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Kuva 1. Erva-alueen tarkastuslautakunnat avustavine virkamiehineen osallistuivat yhteistyöseminaariin Satakunnan 
keskussairaalassa 13.3.2018.

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO

Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline valtuuston 
päättämän toiminnan seuraamiseen. Arvioinnissa 
nostetaan esiin havaintoja ja annetaan rakentavia 
ehdotuksia, joilla pyritään toiminnanohjauksen, tehok-
kuuden ja laadun edistämiseen. Lautakunnan tehtävä on 
tarkastella tavoitteiden täyttymistä ja tarkoituksenmu-
kaisuutta koko organisaatiossa, eri toimialoilla ja 
vastuualueilla, toiminnoissa, säännöissä ja prosesseissa. 
Keskeisiä arvioinnin kohteita lautakunnan työssä ovat

 tavoitetoteuma 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 2017. 
Lautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhty-
mässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksel-
lisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 

nojalla lautakunnan tulee arvioida talouden tasapaino-
tuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos sairaanhoitopiirin 
taseessa on kattamatonta alijäämää sekä  valvoa sidon-
naisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja 
saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

puheenjohtaja  Kjell Heir 
   (Gunilla Jusslin)
varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist 
   (Gudrun Eklöv)
jäsen   Christian Pundars 
   (Rune Rönn)
jäsen   Jan Ray 
   (Maria Palm)
jäsen   Ulla-Maj Salin  
   (Marcus Suojoki)
jäsen   Ulla Salmenheimo-West
   (Olli Aalto)
jäsen   Kristina Vesterback 
   (Anna-Lena Kronqvist)

Tarkastuslautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat vaki-
tuiset jäsenet (henkilökohtaisine varajäsenineen):

JHTT Jari Lindholm on toiminut lautakunnan valmisteli-
jana ja sihteerinä. Tarkastuslautakunta on pitänyt 
tarkastusvuoden aikana yhdeksän kokousta. Lautakunta 
piti syyskuussa 2017 yhteisen työkokouksen edellisen 
kauden (2013-2016) tarkastuslautakunnan kanssa, ja 
maaliskuussa 2018 se osallistui yhteistyöseminaariin 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien 
tarkastuslautakuntien kanssa. Lakisääteisen tilintarkas-
tuksen on hoitanut Oy BDO Audiator Ab, vastuullisena 
tilintarkastajana HT, JHT Anders Lidman.
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Kuva: Jouko Keto

2.

2.  ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN JA PAINOPISTEET

� Ks. lähemmin liite 1 tarkastuslautakunnan kommentteineen. 
2 Ks. lähemmin https://www.vaasankeskussairaala.�/vaasan-sairaanhoitopiiri/paatoksenteko2/sidonnaisuudet/kooste-sidonnaisuusilmoituksista/

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan seurannut 
kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen päätöksiä ja 
pöytäkirjoja sekä käyttänyt arvioinnin tukena Vshp:n 
taloussuunnitelmaa 2017-2019, tilinpäätöstä, laatu- ja 
henkilöstöraporttia vuodelta 2017, VKS-ohjelman 
väliarviota ja päivitystarpeen arviota, asiakaspalautteen 
kehittymistä, kansallisten vertailujen tuloksia, ulkoisen 
tilintarkastajan raportteja ja saatavissa olevia auditointi-
raportteja.

Kokouksissaan tarkastuslautakunta on kuullut muun 
muassa piirin ja sairaalan johtoryhmiä sekä tulosyksiköi-
den esimiehiä. Kauden 2017-2018 aikana on huomioitu 
erityisesti seuraavat osa-alueet:

■ maakuntauudistuksen valmistelu ja 
 sote-uudistuksen tilanne, VKS 2025 ja tuotanto
■ sisäisen tarkastuksen uusi rakenne Vshp:ssä 
 sekä turvallisuus- ja riskienhallintaprosessit
■ medisiinisen vastuualueen tavoitteet ja toiminta 2017
■ sairaalan laatu- ja Lean-perusteisten toiminnallisten 
 ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

