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Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle                                             
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 
2016 

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO 

Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline valtuuston 
päättämän toiminnan seuraamiseen. Arvioinnissa nos-
tetaan esiin havaintoja ja annetaan rakentavia ehdotuk-
sia, joilla pyritään toiminnanohjauksen, tehokkuuden ja 
laadun edistämiseen. 

Lautakunnan tehtävä on tarkastella tavoitteiden täytty-
mistä ja tarkoituksenmukaisuutta koko organisaatiossa, 
eri toimialoilla ja vastuualueilla, toiminnoissa, säännöissä 
ja prosesseissa�. Keskeisiä arvioinnin kohteita lautakun-
nan työssä ovat 

* tavoitteet ja kytkentä strategiseen ohjaukseen 
* resurssipanostukset ja resurssien jakautuminen
 (tasapainoinen tuotannonohjaus)
* vastuunjako ja yhteistoiminta (kirjatut tavoite- ja
 vastuukuvaukset - organisaatiorajat ylittävä
 laatujärjestelmä)
* toiminnan tulokset ja vaikutukset (oikeat
 panostukset tuottavat odotettuja vaikutuksia /
 tarkoituksenmukaiset toimintatavat suhteessa
 saatavilla oleviin resursseihin)
* uudistumiskyky
* seuranta ja valvonta (tulosvalvonta - tilivelvolliset ja
 kaikki Vshp:n työntekijät suorittavat oikeanlaisia
 tehtäviä).

Tämä arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys 
siitä, kuinka piirin hallitus sekä muut vastuussa olevat 
toimielimet ja virkamiehet ovat onnistuneet valtuuston 
tahdon täyttämisessä vuonna 2016. Tarkastuslauta-
kuntaan ovat kuuluneet seuraavat vakituiset jäsenet 
(henkilökohtaisine varajäsenineen):

puheenjohtaja Kjell Heir   
  (Gunilla Jusslin)
varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist   
  (Linda Holm)
jäsen  Mathias Skytte  
  (Christer Rosengren)
jäsen  Kristina Vesterback  
  (Anna-Lena Kronqvist)
jäsen   Sonja Lapveteläinen  
  (Hans Ingvesgård)
jäsen   Emely Sundqvist  
  (Maria Palm)
jäsen  Jani Peräsarka  
  (Daniel Lahti)

JHTT Jari Lindholm on toiminut lautakunnan valmistelija-
na ja sihteerinä. Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkastus-
vuoden aikana 8 kokousta. Lakisääteisen tilintarkastuk-
sen on hoitanut Oy BDO Audiator Ab, vastuullisena 
tilintarkastajana HT, JHT Anders Lidman.

 �   WWW-sivuilta: Shp:n valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 
Tarkastuslautakunnan päätehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat (mm. tilintarkastusyhteisön 
valinta, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen). Lautakunnan tehtävä on myös arvioida, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Tarkastuslautakunta laatii toimintakaudelleen arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään 
arvioinnin tulokset. Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee antaa  lausunto  arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Kuntalain nojalla 
lautakunnan tulee  arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos sairaanhoito-
piirin taseessa on kattamatonta alijäämää (vuoden 2015 tilinpäätöksestä lukien) sekä  valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (1.6.2017 lukien).
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2.  ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN JA PAINOPISTEET

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan seurannut 
kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen päätöksiä ja 
pöytäkirjoja sekä käyttänyt arvioinnin tukena Vshp:n 
taloussuunnitelmaa 2016-2018, tilinpäätöstä, laatu- ja 
henkilöstöraporttia vuodelta 2016, asiakaspalautteen 
kehittymistä, kansallisten vertailujen tuloksia, ulkoisen 
tilintarkastajan raportteja ja saatavissa olevia auditointi-
raportteja.  

Kokouksissaan tarkastuslautakunta on kuullut mm. piirin 
ja sairaalan johtoryhmiä sekä tulosyksiköiden esimiehiä. 
Kaudella 2016-2017 on huomioitu erityisesti seuraavat 
osa-alueet vuosiksi 2013-2016 (liite 1) vahvistetun arvi-
ointiohjelman mukaisesti:

* Maakuntauudistus ja siihen liittyvät
 uudistussuunnitelmat   
* Strategiset VSHP-ohjaussuunnitelmat
 pähkinänkuoressa: VKS 2015 ja organisaatiouudistus
 2016

* Diagnostiikkakeskus ja sairaanhoidon tuen
 palvelualue: tavoitteet ja toiminta 2016
* Huollon ja hallinnon palvelualue: HR-yksikön ja
 ravitsemiskeskuksen tavoitteet ja toiminta 2016 
* Laatu-, prosessi- ja hoitotyöhön liittyvät vastuualueet
 sekä potilasturvallisuus 
* Yleisarvio toimintakaudesta 2013-2016 
* Kansallisten vertailutilastojen analyysi 2016 
* Asiakas- ja kuntapalaute sekä muu kansallinen
 vertailutieto.

Lautakunta on toimintakauden aikana hoitanut 
seuraavien erityiskysymysten valmistelun:
* Tilintarkastajan valinta tilikausiksi 2017-2018  
* Lausunto VSHP:n hallintosäännön päivittämisestä
 koskien hallinnon ja talouden tarkastuksen
 järjestämistä 
* Järjestelmän laadinta sidonnaisuuksien
 selvittämiseksi ja rekisteröimiseksi
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3.  STRATEGIANMUKAISET PRIORISOINNIT, TULEVAISUUDEN 
    HALLINTA JA OLENNAISET TAPAHTUMAT 2016 SUHTEESS
    A VKS 2025 -SUUNNITELMAAN 

3.1. VSHP muutosturbulenssissa vuodesta 
       2016 - kohti VKS 2025:n toteutusta

Voimassa olevan organisaatiomallin ja johtamisjärjestel-
män mukaan Vshp:n tulevaisuuden strategia koostuu 
seuraavista osista: 

* 24/7 päivystävä sairaala
* Asiakaslähtöisyys    
* Tehokkuus
* Sote-yhteensopivuus

Tarkastuslautakunnan kommentit: Laajan päivystyksen 
keskittämisestä huolimatta valtakunnan tasolla on 
luvattu, että VKS:n rooli päivystävänä sairaalana pitkälti 
säilyy. Uusi maakuntamalli tarkoittaa kuitenkin kivenko-
vaa kilpailua, jossa VKS:n tehokkuus mitataan sekä laa-
dun että kustannusten suhteen. Lautakunta katsoo, että 
VKS:n tehokkuus ja asiakaslähtöinen toiminta on jo nyt 
erittäin korkealaatuista. Tuotannon kasvu ja toimintaku-
lujen supistaminen muodostavat edelleen keskeisen 
haasteen.  Purkamalla ja myymällä epätarkoituksenmu-
kaiset kiinteistöt luodaan tilaa uusille pinta-aloiltaan ja 
tuotannoltaan tehokkaille tiloille ja sujuville hoitopro-
sesseille. SOTE-integroinnilla luodaan pitkällä tähtäyk-
sellä optimaalinen ERVA- ja alueellinen prosessiohjaus ja 
parempi kokonaistalous.    
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Organisaatiomalli ja johtaminen keskittyy 2016 lähtien 
seuraaviin osa-alueisiin:

* Potilaiden hoitoprosessit
* Vastuualueet
* Palvelualueet
* Mittarit ja raportointi
* Asiakasprosessit
* Talousjärjestelmä

Tarkastuslautakunnan kommentit: Vuoden 2016 tilin-
päätöksessä todetaan, että menneeseen vuoteen on si-
sältynyt paljon muutoksia ja perehtymistä uuteen organi-
saatiomalliin. Toiminnan pro�ili on kuitenkin pitkälti nou-
dattanut kansallisia suuntauksia. Viime vuosina on siir-
rytty voimakkaasti yhä avohoitopainotteisempaan hoi-
toon� . Valinta on ollut tietoinen ja sitä ovat siivittäneet ti-
loihin liittyvät ongelmat. Johtamisesta voidaan todeta, 
että kokous- ja raportointikäytäntöjä on standardisoitu 
sekä painotettu yksikköjen ja johtajien vastuuta sekä 
ajankäytön suunnittelua. Tämä on johtanut toiminnan ja 
tavoitejohtamisen tiukempaan seurantaan� .

� Lähde: Johtajaylilääkäri Auvo Rauhalan kommentit Kuntaliiton julkaisussa Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2016, Yhteenvetoa 
kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. 
�  Lähde: SHQS-auditointiraportti 2016: "Kustannustietoisuus on lisääntynyt ja entistä paremmin tunnistetaan keinot kustannusten hallitsemiseksi. 
Toiminnallisia muutoksia ja uudelleen organisointia on tehty palvelun sujuvoittamiseksi." Katso tarkemmin http://intra1.vsvd.local/globalassets/media-
sairaalamme--vart-sjukhus/hallinto--forvaltningen/laatu/ulkoisen-auditoinnin-raportit/2016-vshp-laaduntunnusauditointi.pdf
 ⁴ Lähde: talousjohtaja Lena Nystrandin esitys lautakunnalle 21.2.2017.
 ⁵ Katso tarkemmin: https://www.vaasankeskussairaala.�/globalassets/hallinnon-
tiedostot/forvaltning_hallinto/fullmaktigeprotokoll/2017/2017fmge01till-kannedom_vcs2025.pdf

Vuotta 2016 leimasivat tuleva rakenneuudistus, säästö-
toimet ja 1.1.2016 voimaan tullut organisaatiomuutos. 
Valtuusto hyväksyi 19 M€:n säästöohjelman vuonna 
2015, ja säästövaatimukset ovat johtaneet selkeästi 
kustannustietoisuuden lisääntymiseen jo vuonna 2015.   
Talousarviokuri on selkeästi jatkunut vuonna 2016 ns. 
luonnollisena osana toiminnan suunnittelua. Suurin me-
noerä eli henkilöstökulut olivat viime vuonna 1,5 % bud-
jetoitua pienemmät ja 2,1 % pienemmät kuin vuonna 
2015. Kehitys heijastuu seuraavassa taulukossa⁴ , jossa on 
verrattu oman tuotannon kuluja vuosina 2009-2016. Pro-
senttiluku viittaa muutokseen 2015-2016. Taulukossa esi-
tetty kehitys on suhteutettava terveydenhuollon yleisiin 
kehitysvaiheisiin sekä omiin ja alueen palveluntarjonta- 
ja rakennemuutoksiin. Tästä esimerkkinä on esim. sai-
raalatoiminnan supistaminen Pietarsaaressa.

VKS 2025 -suunnitelman avulla Vaasan keskussairaala 
valmistautuu integroituun palvelujärjestelmään, toimin-
nan asiakaslähtöisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistami-
seen. VSHP:n valtuusto on 20.3.2017 saanut päivitetyn 
tietopaketin "VKS 2025 - Vaasan sairaanhoitopiirin eri-
koissairaanhoidon kehittämissuunnitelma" ⁵. VKS 2025 -
suunnitelman strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 

* Asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa
* Erikoissairaanhoidon nettokustannukset 
 pienentyvät 11 %
* Parempi valmius sosiaali- ja terveydenhuollon 
 integraatioihin

Tarkastuslautakunnan kommentit: Vuoden 2016 tilin-
päätös sisältää monin osin yhä täsmällisempää rapor-
tointia tavoitejohtamisen toteutumisesta. Nyt kun 
VSHP:n luottamushenkilöiden toimikausi 2013-2016 on 
loppusuoralla, olisi ollut asianmukaista, että hallitus olisi 
tässä vaiheessa sisällyttänyt tilinpäätösraporttiinsa 
selvityksen siitä, miten pitkälle VKS 2025 -suunnitelmaan 
perustuvat strategiset tavoitteet ovat toimikauden ai-
kana toteutuneet ja kuinka kaukana tavoitteet ovat.  

3.2 Kansalliset maakunta- ja terveydenhuolto-
uudistukset - visiot VKS:n osalta

"Panta rhei kai ouden menei - Kaikki virtaa, mikään ei 
pysy paikallaan”  (Herakleitus, noin 500 eKr.)

Hallituksen esitys uudeksi maakuntalaiksi ja sote-raken-
nelaiksi sekä niihin liittyvät lainmuutokset julkaistiin 
21.12.2016, ja niiden eduskuntakäsittely on keväällä 
2017. VSHP:n suurin huoli koski terveydenhuoltolain 
muutosta, jossa laaja päivystys keskitettiin 12 sairaalaan. 
Vaasan keskussairaala ei valitettavasti kuulunut näiden 
12 sairaalan joukkoon, mutta sen arvioidaan pystyvän säi-
lyttämään normaalin yhteispäivystyksen sekä valtioval-
lan taholta että keskeisten valmisteluviranomaisten an-
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”Hoito voi olla uudistuksen jälkeen kalliimpaa.”⁹

Pohjanmaalla sote-uudistuksen parissa työskentelee noin 350 henkeä. Uudistus saa heiltä kritiikkiä. Kyse on 
paljolti valtapolitiikasta ja säästötoimista. Pieni ihminen on unohdettu.  

- Uudistus on välttämätön ja se on tehtävä, jotta
 yhdenvertainen hoidon saatavuus voidaan säilyttää.
 Väestötieteelliset muutokset johtavat siihen, että
 monet kunnat eivät yksinkertaisesti selviä hoidon
 rahoittamisesta.
- Uudistus rohkaisee uudenlaiseen ajatteluun, ehkä
 voimme yhdessä löytää hyviä toimintamalleja.
- Valinnanvapaus on ehkä myönteinen asia niin kauan
 kuin asiakas on terve ja hänellä on mistä valita.
 Kaupunkimaisissa ympäristöissä tulee varmasti
 olemaan valinnan mahdollisuus, mutta maaseudulla ei

- Sote-uudistus olisi voitu toteuttaa toisella tavalla.
 Viime vuosina kyse on ollut ennen kaikkea
 valtapolitiikasta, aluehallinnosta ja säästötoimista.
 Pieni ihminen on unohdettu.
- Hoidosta voi tulla kalliimpaa, ei ole todisteita siitä,
 että uudistus johtaisi säästöihin.  Nyt tuodaan esille
 näkökohtia, jotka perustuvat uskoon ja toivoon sen
 sijaan, että tuotaisiin esille käytännön ratkaisuja
 ja malleja. 
- Uudistus tekee hoidosta byrokraattisempaa,
 abstraktimpaa ja kalliimpaa.

tamien suullisten lupausten perusteella. On myös to-
dettava, että asiassa on pitkälti kyse ERVA-alueen 
työnjaosta. 

Taistelu sairaalan säilyttämisen puolesta ja laajan päi-
vystyksen sairaaloiden lukumäärän lisäämisestä 
12+1:een jatkui Pohjanmaalla koko syksyn 2016 ja ke-
vään 2017. Kansalaisaloitteeseen kerättiin 69 158 nimeä, 
ja se lähetettiin maaliskuussa valtiovallalle VKS:n kes-
kussairaalan aseman uutta käsittelyä varten. Jotta asia 
käsiteltäisiin eduskunnassa, tarvittiin aloitteeseen 50 000 
nimeä.

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi 13.2.2017 lau-
suntonsa hallituksen esityksestä maakuntauudistukseksi 
ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuk-
seksi⁶. Neuvosto huomautti, että uudistuksen tavoitteet 
koskevat kansalaisten asemaa ja oikeuksia  yhdenvertai-
suuteen, palvelujen laatuun ja hoidon saatavuuteen 
Hallitus antoi esityksensä SOTE- ja maakuntauudistuk-
seksi eduskunnalle 2.3.2017. SOTE-uudistuksen tavoit-
teena on kaventaa ihmisten terveys- ja hyvinvointieroja 
sekä hillitä palveluista johtuvia kustannuksia 3 miljardia 
euroa vuoteen 2029 mennessä. Palveluiden yhteensovit-
taminen ja integrointi muodostaa suureen haasteen, jos 
laajalti kritisoitu valinnanvapaus toteutetaan hallituksen 
lakiesityksen mukaisesti. Kuntaliiton lausunnon  mukaan 
ehdotettu tapa toteuttaa perustason ja eräiden erityis-
tason palveluiden valinnanvapaus yhtiöittämisvelvolli-
suuden ja markkinamekanismien kautta on ristiriidassa 
sote- ja maakuntauudistukselle alun perin asetettujen 
tavoitteiden kanssa, jotka koskevat yhdenvertaisuutta, 
palveluiden integraatiota ja kustannusten hillintää. ⁷  

Toisaalta uudistuksen keskeisenä tavoitteena on hillitä 
merkittävästi sosiaali- ja terveysmenojen kasvua. 
Arviointineuvoston mukaan esityksessä olisi konkreetti-
semmin kerrottava, miten nämä ainakin osittain vastak-
kaiset tavoitteet saavutetaan. 

"Vaasan keskussairaala on Suomen parhaimmistoa 
esimerkiksi aivoinfarktien, lonkkamurtumien ja sepelval-
timotautien hoidossa. Toivottavasti tämä heijastuu myös 
siihen, miten sairaalaamme kohdellaan. Jos päätösten 
perustana ovat sote-dokumenteissa kymmeniä kertoja 
toistetut laatu, potilasturvallisuus ja vaikuttavuus, meillä 
ei pitäisi olla mitään hätää."⁸  

Vastuu maakuntauudistuksen valmistelusta siirtyy 1. 
heinäkuuta 2017 väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. 
Ryhmä koostuu viranhaltijoista, jotka tulevat organisaa-
tioista, joita uudistus koskee. Heiltä edellytetään oman 
toimialan hallinnon ja toiminnan hyvää tuntemusta. 
Väliaikainen valmistelutoimielin huolehtii erittäin 
konkreettisista tehtävistä: uuden maakunnan perustami-
seen liittyvistä toimenpiteistä. Toimielin vastaa valmiste-
lun käytännön organisoinnista ja johtamisesta.

⁶ Lähde: Valtioneuvoston kanslia, lainsäädännön arviointineuvoksen lausunto 13.2.2017, katso tarkemmin http://vnk.�/artikkeli/-
/asset_publisher/arviointineuvoston-lausunto-maakuntauudistusta-ja-sosiaali-ja-terveydenhuollon-jarjestamisuudistusta-koskevasta-hallituksen-
esitysluonnoksesta-valmist
⁷ Lähde: Kuntaliiton lausunto sote-valinnanvapaudesta 9.3.2017.
⁸ Lähde: Johtajaylilääkäri Auvo Rauhala 3.3.207 VSHP:n intranetin uutisissa.

⁹ Lähde: Yle/Pohjanmaa 8.3.2017. Uutinen perustuu Pohjanmaan sote-muutosjohtajan Göran Hongan ja muutosjohtajaryhmän puheenjohtajan Mikaela 
Björklundin haastatteluun. 
�⁰ Valtioneuvoston kanslia, 1.3.2017 Julkaisusarja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta 
29/2017, sivumäärä 69, ks. tarkemmin http://vnk.�/documents/10616/3866814/29_vaikuttava-valvonta-osana-sosiaali-ja-terveydenhuollon-
uudistusta.pdf/ffe32373-6827-4ce2-a22a-60469ffff2c9?version=1.0

Tuoreessa julkaisussa "Vaikuttava valvonta osana sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistusta" todetaan, että Suomen 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen laajuus ja vai-
kutukset ovat mullistavia myös kansainvälisesti katsottu-
na.�⁰  Kyse on laajasta rakenteellisesta ja operatiivisesta 
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muutoksesta, jossa muutetaan organisoinnin, tuotan-
non, ohjauksen ja valvonnan rakenteita sekä toiminta-
menetelmiä. Uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
on erittäin tärkeää turvata hoidon valinnan mahdollista-
va ohjaus, valvonta ja informaatio. 

