauden
tamiselle kahden
osalta
Etelä Savon shp ,
Kainuun shp,
Keski Suomen shp,
Kymeenlaakson shp,
Länsi-Pohjan shp,
Pohjois Savon shp
Päijät-Hämeen shp

sairauden osalta
Itä Savon shp

Alla sydäninfarktipotilaiden
kuolleisuus 180 päivän aikana
(%) 2011-2012 ja 2013-2014,
suurimpien muutosten sairaanhoitopiirit. Havaitaan, että VSHP
edustaa alinta kuolleisuutta
kaikkien sairaanhoitopiirien
kesken sekä 30 päivän että 180
päivän kuolleisuuden osalta.

Alla osuus lonkkamurtumapotilaista ja jotka on kotiutettu 90
vuorokauden sisällä sairaanhoitopiireittäin, VSHP:n kotiutettujen osuus on korkein.

Alla VKS 2015 vuoden laatu- ja potilasturvallisuustyön yleiskatsausanalyysi ja parantamisehdotuksia:
Vähemmän hyviä osa-alueita/ kehittämistarpeita

OK osa-alueet
Vuoden 2015 laaturaportti valottaa laatutyön ja SHQSauditointien edistymistä monipuolisesti. VKS 2025
merkitsee strategista loogista tavoiteraamia kaikille
yksiköille.

Rutiinit, jotka koskevat toiminnan mittausta ja tavoitetasoja
tulee yhtenäistää, yksikkökohtaisia eroja on havaittavissa.
Yksiköiden tulee saada enemmän tukea tavoitemäärittelyyn
ja –valintaan (lähde SHQS-auditointi 2015).

Laatu- ja potilasturvallisuustyön tulokset ovat hyviä sekä
sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä arvioiden: vertaa tässä
yo. tuloksia koskien sydäninfarkti- ja
lonkkamurtumapotilaita.

Panostuksia tarvitaan tulosten näkyviksi saattamiseksi ja
mittaamisessa, jotta me tietäisimme missä nyt ollaan ja mitä
meidän seuraavaksi tulee tehdä (lähde SHQS-auditointi
2015).

LEAN-työ on antanut hyviä tuloksia: vertaa yllä
medisiinisen klinikkaryhmän tuloksia: kts. sivu 32.

Hyvien ja vähemmän hyvien tulosten dokumentointi voitaisiin
tehdä paremmin ja läpinäkyvämmin.

⁷ Lähde THL:n BM-seminaari 15-16.10.2015 sekä JYL Auvo Rauhalan esitys lautakunnalle 29.2.2016
http://www.thl. /tilastoliite/BM2014/ESITYKSET_BM_SEMINAARI_OULU_2015_SUOJATTU.pdf
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13.
13. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN
TILANNEARVIO

Kuvan lähde on TESSO-julkaisu,
”Lisääntynyt terveysteknologia lisää
painetta johtamismuutoksiin”

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa että kuntayhtymän toiminta on taloudellista ja vaikuttavaa. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti vahvistettujen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamista; että päätöksenteon pohjana oleva informaatio
on riittävää ja luotettavaa ja lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja johdon päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja resurssit turvataan.

leja. Palvelualuekohtaisesti suunnitellaan toimia kuinka
tavoitteet saavutetaan ja neljä kertaa vuodessa tehdään
tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja tilannearvio.
Palvelualueilla seurataan samoja VKS-mittareita ja joka
yksiköllä voi olla myös omat erityismittarit. Tämän lisäksi
tarkoittaa integrointi vastuualuetoimintaan, että palvelualuerajat ylittävät prosessit ovat itsestään selviä ja aiemmat ”harmaat vyöhykkeet” minimoidaan.

Riskienhallinta perustuu VSHP:ä uhkaavien tärkeimpien
riskien analyysiin, jonka jälkeen riskienhallinta kohdistetaan toiminnan, talouden ja piirin perustehtävien merkittäviin riskeihin, ts. asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
vaalimiseen, kestävään kehitykseen ja tavoitteiden saavuttamisen. Riskienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja
sitä on sovellettava kaikkeen toimintaan, sen tulee kattaa
kaikki riskiluokat, sekä sisäiset että ulkoiset.

Kuntajaoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan tulee merkittävimmistä riskeistä
ja tulevaisuuden epävarmuustekijöistä antaa arvio ⁸.
Vuonna 2015 suoritettiin kolme tarkastuslautakunnan
mukaan laadukasta riskikartoitusta siivoussektorilla,
teknisellä sektorilla ja psykiatriassa.
Tarkastuslautakunnan suositus: Raportointi ja riskienhallinnan järjestämisestä on kehittynyt ja laadukkaita laajoja
riskianalyysejä suoritettiin vuoden aikana talousarviotasapainotuksen yhteydessä. Lautakunta toivoo, että
tällaiset vastuualuekohtaiset riskikartoitukset jatkossa
muodostavat dokumentoidun analogisen prosessin
vuotuisen toiminta- ja talousprosessin yhteydessä ja
integroidaan johdon vuosikellon uuteen malliin.

Tilinpäätöksen mukaan VSHP:n riskienhallinta perustuu
riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikkaan ja että vuosittain
tehdään riskikartoitus, joka raportoidaan johtoryhmälle.
Tämä yllä laaturaporttikohtaan liittyvä arvio potilas- ja
toimitilapohjaisesta riskienkäsittelyprosessista ja turvallisuusohjelmasta on kaikkina vuosina saanut kiitosta tarkastuslautakunnalta.
Uusi organisaatiomalli vuodesta 2016 lähtien tuo mukanaan joukon rakenteellisia yhtenäistämisiä ja johtamisen
parannuksia sekä tavoitejohtamisen varmistuksia/kontrol-

Tarkastustoimikunnan rooli sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen koordinoinnissa tulee selventää.

⁸ lähde : Kuntaliiton suositus: ”Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien määräysten soveltaminen”, julkaistu 9.12.2013. Katso
lähemmin http://www.kunnat.net/ /tietopankit/uutisia/2013/Sivut/Sisaisen-valvonnan-ja-riskienhallinnan-perusteista-paattaminen-.aspx
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14.

Kuva: Katja Lösönen

14. TILINPÄÄTÖSHAVAINTOJA
Viitaten ulkoisen JHTT-tilintarkastajan raporttiin lautakunta toteaa seuraavaa:
Tilinpäätöksen liitteistä selviää, että kuntayhtymällä on
hallussaan rahoitusarvopapereita markkina-arvoltaan
lähes 1 M€. Ottaen huomioon, että kuntayhtymä lähivuosina aikoo lainata verraten paljon rahoittaakseen
investoinnit, voitaisiin arvopaperit realisoida jotta lainataakka hieman kevenisi.

ennakoitiin yli 9 M€. Todetaan, että käyttöpääoma, joka
määritetään kassavarojen ja lyhytaikaisten saamisten
summaksi vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla, oli negatiivinen kokonaista 11,4 M€. Rahoittaakseen ylijäämäpalautuksen jäsenkunnille on kuntayhtymä nostanut lyhytaikaisia lainoja. Lainakanta lisääntyi 1,5 M€ ja suhteellinen velkaantuneisuusaste, joka mittaa kuntayhtymän
kykyä maksaa takaisin velkansa heikentyi ollen tilinpäätöksessä 27,1 %.

Valtuusto päätti palauttaa 4 M€ vuoden 2014 ylijäämästä
jäsenkunnille. Hallitus on joulukuussa päättänyt hyvittää
jäsenkunnille kaikkiaan 4 M€ kun vuoden 2015 ylijäämäksi