■ henkilöstöstrategia 2017-2018, HR-yksikön 
 tukitoiminnot ja toimintatavoitteet 2017 
 sekä HR-raportointijärjestelmä
■ lasten vastuualue: keskeiset tulokset vuonna 2017
■ psykiatrian vastuualueen toiminnalliset ja 
 taloudelliset tavoitteet
■ kansallisten vertailutilastojen analyysi 2017
■ asiakas- ja kuntapalaute sekä muu 
 kansallinen vertailutieto
■ hallituksen valtuustolle antamien vuoden 
 2016 arviointikertomusta koskevien vastausten
 seuranta.� 

Kesällä ja syksyllä 2017 lautakunta on huolehtinut 
selvityksiä ja rekistereitä koskevan järjestelmän valmiste-
lusta2 sekä merkinnyt tiedoksi Vshp:n omistajaohjausta 
koskevat uudet ohjeet. 
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Sairaanhoitopiirin VKS 2025  -tulevaisuusohjelman 
mukaan VKS:n toimintaa ohjaavat yhteiset perusarvot: 
toiminnan asiakaslähtöisyys, tehokkuus ja sote-
yhteensopivuus.

 
3.  STRATEGIAN MUKAISET PRIORISOINNIT JA 

OLENNAISET TAPAHTUMAT 2017

Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan Vshp saavutti 
erinomaisia tuloksia lähestyen VKS 2025-ohjelman 
tavoitteita. Lautakunta tulkitsee ohjelman piirin 
strategiseksi johtotähdeksi. Alla luvuissa 13-14 olevien 
numeroiden ja vertailulukujen perusteella piiri onnistui 
saamaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä niin, 
ettei asiakastyytyväisyyttä tai muita tärkeitä toimintoja 
vaarannettu.

Terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki uudistettiin 
viime vuoden aikana, eikä VKS saanut laajan päivystyksen 
sairaalan asemaa kovasta taistelusta huolimatta.  Lakia 
täydennettiin vuoden aikana muun muassa päivystystoi-
mintaa koskevilla asetuksilla. Laajin erikoisalapäivystys 
järjestetään 12:ssa ympärivuorokautisen laajan yhteis-
päivystyksen yksikössä, joista viisi on myös kaikkein 
vaativinta hoitoa antavia yliopistollisia sairaaloita. Laajan 
päivystyksen yksikössä on oltava päivystys ja sosiaali-
päivystys vähintään kymmenellä eri erikoisalalla. Muut 
keskussairaalat, kuten VKS, jatkavat yhteispäivystystä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa ja 
järjestävät myös sosiaalipäivystyksen.
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Nämnden noterar med tillfredsställelse och med sikte på framtiden att man fr.o.m. januari 2018 månatli-
gen anordnar för personalen infotillfällen enligt nedan för att sporra alla VCS-medarbetarnas kreativitet 
och möjligheter att tillsammans utveckla VCS till landets bästa centralsjukhus. 

Nämä keskussairaalat säilyttävät ympärivuorokauti-
sen päivystyksen tavallisimmin tarvittavilla eri-
koisaloilla. Kunkin viidestä erityisvastuualueesta 
tulee sopia keskussairaaloidensa yksityiskohtaisesta 
työnjaosta. Ilahduttavaa on, etteivät päivystysmää-
räykset näyttäisi rajoittavan VKS:n toimintaa merkit-
tävässä määrin. TYKSin erityisvastuualueen työnjaos-
ta käytyjen neuvotteluiden myötä VKS:n on tarvinnut 
tähän saakka luopua vain muutamista, määrältään 
melko vähäisistä leikkaushoidoista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun annet-
tiin viime vuonna lisäaikaa vuoden verran. Voimassa 
olevan aikataulun mukaan maakunta ottaa vastuul-
leen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
järjestämisen 1.1.2020. Vshp on yhdessä Pohjanmaan 
liiton ja kuntien kanssa tehnyt laajoja selvityksiä sekä 
valmistellut muun muassa alueellisten tukitoiminto-
jen yhtiöittämistä. Erva-perusteinen� ict-toiminta 
alkoi 1.1.2017⁴. On kuitenkin odotettavissa, että 
talous- ja henkilöstöhallintoon sekä ict-palveluihin 
tulee suuria rakennemuutoksia, kun kansalliset 
palvelukeskukset ottavat osavastuun näistä osa-
alueista.