Julkaisusta lainattu allaoleva oleva kuva valaisee tarkas-
tuslautakunnan mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon 
erit-täin monimutkaista ohjausta uudistuksen jälkeen. 
Jul-kaisussa todetaan edelleen, että nykyisen sosiaali- ja 
ter-veydenhuoltojärjestelmämme toimintakyvyn reaali-
aikainen seuranta on erittäin puutteellista erityisesti 



29/2017,sivuja69, kts.  http://vnk.�/documents/10616/3866814/29_vaikuttava-valvonta-osana-sosiaali-ja-terveydenhuollon-uudistusta.pdf/ffe32373-
6827-4ce2-a22a-60469ffff2c9?version=1.0
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Kuva: Jouko Keto

palvelujen laadun ja potilasturvallisuuden suhteen. 
Riittävän tietokannan rakentaminen on erittäin tärkeää, 
kiireellistä ja välttämätöntä, jotta uudistus voidaan 
ylipäätänsä toteuttaa. 

Tarkastuslautakunta on syvästi huolestunut siitä, miten 
sote-uudistuksen valmistelu on edennyt niin pitkälle 

valtiovallan taholta, vaikka valmistelu on ollut puutteel-
lista ja nykyiset toiminnanohjauksen tietokannat ovat 
heikkoja.   Ennuste sille, että VKS voisi sote-uudistuksen 
yhteydessä säilyttää suurimman osan palvelutuotannos-
taan, on kuitenkin suhteellisen valoisa.

SOTE-YHTEENSOPIVUUS 3/2017 TUOREEN VKS 2025 -PÄIVITYKSEN MUKAAN 



Foto: Katja Lösönen
12 Kuva: Jouko Keto
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4.1. Kundperspektivet:  

MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)

MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)

- Asiakastyytyväisyys > 4,0 (asteikko 1–5) (V)
- Kunta-asiakastyytyväisyys > 3,5 (asteikko 1–5) (V)
- Asiakasraadin julkilausumia neljä (H) 
-  Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja 
 vähintään kansallista keskitasoa (V)
- Laatu- ja potilasturvallisuusraportti käsitelty (H)

TAVOIT-
TEET

TAVOIT-
TEET

4.2.  Prosessit: 

4. VALTUUSTOA JA HALLITUSTA SITOVIEN TAVOITTEIDEN 
    TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

Seuraavat taulukot on otettu vuoden 2016 tilinpäätök-
sestä. Tarkastuslautakunta on kommentoinut muun 
muassa tavoitteiden toteutumista ja arvioinut ne liiken-
nevalovärein. 

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2016 
tavoiteperspektiivin mukaisesti: 

Tarkastuslautakunnan kommentit: 

* "Asiakas-/potilastyytyväisyys"     Arvosana 4,7 (asteikko 1-5, tavoite >4) on erinomainen ja lisäksi voidaan 
 todeta, että vastausten määrä takaa laadukkaan arvioinnin. ��
*  "Kuntien tyytyväisyys"     (asteikko 1-5, tavoite >3,5). Ei voida arvioida luotettavasti, sillä vastauksia tuli 
 vähän.  Lautakunnan mielestä on ymmärrettävää, että kunnat vallitsevassa tilanteessa keskittävät 
 voimansa maakunta- ja SOTE-fuusion järjestelyihin.  
* "Asiakasraadin julkilausumat"     (tavoite oli 4 julkilausumaa). Raati on toiminut yhä paremmin VKS:n asiakas- ja
 potilaspalveluiden kehittämisen tehokkaana stimulaattorina.   Tarkastuslautakunta nostaa esiin kaksi keskeistä
 parannusehdotusta viime vuoden julkilausumista: 1) "potilaan tarkistuslista kotiutusta varten", joka muodostaa
 prosessuaalisen täydentävän Lean-mekanismin 2) "tiedottaminen seurausvaikutuksista VKS:lle",  jos
 vastaanottoaikoja perutaan viime tipassa tai ei peruta ollenkaan.  
* Tavoite "Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa"    
 toteutui täysin tyydyttävästi. Ainoa kohta, jossa VKS:n tulos oli huonompi kuin kansallisen vertailumateriaalin
 keskiarvo, oli yli 90 päivää hoidon tarpeen arviointia odottaneiden potilaiden prosenttiosuus. Meidän
 keskiarvomme oli 3,6 % 31.12.2016, kun taas koko maan keskiarvo oli 3,4 %. VKS:n odotusaikojen mediaani oli
 kuitenkin vain 31 vuorokautta, mikä viittaa siihen, että ongelma oli pitkälti erikoisalakohtainen. Lautakunta toteaa,
 että tilinpäätösraportointi voisi tässä kohtaa olla informatiivisempi ja valaista tarkemmin, missä tavoitteissa on
 onnistuttu ja missä epäonnistuttu. Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsyn turvaaminen ovat VKS:n tuotannon
 laadulliset peruspilarit. 
* Tavoite "Laatu- ja potilasturvallisuusraportti käsitelty"      täyttyi. Tavoitteen suunniteltuja ohjausvaikutuksia ja
 mitattavuutta voitaisiin lautakunnan mielestä kehittää ja konkretisoida. Mitä raportin käsittely konkreettisesti
 tarkoittaa? Voiko hallitus käsittelyn perusteella vahvistaa suorat asiakaspohjaiset tavoitteet seuraavalle vuodelle
 samalla tavalla kuin vahvistetaan prosesseja ja henkilöstöä/oppimista ja uudistumista koskeva perspektiivit?  

- Ostopalveluiden osuus Turun yliopistosairaalasta kasvaa (H) 
- Keskeneräiset palveluketjut saatetaan valmiiksi (H) 
- 25 % yksiköistä käyttää Lean-menetelmää  (H)
- Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta (V)
- Johdon ja esimiesten käyttämät mittarit on valittu. (H)

�� Palautteiden määrä nousi 2540:stä (2015) 4797:ään (2016). Ei-sitovaksi osatavoitteeksi asetettiin, että yksiköt saavat vuosittain vähintään 100 
palautetta. Osatavoitteen saavutti 26 yksikköä (46 % kaikista yksiköistä). Asiakastyytyväisyys nousi 4,6:sta (2015) 4,7:ään (2016).
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4.3 . Henkilöstö/ oppiminen ja uudistuminen

Tarkastuslautakunnan kommentit: 

* Tavoite "Ostopalveluiden osuus Turun yliopistosairaalasta kasvaa"      toteutui hyvin. Kasvua vuodesta 2015 
vuoteen 2016 oli kokonaiset 46,2 % (2,2 M€). Samaan aikaan kasvoivat kuitenkin ostot yliopistosairaaloista yhteensä 
1,1 M€ -  epätoivottu kehityssuunta. Pääsyy oli lähinnä pohjoisen alueen epäsuorat ostopalvelut Oulun 
yliopistosairaalasta Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta . 
* Tavoite "Keskeneräiset palveluketjut saatetaan valmiiksi"      näyttää tilinpäätöksen mukaan täyttyvän.  
Sairaalan intranet-sivuilla esitellään 19 erilaista hoito- ja palveluketjua. Kuitenkin sekä tavoitteet toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa 2016-2018, että tilinpäätöksen raportointi ovat turhan epämääräisiä. Asiakirjoista tai 
tuloslaskelmista ei selviä, mitä palveluketjuja ja kuinka monta palveluketjua on ajateltu.  
* Tavoite "25 % yksiköistä käyttää Lean-menetelmää"          saavutettiin vuoden aikana, sillä tilinpäätöksen 
mukaan 27 % yksiköistä on käyttänyt Lean-menetelmää�� . Vuoden 2016 laajassa laaturaportissa olisi voitu Lean-
otsikon alla mainita, mitkä yksiköt hyödynsivät viime vuonna Lean-menetelmää ja miten sen käyttö eri alueilla on 
edistynyt. Nyt asiakirjoista ei käy ilmi mitään syvempää analyysiä. Tarkastuslautakunta kysyy, onko Lean-
menetelmän hyödyntäminen johdon vai yksiköiden johtama asia.  
* Tavoitetta "Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta"      ei saavutettu, vaan luku on 
tilinpäätöksen mukaan 0,8 %.  Jos siirtoviivepäivien määrää tarkastellaan uuden luokittelun mukaan, oli 
siirtoviivepäivien osuus viime vuonna 1,2 % kuntalaskutuksesta (vrt. 1,6 % vuonna 2015) ��. Vuosien 2016-2018 
talous- ja toimintasuunnitelmaan kirjattu strateginen visio/kriittinen menestystekijä "Siirtoviivepotilaita (entisiä 
klinikkavalmiita potilaita) ei enää ole" näyttäisi tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan toteutuvan vasta sote-
integroinnin yhteydessä.   
* Tavoite "Johdon ja esimiesten käyttämät mittarit on valittu"         on raporttien mukaan saavutettu.  Raportointi 
on vähitellen parantunut ja sen kehittymiselle on hyvät edellytykset. Exreport-mittaripankki on kehittynyt 
erinomaiseksi johdon työvälineeksi, vaikka hienosäätöä toki vaaditaan, jotta järjestelmä olisi täysin käyttökelpoinen 
kaikilla yksikkötasoilla.  Toteutettu organisaatiomuutos aiheuttaa toistaiseksi joitakin ongelmia eri vuosien tulosten 
vertailussa. Exreportin etu on se, että useimmat sairaanhoitopiirit käyttävät järjestelmää, joten tietojen 
reaaliaikainen vertailu on mahdollista. Analytics HR-raportointijärjestelmän vastikään tapahtunut käyttöönotto 
auttaa vastaisuudessa henkilöstöresurssien ohjausta. 

MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)TAVOIT-
TEET

- Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimuksessa tulokset yli osallistuvien sairaaloiden keskiarvon (H)
-  Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen (H)
-  Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50%/kk (H)
- Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100-prosenttisesti (H)
-  Kehityskeskustelut käyty 70-prosenttisesti

Tarkastuslautakunnan kommentit: 

* Tavoitetta "Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimuksessa tulokset yli osallistuvien sairaaloiden 
keskiarvon" ei voitu mitata, sillä tutkimusta ei tehty vuonna 2016 . �⁴
* Tavoite "Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen"     toteutui tilinpäätösraportoinnin mukaan. Myös 
henkilöstökertomuksen mukaan osaamista kehitetään järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti samalla kun jokaisen 
työntekijän omaa vastuuta osaamisen kehittämisestä painotetaan.  
* Tavoite "Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50%/kk"         saavutettiin tilinpäätöksen 
mukaan ja hoitoisuus oli optimialueella 52-prosenttisesti kuukausittain. Lautakunnan arviot aiemmilta vuosilta ja 
laaturaportin merkinnät vuodelta 2016 viittaavat lukuihin, jotka ovat jälleen ristiriidassa tilinpäätösraportoinnin 
kanssa. Jos tavoitteen painopiste on sanassa optimialueella, toteutumisaste on 36,7 %. Mutta jos laskelma kattaa 
myös päivät, jolloin ollaan alle optimin, toteutumisaste on 59,7 %. Hallituksen olisi otettava kantaa siihen, 
minkälainen tieto katsotaan oikeaksi.

 �� Kehitys on ollut myönteistä vuonna 2016, sillä vuoden 2015 tilinpäätöksessä todettiin, että Lean-menetelmää on käytetty 20 %:ssa yksiköistä (18/91). 
 ��Vuoden aikana siirtoviivepotilaiden hoitopäivät eroteltiin kahteen eri luokkaan:  1) siirtoviive/yleislääketiede, ja uutena ryhmänä 2) siirtoviive/akuutti 
yleislääketiede. Siirtoviivepotilaiden hoitopäiviä oli viime vuonna molemmat ryhmät yhteenlaskettuna 2619 (vrt. 3449 vuonna 2015, laskua siis 24 %). 
Vuorokauden laskutushinta luokassa 1 oli 726 € ja luokassa 2 se oli 537 €.  Vaasan kaupungin osuus oli molemmissa ryhmissä noin 80 %.
 �⁴Yksi indikaattori on sairauspoissaolojen kehitys vuosina 2015–2016.  Ns. terveysperusteisten poissaolojen määrä kalenteripäivinä/työntekijä nousi 
15,1:stä (2015) 16,6:een (2016), mutta miltei koko kasvu on pitkien sairauslomien ryhmässä. Lähde: Henkilöstökertomus 2016.
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4.4. Talous: 

* Tavoite "Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100-prosenttisesti"       .  
Tilinpäätösraportoinnin mukaan keskusteluita käytiin 64 %:ssa yksiköistä. Sama asia kerrotaan myös 
henkilöstökertomuksessa: "Uutta vuonna 2016 oli se, että jokaisessa tulosyksikössä oli tarkoitus käydä 
ryhmäkeskustelu, jossa käsitellään yksikölle asetetut tavoitteet ja saavutetut tulokset. Ryhmäkeskustelun kävi 65 % 
sairaalan tulosyksiköistä."   
* Tavoite "Kehityskeskustelut käyty 70-prosenttisesti"     . Kehityskeskusteluun osallistui 71 % henkilöstöstä. 
Lautakunta toteaa, että sairaalassa on vihdoin saavutettu tavoite, joka on tärkeä osatekijä VSHP:n strategian 
toteuttamisessa ja käytännön johtajuudessa vuonna 2016 turvaamassa uuden organisaation toteutuminen. 

MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)TAVOIT-
TEET

- Palkkamenot  ? talousarvion palkat  (V)
- Tilikauden tulos ? talousarvion tulos  (V)
- Sairaalan tuotantopro�ilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain (H)

Tarkastuslautakunnan kommentit: 

* Tavoite "Palkkamenot  ≤  talousarvion palkat"     toteutui hyvin.  
* Tavoite "Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos"     saavutettiin ja tulos oli 1 M€ yli talousarvion �⁵.  
* Tavoite "Sairaalan tuotantopro�ilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain"          . 
Tuotantopro�ilin vertaus muihin vastaaviin keskussairaaloihin on tilipäätöksen mukaan tehty. Huomattakoon, että 
vuonna 2015 tavoitteena oli, että "Tuottavuudessa olemme maan keskussairaaloiden joukossa vähintään sijalla 
10/15". Lautakunta suhtautuu kriittisesti näin tärkeän mitattavissa olevan tavoitteen madaltamiseen. Tilinpäätöksen 
laadinnan aikaan leijonanosa vuoden 2016 vertailutiedoista puuttui, joten arviointi tehdään tyypillisesti jälkikäteen 
muutaman vuoden vanhojen tietojen perusteella.  Pro�ilien vertailuista tulee parempia ja ajanmukaisempia kun 
keskussairaalat voivat hyödyntää yhä kehittyneempiä seurantaohjelmia (esim. Exreport). Katso kuitenkin 
lautakunnan kootut kommentit alla.   

Alla kommentoidaan lyhyesti talous- ja toimintasuunnitelman 2016-2018 sitovien määrärahojen/tulojen 
toteutumista�⁶ . 

 �⁵ Tulosennuste 10/2016 oli niin paljon ylijäämäinen, että hallitus ehdotti valtuustolle enintään 9,6 M€:n jäsenalennuksen myöntämistä vuonna 2016. 
Valtuusto päätti samalla muuttaa talousarviota niin, että ylijäämään ei pyritä ja kuntaosuuksia ei peritä investointien rahoittamiseen, vaan sitä varten 
otetaan lainaa. Päätökset tehtiin kuntien taloustilanteen helpottamiseksi ja VSHP:n taseen tasapainottamiseksi ennen kuin omaisuus siirtyy 
maakunnan kautta kansalliselle yhtiölle sote-uudistuksen yhteydessä.
�⁶ Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016–2018: Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon 
otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle asetetaan sitovuustasoksi oman tuotannon nettotoimintakulut, nettorahoitustuotot ja kulut 
sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

907

1445

1586

3938

23 %

36,7 %

40,3 %

100 %

Alle op�min

OPTIMISSA

Yli op�min

Yhteensä 2016

VKS 2016 hoitoisuus päivät suhteessa op�miin 11 VKS -yksikön osalta
Lähde: Laaturapor� 2016
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Sammandrag av de av fullmäktige fastställda bindande anslagens och beräknade inkomsternas utfall
Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu

Budget Bokslut Avvikelse     %
Bindande anslag - sitovat määrärahat Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama

2016 2016
Egen verksamhet - Oma toiminta
Verksamhetskostnader - Toimintakulut 220 333 016 223 213 713,10 2 880 697,10 1,3

  - vård i andra inrättningar - hoito muissa laitoksisa 35 472 900 38 241 048,33 2 768 148,33 7,8
Verksamhetskostn.för den egna verksamh. - Oman toiminnan toimintak  184 860 116 184 972 664,77 112 548,77 0,1
Verksamhetsintäkter exkl.medl.komm. - Toimintatuotot ilman jäs.kuntien maksu -34 607 999 -35 157 282,53 -549 283,53 1,6
Den egna verksamhetens nettoverksamhetskostnader       150 252 117 149 815 382,24 -436 734,76 -0,3
Oman toiminnan nettotoimintakulut

Finansiering - Rahoitus
Finansiella kostnader - Rahoituskulut  1 010 000 937 132,05 -72 867,95 -7,2
Finansiella intäkter - Rahoitustuotot   -110 000 -134 792,81 -24 792,81 22,5
Finansiering netto - Nettorahoituskulut        900 000 802 339,24 -97 660,76 -10,9

Investeringar - Investoinnit
Investeringsutgifter - Investointimenot   27 532 600 17 158 200,24 -10 374 399,7 -37,7
Investeringsinkomster - Investointitulot     -1 215 541,70 -1 215 541,70
Nettoinvesteringsutgifter - Nettoinvestointimenot       27 532 600 15 942 658,54 -11 589 941,4  -42,1

* Tavoite "oman toiminnan nettokulut"      saavutettiin lähes tavoitteen mukaisesti.   
* Tavoite "nettorahoituskulut"      toteutui hyvin. 
* Tavoite "nettoinvestointimenot"       toteutui hyvin.  

Yhteenveto: Yllä mainitusta 17:stä sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tavoitteesta 
saavutettiin kokonaan 12 (70,6 %), kolmea ei saavutettu (17,6 %) ja kaksi saavutettiin osittain tai tyydyttävästi 
(11,8 %) �⁷. Sekä valtuustoa (siirtoviivepäivät) että hallitusta (jatkuvan kehityksen keskustelut) sitovia tavoitteita jäi 
saavuttamatta. Kaikki valtuuston vahvistamat sitovat määrärahat alittivat sitovuustason yllä olevan taulukon 
mukaan.

Tulos on katsottava aivan hyväksi, mutta samalla todetaan, että tavoitteenasettelu ja osatavoitteet muodostavat 
haasteen VKS 2025 -suunnitelman toteuttamiselle sote-uudistus huomioiden. 

VKS 2025 -suunnitelman tuottavuustavoite on implementoitava konkreettisesti osaksi vuosittaista toiminta- ja 
talousarvioprosessia.  Asettamalla osatavoitteita ja todentamalla toteutumistulokset voidaan lopputavoite saavuttaa 
paljon paremmin. Tuoreiden arvioiden mukaan VKS:n on parannettava tuottavuutta 13 % kansallisen tason 
saavuttamiseksi. �⁸   Erikoisalakohtainen vaihtelu on 5-15 % ja se merkitsee sitä, että sekä hoitopäivien määrää että 
elektiivistä avohoitoa on supistettava.  