Uuden kuntalain määräykset merkitsevät, että kuntayhtymän lainataakka vaikuttaa jäsenkuntien lainataakkaan konsernitasolla.
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15.
15. KOOTUT KOMMENTIT
Yhteenveto tarkastuslautakunnan keskeisistä
havainnoista ja suosituksista:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Valtuustoon ja hallitukseen nähden sitovista 16
tavoitteesta vuodelle 2015 saavutettiin 9 kappaletta
(56 %), kun 4 tavoitetta (25 %) ei saavutettu ja 3 (19
%) saavutettiin osittain.
VKS 2025 – ohjelmakonsepti on edennyt hyvin
huolimatta SOTE-uudistusta ympäröivästä
epävarmuudesta.
Lautakunta antaa koko organisaatiolle hyvän
arvosanan siitä intensiivisestä kehitystyöstä joka on
jatkunut vuonna: 2015 lukuisat workshopit ja koko
henkilöstö on tuottanut konsepti- ja toimintasuunnitelmia, jotka ovat johtaneet uuteen
organisaatio- ja johtamismalliin 1.1.2016 lukien.
Työterveyslaitoksen valtakunnallisen mennyttä
kymmenvuotiskautta koskevan työhyvinvoinnin
seurantatutkimuksen mukaan työn kehittäminen ja
johtajuus on parantunut VKS:ssa.
Palaute VKS:n toiminnasta viime vuoden osalta on
ollut hyvä tai kiitettävä monien sisäisten ja ulkoisten
tutkimusten mukaan. Tästä huolimatta löytyy paljon
kehitettävää koskien hoitoprosesseja ja
asiantuntijapula mm. psykiatriassa heikentää
valitettavasti kokonaistulosta.
Prosessitavoitteiden voidaan katsoa muodostavan
suurimman haasteen tavoiteluokkien joukossa.
Ontuvilla prosesseilla on vahva yhteys kalliimpaan
tuotantoon ja heikompaan läpivirtaukseen. Myös
viime vuonna toteutettu ulkoinen auditointi
suosittaa, että ”Prosessimittareiden jatkojalostaminen
ja mittaustasojen määrittäminen muodostaa
kehittämiskohteen, joka on toteutettava.”
Ainoastaan vuodeosasto E4 kykeni viime vuonna
pitämään hoitoisuuden > 50 % optimialueella.
Tilinpäätöksessä 2015 raportoidaan, että 7 osastolla
8 osastosta hoitoisuus oli optimialueella. Ainoastaan
1 osastolla 8 osastosta hoitoisuus oli optimialueella.
Lautakunta on todennut, että monien
toiminnallisten tavoitteiden seuranta ontuu siten,
että seuranta ja raportointi tapahtuu vasta
tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. VKS 2025ohjelma tuo kuitenkin mukanaan yhtenäisten
raportointityökalujen implementoinnin ja sen, että
vastuun kantaminen ja kustannustietoisuus yksikkötasolla vahvistuu. Parhaillaan toteutetaan Exreportpohjaista graa sta tietopankki-tietokantaa uuden
liikennevalokonseptin mukaisesti.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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Kehityskeskustelujen käyminen ajatellen VKS 2025
ohjelman läpiviemistä on arvioitava olevan
itsestään selvä työkalu. Erot klinikkaryhmien välillä
ovat aina olleet suuria, medisiinisessä
klinikkaryhmässä keskusteluja oli käyty 83 %,
taasen hallinnon ja huollon yksiköissä vain 29 %.
Hallituksen tulee terävöittää seurantaa tämän
tavoitteen osalta.
Laatu- ja prosessityö on edennyt hyvin VKS:ssa.
Laatu- ja potilasturvallisuustyön tulokset ovat hyviä
sekä sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä arvioiden.
Lautakunta on vuosien saatossa jatkuvasti nostanut
esille ongelmat liittyen siirtoviivepäiviin. Jos tätä
ongelmaa ei kyetä hoitamaan, niin kuinka voimme
ajatella onnistuvamme hoidon suuressa
rakennemuutoksessa jo ennen 2019 uudistusta?
Vuoden VSHP- tunnustuksen saa sairaalan
sädehoito-osasto, perusteluna yksikölle leimallinen
positiivinen johtajuus ja kehitysmyönteisyys.
Potilaspalaute tukee toiminnan tuloksellisuutta.
VKS 2025 ohjelman mukainen tavoite psykiatrian
uusista toimitiloista Hietalahdessa muodostaa
keskeisen osan psykiatrian tulevaa palvelu- ja
kustannuskilpailukykyä. Huolimatta ennusteiden
mukaisista karuista säästöajoista tulee nk.
Hietalahtifuusio konkretisoida vuosien 2017-2019
toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
Lautakunta toivoo, että vastuualuekohtaiset
riskikartoitukset jatkossa muodostavat
dokumentoidun analogisen prosessin vuotuisen
toiminta- ja talousprosessin yhteydessä ja
integroidaan johdon vuosikellon uuteen malliin.
Tilinpäätöshavaintoja: VSHP:llä on hallussaan
rahoitusarvopapereita markkina-arvoltaan lähes 1
M€. Ottaen huomioon lähivuosien investointien
rahoituksen, tulisi kysymys rahoitusarvopapereiden
realisoinnista ottaa käsiteltäväksi tavoitteena
lainataakan vähentäminen.
Tilinpäätöshavaintoja: Kuntayhtymän lainojen
takaisinmaksukyky heikkeni ja suhteellinen
velkaantuneisuusaste oli tilinpäätöksessä 27,1 %.
Uuden kuntalain määräykset merkitsevät, että
kuntayhtymän lainataakka vaikuttaa jäsenkuntien
konsernitason lainataakkaan.