TYKSin erityisvastuualueella on laadittu selvitys 
Länsirannikon yliopistosairaalan perustamisesta. Tarkoi-
tuksena on löytää malli, jossa Varsinais-Suomen, 
Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat voisivat tulevai-
suudessa yhdessä tarjota yliopistotasoisia palveluita 
länsirannikolla. Länsirannikon yliopistosairaalan haas-
teet koskevat hallintoa ja maakuntien päätösvaltaa eikä 
selvityksessä pystytty löytämään hallintomallia, joka  
voitaisiin toteuttaa nykyisen lainsäädännön tai valmis-
teilla olevan maakunta- ja sote-lainsäädännön puitteissa. 
Poliittisesti on mahdotonta organisoida toiminta maa-
kunnan omistaman liikelaitoksen muodossa, sillä ylin 
päätösvalta olisi silloin viime kädessä isäntämaakunnan 
maakuntavaltuustolla. Maakunnat haluavat hallita 
omassa maakunnassa tuotettavaa erikoissairaanhoitoa 
ja myös sen aiheuttamia kuluja⁵.

Lautakunta toteaa tyytyväisenä, että henkilöstölle on 
tammikuusta 2018 lähtien järjestetty kuukausittain 
tiedotustilaisuuksia, joilla halutaan kannustaa VKS:n 
työntekijöitä luovuuteen ja miettimään mahdollisuuksia 
kehittää yhdessä VKS:sta maan paras keskussairaala.

3 Erva = erityisvastuualue. Eräät erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli piirirajojen, eli yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden, niin 
sanottujen miljoonapiirien pohjalta. Erityisvastuualueet ja niihin kuuluvat sairaanhoitopiirit määrätään valtioneuvoston asetuksella.
4 Vshp ulkoisti itc-toimintansa MedBit Oy:lle, nykyisin 2M-IT Oy. Vshp:llä on 7,62 % osakkeista ja muita suuria osakkaita ovat Varsinais-
Suomen shp. ja Satakunnan shp.
5 Ks. lähemmin https://tiedostot/forvaltning_hallinto/styrelseprotokoll/2018/st01_2201vastkusten_utredning.pdf
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4.

⁶ Katso lähemmin Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjanmaa, THL:n asiantuntija-arvio keväältä 2018, raportti 24/2018 
http://www.julkari.�/bitstream/handle/10024/136036/Pohjanmaa%20asiantuntija-arvio%20-
%20simulaatioharjoitus%20keva%cc%88t%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y  Valtiovarainministeriön laskelman (18.5.2017) mukaan 
Pohjanmaan sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon rahoituksen taso vuonna 2017 oli 3 233 euroa asukasta 
kohden eikä se tule sote-uudistuksen seurauksena muuttumaan olennaisesti.
Vuoteen 2017 verrattuna muutoksena tulisi siirtymäkauden jälkeen olemaan vain yhden euron vähennys asukasta kohden. Vrt. myös Varsinais-
Suomen muutos -103 euroa/asukas ja Satakunnan -72 euroa/asukas.

Foto: Jouko Keto

4. KESKITETTY KANSALLINEN TILANNEANALYYSI VALMISTEILLA 
OLEVAA MAAKUNTAUUDISTUSTA AJATELLEN

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on maaliskuussa 
2018 julkaissut kansalliset asiantuntija-arviot (ns. 
simulointiharjoitukset) eri maakuntien valmiudesta 
maakuntauudistusta ajatellen⁶.  Pohjanmaan arviossa on 
myös analysoitu sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä 
erikoissairaanhoidon laatua ja vaikuttavuutta, asiakasläh-
töisyyttä ja yhdenvertaisuutta ym. Vshp:n erikoissairaan-
hoito on saanut arviossa hyvät/erinomaiset arvosanat, 
mutta on kuitenkin huomioitava, että osa luvuista ovat 
vuodelta 2015 ja että kokonaisarvioinnissa on puutteen-
sa. Vertailutilastoista lähemmin luvussa 14.