�⁷ Yllä oleva taulukko sisältää 18 sitovaa tavoitetta, mutta koska Työterveyslaitoksen tutkimusta ei tehty vuonna 2016, koskee yllä oleva toteuman 
arviointi 17:ää tavoitetta.  On kuitenkin kyseenalaista, onko toiminnan johtamisessa tarkoituksenmukaista käyttää sitovia tavoitteita niin, ettei niitä 
sidota tiettyyn vuoteen.
�⁸ Johtajaylilääkäri Auvo Rauhalan esitys lautakunnalle 21.2.2017.
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5.  PALVELUALUEIDEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 2016 
    TAVOITEPERSPEKTIIVIN MUKAISESTI

Uusi organisaatiomalli tuli voimaan 1.1.2016, ja VKS:n palvelut tuotetaan nyt seuraavan rakenteen mukaan:
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5.1.  Asiakasnäkökulmat: 

Yllä mainittujen alueiden lisäksi on vielä olemassa 
vastuualue "akuuttilääketiede/yleislääketiede/muuta" 
eli erikoisaloja, jotka eivät kuulu erikoissairaanhoidon 
piiriin. Vastuualueella kuitenkin kirjataan ja raportoidaan 
mm. sitovasta tavoitteellisesta toiminnasta, kuten siirto-
viivepotilaiden hoitopäivistä.

Vaikka palvelualueiden alla mainittuja tavoitteita ei ole 
kirjattu sitoviksi kuten luvussa 4 yllä, jotkut niistä voidaan 
tulkita sitoviksi. Tämä koskee erityisesti potilastyytyväi-
syyttä, hoidon saatavuutta ja palkkamenoja. Lautakunta 
kommentoi alla olevia tavoitteita yllä olevan mallin 
mukaisesti, ja kommentit koskevat seitsemää ensiksi 
mainittua hoitotyön palvelualuetta.

Lautakunta näkee, että aiempaan organisaatiomalliin 
verrattuna suuri ero arvioinnissa on se, että palvelualuei-
den "omat" mitattavissa olevat tavoitteet raportoidaan 

nyt koosteena, joka käsittää hoitotyön seitsemän 
palvelualuetta. Tämä tekee palvelualuekohtaisesta 
analysoinnista haastavaa. Ongelmat varmaankin 
ratkeavat VKS 2025 -prosessien edetessä ja Exreport-
tietokantaa laajennetaan kattamaan myös palvelu-
aluekohtaiset mittarit.   

Lautakunta panee merkille, että hallinnon ja huollon 
palvelualueet eivät omassa tilinpäätösraportoinnissaan 
enää noudata tavoiteperspektiivejä asiakas/prosessi/ 
henkilöstö/oppiminen ja uudistuminen/talous, vaikka ne 
voisivat olla yhteiset kaikilla palvelualueilla. Hallinnon ja 
huollon palvelualueiden johtamiskäytännöissä voitaisiin 
hyvin käyttää tätä samaa rakennetta. Rakenne oli 
käytössä vuoden 2015 talousarviossa ja tilinpäätöksessä, 
vaikka tavoitemittareiden laatua ja mitattavuutta 
voidaankin kritisoida. 

MITTARIT TAVOIT-
TEET

- Jokainen vastuuyksikkö saa vähintään 100 asiakaspalautetta vuodessa
- Potilastyytyväisyys > 4,0 asteikolla 1-5
- Huonoa kohtelua koskevat muistutukset ja yhteydenotot potilasasiamieheen vähenevät
- Asiakasraadin jäsen tai joku muu asiakas otetaan jokaisessa yksikössä mukaan 
 toiminnan kehittämiseen
- Jokaisella palvelualueella toimii kokemusasiantuntija
- Potilaisiin kohdistuneet vaaratapahtumat vähenevät

Tarkastuslautakunnan kommentit:

* Tavoite "Jokainen vastuuyksikkö saa vähintään 100 asiakaspalautetta vuodessa"       toteutui 46 %:ssa 
yksiköistä. Tavoite saavutettiin 25 yksikössä, mutta 29 yksikköä ei saavuttanut tavoitetta. Laaturaportin mukaan 
kaikkien yksiköiden ei ole helppoa saada 100 palautetta, jos potilasmäärä on pieni. Ehkä palautteita koskeva tavoite 
voitaisiin näissä tapauksissa muuttaa tietyksi prosenttiosuudeksi koko vuoden asiakas- tai palvelumäärästä?  
* Tavoite "Potilastyytyväisyys > 4.0"      saavutettiin ja oli seurantahistorian korkein, 4,7. Hieman hämmentävää on, 
että laaturaportissa on vähennetty analysoitavien vastausten määrää aiemmasta 20:stä 12 kysymykseen: nyt ei 
raportoida enää erikseen esimerkiksi lääkärikunnan ja hoitohenkilöstön kohtelua. Tästä enemmän palautetta 
koskevassa luvussa 6.   
* Tavoitetta "Huonoa kohtelua koskevat muistutukset ja yhteydenotot potilasasiamieheen vähenevät"    
ei saavutettu. Tästä enemmän alla kohdassa 6.2.  
* Tavoite "Asiakasraadin jäsen tai joku muu asiakas otetaan jokaisessa yksikössä mukaan toiminnan 
kehittämiseen"       toteutui osittain. Asiakasraati teki aktiivisesti yhteistyötä esimerkiksi osaston A3 ja 
ihotautipoliklinikan kanssa.   Lautakunta kaipaa kuitenkin lisätietoa siitä, kuinka monessa muussa yksikössä tehtiin 
asiakasyhteistyötä.   
* Tavoite "Jokaisella palvelualueella toimii kokemusasiantuntija"     saavutettiin tilinpäätöksen mukaan osittain, 
vaikka tekstiosiossa sanotaan epämääräisesti, että "kokemusasiantuntijoita on voitu käyttää kaikissa yksiköissä".  
* Tavoite "Potilaisiin kohdistuneet vaaratapahtumat vähenevät"      saavutettiin tilinpäätöksen mukaan osittain, 
sillä vaaratapahtumat vähenivät edellisvuodesta (1 %) mutta läheltä piti -tapahtumat lisääntyivät (1 %). 
Laaturaportista lautakunta sai kuitenkin tietoa siitä, että vaaratapahtumien ja läheltä piti  tapahtumien määrissä 
tapahtuneet muutokset vuosina 2015-2016 ovat jotakuinkin minimaaliset. Vaaratapahtumista ja läheltä piti -
tilanteista tehdyt ilmoitukset vähenivät 10,3 % vuoteen 2015 verrattuna. Vaikka tavoitetta siitä, että läheltä piti -
tilanteiden osuus vaaratapahtumista olisi 70 %, ei saavutettu (53 %), väheni vaaratapahtumien tosiasiallinen määrä 
12,6 % ja läheltä piti -tilanteiden määrä 9,1 % vuoteen 2015 verrattuna.     
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5.2 Prosessit:

5.1.  Henkilöstö/ oppiminen ja uudistuminen  

MITTARIT 

MITTARIT 

TAVOIT-
TEET

TAVOIT-
TEET

- Tulosyksikön prosessit löytyvät yksikön seurantataulusta
- Hoidon saatavuus ja läpimenoaika toteutuu pääprosessien tavoitetasojen mukaisesti (-
 Odottaa hoitoa > Odottaa arviointia > Lähetteiden käsittelyajat > Toteutunut hoito)
- Hoitotyön spesi�t mittarit ja niiden tavoitetasot on määritelty seurantataulussa ja ne 
 vastaavat kansallisia suosituksia
- Prosessipoikkeamien määrä ja laatu eivät vaaranna potilasturvallisuutta.

 Tarkastuslautakunnan kommentit:

* Tavoitetta "Tulosyksikön prosessit löytyvät yksikön seurantataulusta"      ei saavutettu kokonaan, mutta 
tulosta voidaan tulkita vanhan kouluarvostelun mukaisesti arvosanalla 9 .   
* Tavoitetta "Hoidon saatavuus ja läpimenoaika toteutuu pääprosessien tavoitetasojen mukaisesti"           
ei saavutettu yllä mainittujen neljän mittarin osalta, erityisesti tämä koskee mittaria "odottaa arviointia". 
* Tavoite "Hoitotyön spesi�t mittarit ja niiden tavoitetasot on määritelty seurantataulussa"       saavutettiin 
osittain, sillä mittareita on 70 %:ssa seurantatauluista.   
* Tavoite "Prosessipoikkeamien määrä ja laatu eivät vaaranna potilasturvallisuutta"         saavutettiin osittain. 
Poikkeamat on tunnistettu ja ne ovat ajoittain sisältäneet riskejä potilasturvallisuudelle. Parantamistoimenpiteisiin 
on ryhdytty, mutta lautakunta peräänkuuluttaa myös prosessipoikkeamien kokonaistilanteen ja laajuuden 
analysoimista ja konkreettista mittaamista tai muuta vertailutietoa.  

- Näyttöön perustuvan hoidon vastuuhenkilöiden koulutus on aloitettu
- Eettiset koulutukset, keskustelut ja/tai osastotunnit vähintään kerran vuodessa/yksikkö
- Koulutuspäivien määrä kasvaa 3 päivään/ työntekijä
- Jokainen työntekijä on käyttänyt yhden koulutuspäivän toiseen yksikköön 
 tutustumiseen asiakasnäkökulmasta
- Vuodeosastojen hoitohenkilöstöstä 30 % on osallistunut kinestetiikkakoulutukseen
- Hoitotyön johtajien tehtävät on määritelty uudelleen

Tarkastuslautakunnan kommentit: 

* Tavoite "Näyttöön perustuvan hoidon vastuuhenkilöiden koulutus on aloitettu"       edistyi, sillä 47 % 
esimiehistä osallistui koulutukseen ja jatkokoulutuksesta on jo päätetty. 
* Tavoite "Eettiset koulutukset, keskustelut vähintään kerran vuodessa"        toteutui 100-prosenttisesti. 
* Tavoitetta "Koulutuspäivien määrä kasvaa 3 päivään/työntekijä"        ei voida arvioida tilinpäätöksen 
perusteella, sillä asiaa ei ole raportoitu.   Vuoden 2016 henkilöstökertomuksessa sanotaan kuitenkin, että 
"henkilöstön koulutuspäivien määrä vuonna 2016 oli 8 196, lisäystä edellisvuoteen verrattuna on 1 085 päivää eli 15 
%" ja että koulutuspäivien määrä työntekijää kohti oli peräti 3,6 päivää. Lautakunta ihmettelee, onko tavoite 
koulutuspäivien lisäämisestä kolmeen relevantti, sillä henkilöstökertomuksen mukaan koulutuspäivien määrä 
työntekijää kohti oli sekä vuonna 2014 että 2015 tasan kolme. Epätasapaino koulutuspäivien määrässä eri 
henkilöstöryhmissä on hiukan huolestuttavaa �⁹.  
* Tavoite "Jokainen työntekijä on käyttänyt yhden koulutuspäivän toiseen yksikköön tutustumiseen 
asiakasnäkökulmasta"       "saavutettiin osittain. Tavoitteen työnimi oli "Asiakkaan silmin". Tilinpäätöksessä 
kerrotaan, että 319 työntekijää on tutustunut hoitoon asiakkaan näkökulmasta ja sen jälkeen todetaan, että itse 
asiassa luku on vielä suurempi. Lautakunta kysyy, mitä lukuja ja suhteessa mihin henkilöstömäärään niitä halutaan 
tai pitää tuoda esiin? Henkilöstöraportin mukaan "Vuoden aikana aloitettiin toiminta, jossa hoitoyksiköiden 
henkilöstö tutustuu toistensa toimintaan osaamisen laajentamiseksi, ymmärryksen lisäämiseksi ja toiminnan 
kehittämiseksi. Tällaisia päiviä oli 280". 
* Tavoite "Vuodeosastojen hoitohenkilöstöstä 30 % on osallistunut kinestetiikkakoulutukseen"     
saavutettiin 87-prosenttisesti.  
" Tavoite  "Hoitotyön johtajien tehtävät on määritelty uudelleen"       saavutettiin tilinpäätöksen mukaan.  

�⁹ Koulutuspäivät/työntekijä vuonna 2016: lääkärit 8,9, hoitohenkilöstö 4, tutkimushenkilöstö 2,2, hallintohenkilöstö 1,3 ja huollon henkilöstö vain 0,7.
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5.4.  Talous: 
Kuva: Katja Lösönen

MITTARIT TAVOIT-
TEET

- Palkkamenojen toteuma ja niiden muutokset < talousarvio
- Jokaisella palvelualueella on standardoitu vähintään kolme toimintatapaa
- Ensi-/uusinta-/lopetuskäyntien suhde yksiköissä Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat 
 100-prosenttisesti
- Toiminta toteutuu suunnitellulla työajalla (ei jononpurkua eikä ylityötä)
- Suunnitelmat varahenkilöstön palkkauksen keskittämisestä, määräai-kaisessa työsuhteessa 
 olevan hoitohenkilöstön palkkaamisesta ja akuutin sijaistarpeen täyttämisestä ovat selvät 
 ja voidaan ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa

Tarkastuslautakunnan kommentit: 

* Tavoite "Palkkamenojen toteuma ja niiden muutokset < talousarvio"      saavutettiin hyvin, tilinpäätöksen 
mukaan 97,8-prosenttisesti hoitohenkilöstön osalta.  VKS:n koko henkilöstön palkkakulut toteutuivat 98,7-
prosenttisesti ja tämä koskenee useimpia palvelualueita.  
* Tavoite "Jokaisella palvelualueella on standardoitu vähintään kolme toimintatapaa"       saavutettiin 
tilinpäätöksen mukaan ja implementointi jatkuu. Lautakunta peräänkuuluttaa asiasta tiivistä yhteenvetoa, sillä 
tilinpäätöksestä ja palvelualueiden omista raporteista on erittäin vaikea löytää tietoa toimintatapojen toteutuksesta.  
*  Tavoite "Ensi-/uusinta-/lopetuskäyntien suhde yksiköissä. Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat 100-
prosenttisesti"      toteutui osittain.  
* Tavoite "Toiminta toteutuu suunnitellulla työajalla: ei jononpurkua eikä ylityötä"      saavutettiin osittain. 
Seitsemästä palvelualueesta kolmella käytettiin jononpurkua ja kaikilla seitsemällä tehtiin ylityötä.  
* Tavoite "Suunnitelmat varahenkilöstön palkkauksen keskittämisestä, määräaikaisessa työsuhteessa olevan 
hoitohenkilöstön palkkaamisesta ja akuutin sijaistarpeen täyttämisestä ovat selvät ja voidaan ottaa 
käyttöön vuoden 2017 alussa"     saavutettiin kokonaan, sillä suunnitelmat toteutuivat aikataulun mukaisesti ja 
palvelut käynnistyivät suunnitelmien mukaisesti.   

Yhteenveto: Palvelualueiden tavoitteet saavutettiin täysin tyydyttävästi ottaen huomioon sen, että uusi 
organisaatiomalli otettiin käyttöön 1.1.2016 ja useilla, vielä suunnitteluvaiheessa tuntemattomilla suurilla ja pienillä 
osatekijöillä oli vaikutuksensa uusien toimintamuotojen vakiinnuttamiseen. 

21 tavoitteesta saavutettiin tarkastuslautakunnan mukaan kokonaan 7 (38 %) ja osittain tai tyydyttävästi 13 (62 %).  

Lautakunta toteaa myös, että monet palvelualueiden yhteisistä tavoitteista olivat niin sanotusti kertaluonteisia eli 
ne voidaan jopa tulkita toimenpiteiksi, joilla tavoitteita toteutetaan tai että tavoitetaso koskee ainoastaan vuotta 
2016.  Jatkossa suositellaan, että tavoitteet ovat mieluiten sellaisia, jotka toistuvat vuosittain tai että ne on tarkoitus 
saavuttaa pidemmän strategiakauden aikana, esim. VKS 2025  suunnitelman yhteydessä. Tämä yhdistettynä siihen, 
että mittareita konkretisoidaan entisestään, helpottaisi toiminnan vaikuttavuuden arviointia sekä vuositasolla että 
toiminta- ja taloussuunnitelmakauden aikana.  
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6.1. Diagnostiikkakeskus

Kuva: Uusi U-rakennus on viittä vaille valmis.�⁰

6.  DIAGNOSTIIKKAKESKUS JA SAIRAANHOIDON TUEN 
    PALVELUALUE: TAVOITTEET JA TOIMINTA 2016

Entinen lääketieteellisten palveluiden yksikkö jaettiin 
uudessa organisaatiomallissa diagnostiikkakeskukseen 
ja sairaanhoidon tuen palvelualueeseen. Nämä yksiköt 
ovat olleet tarkastuslautakunnan erityisen arvioinnin 
kohteena vuonna 2016. 