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin.
Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntayhtymän valtuuston vuodeksi
2015 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu hyvin.

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 71. §:n mukaisena arviona valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2015.
Vaasassa, 28. huhtikuuta 2016
Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta

Bengt Kronqvist, VARAPUHEENJOHTAJA

Kjell Heir, PUHEENJOHTAJA
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Mathias Skytte

Kristina Vesterback

Sonja Lapveteläinen

Emely Sundqvist

Jani Peräsarka
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16.
16. LIITE 1
TILASTOJA JA ERÄITÄ INDIKAATTOREITA, JOTKA VERTAILEVASTI VALAISEVAT VSHP:N VÄESTÖN
PALVELUKÄYTTÖÄ/-TASOA, ODOTUSAIKOJA, HYVINVOINTIA JA TERVEYDENTILAA
Henkilöiden lukumäärä, jotka 31.12. odottavat erikoissairaanhoitoa yli 6 kuukautta /10 000 asukasta
vuosina 2011-2015 VSHP:ssä/koko maassa (lähde: THL/Hyvinvointikompassi)

”VKS on vuosikaudet ollut kansallisen käyrän alapuolella koskien
yli 6 kuukauden odotusaikaa erikoissairaanhoitoon”
Terveysbarometrin kansansairaudet/indeksi VSHP:ssä 2000-2015 KELA:n mukaan
Standardisointi: Standardoitu
Indeksi: Koko maa =100

2015

2014

2012

2010

2008

2006

2000

103 Diabetes

82,6

82,5

84,9

86,1

86,1

85,9

86,5

112 Psykoosit

86,3

86,2

87,2

89,9

93,3

97,3

111,5

201 Sydäm. vajaatoim.

82,9

84,9

83,7

83

82,3

81,1

72,7

202 Nivelreuma

86,2

86,6

84,2

81,5

79,7

79,4

80,8

203 Astma

89,4

89,5

91,9

91,9

92,2

91,3

97,1

205 Verenpainetauti

112,9

112,5

111,6

110,4

108,2

106,1

96,9

206 Sepelvaltimotauti

95,3

95,3

93,9

93,5

93,6

93,5

87,8

Kansanterveysindeksi

90,8

91,1

91,1

90,9

90,8

90,7

90,5

Kansansairaus
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HOITOJAKSOT VSHP:ssä 2013-2015/1000 ASUKASTA KOHDEN PIETARSAAREN SEUDULLA, VAASAN SEUDULLA JA
K2 /K5 YHTEISTYÖALUEILLA (lähde: VCS suunnittelupäällikkö Pia Wik 27.4.2016)

NETTOHOITOPÄIVÄT VSHP:ssä 2013-2015/1000 ASUKASTA KOHDEN PIETARSAAREN SEUDULLA, VAASAN
SEUDULLA JA K2/K5 YHTEISTYÖALUEILLA (lähde: VCS suunnittelupäällikkö Pia Wik 27.4.2016)
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