Suoraan arviosta on otettu seuraavat seitsemän yhteenve-
tokohtaa, jotka koskevat Vshp:n nykytilannetta, toimin-
nan visioita ja valtion tulevaa rahoitusta:

1) Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan maakun-
nan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen taso säilyy 
sote-uudistuksen siirtymäajan jälkeen jotakuinkin 
ennallaan⁷. Väestön kielellisten oikeuksien turvaaminen ja 
kulttuurisensitiivisten palvelujen tarjoaminen ovat sote-
uudistuksen haasteita, sillä Pohjanmaa on Manner-
Suomen ainoa maakunta, jonka enemmistökieli on ruotsi. 
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8 Hallitus on 2/2018 pehmentänyt esitystään erikoissairaanhoidon keskittämisestä.  Anestesiaa vaativat kiireettömät leikkaukset voitaisiin 
tulevaisuudessa tehdä sairaalassa, joka on 30 minuutin etäisyydellä lähimmästä ympärivuorokautisesti päivystävästä sairaalasta. Jos 
eduskunta hyväksyy lakipykälän myöhemmin keväällä, Malmin sairaalan päiväkirurgiselle toiminnalle avautuu jälleen tilaisuus. Vshp:n on 
siinä tapauksessa ensin hyväksyttävä järjestely.

Lisäksi asukkaista verrattain suuri osuus on ulkomaalais-
taustaisia.

2) Maakunnan väestön terveydentila on yleisellä sairasta-
vuuden mittarilla mitattuna maan parhaita.

3) Maakunnan somaattisen erikoissairaanhoidon netto-
käyttökustannukset olivat 1 145 euroa asukasta kohden 
eli maan keskitasoa. Kustannus-indeksi oli kuitenkin 
maakuntien ylimmässä tertiilissä, 106,6. Erikoissai-
raanhoidossa aiemmin raportoidut tuottavuusongelmat  
Vaasan sairaanhoitopiirissä ovat seurantatietojen valossa 
väistymässä.

4) Vaasassa päivystyskäyntien määrä on koko maan 
alimmassa kolmanneksessa ja hoitojaksot alkavat 
keskimääräistä harvemmin suunnittelemattomina. Eri-
koissairaanhoitoa yli puoli vuotta odottaneita on maa-
kunnassa vähiten koko maassa.

5) Tarkasteltujen laatumääreiden osalta erikoissairaan-
hoidon tulokset ovat maan parhaimmistoa.

6) Vaasan keskussairaalassa on viime vuosina tehty 
voimakkaita talouden ja tuotannon sopeuttamistoimen-
piteitä. Sekä kuntien tekemät omat sopeutustoimet että 

sairaanhoitopiirin toimeenpanema säästöohjelma ovat 
laskeneet sote-kustannuksia vuodesta 2015 eteenpäin.

Väestön ruotsinkielisyyden, vieraskielisyyden ja saaristo-
laisuuden huomioiminen kustannusvertailuissa ja 
maakuntien rahoitusmallissa ovat Pohjanmaan vertailu-
tulosten ja rahoitusosuuden kannalta merkittäviä 
tekijöitä.

7) Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työn-
jaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä, joka tuli 
voimaan vuoden 2018 alusta, keskittää vaativaa erikois-
sairaanhoitoa viiteen yliopistolliseen keskussairaalaan ja 
seitsemään keskussairaalaan. Vaasan keskussairaala ei 
kuulu mainittuihin keskussairaaloihin. Asetuksen mu-
kaan Vaasassa järjestetään jatkossa ympärivuorokauti-
nen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
yhteispäivystys, joka sisältää tavallisimmin tarvittavien 
erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen sekä 
tarpeen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen. 
Sairaaloiden uusi työnjako on herättänyt huolta ruotsin-
kielisen väestön äidinkielisistä palveluista sekä mahdolli-
suuksista rekrytoida ja ylläpitää tarvittavaa erikois-
sairaanhoidon osaajakuntaa⁸
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Foto: Jouko Keto

5.

Kuva: Jouko Keto

Alla sitovat tavoitteet mittareineen tai kehitystoimenpiteineen vuonna 2017 arvioinnin perustaksi:

5.  VALTUUSTOA JA HALLITUSTA SITOVIEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTUMISEN ARVIOINTI



12 Foto: Jouko Keto

Tavoitetoteuma                     TOTEUTUI 53 % (16),       OSITTAIN 27 % (8),        EI TOTEUTUNUT 20 % (6)
2017 (%) 
Tavoitetoteuma   Asiakas            Prosessit  Henkilöstö/Oppiminen/                           Talous
tavoitenäkökulman                         Uudistuminen 
 mukaan 2017 (%)              67 %      33 % 67 %     11 %     22 %      17 %     33 %      50 %      50 %     33 %    17 %