VKS 2025 -suunnitelman mukaan nämä palvelualueet 
pyrkivät toiminnassaan asiakaslähtöisyyteen, vaikutta-
vuuteen ja SOTE-yhteensopivuuteen. Tavoitteet saavu-
tetaan kehittämällä prosesseja ja rakenteita. Alla 
olevassa taulukossa on diagnostiikkakeskuksen omat ja 
osittain parannellut tavoitteet vuodeksi 2016: 

�⁰  U-rakennuksessa pidettiin avoimet ovet 20.3.2017. U-rakennus tarjoaa asiakkaille ja henkilöstölle uudenaikaiset ja tarkoituksenmukaiset tilat. 
Seuraavat hoitoyksiköt ja toiminnot siirtyvät U-rakennukseen touko-kesäkuussa 2017 (suluissa kerros): isotooppilääketiede U0, sairaala-apteekki ja 
isotooppilääketiede (puhdastila) (U1), lastentautien poliklinikka (väistötila) (U2), keuhkosairauksien ja neurologian poliklinikka (U3).
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Tavoitteet

Toimen-
piteet

Mittarit
ja
tavoitetaso

Kuva: Katja Lösönen

Näkö-
kulma

Asiakas Prosessit Henkilöstö/
Oppiminen ja 
uudistuminen

Talous

* Toiminnan 
lähtökohtana on 
potilas/asiakas 
* Nykyaikaiset ja 
tarkoituksen
mukaiset palvelut/
tutkimukset

* Palvelut ja kohtelu  
potilaan tarpeet 
huomioiden 
* Toimiva yhteistyö 
pyytävän yksikön 
kanssa, laadukkaat 
lähetteet, 
ajanmukaiset ohjeet

* Potilas-/asiakas-
tyytyväisyys >4/5  
* Jonoseuranta: jono 
ei ylitä hoitotakuu-
tavoitetta, hoitolu-
pauksen toteutta-
minen  

* Joustavaa yhteistyötä 
talon sisällä, toimivaa
yhteistyötä perus-
terveydenhuollon ja 
yliopistosairaaloiden 
kanssa  
* Prosesseja kehitetään 
asiakaslähtöisesti
* Turvataan yhtenäiset 
tutkimukset ja 
käytännöt, luodaan 
yhteiset sähköiset 
järjestelmät 
* Välttämättömät 
tutkimusohjeet 
selkokielisinä, Lean

* Ei tarpeettomia 
uusintatutkimuksia, 
tiedot seuraavat 
potilasta/asiakasta    
* Palaute, tutkimukset 
onnistuttu toteutta-
maan suunnitellusti  

* Motivoitunut ja 
lukumäärältään 
riittävä henkilöstö 
* Henkilöstö voi hyvin

* Henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma
* Yhteiset osasto- ja 
yhteistyökokoukset, 
sopiva työkuormitus, 
ongelmatilanteet 
hoidetaan yhdessä, 
riittävä perehdytys ja 
tiedottaminen myös 
yksilötasolla 

* Koulutusraportti, 
koulutustavoite 
saavutetaan  
* Sairauspoissaolot, 
kehityskeskustelut      

* Sitoudutaan taloussuun-
nitelmaan ja asetettuihin 
säästövaatimuksiin 
(VKS 2025)
* Palvelut ja tutkimukset 
hinnoitellaan realistisesti 
* Toimivat laitteet ja 
järjestelmät (koko Vshp)
* Realistinen, 
säästötavoitteiden 
mukainen budjetti 
* Tosiasiallisten kulujen 
selvittäminen ja 
laskutuksen kilpailukyvyn 
kehittäminen 
* Priorisoidut laiteinves-
toinnit elinkaarimallin 
mukaan

* Talousarvion seuranta   
* ERVA-vertailut       
* Laitteiden ja järjestel-
mien toimintakyky  

Diagnostiikkakeskus käyttää toiminnan seuraamiseen 
myös muita mittareita: Qpro-asiakastyytyväisyys, 
työpanos ja määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden 

välinen suhdeluku, työturvallisuusilmoitukset sekä muut 
omaa toimintaa ja sisäistä kustannusseurantaa koskevat 
tilastot. 
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Mittarit
ja tavoite-
taso

Tarkastuslautakunnan yhteenveto: Diagnostiikkakeskuksen toiminnasta saatujen tietojen perusteella todetaan, 
että keskeiset tavoitteet vuodeksi 2016 on saavutettu hyvin yllä olevan taulukon ja arvioinnin sekä tilinpäätöksen 
2016 mukaan. Keskus kehittää aktiivisesti vaikuttavuuttaan, selvittää kilpailukykyään jatkuvasti ja toteuttaa LEAN- 
perusteisia tarkistuksia. ERVA-yhteistyön kehittyminen ja uudet ergonomiset tilaratkaisut parantavat 
vaikuttavuutta. Useiden VKS:n yksiköiden tapaan myös keskuksen kaikki yksiköt kärsivät lääkäripulasta viime 
vuonna. Tämä puolestaan johtaa osto- ja konsulttipalveluiden hankintaan, jotta VKS:n hoitoprosessitavoitteet 
voidaan turvata.  

6.2. Sairaanhoidon tuen palvelualue (HPY) 

Sairaanhoidon tuen palvelualueen perustamisen yhtey-
dessä tehtiin erittäin tärkeä rakenteellinen muutos. Yk-
sikkökohtainen epätasapaino henkilöstön sijaisrekry-
toinnin ja  käytön sekä sijaismäärärahojen välillä on ollut 
aihe, joka on noussut jatkuvasti esiin vuosien aikana. Sai-
raanhoidon tuen palvelualue käsitti keväällä 2016 seu-
raavan rakenteen ja siihen keskitetyt hallinnolliset tuki-
palvelut:

Sairaanhoidon tuki, 
yhteiskustannuspaikka
Resurssiyksikkö
Potilaskuljettajat
Potilaspalvelupiste
Osastonsihteeripalvelut I
Osastonsihteeripalvelut II
Osastonsihteeripalvelut III
Osastonsihteeripalvelut IV
Potilasarkisto
Apteekki
Apteekki, poistetut lääkkeet

Keväällä 2016 alettiin suunnitella erityistä hoidon palve-
luyksikköä (HPY), jonka tarkoituksena oli korvata resurs-
siyksikössä harjoitettu toiminta ��. Uusi yksikkö aloitti toi-
mintansa virallisesti vuoden 2017 alussa. Hoitohenkilös-
töresursseista on tarkoitus vuonna 2017 supistaa 23 
henkilötyövuotta eli 0,8 M€, joten uusi resurssiyksikkö 
joutuu heti osoittamaan vahvuutensa ja tuottamaan 
säästöjä/rationalisointeja keskittämällä hoitohenkilös-
tön sijaistoimintojen hallinta ja rekrytointi yhteen ja 
samaan paikkaan.  

Uuden yksikön strategiset tavoitteet muodostavat lau-
takunnan mukaan tärkeän johtamisvälineen VKS  2025 -
suunnitelmalle:

* ydintoiminnan ja potilasturvallisuuden turvaaminen
* hoitohenkilöstön saatavuuden ja riittävyyden
 turvaaminen
* selkeät ja yhteiset säännöt hoitohenkilöstön
 mitoituksesta, rekrytoinnista ja käytöstä
* hoitohenkilöstön hyvinvoinnin parantaminen
* tuottavuuden parantaminen
* henkilöstön osaamisen ja liikkuvuuden parantaminen
* osastonhoitajien työaikaa vapautetaan kliinisen 
 työn kehittämiseen.

HPY:n motto: "Siellä missä potilas on, siellä on 
myös työntekijä"  

 �� Hoidon palveluyksikössä on vakansseja 133,5 ja lisäksi on noin 25 toimen sijaismäärärahat. 

Näkö-
kulma

Asiakas Prosessit Henkilöstö/Oppiminen 
ja uudistuminen

Talous

* Asiakkaat olivat 
pääasiassa palvelu-
jen tilaajia
* Lomakkeen avulla 
tehtävä asiakastyy-
tyväisyysmittaus on 
suunnitteilla   
* Yhteistyötä yksi-
köiden kesken ja 
rajapintatyösken-
telyä on tehostettu
* Menettelytapojen 
ja käytäntöjen 
kehittäminen   

* Prosesseja on kehitetty kaikissa 
yksiköissä   
* Tietosuojaohjeita on implemen-
toitu ja lokivalvontaprosessia 
uudistettu   
* Sairaala-apteekissa otettiin 
syksyllä käyttöön uudenlainen 
tilausautomatiikka.  Apteekin 
kehittämistoiminta yhdistettiin 
uuden U-rakennuksen toiminnan 
suunnitteluun
* Osastonsihteeripalveluissa aloi-
tettiin laskutuksen kehittäminen 
* Kirjoituskeskusta on vahvistettu  
* Hoidon palveluyksikön (HPY) 
suunnittelu saatettiin loppuun

* Henkilöstörakennetta 
on korjattu: määräai-
kaiset sijaiset ovat 
saaneet vakinaisen työn 
HPY:stä, osastonsihteeri-
palveluista ja sairaala-
apteekista  
* Koulutusaktiivisuus on 
noussut   
* Kehityskeskusteluita on 
toteutettu laajassa 
määrin  

Talousarvio-
kehykset 
pitivät 

Palvelualueen keskeisten tavoitteiden toteutuma muilta osin ilmenee seuraavasta taulukosta:
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7.

 ��  Lähde: Henkilöstökertomus 2016.

Annos  2012 2013 2014 2015 Tavoite   Toteuma Poikkeama   2015-
määrä      2016    2016 tavoitteesta %  2016  %
Yhteensä  622014 626861 577636 560340 570000  523999 -8,1  -6,5
Hietalahti 458452 451166 432642 421832
Huutoniemi 163562 175695 153994 138508    
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7.  HUOLLON JA HALLINNON PALVELUALUEET: HR-YKSIKÖN JA 
    RAVITSEMISKESKUKSEN TAVOITTEET JA TOIMINTA 2016 

Palvelualueiden tuloksia arvioidaan tilivelvollisten 
vastuuhenkilöiden kanssa käytyjen keskusteluiden, 
tilinpäätöstietojen ja henkilöstökertomuksen pohjalta. 

7.1 HR-yksikkö 

Vaikka sairaala on suurten muutosten kourissa ja tulevai-
suus näyttää epävarmalta, on edelleen tärkeää, että sai-
raalalla on riittävästi osaavaa ja motivoitunutta henkilös-
töä, joka voi työssään hyvin ��. 

HR-yksikön rooli VKS:n henkilöstöresurssien ja henkilös-
tön kehittämisen koordinoivana tukiyksikkönä tulee yhä 
selvemmäksi toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.  
HR-yksikkö on tehnyt aktiivisesti työtä strategisesti 
tärkeiden ydinalueiden parissa:

- Yksikkö pyrkii luomaan hyvän kuvan keskussairaalasta
 ja tekemään siitä vetovoimaisen työpaikan
- Yksikkö tekee työtä henkilöstöpoliittisten tavoitteiden
 toteuttamiseksi: muun muassa varhaisen tuen
 ohjelma, TYKY-ohjelma ja hyvinvointitutkimusten
 perusteella tehdyt kehittämistoimet

Sairaanhoitopiirin henkilöstöstrategia oli voimassa 
vuoden 2016 loppuun. Strategia laadittiin kahdeksan 
vuoden ajanjaksolle ja sisälsi neljän ensimmäisen vuoden 
osalta projektiosion. Strategia koostui neljästä osa-
alueesta: tavoitejohtaminen, osaamispääoma, henkilös-
töresurssien turvaaminen ja työyhteisöjen kehittäminen. 
Henkilöstöjaosto on maakuntauudistuksen huomioiden 
laatinut uuden tiiviin henkilöstöstrategian vuosiksi 2017-
2018, ja se tulee hallituksen käsiteltäväksi piakkoin.

Uusi ja ytimekäs henkilöstöstrategia vuosiksi 2017-2018 
perustuu neljään peruselementtiin:

* Vahva ja innovatiivinen johtaminen
* Osaamisen kehittäminen toiminnan tarpeiden mukaan 
* Strateginen rekrytointi
* Työhyvinvointi
 
HR-yksikkö tekee työtä HR-asioiden parissa sekä yleisesti 
että yhteistyössä kaikkien yksiköiden kanssa.  HR-yksikkö 
palvelee esimerkiksi kaikkia keskussairaalan työntekijöitä 
osaamisen kehittämisessä kahden koulutussuunnitteli-
jan avulla. Päämääränä on kehittää työkaluja sekä tukea ja 
seurata osaamisen kehittämistä vahvistettujen strategi-
oiden ja yksiköiden tarpeiden mukaan.    

HR-yksikkö lähetti keväällä 2016 kaikille esimiehille 
tiedotteen, jossa rohkaistiin esimiehiä pitämään kehitys-
keskusteluita. VKS ei ole koskaan aiemmin saavuttanut 
asetettua kehityskeskustelutavoitetta, mutta vuonna 
2016 se saavutettiin ensimmäisen kerran. Työntekijöille 
tehdään entistä enemmän palautekyselyitä VKS:n myön-
teisen työnantajakuvan ylläpitämiseksi.

7.2. Ravitsemiskeskus 

Ravitsemiskeskuksen tavoitteet esitetään yleensä tuo-
tettujen annosten muodossa. Suoritemäärät esitellään 
alla olevassa taulukossa. On huomioitava, että ennen 
vuotta 2016 annoksia tuotettiin sekä Hietalahdessa että 
Huutoniemellä ennen kuin Huutoniemen keittiö lakkau-
tettiin.



Foto: Katja Lösönen
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Ravitsemiskeskus saavutti säästötavoitteensa ja järkeisti 
henkilöstömitoitusjärjestelmänsä niin, että mitoitus 
riippuu nyt kuormituksesta (lasketaan päivittäin reaa-
liajassa). Yllä olevasta taulukosta nähdään muun muassa 
avohoitopainotteisuuden huomattavat vaikutukset 
aterioiden tuotantoon suhteessa talousarvioon 2016 ja 
toteumaan vuosina 2012-2015. Ravitsemiskeskuksen 
kylmä- ja pakastetilojen uusiminen aloitettiin vuonna 
2016, ja rationalisointisuunnitelmat ovat edelleen 

ajankohtaisia, kun otetaan huomioon SOTE-uudistuksen 
vaikutukset ja psykiatrisen hoidon siirtäminen tulevaan 
SOTE-taloon. Alla esitellään ravitsemiskeskuksen kus-
tannusten ja tulojen kehittyminen 2012-2016. Suuria ra-
kennemuutoksia ei ole vielä havaittavissa. Luvut vaativat 
analysointia yhdessä yllä esitettyjen suoritemäärien 
muutosten ja tuotannon keskittämisen kanssa.
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8.

"Olemme myös olleet edelläkävijöitä laatutyössä. Meille palkattiin potilasturvallisuuskoordinaattori ensimmäisenä 
Suomessa, ja koko sairaalan toiminta on auditoitu (arvioitu) kolmen vuoden välein jo neljä kertaa." 

�� SHQS = Social and Health Quality Servicesystem, jota käytetään yli sadassa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa Suomessa. 
Järjestelmä perustuu vuosittaisiin itsearviointeihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin. 

Kuva: Jouko Keto

8.  LAATU-, PROSESSI- JA HOITOTYÖHÖN LIITTYVÄT VASTUUALUEET 
    SEKÄ POTILASTURVALLISUUS 

Alla esitetään joitakin keskeisiä poimintoja vuoden 2016 
laaturaportista. Laatujärjestelmä SHQS�� otettiin kes-
kussairaalassa käyttöön jo vuonna 2005 eikä mikään toi-
nen vastaava sairaala maassamme ole tehnyt yhtä laaja-
alaista ja järjestelmällistä laatuauditointia.  Vuonna 2016 
saatu SHQS-laatuserti�kaatti on voimassa 22.9.2019 
saakka.

VKS:n vuosittainen laatukilpailu oli vuonna 2016 niin 
sanotusti avoin, ilman etukäteen päätettyä teemaa. 
Tavoitteena on löytää uusi työtapoja, jotka tukevat 
potilashoitoa ja joita voidaan käyttää useissa yksiköissä. 
Kilpailun kolme parasta yksikköä valittiin alla olevien 
kriteereiden perusteella:

1. Tehohoidon osasto: näyttöön perustuvan hoidon
 kehittäminen, hyöty potilaalle ja yksikön yhteishenki
 ja sitoutuminen kehitystyöhön
2. Onkologian poliklinikka ja sädehoito-osasto:
 keuhkosyöpäpotilaan hoitoketjun optimointiprosessi
3. A3-vuodeosasto: potilaan tarkistuslista 
 kotiutumista varten.

Tärkeä Lean-työ jatkui, ja syksyn 2016 aikana koulutettiin 
24 Lean-asiantuntijaa laajan Lean-verkoston aikaansaa-
miseksi. Vuoden aikana seurattiin viittä Lean-projektia. 
Myös laatukilpailun voittaneet yksiköt edustavat Lean-
työtä.   



Foto: Katja Lösönen

 �⁴  Hanke toteutetaan yhteistyössä Valviran kanssa, ja VKS:sta siinä työskentelee kaksi sairaanhoitajaa.
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Kuva: Jouko Keto

Potilasturvallisuutta on kehitetty hyvin, muuan muassa 
laatupäällikkö työskentelee asian parissa kaikkien 
yksiköiden kanssa. Erilaisia riskikartoituksia tehdään 
järjestelmällisesti, ja vuonna 2017 päätavoitteena on 
optimoida potilasturvallisuustoimintaan liittyvien seik-
kojen kirjaamista �⁴.  Potilasturvallisuusasiat tarkistetaan 
kaikkien toimintamuutosten yhteydessä luonnollisena 
osana muutoksen toteuttamista.         

Jostain syystä vaaratapahtumien ilmoitusmäärät laskivat 
10,8 %, kun suuntaus on aiemmin ollut nouseva tehok-

kaiden seuranta- ja raportointipanostusten ansiosta. 
Vaaratapahtumien ja läheltä piti tilanteiden osuudet ovat 
olleet melko lailla samat vuosien ajan. Lääke- ja nestehoi-
toon liittyvät vaaratapahtumat muodostavat suurimman 
yksittäisen luokan ollen 26 %. Syksyllä 2016 suoritettiin 
kaikissa yksiköissä pistokokeita potilasturvallisuudesta, 
vaaratapahtumista ja niiden käsittelystä. Potilasturvalli-
suuskoordinaattorit ja osastofarmaseutit suorittivat tar-
kistukset, ja ne auttavat potilasturvallisuustyön har-
monisoinnissa jatkossa. 
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9.
9.  PALAUTE

9.1. Asiakas-/potilaspalaute

Asiakas-/potilaspalaute on perinteisesti ollut hyvä ja se 
muodostaa yhden lautakunnan pakollisista keskeisistä 
arviointikohteista.  Nykyinen palautejärjestelmä otettiin 
käyttöön vuonna 2014, ja palautetta voi antaa sekä 
sähköisesti että paperilomakkeella. Viime vuonna pa-
lautteita tuli yhteensä 4797 (vrt. 2540 vuonna 2015). Alla 
oleva taulukko on VKS:n laaturaportista 2016 ja valaisee 
hyvin suuntauksen kohti yhä parempaa, miltei optimaa-

lista palautetta. Raportissa on nyt analyysi 12 kysymyksen 
pohjalta, kun vuosina 2014-2015 esitettiin 20 kysymystä. 
Kysymysten avulla saatu palaute muodostaa erinomai-
sen pohjan arvioinnille.  

Lautakunta toteaa, että palaute toteamukseen "sain pal-
velua ja hoitoa omalla äidinkielelläni" sai korkeimman 
arvosanan ja että palaute kohtaan "läheiseni ja perheeni 
huomioitiin riittävästi" oli parantunut eniten vuosina 
2014-2016. Palautteen määrässä on vertailukauden ai-
kana kuitenkin suuria vaihteluita.  

Yllä olevien kysymysten lisäksi palaute muodostui 
yleisestä arvosanasta, joka annettiin VKS:n palveluista 
asteikoilla 4-10. Vastauksia saatiin yhteensä 3723 ja 

niistä 87 %:ssa (vrt. 76 % vuonna 2014) arvosanaksi 
annettiin 9 tai 10. 
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Asiakasraati pohti 
potilaan 
informointia 
tilanteessa, jossa 
potilaasta on 
laitettu lähete 
sairaalaan ja 
potilaalle 
lähetetään tieto 
jonoon 
asettamisesta. 

Raadin kanta: 
* Jos potilaan hoito siirretään poliklinikalta toiselle, potilaan tulisi saada siitä tieto. 
* Jos lähete palautetaan tk:een, tuleeko siitä tieto potilaalle? Potilaan pitäisi päästä 
 tk:een helpommin, niin ettei hänen pidä jälleen mennä jonon viimeiseksi tk:ssa. 
* Kutsukirjeet koettiin kovin samanlaisiksi ja niitä voisi selkeyttää. 
* Otsikko kirjeessä ”ilmoitus jonoon asettamisesta” on hieman epäselvä. Olisi hyvä tietää, 
 mihin jonoon. 
* Kirjeessä on kaksi kertaa sana ”kysyttävää”. Kirjeessä sanotaan: ”Kysyttävää: 
 Mikäli Teillä on kysyttävää”. Yksi kerta riittää. 
* Informaation pitäisi tulla kirjeitse, varsinkin vanhuksille. 
* Peruutusaikoja potilaille, jotka voivat tulla lyhyellä varoitusajalla ja ovat joustavia. 
· Puhelinajat ovat liian lyhyitä. Niitä pitäisi pidentää. 
Käynnin hinnan pitäisi näkyä kutsussa. 