Tavoitteiden toteutumisprosentti 2017 kaikkien sitovien mittareiden osalta (suluissa mittarimäärä) käy ilmi alta. 
Prosenttiluvut on ilmoitettu myös näkökulman mukaan jaoteltuna:

Lautakunta suhtautuu erittäin kriittisesti tavoitetason asteittaiseen alentamiseen, kun tavoitetasoa ei ole edeltävinä vuosina 
saavutettu esim. kehityskeskusteluiden tai hoitoisuuden suhteen.  Samanlainen "alennetaan rimaa" -ilmiö tulee esiin, kun 
konkreettisten sitovien tavoitteiden kuten (vuonna 2015) Tuottavuudessa olemme maan keskussairaaloiden joukossa 
vähintään sijalla 10/15 sijaan asetetaan tavoite siitä, että Sairaalan tuotantopro�ilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin 
tehdään vuosittain (vuosina 2016-2017).   Lautakunta kysyykin, onko tällainen ilman tavoitetasoa tai mittaria tehtävä 
vertailu ylipäätänsä relevantti. Voiko tällä olla yhteyttä alla olevaan vertailuun, josta käy ilmi, että toteutuneiden tavoitteiden 
%-osuus on laskenut?

Alla tavoitetoteuma liikennevaloin merkittyinä sekä tavoitteiden toteutumisprosentti kokonaisuudessaan/osa-alueittain

Jos tavoitetoteuman kehitystä tarkastellaan joidenkin 
vuosien ajalta, saadaan seuraavanlainen taulukko, vaikka 
on toki huomioitava, että osa sitovista tavoitteista on 
aivan uusia tai täysin muuttuneita.  Alla pilkotaan yllä oleva 
VKS:n tavoitetoteutumakuva erillisiin tulostaulukoihin 

näkökulman mukaan. Tarkastuslautakunnan kommentit ovat 
myös mukana.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2017 
tavoiteperspektiivin mukaisesti:
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TAVOITTEET  MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)
     ■ Potilas-/asiakastyytyväisyys > 4,50 (asteikoilla 1–5) (V)
     ■ Kunta-asiakastyytyväisyys > 3,5  (asteikoilla 1–5) (V)
     ■ Asiakasraadin julkilausumia neljä (H)
     ■ Kokemusasiantuntijatoimeksiantoja jokaisella palvelualueella (H)
     ■ Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa (V)
     ■ Ajantasaiset jonotiedot ja odotusajat löytyvät verkkosivuilta (V)
     ■ Asiakaspalveluvastaavat toteuttavat vähintään kolme interventiota (H)
     ■ Yli 95 % suosittelee VKS:aa hoitopaikkana (V)
     ■ NPS-indeksin käyttöönotto (V)

Tarkastuslautakunnan kommentit:

⁹ Palautteiden määrä väheni hieman, 4797:stä (2016) 4646:een (2017). Asiakastyytyväisyys oli vuoteen 2016 verrattuna tarkalleen samalla 
tasolla eli 4,7. Ei-sitovaksi osatavoitteeksi asetettiin, että yksiköt saavat vuosittain vähintään 100 palautetta, mutta pienten yksiköiden oli vaikea 
saavuttaa tavoitetta. Pienet yksiköt ja yhteistyöyksiköt eivät täytä 100 palautteen tavoitetta. Kysely ei ole tarkoituksenmukainen pienissä 
yksiköissä, erityistyöntekijöiden keskuudessa ja yksiköissä, joissa on paljon sarjahoitokäyntejä. Yhteensä 22 yksikköä sai yli 90 vastausta 
kyselyyn.
�⁰ Vrt. myös hallitukselle 22.1.2018 raportoitua VKS-väliarviota ja 2025-ohjelman päivittämistarpeen arviointia: "Kokemusasiantuntijoita on 
koulutettu ja perehdytetty, mutta toistaiseksi ei ole saatu osaksi toimintaa.”
11  Katso vielä VKS-väliarviota ja 2025-ohjelman päivitystarpeen arviointiraporttia, jossa todetaan, että jonotilanteeseen on kehitetty 
reaaliaikaista sovellusta, käyttöönotto tapahtuu 2018.

5.1. ASIAKASNÄKÖKULMA

Potilas-/asiakastyytyväisyyden arvosana 4,7 on erinomainen, kuten aina ennenkin.  Korkea vastausprosentti on 
laadukkaan arvion tae⁹. Todetaan myös, että 22 viime vuonna saatua palautevastausta johti kehittämistoimiin, mm. 
toimintatapojen/-käytäntöjen, tiedottamisen sekä tietoteknisten laitteiden ja järjestelmien parantamiseen. Viime 
vuosina on vakioitu ja vähennetty asiakkaille osoitettujen kysymysten määrää. Tämä on voinut vaikuttaa hieman 
kokonaisarviointia koskevan luvun vertailukelpoisuuteen eri vuosina.   

Kuntien tyytyväisyys sai arvosanan 3,75. Arvosana lienee paras koko mittaushistorian aikana.  Tyytyväisyyteen on 
luultavasti vaikuttanut maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä intensiivinen yhteistyö ja kuntalaskutuksen säästöt.

Asiakasraadin tavoite oli antaa neljä julkilausumaa vuoden aikana.
Ensimmäisen asiakasraadin toimikausi päättyi vuonna 2016. Uusi asiakasraati aloitti toimintansa 12.4.2017 ja ehti 
antaa neljä virallista julkilausumaa vuoden aikana. Asiakasraadin käsittelemät tärkeät käytännön kysymykset ovat 
koskeneet mm. palvelun sujuvuutta, digitalisaatiota, puhelinneuvontapistettä, potilasturvallisuutta, pysäköintion-
gelmia sekä muita käytännöllisiä seikkoja, joilla on haluttu tukea VKS:n päätöksentekoa ja kehitystä.   

Tavoite Kokemusasiantuntijatoimeksiantoja jokaisella palvelualueella saavutettiin tilinpäätöksen raportoin-
nin mukaan osittain.  Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on vain lyhyt maininta psykiatrian vastuualueen  kokemusasian-
tuntijatoiminnasta: Kokemusasiantuntijoita hyödynnettiin viidessä yksikössä kahdestatoista toiminnan kehittämi-
seen. Lautakunta toteaa, että hallitusta sitovasta tavoitteesta on raportoitu puutteellisesti�⁰.  Jos sitovia tavoitteita ei 
saavuteta,  syyt siihen on aina esitettävä.  

Tavoite Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa toteutui 
tilinpäätöksen mukaan seuraavasti:"Hoidon tarpeen arviointi yli keskitason ja hoitoon pääsy on alle". Kun 
tilannetta analysoidaan viimeisimpien tietojen perusteella (31.12.2017), tilanne on tyydyttävä muutamia erikoisalo-
ja lukuun ottamatta. Kirurgiassa on perinteisesti ollut pidemmät odotusajat hoitoon, erityisesti gastroenterologias-
sa. Jonoanalyyseissä on kuitenkin huomioitava odotusaikojen vaihtelut ja jonossa olevien potilaiden määrä. Tilanne 
on yleisesti ottaen hallinnassa.  

Tavoite Ajantasaiset jonotiedot ja odotusajat löytyvät verkkosivuilta oli uusi tavoite, ja vuoden 2017 talousar-
viossa tavoitteena oli, että "jonotiedot ja odotusajat ovat selkeästi nähtävillä asiakkaille verkkosivuilla". 
Verkkosivujen tiedot hoidon saatavuudesta ovat kuitenkin jo vuosia olleet nykyisessä muodossaan ja tavoitteen 
olisikin pitänyt koskea jonoseurannan reaaliaikaisen järjestelmän rakentamista. Useilla sairaanhoitopiireillä on jo nyt 
reaaliaikaiset järjestelmät käytössä. Tämä tavoite toteutuu kuitenkin vasta vuonna 2018��. Huhtikuussa 2018 
verkkosivujen jonotiedot oli päivitetty 31.12.2017 eivätkä ne sisältäneet tietoja psykiatriasta. Lautakunta katsoo, 
että tavoitteen muotoilu ja tavoitetaso on määriteltävä selkeämmin, kun pyritään parantamaan jo olemassa olevia 
järjestelmiä.   
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5.2. PROSESSIT: 

Tarkastuslautakunnan kommentit:

Tavoite Asiakaspalveluvastaavat toteuttavat vähintään kolme interventiota oli uusi tavoite vuonna 2017. Viime 
vuonna toteutettiin yksi interventio, mutta tilinpäätöksen missään kohdassa ei kerrota missä ja miten. Lautakunta 
toteaa, että hallituksen on tiukennettava kaikkien sitovien tavoitteiden seurantaa ja raportointia ja siten näytettävä 
hyvää esimerkkiä koko VKS:lle siitä, miten toimivalla sisäisellä valvonnalla voidaan turvata tavoitteiden toteutuminen 
toimintavuoden aikana.     