Mitä erityistä huomioitavaa suuressa palautemäärässä 
on ja mihin toimenpiteisiin toiminnan kehittämiseksi on 

palautteen pohjalta ryhdytty? �⁵ On merkillepantavaa, 
että arvosanoja 4-5 annettiin todella vähän.

Huippuarvosana 9–10
 (3253 vastausta)

* Hyvä empaattinen hoito
* Kiitollisuus saadusta hoidosta
* Tyytyväisyys ruotsinkieliseen 
   hoitoon
* Ammattitaitoista/ 
   ammattimaista hoitoa  

Ihan ok tai hieman huonompi 
arvosana 6–8 (386 vastausta)

* Odotusajat
* Huonoja kokemuksia kielellisistä 
   palveluista
* Kohtelu
* Yksityisyyden puute
* Yksittäiset hoitoon liittyvät seikat
* Pysäköintiongelmat

Huono tai heikko arvosana 4–5  
(84 vastausta)

·  Huono kohtelu lääkäreiden tai 
  hoitohenkilöstön taholta
·  Huono tiedottaminen
·  Ei saanut vastauksia kysymyksiinsä
·  Lääketieteen opiskelijoiden 
  mukanaolo
·  Kieliasiat
·  Jatkohoidon odottaminen kotiutuksen 
  jälkeen

  �⁵ Lähde: VKS:n laaturaportti 2016.

Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että palauttei-
den arviointi on keskeinen osa VKS:n laatuprosessia.  
Jokainen palaute käsitellään asianomaisessa yksikössä, 
jotka ovat nimenneet niille käsittelijät sekä hoito- että 
lääkäripuolelle. Tarvittaessa palautteiden käsittely 
voidaan siirtää korkeammalle esimiestasolle.  Palautteita 
käsitellään säännöllisesti yksiköiden koko henkilöstöä 
koskevissa työpaikkakokouksissa. Asiakkaan/potilaan tai 
omaisen niin toivoessa yksikkö ottaa henkilökohtaisesti 
yhteyttä palautteen antajaan. 

9.2. Muista lähteistä saatu palaute  

Lautakunta on alla analysoinut muuta keskeistä palautet-
ta VKS:n toiminnasta vuonna 2016.
 
* Asiakasraati  on ansiokkaalla tavalla täydentänyt 
asiakasprosessien kehittämistä VKS:ssa.   Nykyisen 

asiakasraadin toimikausi päättyi vuoden 2016 lopussa ja 
parhaillaan etsitään uusia jäseniä uudelle toimikaudelle. 
Raati on vaikuttanut moniin asioihin. Tarkastuslauta-
kunta nostaa esiin raadin yhteistyön vuodeosaston A3 
kanssa. Osaston potilaille laadittiin tarkistuslista kotiutus-
ta varten. Raati kokosi luettelon tiedoista, joita potilas 
tarvitsee kotiutusta varten. Tarkistuslistaa voivat hyödyn-
tää myös muut VKS:n yksiköt.  

Raati on vuoden aikana suositellut, että myös VKS antaisi 
väestölle palautetta siitä, mitä kielteisiä seurauksia 
vastaanottoaikojen viime hetken peruutuksista on VKS:n 
tuotannolle ja taloudelle ja toisille asiakkaille, jotka 
olisivat saaneet tarvitsemaansa hoitoa. Raadin viimeisim-
mästä, 14.12.2016 antamasta julkilausumasta ilmenee 
raadin luova voima, joka on kasvanut jo hienoihin 
mittasuhteisiin. Lautakunnan poimintoja julkilausumas-
ta:
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Hoitoa ja kohtelua              %- muutos
koskevien yhteydenottojen /             vuodesta 2011
määrä 2011-2016 2011 2012  2013  2014 2015 2016   vuoteen 2016

kolme hoitoon liitttyvää
yhteydenotto syytä 164 237  211  169  234  306  46 %
1.Palvelujen sujuvuus 26 40  26  29  29  45  42 %
2. Tyytymättömyys hoitoon 119 167  153  106  163  183  35 %
3. Turvallisuus  19 30  32  34  42  78  76 % 

Foto: Katja Lösönen

* Raportti potilasasiamiehen toiminnasta 2016 sisältää 
mielenkiintoista tietoa palautteista. Potilasasiamieheen 
otettiin viime vuonna yhteyttä pelkästään VKS:n tiimoilta 
438 kertaa (7 %:n kasvu verrattuna vuoteen 2015). 
Hoitoon liittyviä yhteydenottoja on eniten (> 60 %), ja 
näitä asioita koskevien lukujen kehittymisen vertailu on 
mielenkiintoista. Jo aiempina vuosina lautakunta on 
käyttänyt ns. kolmen indikaattorin mittaria, jolla tarkoite-
taan yhteydenottoja potilasasiamieheen asioista, jotka 
koskevat 1) tyytymättömyyttä hoitoon 2) palvelun 
sujuvuutta ja 3) hoidon turvallisuutta. Jos lukuja verra-
taan pidemmän ajanjakson ajalta, voidaan selvästi 
havaita terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden 
yleisesti kasvava tyytymättömyys. Alla on kolmen 
esimerkin kooste monien potilasasiamiehelle tehtyjen 
yhteydenottojen joukosta.  On myös huomioitava, että 
potilasasiamiestoiminnalla on vuosien aikana ollut 
vaihtelevasti resursseja ja että VKS:n tuotanto ja suorite-
määrät kehittyvät jatkuvasti.  Erityisesti turvallisuuteen 

Sitä, miten VKS 2025 -suunnitelman tavoite "Asiakkaan 
kokema laatu on parasta Suomessa" on edistynyt, on 
vaikea nykytilanteessa arvioida, sillä analogisia asiakas-
tyytyväisyysmittareita ei ole olemassa. Sote-uudistuksen 
yhteydessä on eri tahoilta lupailtu parempaa seuranta-
mittaria ja joitakin on jo verkossa, esim. THL:n verkkopal-
velu Palveluvaaka, jossa etsitään, verrataan ja arvioidaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Sen sisältö on 
kuitenkin vielä vaatimaton, vaikka palvelu on ollut 
olemassa jo monia vuosia. 

* Verkkopalvelu eSairaalasta �⁶ on sen sijaan muodos-
tunut nopeassa tahdissa yksi mielenkiintoisimmista 
vertailulähteistä, kun ajatellaan tulevaisuuden yhä 

�⁶ Katso tarkemmin Flowmedik Oy, https://www.esairaala.�/toimijat/eid/vaasan-keskussairaala#info
�⁷ Kokonaisprosentti lasketaan neljän osa-alueen perusteella (asiakaspalvelu, jonot, laatu ja työtyytyväisyys).  Jotta yksikkö saisi 100 %, vaaditaan, että 
yksikkö saa kaikista osa-alueista parhaat pisteet. Heikoin yksikkö on saanut osa-alueista huonoimmat yhteenlasketut pisteet. 

liittyvien yhteydenottojen kasvu on suurta ja se liittyy 
suoraan siihen, että sairaala on panostanut vahvasti 
potilasturvallisuustyöhön.     



Kolmas mielenkiintoinen 
osakomponentti eSairaala-
tietokannassa koostuu VKS:n 
saamista asiakasarvioista, jotka 
ovat liitteessä 3. 
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Kun yllä esitetty kuva jaetaan 
osakomponentteihin ja muihin 
vertailulukuihin, näyttää tilanne 
graa�sina kuvina seuraavalta 
(asteikko 1–5):

tärkeämpiä kansallisia tuottajavertailuja. Alla on 
diagrammi asiakkaiden ja terveydenhuollon ammatti-
laisten käsityksistä, jotka koskevat sairaanhoitopiirien 
asiakaspalvelua, laatua, jonoja ja tiettyjä muita tekijöitä.  

On kuitenkin huomioitava, että VKS:aa koskevia arvioin-
teja on vielä melko vähän (41 kpl). VKS:n yleisarvosana on 
86 % eli toiseksi paras sairaanhoitopiireistä. �⁷  
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Foto: Katja Lösönen

10.

Kuva: Jouko Keto

10.  KANSALLINEN TILASTOLUOTAUS TOIMINTAA, VAIKUTTAVUUTTA, 
      TUOTTAVUUTTA JA SAIRASTAVUUTTA KOSKEVISTA TIEDOISTA    

Vaasan keskussairaala sijoittuu Suomen sairaaloiden 
kärkeen, mitä tulee hoidon vaikuttavuuteen mm. 
aivoinfarktien, lonkkamurtumien ja sepelvaltimotautien 
suhteen. Asiasta raportoi vastikään Seura-lehti�⁸ . Vertailu 
tehtiin Suomen keskus- ja yliopistosairaaloiden välillä. 

Alla olevan taulukon mukaan VKS on kärjessä viiden 
yliopistosairaalan ja 14 keskussairaalan joukossa vertai-
luvuosina 2013-2015. Vertailu koskee kuolleisuutta kol-
messa sairausryhmässä hoidon alusta alkaen. Oulun yli-
opistosairaala on VKS:n jälkeen toiseksi parhaimmalla ti-
lalla.

�⁸ Tiedot perustuvat THL:n rekisteriin vuosilta 2013–2015. Se julkaistaan virallisesti myöhemmin laaja-alaisena tietokantana.  THL:n tutkimusprofessorin 
Unto Häkkisen mukaan lehden tietolähteen standardisoiminen THL:n toimesta ei vaikuta yllä olevaan tulokseen. Katso tarkemmin: 
https://seura.�/asiat/ajankohtaista/testaa-miten-turvallinen-lahisairaalasi/?shared=1722786-590c17d0-500
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Kuntaliitto julkaisi tuoreita tilastoja sairaanhoitopiirien 
viime vuoden tuotannosta  5.4.2017 �⁹  ja alla esitellään 
joitakin keskeisiä tietoja materiaalista. Alla on taulukko, jo-
hon on kerätty tietoa tuotannosta�⁰ .  Yksittäisten asiakkai-
den/palvelunkäyttäjien määrän kasvu (+3,3 %) heijastaa 
VKS:n toiminnan avohoitopainotteisuuden kasvua. 

Lisäksi todetaan, että yksittäisten asiakkaiden määrä 
kasvoi poliklinikkatoiminnassa 5,1 % vuoteen 2015 ver-
rattuna. Synnytysten määrä on koko maassa laskeva. Leik-
kausmäärä väheni VSHP:sä hieman enemmän kuin koko 
maassa, katso alempana olevan taulukon kohtaa "leik-
kaukset yhteensä".

�⁹ Katso tarkemmin: Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2016, yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta 
https://www.kuntaliitto.�/sites/default/�les/media/�le/Sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-joulukuu-2016_0.pdf
�⁰ Kansallinenkaan tietokanta ole virheetön. Taulukossa oli virheellinen luku koskien VKS:n asiakkaita vuonna 2015, mutta luku on tässä korjattu VKS:n 
Kuntaliitolle antaman vastauksen mukaiseksi. 
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Kuva: Katja Lösönen

Alla olevassa taulukossa leikkaukset ja sairaalat on 
järjestetty kaikkien leikkausten kokonaismäärän mukaan. 
VSHP on 14. sijalla.  VKS:n toiminnassa aiemmin tärkeänä 
pidetty tavoite "päiväkirurgisten leikkausten osuus 
elektiivistä leikkauksista" on edelleen korkea ja on 
toiseksi korkein koko maassa. Prosenttiosuus nousi 2,7 % 

vuodesta 2015, ja se todistaa oikeaksi rakenne- ja 
prosessitavoitteet potilaspalvelun parantamisesta, läpi-
virtauksesta ja tilojen optimoinnista. Sairaaloittain tar-
kasteltuna taulukosta ilmenee joukko ilmeisiä siirtymiä, 
jotka johtuvat meneillään olevista rakennemuutoksista, 
tilapäisistä tuotantotilasaneerauksista jne.   

Tällaiset suoritetaulukot valaisevat erityisiä kehityssuun-
tauksia sekä erityisvastuualueittain (erva) että kansalli-
sesti, mutta jättävät valitettavasti kokonaan pois laajat 
laadulliset ja sairaus- ja asiakaskohtaiset vertailut, joita 
on jo kauan tuotettu Ruotsissa.��  Voidaan sanoa, että 

analysointi koskettaa piirin sitovaa tavoitetta VKS:n 
tuotantopro�ilin vertaamisesta muiden keskussairaaloi-
den tuotantopro�ileihin. Alla olevasta taulukosta käy ilmi 
muun muassa hoitopäivien väheneminen.

�� Katso esim. SKL/Sveriges kommuner och landsting Vården i siffror sekä Ruotsin sosiaalihallituksen raporttia En god vård, jossa selvitetään 
lääketieteellisiä tuloksia, potilaspalautetta, potilasturvallisuutta, saatavuutta ja kuluja: 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html. Katso myös uunituoretta rankingtutkimusta 1/2017 Resultatöversikt 
för 16 hälso- och sjukvårdsområden: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-352-9.pdf?issuusl=ignore
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Kansalliset tilastot sairaaloiden tuottavuudesta tulevat ai-
na vuoden jälkijunassa, mutta ne osoittavat kuitenkin sen, 
onko VKS oikeilla jäljillä tuottavuuden parantamisessa. 
VKS:n tuotantopro�ilihan on toiminta- ja taloussuunnitel-
man mukaan tärkeä vuosittainen hallitusta sitova toimin-
nallinen tavoite. Kun tuottavuutta�� tarkastellaan vain 
vuodelta 2015, VKS on keskussairaalavertailussa vii-
meisellä sijalla alla olevan taulukon mukaan. Kun etsitään 
syytä VKS:n alhaiselle tuottavuudelle, voidaan seuraavat 
seikat tuoda esiin:

* Tuottavuuden laskuun vaikuttivat vielä vuonna 2015
 siirtoviivepäivien määrä ja laaja päivystystoiminta. 
* Somaattisten erikoisalojen palvelujen hyödyntäminen
 on ollut suurta verrattuna muihin sairaanhoitopii-
 reihin, erityisesti sisätautien, kirurgian, naistentautien,
 synnytysten, lastentautien ja neurologian erikoisaloilla. 

* VKS kuuluu avohoitopainotteisten
 keskussairaaloiden joukkoon, mutta kustannustason
 tasapainotus on jäljessä.
* 75 % erikoissairaanhoidon kuluista Vshp:ssä
 muodostuu VKS:ssa. On vaikea taltuttaa kuluja, 
 jotka tulevat muiden sairaaloiden käytöstä. 

Lautakunnan kommentit: Tuottavuuden paranemista 
on tapahtunut vuonna 2016 rakennemuutosten ja 
tiukan talousarviokurin myötä, joten lähivuosina on 
odotettavissa myönteistä kehitystä.  Lautakunta katsoo 
kuitenkin, että toiminnan johtamisessa tarvitaan lisäksi 
tarkkoja sitovia erikoisalakohtaisia tuottavuuden paran-
tamiseen kohdistuva tavoitteita ja prosessien arviointe-
ja. Nykyisestä sitovasta tavoitteesta, jossa tuotantopro-
�ilien vertailut merkitään tiedoksi, puuttuvat eritellyt 
tavoitetasot ja ohjaustoiminto.  

�� Episodi kuvaa toiminnan lopputulosta ja on läheinen hoidettu potilas ja loppusuorite -käsitteille. Drg-hoitojaksojen yhteenlaskettu tuottavuus valaisee 
ns. välisuoritteiden tuottavuutta. 



�� Lähde: THL:n julkaisu Sairaaloiden  tuottavuus 2015, s. 8–10. Ks. tarkemmin  
https://www.julkari.�/bitstream/handle/10024/132118/Tr6_2017.pdf?sequence=3
�⁴ Katso myös Petra Kinnulan, Teemu Malmin ja Erkki Vauramon (KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö) tuore julkaisu ”Mitä tunnuslukuja sote-alueen 
johtamisessa tarvitaan?” 2/2017, jossa todetaan, että THL:n tuottavuustilastointi sisältää sekä kustannustietoa että potilastietoa eritasoisten 
sairaaloiden toiminnasta. Vertailu keskittyy sairaalayksiköihin. Sairaaloilla on alueellista työnjakoa: esim. keskussairaala tekee raskaita leikkauksia, 
aluesairaala tekee päiväkirurgiaa. Vaikka diagnoosit ovat samat, on potilasaineisto erilainen. Nämä ja muut tekijät vaikuttavat nykyiseen 
tuottavuusvertailuun. Tarkastelunäkökulman pitää siis olla alueellinen, jossa huomioidaan kaikkien palvelutuottajien yhteisvaikutus.” http://kaks.�/wp-
content/uploads/2017/02/Mit%C3%A4-tunnuslukuja-sote-alueen-johtamisessa-tarvitaan-1.pdf
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Seuraava diagrammi viittaa siihen, että VKS nykyisinkin 
saavuttaa positiivisia tuloksia kulujen kehittämises-
sä/tasapainotuksessa suhteessa palvelujen tuotantoon 
(THL:n tuottavuustilasto vuosilta 2011-2015). Aiemmista 
vertailuista on käynyt ilmi, että reaalikulut ovat kaikissa 
keskussairaaloissa nousseet selvästi vähemmän kuin 
VKS:ssa ja VKS:n palvelutuotanto on ollut selvästi alle 
vastaavien keskussairaaloiden, mutta vuoden 2015 
vertailussa VKS sijoittuu kaikkien keskussairaaloiden 

kansallisen keskiarvohaarukan sisälle�� .Vaikka tämä 
tietokanta ei sisällä tietoja viime vuodesta ja sillä on heik-
koutensa �⁴ (virheellistä input-tietoa/koodausta /rekis-
teröintiä ym.), antaa se kokonaiskuvan VKS:n tuotannon 
kansallisesta asemasta tiettyjen vertailukriteerien mu-
kaan.  Viimeisimpien vuosien rakenneuudistukset ja 
tiukka talousarviokuri näkyy alla olevasta diagrammista. 
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Alla jälleen yksi tuoreista THL-luvuista (17.1.2017). Se 
koskee erikoissairaanhoidon kustannusindeksiä eri sai-
raanhoitopiireissä. Erot ovat huomattavia. Indeksi kuvaa 
somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioi-
tuja alueellisia laskennallisia episodikuluja asukasta kohti. 
Alueellisessa tarkastelussa episodiin lasketaan kaikki 
potilaan saman sairauden vuoksi erikoissairaanhoidossa 
saama hoito riippumatta siitä, missä sairaalassa tai sai-

raanhoitopiirissä hoito on annettu. Alue-episodit sisäl-
tävät myös erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusyksi-
köiden avohoitotehtävät sekä potilaiden vuodeosasto-
jaksot erikoislääkärijohtoisissa terveyskeskusyksiköissä ja 
yksityisen sektorin sairaaloissa. Indeksi valottaa THL:n 
mukaan hoitoketjujen yksikkökustannusten eroja. Koko 
maan indeksiarvo on 100 kaikissa vertailuvuosissa. 



 

YMPÄRISTÖINDIKAATTORI  

 

2011 

 

2012  

 

2013  

 

2014  

 

2015  

 

2016  

Karkeajäte, kg/hoitojakso  4,45 3,19 3,96 2,92 4,22         1,50  

Hyötyjätteet, kg/hoitojakso  23,07  23,97  32,78  31,20  29,81  31,06  

 0,68 0,66 0,44  0,58  0,81       0,80  

Paperinkulutus, A4/työntekijä  2658  2717  2475  2042  2254  2360  

 

 

 

1638  

 

1687  

 

1625  

 

1830  

 

1774  

 
1985  

 

 

56,01  

 

59,19  

 

51,49  

 

57,50  

 

63,60  

 
59,64  

Normitettu lämpöenergia 
kWh/r-m3 

 35318  37470  35075  38271  38184  41864  

Vedenkulutus, l/hoitojakso  4087  3207  3674  3582  3970  3728  

 

 

 

20901  

 

20367  

 

20256  

 

18856  
Ei
lukua  

 
  

2011  
 

2012  
 

2013  
 

2014  
 

2015  
 

2016  
Hoitojaksot, vuodeosastohoito  20688  22212    21588    20913  21529  21094  

41

11.  YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 

11.

Ympäristökysymysten oikea käsittely on kaikkien 
nykyaikaisten organisaatioiden perustehtävä ja Vshp on 
sitoutunut i lmastonmuutoksen ehkäisemiseen. 
Ympäristöasioiden käsittely pohjautuu sairaanhoitopiirin 
laatujärjestelmään. Tarkastuslautakunta on toimikauten-
sa aikana katsonut yhdeksi perustehtäväkseen vuosittain 
arvioida ympäristötyön tuloksia ja kehittymistä Vshp:ssä. 
Raportin ympäristöindikaattoreita ovat vedenkulutus, 
lämmön- ja sähkönkulutus, paperinkulutus (A4) ja 
jätteiden määrä. Mittarit on suhteutettu joko rakennusti-
lavuuteen (r m3), hoitojaksoihin tai sairaalan henkilöstö-
määrään, ja niitä käytetään myös muissa sairaaloissa, 
mutta vertailevaa tilastotietoa ei ole saatavilla. 

Lautakunta antaa Vshp:n järjestelmälliselle ympäristö-
työlle hyvän arvosanan ja panee merkille seuraavat 
edistysaskeleet sekä tulevaisuuden haasteet: energian 
kulutus yleensä sekä energian kulutus hoitojaksoa kohti 
näyttäisi muodostavan keskeisen kasvuindikaattorin. 

Sairaanhoitopiiri ja työ- ja elinkeinoministeriö solmivat 
2012 energiatehokkuussopimuksen, jossa sovittiin, että 
sairaanhoitopiirin energiansäästön kokonaistavoite on 9 
% kulutuksesta vuoden 2016 loppuun mennessä. Vuoden 
2016 ympäristöraportista ei käy ilmi, onko tavoite 
saavutettu. Alla olevan taulukon lukuja ei voida verrata 
suoraan kiinteistöalan kasvun, lämmityskulujen vuosit-
taisten erojen, hoitojaksoerojen yms. vuoksi. Viime 
aikoina on tuotu esiin se, että piirin enemmän tai vähem-
män käyttämättömät kiinteistöalat aiheuttavat ener-
giakuluja tai että normitetun lämpöenergian suuri 
kulutus johtuu siitä, että D-, E- ja X-taloissa on oltava 
ilmastointi jatkuvasti päällä huonon sisäilman vuoksi. 

Alla olevan taulukon mukaan vuodeosastojaksot 
kasvoivat noin 2 % vuosina 2011-2016, mutta mitä tulee 
energiankulutukseen/hoitojakso, niin tuotanto-
olosuhteilla on siinä keskeinen rooli.

Vaarallinen jäte, kg/hoitojakso

Energiankulutus, (sähkö+lämpö), 
kWh/hoitojakso 

Kokonaisenergian kulutus MwH

Polttoaineen kulutus litroina (ajoneuvot ja 
työkoneet, bensa + diesel) 

VSHP 2011-2016 



12.
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12.  TÄMÄNVUOTINEN VSHP-TUNNUSTUS ANNETAAN HOIDON 
      PALVELUYKSIKÖN (HPY) PERUSTAMISESTA

Tarkastuslautakunnan tunnustus menee tällä kertaa hoi-
don palveluyksikön hyvin hoidetulle perustamiselle. 
Yksikkö aloitti toimintansa virallisest 1.1.2017. Lautakun-
ta on aiempinakin vuosina huomioinut eri yksiköitä, jotka 
ovat toteuttaneet tärkeitä uudistamisprosesseja vastuu-
alueellaan. 

Hoitohenkilöstön sijais- ja rekrytointitoiminnan kehittä-
minen on keskeinen osa kustannustason alentamista ja 
tuottavuuden parantamista VKS 2025  suunnitelman 
mukaisesti. Hoitohenkilöstön palkat muodostivat välit-
tömistä palkkakuluista 50,4 % viime vuonna. Taloudelli-

sen näkökulman lisäksi on erittäin tärkeää sekä asiakkail-
le että työntekijöille, että resurssit pystytään kohdenta-
maan hoidon palveluyksikön moton mukaisesti: työn-
tekijä on siellä missä potilaskin.

Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että hoidon 
palveluyksikön avulla on mahdollista tasapainottaa 
ajoittaisia hoitoisuusongelmia ja näin luoda edellytykset 
työhyvinvoinnin paranemiselle. Toiminta tulee lisäksi 
stimuloimaan muun muassa henkilöstön osaamisen 
kehittämistä ja joustavaa liikkuvuutta sekä organisaation 
että työntekijän tarpeiden pohjalta.
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13.
13.  YLEISARVIO TOIMINTAKAUDESTA 2013–2016 

Tarkastuslautakunta on aiempien huomioidensa ja 
VSHP:n johdon kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta 
laatinut tiiviin taulukon asioista, jotka ovat leimanneet 

VSHP:n toimintaa vuosina 2013-2016. Taulukkoa on 
kuitenkin tulkittava valikoivana arviointina eikä tyhjentä-
vänä analyysinä.

MUUTA - YLEISIÄ 
HUOMIOITA -  
TAPAHTUMIA

Järjestämissuunnitelman
ohjauskyky 
Sydänkirurgiakysymyksen käsittely 
Vshp:ssä aiheutti huolta ja sillä oli vai-
kutuksensa VKS:n imagoon.  Asian 
valmistelu ja toimeenpano ennen val-
tuuston kokousta oli puutteellista.  
Tarkastuslautakunta odottaa, että 
piirissä laaditaan kiinteistöpolitiikka 
SHQS-auditointiraportin mukaisesti 
("Tilahallinnan strateginen pitkän ajan 
suunnitelma tulee laatia")  
Lautakunta odottaa, että hallitus ja 
operatiivinen johto analysoivat, miksi 
Vshp:n strategian 2009-2012 mukaisia 
taloudellisia tavoitteita ei saavutettu 
ja että ne esittävät konkreettisen 
korjauspolitiikan.  

Kehityskeskusteluita on käytävä 
tavoitteiden mukaisesti - tässä on 
ollut ongelmia 2013-2016.  
Kärkitehtävähanke ja yhteistyö 
terveyskeskuksen kanssa sujuu 
suunnitellusti.  

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
järjestämisen sekä tulevaisuuden ris-
kien raportointia voitaisiin parantaa ja 
vastuuta delegoida. Omistajaohjausta 
on selvennettävä jäsenkuntien tiukan 
taloustilanteen vuoksi.  

Asiakasraadin perustaminen

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen 
hoitotakuuvelvoitteiden 
täyttämiseksi toteutettuihin toimiin. 
VKS kuuluu parhaimpien 
keskussairaaloiden joukkoon.  
Vshp sai kolmannen SHQS-
laatuserti�kaattinsa todistuksena 
järjestelmällisestä ja hyvin tehdystä 
laatutyöstä.  

Potilaiden antama palaute on hyvää 
vuosi toisensa jälkeen. 
Omistajakuntien antama palaute on 
yleisesti hyvä, mutta kuntien 
mielestä mahdollisuudet prosessien 
ohjaamiseen ovat vähäiset. Tietojen 
vaihtamista on kehitettävä.  
VKS:n turvallisuustyö sai kansallisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
turvallisuuspalkinnon.  
Koko toimintakauden ajan on 
aktiivisesti panostettu sähköisiin 
käsittelyprosesseihin. Esimerkiksi 
kaikki HR-prosessit ovat nyt 
sähköisiä.  
Y-siipi valmistui 2014 ja muodostaa 
nyt toimivan kokonaisuuden, johon 
kuuluvat perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon päivystys, 
tarkkailuosasto ja päiväkirurgia.  

Vuosi 2013 oli se vuosi, kun 
meillä ei ollut strategiaa ja 
kärkihanketta ei voitu 
toteuttaa säästöohjelman 
vuoksi.

Sydänkirurgiakysymys 
ajankohtainen - 
tarkastuslautakunta 
osallisena.

Sydänkirurginen toiminta 
oli keskeytyksissä kesäkuun 
puolestavälistä vuoden 
loppuun saakka. Valtuusto 
päätti myöntää varat 
toimintaan vuosiksi 2015 ja 
2016.
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2014

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Kehityskeskusteluprosessi ei toimi 
tavoitteiden mukaisesti, ja 
yksikkökohtaiset erot ovat suuria.  

Kiinteistökanta vaatii suuria inves-
tointeja ja hoitotoiminnan keskittä-
mistä - epävarma tulevaisuus jar-
ruttaa järkeviä uusinvestointeja.  

Prosessien kehittäminen: prosessi-
tavoitteet muodostavat tulevaisuu-
den haasteen. Prosessit liittyvät 
vahvasti kalliiseen tuotantoon ja 
huonoon läpivirtaukseen.  
Säästöjen toteuttamisvauhti oli 
osittain epärealistinen, vaikka 11 %:n 
säästö on pitkällä tähtäyksellä pakko 
toteuttaa.  
Sisäilmaongelmat muodostavat 
vanhentuneessa kiinteistökannassa 
jatkuvan ongelman.  
Kaikki valtakunnalliset ITC-hankkeet 
(Kanta ym.)  ovat jäljessä aikatau-
lusta tai etenevät liian hitaasti.  
Tekniselle sektorille on laadittava 
toimiva kustannuslaskenta-
järjestelmä.  

Siirtoviivepotilaiden määrä 
muodosti edelleen haasteen. 
Ongelma koskee Vaasaa.  

Kaikissa yksiköissä on laadittu mitta-
ritaulut. Hoitopuolen tavoite "asiak-
kaan silmin" ei toteutunut täysin 
(työntekijä viettää yhden päivän toi-
sessa yksikössä keskittyen asiakkaan 
näkökulmaan).  
VKS:n "laatupolun" voidaan sanoa 
olevan Suomen paras, sillä sairaalalle 
myönnettiin neljäs SHQS-laatuser-
ti�kaatti, joka on voimassa 22.9.2019 
saakka. SHQS valittiin jo vuonna 
2005 laatujärjestelmäksi.  
Omistajakuntien tyytyväisyyttä ei 
voitu mitata.  

VKS 2025 - aktiivinen 
strategiatyö käynnistyy jälleen > 
ohjaa aktiivisesti kehittämistä.  

Tavoitejohtaminen keskittyy 
tasapainoiseen taloudenhoitoon 
ja asiakkaaseen/potilaaseen; 
johtaa voimakkaaseen organi-
satoriseen uudistukseen.  
Lean-menetelmä on vakiin-
nutettu keskeiseksi osaksi VKS 
2025 -suunnitelmaa > muodos-
taa erinomaisen prosessien 
parantamismenetelmän.  
Päätös yhteisestä SOTE-talosta 
tulee ajankohtaiseksi. 
Psykiatrisen hoidon siirtäminen 
saa vihdoin vauhtia.  
Laatu- ja potilasturvallisuus-
ohjelma käynnistetään.  

Siirtoviivepotilaiden määrä 
vähenee, mutta vuoden 2016 
määrä ei ole tyydyttävä.  
Teknisen sektorin vaikuttavuus-
kasvussa/tavoitetoteutumisessa 
hyviä tuloksia.  
Hoidon laatu ja -tulokset ovat 
kansallista huipputasoa.  
Yhteispäivystyksen toiminta on 
vakiintunut.  

Työhyvinvointi priorisoidaan. 
Henkilöstön työhyvinvointia seu-
rataan kahden vuoden välein.  
Hoidon palveluyksikkö 
päätetään perustaa 
potilashoidon resurssien 
kohdentamisen optimoi-
miseksi.  

Kokonaisvaltaisia riskienar-
viointeja tehdään merkittävien 
muutosten yhteydessä. Potilai-
den ja fyysisen turvallisuuden 
riskejä arvioidaan säännöllisesti 
ja laadukkaasti.  
Potilashoidon ja talouden seu-
rantajärjestelmät toimivat yhä 
paremmin ja auttavat tuotannon 
ohjaamisessa (Exreport ym.)   

Sydänkirurgia-asian opetukset 
vuodelta 2014: suuret 
muutokset vaativat laaja-alaista 
riskianalyysiä, tulevaisuuden 
ohjelmaa ja kokonaisstrategiaa 
potilashoidossa tapahtuvien 
nopeiden muutosten pohjaksi.
Sydänkirurgiatoiminta alkaa 
uudelleen 12.1.2015.

Vuosi 2015 oli se vuosi, kun 
voitiin alkaa puhua asiakkaista 
eikä vain potilaista.

SOTE-uudistuksen tuoma 
epävarmuus ja laajan 
päivystyksen kiista jarruttavat 
kehitystä.
Sydänkirurginen toiminta 
päättyy joulukuussa 2016.

Siirtoviivepotilaita koskeva 
ongelma poistuu sote-
uudistuksen myötä. 

On otettu käyttöön selkeät 
käytännöt sille, miten 
vaaratilanteisiin reagoidaan - 
tarkka seuranta - HaiPro.

Esimerkiksi hoitopuolella pide-
tään joka toinen viikko kokous, 
jossa toiminnasta raportoimi-
nen on pysyvä ohjausväline.

AK 
vuosi

MUUTA - YLEISIÄ 
HUOMIOITA -  
TAPAHTUMIA
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VKS ei kuulu 12 laajan päivystyksen 
sairaalan joukkoon.  

VKS 2025 -suunnitelman 
tuottavuustavoite on implementoitava 
konkreettisesti osaksi vuosittaista 
toiminta- ja talousarvioprosessia.  
Asettamalla osatavoitteita ja 
todentamalla toteutumistulokset 
voidaan lopputavoite saavuttaa 
paljon paremmin.  
SHQS:ssä on kuvattu paljon 
prosesseja, mutta on vielä paljon 
tehtävää, jotta niistä tulee toimivia.  
Lean-�loso�assa pyritään tekemään 
asiat aiempaa paremmin, ja kaikki on 
saatava käyttämään prosesseja ja 
vertailemaan työn suoritusta entistä 
perusteellisemmin.  

Medbit-fuusio (v. 2017) turvaa 
pitkälle tulevaisuuteen ITC-
kehityksen/-tarpeet.  
Laajaa päivystystä koskevalla 
päätöksellä on todennäköisesti 
odotettua vähemmän kielteisiä 
vaikutuksia. Päivitetyn tervey-
denhuoltolain mukaan VKS on 
päivystävä keskussairaala, jossa 
on 40 erikoisalaa ja niistä 10-
12:lla on päivystystoimintaa.  
VKS voi ja sen on saavutettava 
VKS 2025 -suunnitelman 
tavoitteet: sote-yhteensopiva 
toiminta, asiakkaan kokema laatu 
on parasta Suomessa ja parempi 
kustannusvaikuttavuus.  

Uusi tiivis henkilöstöstrategia 
vuosiksi 2017-2018 on tehty ja 
annetaan päättäville elimille 
keväällä 2017.
HR-raportointi saa toimivan 
seurantajärjestelmän 2017 
(Analytics), joka auttaa esimiehiä 
ohjaamaan ja optimoimaan 
resursseja.  
Vuonna 2017 alkaa suuri 
potilasturvallisuusjärjestelmää 
koskeva hanke, jonka tavoitteena 
on saada kirjattua kaikki asiaa 
sivuavat tapahtumat VKS:ssa. 
Asiakaslähtöinen prosessi on 
kaiken toiminnan 
lähtökohtana.  
Pohjanmaan SOTE-taloa koskeva 
investointipäätös tarkoittaa, että 
perusterveydenhuolto, erikois-
sairaanhoito, sosiaalihuolto, yksi-
tyissektori ja psykiatrinen hoito 
voivat toimia samassa rakennuk-
sessa.  

Muutoksen arvioidaan 
koskevan korkeintaan 100 
potilasta. Tulevan ERVA-
työnjaon avulla useimmat 
potilaat voidaan hoitaa 
omalla erityisvastuualueella.

Tulevaisuus on täynnä valin-
nanvapauden, digitalisoinnin 
ja muiden uudistusten suo-
mia mahdollisuuksia.  Vuoden 
2017 alussa aloitetaan näiden 
mahdollisuuksien huolellinen 
selvittäminen.

Hoidon palveluyksikkö aloitti 
toimintansa 1.1.2017. 
Tavoitteena on 
hoitohenkilöstön 
optimaalinen saatavuus ja 
riittävyys.

2016



46

Kuva: Jouko Keto



47

14.
14. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäistä valvontaa ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa 
koskeva ohje päivitettiin 15.12.2014, ja valtuusto 
hyväksyi hallintosäännön päivityksen 20.3.2017 niin, että 
sääntö tulee voimaan 1.6.2017. Uusi hallintosääntö 
vahvistaa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
käytäntöjä kuntalain tiukentuneiden vaatimusten myötä.

SHQS-auditoinnin loppuraportissa 2016 todetaan, että 
sisäisen valvonnan vaikuttavuutta seurataan talousarvio-
vuoden aikana osavuosiraporttien yhteydessä. Sisäinen 
valvonta toteutetaan eri vastuualueilla eri tavoin, mutta 
sitä ei kirjata eivätkä esimiehet valvo virkamiespäätöksiä. 

Vuoden 2016 alussa on otettu käyttöön ohjeet jäsennel-
lystä raportoinnista Balanced Scorecard  mallin mukaises-
ti, ja raportointivelvollisuus on laajennettu koskemaan 
myös ylihoitajia ja osastonhoitajia. Tarkastuslautakunnan 
mukaan Balanced Scorecard  raportointi koskee lähinnä 
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita mutta ei erityises-
ti sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan kohteita. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että oikeusjuttujen määrä on 
kasvanut vuonna 2016 tai sitten niistä raportoidaan 
tarkemmin. Lautakunta on vuonna 2016 seurannut 
tarkemmin joitakin oikeustapauksia ja toteaa, että 
tällaiset tapaukset vahingoittavat VKS:n imagoa ja 
työnantajakuvaa.

Tarkastuslautakunta toteaa, että potilaisiin liittyvän toiminnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ollut syksystä 
2016 lähtien erittäin korkealaatuista. Kaikilla palvelualueilla tehdään säännöllisesti riskien arviointeja ja niistä 
raportoidaan koko organisaatiossa.  Hoidon palveluyksikön perustamisen yhteydessä on esimerkillisellä tavalla 
ehkäisty riskejä, kun sijais- ja rekrytointijärjestelyt on keskistetty. 

Yksiköissä tehdään säännöllisiä kirjattuja tarkastuksia tyypillisistä HR-asioista: kelpoisuudesta, palkanmaksusta ja 
matkoista.  Esimiehille laadittu käsikirja sovittaa yhteen menettelytapoja ja käytäntöjä, ja lisätietoja julkaistaan 
tarvittaessa intranetissä. Esimiehet saavat lähitulevaisuudessa myös uuden paremman työvälineen mm. palkka- ja 
poissaoloraportointiin (Analytics).