 Tavoite Yli 95 % suosittelee VKS:aa hoitopaikkana oli uusi tavoite. 
Yhteensä 1 792 asiakkaasta kokonaiset 97,4 % suositteli VKS:aa hoitopaikkana. Tulos on loistava.  

Tavoite NPS-indeksin käyttöönotto oli myös uusi, ja indeksi on oikeastaan korvaava menetelmä yllä olevan 
suositusasteen mittaamiseen.  

TAVOITTEET MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)
  ■ Maakunnan pääprosessit on määritelty (V)
  ■ TYKSin osuus yliopistosairaaloiden ostopalveluista nousee (H)
  ■ Poliklinikoiden yhdistymistä on edistetty (H)
  ■ 25 % yksiköistä käyttää Lean-menetelmää  (H)
  ■ Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta (V)
  ■ Www-sivuilta löytyy 1 potilaspolku, intrasta 5 polkua
  ■ Kaikki pääprosessit on päivitetty (8 kpl)
  ■ Seurantatauluilta löytyy tärkeimpien prosessien ydinmittarit ja prosessit. (H)
  ■ Laatu- ja potilasturvallisuusraportti käsitelty (H)
  ■ Sote-talon suunnitteluvaihe on valmis (V)

Tavoite Maakunnan pääprosessit määritelty on saavutettu osittain, sillä maakunnan prosessit ovat vasta 
hahmottumassa  ja valmistelun määräaikaa pidennettiin.   

Tavoite TYKSin osuus yliopistosairaaloiden ostopalveluista nousee  toteutui jälleen hyvin.  Kasvua vuodesta 
2016 vuoteen 2017 oli 19 % (1,6 M€). TYKSin osuus oli jo 42 % kaikista yliopistosairaaloista ostetuista palveluista. Ilah-
duttavaa oli, että yliopistosairaaloiden ostopalvelut supistuivat 4,2 %  vuoteen 2016 verrattuna (vuoden 2017 tilin-
päätökseen verrattuna yhteensä - 5,4 %). Kyseessä on kauan odotettu käännekohta ostopalveluiden kasvussa.   

Tavoite Poliklinikoiden yhdistymistä edistetty  saavutettiin tilinpäätöksen mukaan, kun poliklinikoiden yhdisty-
mistä edistää yhteinen osastonhoitaja H-talon suunnittelussa. Lautakunnan mielestä tavoite on tärkeä, mutta sen 
mittaaminen on erittäin vaikeaa ja se lienee oikeastaan osa suurempaa suunnitteluprosessia. Hyvä tavoite edellyttää 
aina tarkkaa mitattavuutta optimaalisen ohjattavuuden saavuttamiseksi. 

Tavoite 25 % yksiköistä käyttää Lean-menetelmää  saavutettiin nyt selvästi, sillä 42 % kaikista yksiköistä oli vuoden 
2017 loppuun mennessä (=kaikkien Lean-vuosien aikana) käyttänyt menetelmää��. Vuoden 2016 arviointikertomuk-
sessa esitetty lautakunnan toive kaikkien Lean-projektien raportoimisesta laaturaportissa on nyt täytetty (katso 
VKS:n laaturaportti 2017). Tavoite on jo useana vuonna asetettu 25 prosenttiin ja lautakunta pohtiikin, eikö tavoite-
tasoa pitäisi nyt reilusti nostaa.    

Tavoitetta Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta ei saavutettu, vaan luku on tilinpäätöksen 
mukaan 1 %. Ongelmaa ei ole vielä ratkaistu.  

Tavoite Www-sivuilta löytyy yksi potilaspolku, intrasta viisi polkua raportoidaan saavutetuksi. Lautakunta 
toteaa kuitenkin, että suomenkielisillä verkkosivuilla on viisi hoitopolkua, mutta ruotsinkielisillä vain kolme.   