Lautakunta on aiempina vuosina toivonut, että tällaiset säännölliset kirjatut riskienarviointi- ja hallintaprosessit 
vastaisuudessa kattavat koko toiminnan kaikilla vastuualueilla ja että ne integroidaan osaksi VKS 2025 ¬ 
ohjausprosessia. Lautakunnan saaman asiakirjan mukaan VKS:ssa on nyt käynnissä vastuualuekohtaisten 
riskikartoitusten laaja-alaiset päivitykset. Kokonaiskuva VKS:n kokonaisuuksiin keskittyvästä 
riskienhallintaprosessista on nyt erittäin myönteinen.
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15.

15. KOOTUT KOMMENTIT
Kuva: Katja Lösönen

Kooste tarkastuslautakunnan keskeisistä huomioista ja 
suosituksista:

1) Tarkastuslautakunta on syvästi huolestunut siitä, miten 
kansallinen huono valmistelu, joka on perustunut 
nykyisiin puutteellisiin tietokantoihin, on edennyt niin 
pitkälle. 

2) VKS:ssa on viime vuosina siirrytty yhä avohoitopainot-
teisempaan hoitoon. Raportointikäytänteitä on standar-
disoitu ja yksikkö- ja esimiesvastuuta korotettu ja se on 
johtanut toiminnan ja tavoitejohtamisen tiukempaan 
seurantaan. Tie kohti VKS 2025  ohjelman keskeisiä 
tavoitteita on lyhentynyt
.  
3) Nyt kun luottamushenkilöiden toimikausi 2013-2016 
on loppusuoralla, olisi ollut asianmukaista, että hallitus 
olisi tilinpäätösraportoinnissaan tehnyt selkoa strategis-
ten tavoitteiden toteutumisasteesta VKS 2025  ohjelman 
mukaan.

4) 17:stä sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta ja 
taloudellisesta tavoitteesta saavutettiin kokonaan 12 
(70,6 %), kolmea ei saavutettu (17,6 %) ja kaksi saavutettiin 
osittain tai tyydyttävästi (11,8 %). Sekä valtuustoa 
(siirtoviivepäivät) että hallitusta (jatkuvan kehityksen 
keskustelut) sitovia tavoitteita jäi saavuttamatta. Kaikki 
valtuuston vahvistamat sitovat määrärahat alittivat 
sitovuustason.

5) Eri lähteistä saatu palaute osoittaa, että VKS sijoittuu 
maamme parhaiden sairaaloiden joukkoon mitä tulee 
keskeisten kansantautien hoitotuloksiin ja että potilas- ja 
asiakastyytyväisyys on huipputasoa. 

6) VKS:n kokonaistulos vuodelta 2016 on aivan hyvä. 
Tavoitemekanismi muodostaa kuitenkin jatkuvan 
haasteen VKS 2025 -ohjelman toteuttamiselle sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistus huomioiden. 

7) VKS 2025 -suunnitelman tuottavuustavoite on imple-
mentoitava osaksi vuosittaista toiminta- ja talousarviop-
rosessia.  VKS:n on parannettava tuottavuutta 13 % 
valtakunnallisen tason saavuttamiseksi.  Erikoisalakoh-
tainen vaihtelu on 5-15 % ja se merkitsee sitä, että sekä 
hoitopäivien määrää että elektiivistä avohoitoa on 
supistettava. Tarkastuslautakunta kysyy, onko nykyisellä 
sitovalla tavoitteella "sairaalan tuotantopro�ilia on 
verrattu vastaaviin sairaaloihin" riittävä ohjausvoima?

8) Palvelualueiden tavoitteet toteutuivat aivan tyydyttä-
västi. 21 tavoitteesta saavutettiin tarkastuslautakunnan 
mukaan kokonaan 7 (38 %) ja osittain tai tyydyttävästi 13 
(62 %).  Monet palvelualueiden yhteisistä tavoitteista ovat 
kertaluonteisia tai toimenpiteitä, joilla tavoitteita 
toteutetaan tai tavoitetaso koskee ainoastaan vuotta 
2016.  Lautakunta suosittelee, että tavoitteet ovat 
vuosittain toistuvia tai että ne on tarkoitus saavuttaa 
pidemmän strategiakauden aikana VKS 2025 -suunnitel-
man mukaisesti.
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Vaasassa 25. huhtikuuta 2017 

Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta 

Kjell Heir, puheenjohtaja   Bengt Kronqvist, varapuheenjohtaja
                      

 Mathias Skytte                                                                                     Kristina Vesterback

Sonja Lapveteläinen                                                                             Emely Sundqvist

Jani Peräsarka

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta arvioi, että 
kuntayhtymän valtuuston vuodeksi 2016 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu hyvin 
ja lautakunnan koko toimikaudesta 2013–2016 voidaan tiivistäen sanoa, että sairaanhoitopiiri on osoittanut 
vahvaa organisatorista uudistumiskykyä VKS 2025 -ohjelma johtotähtenään.

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 121. §:n mukaisena arviona valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016 ja koko valtuustokaudesta 2013–2016 tiiviin 
yhteenvedon muodossa. 

9) VKS on ollut edelläkävijä sairaaloiden laatutyössä. 
Sairaalan toiminta on auditoitu jo neljä kertaa kolmen 
vuoden välein.

10) Hallinnon ja huollon palvelualueet eivät omassa 
tilinpäätösraportoinnissaan noudata entiseen tapaan 
tavoiteperspektiivejä asiakas/prosessi/ henkilöstö/oppi-
minen ja uudistuminen/talous, vaikka ne voisivat olla 
yhteiset kaikilla palvelualueilla.

11)  Tarkastuslautakunnan tunnustus menee tällä kertaa 
hoidon palveluyksikön hyvin hoidetulle perustamiselle. 
Yksikkö aloitti virallisesti toimintansa 1.12017 ja sen 
motto on "Siellä missä potilas on, siellä on myös työnteki-
jä".

12) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta potilaisiin 
liittyvässä toiminnassa on korkealuokkaista. Vastuualue-
kohtaisten riskikartoitusten laaja-alaisia päivityksiä 

tehdään parhaillaan, ja arvio näistä kokonaisuuteen 
painottuvista VKS:n riskienhallintaprosesseista on 
erittäin myönteinen.

13) Useat aiemmat lautakunnat sekä nykyinen tarkastus-
lautakunta ovat toimikautensa aikana muistuttaneet 
psykiatrian integroinnista kantasairaalaan. Pohjanmaan 
SOTE-taloa koskeva investointipäätös 2017 tarkoittaa 
sitä, että perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, 
sosiaalihuolto, yksityissektori ja psykiatrinen hoito voivat 
vihdoin toimia yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla.

14)  Toimikaudesta 2013-2016 voidaan tiivistäen todeta, 
että VKS 2025  ohjelman rohkeat uudistamiskäytännöt, 
panostaminen potilaslähtöiseen toimintaan ja vakiintu-
nut SHQS-laatujärjestelmä ovat turvanneet laadukkaan 
alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon.    
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LIITE 1.

Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin Vshp:n hallituksessa 25.10.2016 § 114 alla olevan vastaustekstin 
mukaisesti.  Hallitus antoi vastauksen lautakunnan kommenttien kaikkiin kohtiin. Kommentit = joko 
tarkastuslautakunnan tekstivastaus ja/tai väri, joka heijastaa kehitystä vuodesta 2015 vuoteen 2016 tai jopa 
vuoteen 2017.

1) Valtuustoa ja hallitusta sitovasta 16 tavoitteesta saavutettiin vuonna 2015 yhdeksän (56 %), neljää tavoitetta ei 
saavutettu (25 %) ja kolme tavoitetta saavutettiin osittain (19 %).
Hallituksen vastaus: Tavoitteen ei tarvitse olla asetettu niin, että se aina saavutetaan. Joskus tavoite voi olla 
asetettu sen verran korkealle, ettei sitä saavuteta. Teemme jatkossakin luonnollisesti työtä niiden 
tavoitteiden eteen, joita emme saavuttaneet kokonaan vuodenvaihteeseen mennessä.
KOMMENTIT: Lautakunta ei tässä ottanut kantaa tavoitteiden oikeudenmukaiseen asettamiseen tai tavoitetasoon, 
vaan ainoastaan siihen, olivatko ne toteutuneet vai ei. Kehitys kulkee parempaan suuntaan vuoteen 2016 verrattuna. 
=  

2) VKS 2025 -suunnitelma on edennyt hyvin sote-uudistuksen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta.
Hallituksen vastaus: Jatkamme työtä VKS 2025 -suunnitelman mukaisesti kunnes valtuusto muuttaa 
ohjelman. Hallitus on käynyt ohjelman läpi 25.9.2016 varmistaakseen, että se on ajan tasalla. Ohjelmaan ei 
ole tehty suuria muutoksia.
KOMMENTIT:  

3) Lautakunta antaa koko organisaatiolle hyvän arvosanan intensiivisestä kehitystyöstä, jota on tehty vuonna 2015: 
lukuisat työpajat ja koko henkilöstö ovat tuottaneet konsepti- ja toimintasuunnitelmia, jotka ovat johtaneet uuteen 
organisaatio- ja johtamismalliin 1.1.2016 lukien.  Työterveyslaitoksen valtakunnallisen työhyvinvointitutkimuksen 
mukaan työhyvinvointi ja johtajuus ovat viimeisen kymmenvuotiskauden aikana parantuneet VKS:ssa.

Hallituksen vastaus: Organisaatio ei ole koskaan valmis ja tavoitteena onkin, että arviointityö jatkuu. 
Kehitystyö on, kuten tarkastuslautakunta toteaa, ollut erittäin intensiivistä viime vuonna.
KOMMENTIT: Lautakunta yhtyy hallituksen vastaukseen. Nyt jos joskaan on konkreettinen tavoitejohtaminen 
tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon turvaamiseksi Pohjanmaalla.   

4) VSK:n toiminnan saama palaute 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.
Hallituksen vastaus: Hallitus on erittäin tietoinen haasteista, jotka koskevat erikoislääkäreiden saamista 
psykiatriaan. Psykiatrian vastuualueen toiminnasta vastaavat henkilöt tekevät jatkuvasti ja intensiivisesti 
työtä asian eteen.
KOMMENTIT:Lääkäreiden rekrytointi on ollut huomattavasti vaikeampaa, ja vuoden lopussa vain 7/15 aikuispsykiatrian 
viroista oli täytettynä, 0/3 nuorisopsykiatrian viroista ja 3/3 lastenpsykiatrian viroista �⁵. Vihdoinkin tunnelin päässä on 
valoa, sillä Sote-taloinvestointi, jonka valtuusto hyväksyi maaliskuussa 2017, käsittää myös psykiatrisen hoidon 
siirtymisen Huutoniemestä ja rekrytointitilanne helpottuu todennäköisesti tulevaisuudessa�⁶.  

Liite 1. Vuoden 2016 arviointikertomuksen käsittely Vshp:ssä sekä lautakunnan seuranta 
nykytilanteesta / suositusten etenemisestä (värit: vihreä = OK     , keltainen =välitila    , 
menossa parempaan/huonompaan, punainen = ei hyvä, parannettavaa)

�⁵ Tilinpäätös 2016, psykiatrian vastuualue. Lääkärivakansseista (=kaikki virat ja toimet) 54,7 % oli täytetty vuonna 2016, kun luku oli 56,7 % vuonna 
2015 (31.12.2015). Kuntaliitolle lähetetyssä tilastossa vakanssien määräksi vuonna 2016 oli ilmoitettu 232. 
�⁶ Maaliskuussa 2016 VKS:n psykiatrian erikoisalalla oli 22 erikoislääkärin virkaa, joista 5:ssä oli pätevä lääkäri, 4,85:ssä oli epäpätevä lääkri, 4,95 
hankittiin ostopalveluna ja 5,2 oli kokonaan täyttämättä. VKS:ssa oli yhteensä 179 erikoislääkrin virkaa, joista 122 virkaa hoiti pätevä lääkäri (68 %). 
Lisäksi oli 40 virkaa erikoistuville lääkäreille.
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5) Prosessitavoitteiden voidaan katsoa muodostavan suurimman haasteen tavoiteluokkien joukossa. Ontuvilla 
prosesseilla on vahva yhteys kalliimpaan tuotantoon ja heikompaan läpivirtaukseen.  Prosessimittareiden 
jatkojalostaminen ja mittaustasojen määrittäminen muodostavat kehittämiskohteen, joka on toteutettava.
Hallituksen vastaus: Erilaisten prosessien vaikutuksen mittaaminen on vaikeaa. Sairaalassa on otettu 
käyttöön uusi vakioraportointijärjestelmä, joka helpottaa tavoitteiden seuraamista.  Siihen on sisällytetty 
uusia prosessimittareita. 
KOMMENTIT: Jos vakioraportointijärjestelmällä tarkoitetaan tässä Exreportia, tarkastuslautakunta on samaa 
mieltä siitä, että reaaliaikainen graa�nen rajapinta on tulevaisuuden ohjausväline. Nykytilanteessa Exreport-
prosessimittareiden käytettävyys on täysin tyydyttävä.  
 
6) Ainoastaan vuodeosasto E4 kykeni viime vuonna pitämään hoitoisuuden > 50 % optimialueella.   
Tilinpäätöksessä 2015 raportoidaan, että 7 osastolla 8:sta hoitoisuus oli optimialueella. Nyt ainoastaan 1 osastolla 
8:sta hoitoisuus oli optimialueella. 
Hallituksen vastaus: Tarkastuslautakunnan havainnot hoitoisuudesta ovat oikeita. Eri yksiköiden välisen 
kuormituksen tasaamiseksi olemme päättäneet keskittää varahenkilöstön yhteen yksikköön.
KOMMENTIT: Varahenkilöstön keskittämisen vaikutukset näkyvät varmasti vuonna 2017 uuden hoidon 
palveluyksikön myötä. Kehitys menee parempaan suuntaan. =   

7) Lautakunta on todennut, että monien toiminnallisten tavoitteiden seuranta ontuu siten, että seuranta ja 
raportointi tapahtuu vasta tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. VKS 2025 -suunnitelma tuo kuitenkin mukanaan 
yhtenäisten raportointityökalujen implementoinnin ja sen, että vastuun kantaminen ja kustannustietoisuus 
yksikkötasolla vahvistuu. Parhaillaan toteutetaan Exreport-pohjaista graa�sta tietopankkitietokantaa uuden 
liikennevalokonseptin mukaisesti.
Hallituksen vastaus: Tarkastuslautakunnan vastaus koskee vakioraportointijärjestelmää,  joka mainitaan 
yllä kohdassa 5.
KOMMENTIT: Sama kuin kohdassa 5 yllä.    

8) Kehityskeskustelujen käyminen on VKS 2025 -suunnitelman toteuttamista ajatellen itsestään selvä työkalu. Erot 
vastuualueiden välillä ovat liian suuria: parhaassa klinikkaryhmässä luku oli 83 %, kun taas hallinnon ja huollon 
yksiköissä vain 29 % henkilöstöstä kävi kehityskeskustelussa. Hallituksen tulee terävöittää tavoitteen seurantaa, 
muotoilua ja sisältöä. 
Hallituksen vastaus: Otamme käyttöön uudenlaisia kehityskeskustelumuotoja, mm. ryhmäkeskustelun, 
joka joissakin tapauksissa täyttää tarpeet paremmin. Kaikille, jotka haluavat käydä henkilökohtaisen 
kehityskeskustelun, annetaan siihen mahdollisuus. 
KOMMENTIT: Kehitys menee parempaan suuntaan. Hallituksen vastaus ”Kaikille, jotka haluavat käydä 
henkilökohtaisen kehityskeskustelun, annetaan siihen mahdollisuus” on monitahoinen kysymys.      

9) Laatu- ja prosessityö on edennyt hyvin VKS:ssa. Laatu- ja potilasturvallisuustyön tulokset ovat hyviä sekä 
sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä arvioiden.  
Hallituksen vastaus: VKS on saanut vuonna 2016 uuden laatuserti�kaatin.
KOMMENTIT: Laatu on VKS:n vahvuus suuren sote-uudistuksen yhteydessä. Laadun yhdistäminen prosessien ja 
tuottavuuden parantamiseen on kuitenkin edelleen haasteellista. SHQS:n osalta on kuvattu paljon prosesseja, 
mutta työtä on vielä loputtomiin, jotta niistä tulee toimivia.    

10) Lautakunta on vuosien saatossa jatkuvasti nostanut esille siirtoviivepäiviin liittyviä ongelmia.   Jos tätä 
ongelmaa ei kyetä hoitamaan, niin kuinka voimme ajatella onnistuvamme hoidon suuressa rakennemuutoksessa 
jo ennen vuoden 2019 uudistusta?
Hallituksen vastaus: Siirtoviivepäiviä koskevaa ongelmaa on helpotettu Vaasan sairaanhoitopiirin ja 
Vaasan kaupungin välisellä uudella sopimuksella. 
KOMMENTIT: Prosessia on parannettu, mutta ei tavoitteiden mukaisesti.    

11) Vuoden Vshp-tunnustuksen saa sairaalan sädehoito-osasto, perusteluna yksikölle leimallinen positiivinen 
johtajuus ja kehitysmyönteisyys. Potilaspalaute tukee toiminnan tuloksellisuutta.
Hallituksen vastaus: Tarkastuslautakunta on tehnyt erinomaisen valinnan, kun se on antanut vuoden 
tunnustuksen sädehoito-osastolle.
KOMMENTIT:  
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12) VKS 2025 -suunnitelman mukainen tavoite psykiatrian uusista toimitiloista Hietalahdessa muodostaa 
keskeisen osan psykiatrian kilpailukykyä.    Ennusteiden mukaisista karuista säästöajoista huolimatta tulee nk. 
Hietalahti-fuusio  konkretisoida vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
Hallituksen vastaus: Psykiatrian siirtäminen Huutoniemestä Hietalahteen on priorisoitu erittäin korkealle. 
Asia on huomioitava toiminta- ja taloussuunnitelmassa.
KOMMENTIT: Sote-taloa koskevan investointipäätöksen (20.3.2017)  ansiosta asia on edennyt rivakasti.  

13) Lautakunta toivoo, että vastuualuekohtaiset riskikartoitukset jatkossa muodostavat dokumentoidun 
analogisen prosessin vuotuisen toiminta- ja talousarvioprosessin yhteydessä ja että ne integroidaan johdon 
vuosikellon uuteen malliin.
Hallituksen vastaus: Riskien kartoittamista kehitetään. Muun muassa hallitukselle on raportoitu, ja 
ohjelmaan sisältyy turvallisuuspolitiikan päivittäminen vuoden 2017 aikana.
KOMMENTIT: Työ jatkuu tilinpäätösraportoinnin mukaisesti.   

14) Tilinpäätöshavaintoja: VSHP:llä  on hallussaan arvopapereita, jotka ovat markkina-arvoltaan lähes 1 M€.   Kun 
otetaan huomioon lähivuosien investointien rahoitus, tulisi kysymys rahoitusarvopapereiden realisoinnista ottaa 
käsiteltäväksi lainataakan vähentämiseksi.  
Hallituksen vastaus: Hallitus on päättänyt realisoida kaiken omaisuuden, jota ei tarvita 
erikoissairaanhoidossa. Lainakysymys on tullut ajankohtaiseksi sote-uudistuksen myötä.
KOMMENTIT:  

15) Tilinpäätöshavaintoja: Kuntayhtymän lainojen takaisinmaksukyky heikkeni ja suhteellinen 
velkaantuneisuusaste oli tilinpäätöksessä 27,1 %. Uuden kuntalain määräykset merkitsevät, että kuntayhtymän 
lainataakka vaikuttaa jäsenkuntien konsernitason lainataakkaan.
Hallituksen vastaus: Vaasan sairaanhoitopiirillä on muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna alhaisin 
velkaantumisaste. Maakuntauudistuksessa sekä varat että velat siirtyvät maakunnalle.
KOMMENTIT:  
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LIITE 2.
Liite 2. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ja -periaatteet 
valtuustokaudelle 2013-2016

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA VALTUUDET
Tarkastuslautakunta on valtuuston työelin, jonka tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston tahto ja sen vahvistamat 
tavoitteet toteutuneet siinä määrin, että poliittisen ohjauksen voidaan katsoa toimivan. Tarkastuslautakunta voi 
esittää tulkintoja toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta tekemiensä yksikkö- ja kenttävierailujen, vastuuhenkilöiden 
haastatteluiden, asiakaskyselyiden ja vertailevan kansallisen benchmarkingin perusteella.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisistä tehtävistä on säädetty kuntalain 9. luvussa, Vshp:n tarkastussäännössä ja sisäisen 
valvonnan ohjeessa.

Kuntalaki § 71: Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja 
kuntakonsernissa toteutuneet.

Kuntalaki § 75: Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta 
asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto.

2. ARVIOINNIN TARKENTAMINEN
Arvioinnit voi muotoilla eri tavoin ja ne voivat näyttää erilaisilta asiayhteydestä ja tarkoituksesta riippuen. Arviointi 
tarkoittaa lyhyesti sanottuna toiminnan arvon ja merkityksen järjestelmällistä tutkimista ja toiminnan arviointia 
organisoidun työtavan avulla. Monissa tapauksissa arvioinnin tarkoituksena on ottaa selvää, onko toteutetulla 
toimenpiteellä ollut vaikutusta ja miten hyödyllinen ja tehokas lopputulos on.

Lautakunnan järjestelmällinen arviointityö tuottaa valtuustolle tietoa siitä, onko tavoitteet saavutettu tai onko 
toiminnassa ja tuloksissa lähestytty tavoitteita. Arvioinnilla pyritään vähentämään epävarmuutta, parantamaan 
toiminnan vaikuttavuutta ja päätöksentekoa, tukemaan muutosprosesseja ja rohkaisemaan tulosten parantamiseen.  
Arvioinnin tarkoituksena on kriittisesti analysoida tehtyjä tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä, niiden toimeenpanoa 
ja tehokkuutta suhteessa tavoitteisiin. 

Vshp:n toiminnan menestyminen edellyttää, että suoritteet tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti, tuottavasti ja 
tehokkaasti. On erotettava kaksi kysymystä: 

1) Tehdäänkö asiat oikein? (taloudellinen ja tuotannollinen näkökulma)
2) Tehdäänkö oikeita asioita? (vaikuttavuus asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta)
  
Vaikuttavuus mittaa tuotettujen palveluiden ja potilaiden/asiakkaiden tarpeiden välisen suhteen. Vaikuttavuudella 
tarkoitetaan palveluprosessien kykyä luoda toivottuja vaikutuksia esimerkiksi potilaan terveydentilaan tai kunta-
asiakkaiden tyytyväisyyttä vuosittaisiin ostopalveluihin. 

Kuva 1. Vastuuyksiköiden (klinikkaryhmät, tulosyksiköt 
ja tilivelvolliset toimielimet/viranhaltijat) itsearvioinnin 
/ sisäinen valvonnan ja tarkastuslautakunnan 
arviointityön välisestä suhteesta (lähde: Hakulinen ym. 
2005): 
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3. ARVIOINTITYÖN SUORITTAMINEN JA PAINOPISTEET

Arviointitoimien ensisijainen tavoite on

1) tuottaa tietoa valtuuston vahvistamien tavoitteiden toteutumisesta/toteutumisasteesta 
2) jalostaa olennaista tietoa tukemaan valtuuston strategista ohjausta ja indikoimaan korjaustarpeita. 

Tyypillisiä arviointikohteita:

* Tavoitteiden toteutuminen, vaikutukset
* Annetut resurssit (henkilöstö, talous, osaaminen)
* Ulkoiset ja sisäiset edellytykset
* Mahdolliset toimintavaihtoehdot
* Ongelmien muotoilu, tavoitteet
* Toiminnan suuntalinjat
* Vahvuudet ja heikkoudet
* Asenteet ja arvot
* Toteutus.

Tarkastuslautakunta tarkentaa arviointityötään vuosittaisessa arviointiohjelmassa. Vuosisuunnitelma sisältää valitut 
arviointialueet/-kohteet ja aikataulun tarkastuslautakunnan kokouksille. Tavoitteena on, että Vshp:n toiminta 
arvioidaan keskeisiltä osiltaan nelivuotisen arviointikauden aikana. Jatkuva riskienarviointi ja olosuhteiden 
muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia suunnitelmaan. Valtuuston vahvistamat vuositavoitteet arvioidaan 
erikseen joka vuosi. Jos valtuusto selkeästi toivoo jonkin hankkeen ottamista arviointikohteeksi, on tavoite 
määriteltävä vuositavoitteeksi. 

4. ARVIOINTIMENETELMÄ

Arviointi tehdään monisärmäisenä arviointina, mikä merkitsee palveluiden tuottajien ja palveluiden käyttäjien 
kuulemista, Esim. joista esimerkkinä Vshp:n luottamushenkilöt, esimiehet ja henkilöstö, asiantuntijat ja potilaat sekä 
perusterveydenhuollon edustajat. Arviointi tehdään haastatteluiden, vierailujen, molemminpuolisen dialogin, 
kirjallisten kyselyiden yms. avulla. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä.
Arviointikausien vaikuttavuuden parantamiseksi ja syventämiseksi lisätään vertailumateriaalin käyttöä sekä 
etukäteen että jälkikäteen (kansalliset tietokannat, Vshp:n oma seuranta koskien toiminnan tunnuslukuja). 

5. ARVIOINNIN JA TARKASTUKSEN YHTEENSOVITTAMINEN

Arvioinnin ja tarkastuksen tehostamiseksi tekevät tarkastuslautakunta, ulkoinen tarkastusyhteisö ja sisäinen 
tarkastus yhteistyötä 1-2 kertaa vuodessa tietojen yhteensovittamiseksi, osittain Vshp:n tarkastustoimikunnan 
kautta. Yhteensovittaminen tehdään käytännössä suunnittelu- ja seurantakokouksissa, joissa tarkastuslautakunnan 
puheenjohtaja, tarkastusyhteisön vastaava JHHT-tarkastaja, sisäinen tarkastuksen assistentti ja sairaanhoitopiirin 
johtaja sopivat työnjaosta. 
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  Arviointivuosi 
Arviointialue Arviointikohde 2013 2014 2015 2016 
Koko Vshp -konserni 
 
 

Erva-yhteistyön eteneminen 
Yleinen riskienhallinta - sisäinen valvonta 
Suoritteiden ja resurssien tasapaino 
Laatutyö SHQS, mittarit + tunnusluvut 
Potilaan valinnanvapaus ja ostopalveluvolyymi 
Henkilöstösaatavuus/-tasapaino 
Strategiset hankkeet - alueellinen yhteistyö  
Prosessityön eteneminen 
Investoinnit ja tilojen optimointi 
Taloudelliset ja tuotannolliset tavoitteet 
Turvallisuustyö (potilas- ja ympäristökohtainen) 

2013 
2013 
2013 
 
 
 
2013 

 
 
 
 

2014 
 
 

2014 
2014 
2014 

 
2015 

 
 
 

2015 
 

2015 
 
 

2015 

2016 
 

2016 
2016 

 
 

2016 
 
 

Lääketieteelliset palvelut  
(Lihavoitu vuosiluku 
tarkoittaa 
klinikkaryhmän/vastuualueen 
tarkempaa 
kokonaisarviointia) 

Ensihoitopalvelu ja sairaankuljetukset 
Operatiivinen klinikkaryhmä1 
Medisiininen klinikkaryhmä  
Psykiatrian klinikkaryhmä  
Ostopalvelut muilta tuottajilta 
Lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmä4 

2013 
2013 
2013 
2013 

 
2014 
2014 
2014 

 
2015 
2015 
2015 
2015 

 

 
2016 
2016 
2016 

 
2016 

Tukipalvelut  It-toiminta - alue-/erva-integrointi  
Kehitystoiminta ja projektinhallinta 
Hoitologistiikka (potilaan tie koko ketjussa)  
Hallinnon ja huollon yksiköt (HR/NC)  

 
 
 

2013 

2014 
 

2014 
 

 
2015 

2016 
 
 

2016 

Asiakastyytyväisyys 
(potilaat/kunnat/muut 
vertailut) 

Asiakaspalaute, potilasasiamiestoiminta, kyselyt 
ja kansalliset tietokannat 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 

                                                           

�⁵ 

�⁶ 
�⁷ 
�⁸ 

 Klinikkaryhmät arvioidaan vuosittain yleisesti, 
jotka täsmennetään kyseisessä vuosisuunnitelmassa, esim. onkologia, ortopedia, päiväkirurgia.

 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 1 kuvataan.
 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 1 kuvataan.
 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 1 kuvataan.

6. VUOSIEN 2013-2016 ARVIOINTISUUNNITELMA
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BILAGA 3.

Marjatta  Gynekologian poliklinikka
Olin päiväkirurgiassa ja poliklinikka käyntejä, sain hyvää asiantuntevaa hoitoa sairauteeni. Ja jatkoseurantaa. 

Mathias            Taattua laatua
Aina hyvää palvelua. Också på svenska.

Rauhaton          Laboratoriokäynti PSA-arvon mittaamiseksi
Erittäin helppo ajanvaraus Internetissä. Aikavaraus piti hyvin kutinsa. Ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu. Hyvä 
mieli kaupan päälle.

Risto   
Henkilökunta on ollut erittäin mukavaa ja se on tehnyt hommansa erittäin hyvin.

Pirkko Hyttilä        
Esim. sydäninfarktin jälkeinen hoito VKS:ssa erinomainen, otettiin välittömästi vastaan ja hoito aloitettiin viipymättä. 
Pallolaajennus tehtiin asianmukaisesti ja asianmukaisessa ajassa sekä muut hoitotoimenpiteet. arvioni hoidon 
laadusta ja toimenpiteistä 10 plus.

tuula söderholm        
Odotin päivystyksessä kipeänä 4.5 h toinen lääkäri ei osannut suomea ja kun pääsin toisen luo kysyi voinko puhua 
ruotsia sain lääkkeet mutta kello oli yli 22.00 apteekki kiinni. 

Mikko Latvala    Sain hyvän hoidon vaivaani

Anonyymi            Murtuneen nilkan leikkaus ja jälkihoito sujui erittäin hyvin.

Anonyymi          12/2016
Mikään ei ole niin iso asia kuin oman lapsen sairastaminen ja huoli lapsen henkiin jäämisestä. Useilla poliklinikoilla, 
päivystyksessä, eri osastoilla ja tehohoidossa olemme aina saaneet tilanteen vaativaa hoitoa ja koko perheen 
huomioimista. Milloin rauhoittelua, tiedon jakamista tai tsemppaamista. Kiitos!

Anonyymi         1/2016
Lastenosastolla joka kerta uusi lääkäri, jos lääkärille pääsee. Lääkäri lukee koneelta aikaisemmat hoidot, mutta 
jatkuvuutta hoitosuhteessa ei ole - lääkärit eivät tunne hoitamiaan lapsia. Maksut ihmetyttävät: miksi 
astmahoitajakäynti maksaa yhtä paljon kuin lääkärikäynti? 

Seppo Perttula   Erittäin ammattitaitoista hoitoa ja tutkimuksiin pääsy nopeaa!! 

Anonyymi          Olin lonkkaleikkauksessa 2015 Hoito onnistui paranin hyvin. 

Anonyymi          12/2016
Yöllä tuli tarve lähteä sairaalaan. Soitto päivystäjälle, joka suositteli sairaalaan menoa. Vastaaotto sujui joutuisasti ja 
tarkkailupaikka löytyi nopeasti. Näytetulokset tulivat tunnissa. Lääkäri tuli ajallaan. Toimintaohjeet ja jatkoseuranta 
olivat kattavat. Loppuyöstä pääsi pois.

Anonyymi         Taitava, osaava, kärsivällinen ja palveluhenkinen henkilökunta.

Liite 3. Asiakas- ja potilaspalautetta eSairaala-tietokannasta
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Mark Sallmen       
Lääkäri oli tyly ja hyökkäävä. En päässyt ensimmäiselle vastaanotolle koska isäni oli juuri kuollut. Lääkäri suuttui 
minulle surussani.

Anonyymi       Todella nopeasti hoidettu sepelvaltimotaudin tukos minulla. Sydäninfarktin myötä tulleesta selvyys.

Anonyymi       Mieheni sairastuttua syöpään hän sai nopeasti hyvää hoitoa.

Hanna Kivinen     On ollut kyllä hyvää hoitoa olen tyytyväinen vaikka siitä on jo aikaa

Laura Kaukonen  11/2016
Pelokkaan, kolmannen lapsen synnyttäjän tukeminen ja ymmärtäminen oli kerrassaan mahtavaa. Kätilö ja 
kätilöopiskelija kuuntelivat synnyttäjän toiveet ja myös toteuttivat ne. Synnytys käynnistettiin 2vkoa yliajalla jolloin 
kokoarvio oli 4,4-4,6kg. Jos jo ennen arviota olin pelokas niin arvion kuultuani synnytys tuntui todella ahdistavalta. 
Kerroin kätilöille peloistani ja he ymmärsivät. Synnytys oli nopea, mutta ilman kätilöiden tsemppaamista en olisi siitä 
selvinnyt. Lähes 4,8kg vauvan synnytyksestä jäi hyvä mieli.

jenni salo          Vaasan keskussairaalassa saa erinomaista hoitoa molemmilla kotimaisilla kielillä

Anonyymi         Asiointi sujui hyvin, odotusaikaa oli jonkin verran. 

Anonyymi         Ihan ok, vaikka suomenkielen taso välttävä osalla lääkäreistä

Riikka          10/2016
Jonotusajat ovat liian pitkiä: vaikka vaiva olisi akuutti, voi odottamaan joutua jopa useita tunteja. Lääkärit vaikuttavat 
lounastavan yhtä aikaa. Huonompaan suuntaan mennään, mikäli laaja päivystys VKS:ssa päättyy.

pirkko hyttilä     Sydänosasto huippu

Ann-Cathrin Granqvist       
Kroonisen migreenin potilaana joudun joskus turvautumaan ensiapuun. Joskus ei olla ymmärretty miten kivuliasta 
kohtaus voi olla ja että minulla on neurologinen kirjoittama lääkesuositus aina mukanani, mutta silti pitää aina 
miettiä jotain muuta hoitoa... Joskus lääkäri tajuaa heti ja pääsen tiputukseen heti. On niin yksilöstä kiinni.

Anonyymi         2016
Päivystyksessä odotusaika suhteellisen pitkä. Kirurgian poliklinikalla ja röntgenissä, missä jouduin käymään 
useamman, kerran annetut ajat pitivät hyvin. Hoito oli hyvää, asiantuntevaa, hyvin suunniteltua, yksilöllistä ja 
sujuvaa. Lääkäri soitti pariin otteeseen kotiinkin ja kertoi rtg-kuvasta ja jatkohoidosta. Koko hoitoketju toimi hienosti. 
Niin lääkärit kuin hoitajatkin ystävällisiä.

Helmi          10/2016
Pitkät jonot päivystyksessä. Lapsenlapsi 10 kk joutui odottamaan 4 tuntia ennen kuin sai hoitoa. Akuuttia hoitoa tuli 
kylläkin. Hoitajat ovat ihan yksin kiireiden kanssa. 

Anonyymi         Pitkä jonotusaika viikonloppuna. 

Anonyymi         Pieni poikamme sai odottaa 4 tuntia hoitoa, mutta kun sitä sai oli hoito hyvää.

Mikko Latvala   Hyvä palvelu 

Andrei          9/2016
Se on silleen hyvässä paikassa kun on silleen keskustassa, mutta toisaalta voisi olla lähempää toria jos siellä järkeni 
mukaan sattuu enemmän kauheita juttuja kuin esim Laihialla tai Vaskiluodolla. Muuten on tosi sekaava että mihin 
pitää mennä jos on sanotaan jalka tosi kipee.

Anonyymi           Hyvä palvelu ja mukava henkilökunta
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Anonyymi          Todella ammattilaista apua!

Anonyymi       9/2016
Olin sairaalassa murtuneen nilkan vuoksi. Leikkaus sujui oikein hyvin ja pikaisesti. Hoito ja ruoka oli hyvää. Aluksi 
vain hieman hämmennyin joutuessani jakamaan huoneeni kolme mummelin kanssa, joista yksi oli dementikko. 
Vaikka olihan sen harhailuja ja omituisia höpinöitä ihan hauska kuunnella. Pissa-alustaa en suostunut yöllä 
käyttämään, sori vaan. Kyllä minä tahdon sen tippatelineeni kanssa vessaan, vaikka liikkuminen olikin sairaan 
kivuliasta. :D

Anonyymi          Lonkkaleikkaus onnistui täysin ,olen tyytyväinen leikkaustulokseen.

Anonyymi         Yhtä kokemusta lukuun ottamatta hyvää ja ystävällistä hoitoa olen saanut.

Anonyymi        Hyvää hoitoa

Anonyymi         8/2016
Lapseni kanssa käymme säännöllisesti lastenpolilla ja annetut ajat ovat aina pitäneet. Myös hoitajan että 
lääkäreiden toiminta on ollut asiallista ja kaikin puolin hyvää, Ei valittamista. 
Anonyymi        Loistava palvelu, iloinen henkilökunta

Anonyymi        8/2016
Hengitysvaikeuksien, kylkikipujen ja kuumeen vuoksi hakeuduin Vaasan sairaalan päivystykseen, sillä viikonlopusta 
johtuen YTHS, jota normaalisti käyttäisin oli suljettuna. Lääkärille pääsy kesti yli 2 tuntia, minkä jälkeen lääkäri 
diagnosoi minulle minuun koskematta vain virusperäisen �unssan. Kalliita kokeita ei kuulemma turhaan 
kannattanut tehdä. Hoidoksi sain Buranaa. Kivut kuitenkin jatkuivat entistä voimakkaampina, joten maanantaina oli 
pakko hakeutua YTHS:ään. Siellä minulle tehtiin kaikki kokeet ja lopulta todettiin, että minulla on keuhkokuume ja 
keuhkolihaksen repeymä. Paha maku jäi siitä, että lääkäri diagnosoi minut ilman minua tutkimatta, se on tietysti 
ymmärrettävää, ettei aina syytä kivuille löydy, mutta asiakas tulisi kuitenkin aina parhaalla mahdollisella tavalla 
tutkia! 

Anonyymi  7/2016
Vaasassa asuessani onnistuin kaatuessani murtaa nilkkani kahdesta kohtaa. Leikkaus sujui hyvin ja minusta 
pidettiin hyvää huolta, vaikka jouduinkin mummo-osastolle lepäämään. Jalka on parantunut ja nilkkaan jätetyt 
metallituet ei ole aiheuttanut ongelmia nilkassani, muutoin kuin kevyenä kosketusherkkyytenä