Tavoite Kaikki pääprosessit on päivitetty jäi saavuttamatta. Tarkemmat tiedot saavutetusta tavoitetasosta 
puuttuvat. Ainoastaan avohoidon palvelualue raportoi tilinpäätöksen s. 31, että pääprosessit on päivitetty, ja 
erikoisalojen yksittäisiä prosesseja päivitetään jatkuvasti.  

Tavoite Seurantatauluilta löytyy tärkeimpien prosessien ydinmittarit ja prosessit jäi tilinpäätöksen mukaan 
saavuttamatta.  Tilinpäätöksessä ei kuitenkaan anneta mitään muuta tietoa asiasta.  

�� Kumulatiivisen kehityksen suuntaus on ollut vuosien aikana myönteinen:  vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan 20 % yksiköistä (18 yksikköä 91:stä) 
oli käyttänyt Lean-menetelmää ja vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan luku oli 27 %.
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Kuva: Jouko Keto

Tavoite Laatu- ja potilasturvallisuusraportti on käsitelty saavutettiin tilinpäätöksen mukaan. Lautakunta on 
pannut merkille ajallisen omituisuuden. Oikeastaan tämä pitäisi tulkita niin, että hallitus on jo tilinpäätöksen 
julkaisun yhteydessä tai sitä ennen merkinnyt vuoden 2017 raportin tiedoksi ja hyväksynyt sen virallisesti. Mutta 
laatu- ja potilasturvallisuusraportti valmistuu vasta keväällä, niin että se annetaan hallitukselle tiedoksi aikaisintaan 
maalis-huhtikuun vaihteessa. Vuoden 2017 raportti annetaan hallitukselle tiedoksi 16.4.2018 ja vuoden 2016 
raportti annettiin hallitukselle tiedoksi 27.3.2017.
Raportilla pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä ja tuottamaan potilaille, henkilöstölle ja omaisille tietoa palvelujen 
laadusta ja kehitystyöstä keskussairaalassa. Laaturaportin hyväksyy sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä, ja se 
annetaan VKS:n hallitukselle tiedoksi.  Lautakunta ihmetteleekin, miltä osin käytännön voidaan katsoa muodosta-
van hallitusta sitovan tavoitteen. Lautakunta toteaa myös, että luvattu läpinäkyvyys ei ole toteutunut, sillä laatura-
porttia ei ole julkaistu piirin kotisivuilla tai hallituksen asiakirjojen liitteenä.   

Tavoite Sote-talon suunnitteluvaihe on valmis onnistui aivan suunnitelmien mukaisesti, ja rakennushank-
keen toteuttaminen on yksi VKS 2025 -ohjelman kulmakivistä��.  

13 Vuodenvaihteessa perustettu H-uudisrakennuksen  allianssi sai työnimen Bothnia High 5, joka kuvastaa yhteistyötä ja kannustavaa ilmapiiriä. 
Vuonna 2018 laaditaan toteuttamissuunnitelma ja vahvistetaan kustannustavoite toteuttamisvaiheen sopimuksen solmimista varten. Rakennus 
on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alkupuolella.
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5.3.  HENKILÖSTÖ/ OPPIMINEN JA UUDISTUMINEN 

MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)
■ Työyksikön suosittelumittarissa vastaus-% saadaan nostettua yli 80 %:n ja 
 yli 90 % vastaajista suosittelee yksikköään (V)
■ 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 %:sesti (H)
■ 70 % on käynyt kehityskeskustelussa  (H)

TAVOITTEET

Tavoite Työyksikön suosittelumittarissa vastaus-% saadaan nostettua yli 80 %:n ja yli 90 % vastaajista 
suosittelee yksikköään ei toteutunut toiveiden mukaisesti. Työyksikön suosittelumittarin vastausprosentti oli  
39, ja 78 % vastanneista suositteli omaa yksikköään. Vuoden 2017 tehostamis- ja säästöohjelmalla, joka koski pitkälti 
henkilöstömenojen supistuksia, oli varmaankin merkittävä vaikutus suositusmittauksen tuloksiin. Lautakunta 
toteaa kuitenkin, että VKS sai vuonna 2017 erikoistuvien lääkäreiden sairaalana hyvää kansallista palautetta, sillä 
nuoret lääkärit antoivat Vaasalle korkeat pisteet erikoistumispaikkakuntana. Sekä Vaasan terveyskeskus että VKS 
saivat täydet viisi tähteä, kun koulutuspaikkoja oli asetettu paremmuusjärjestykseen. VKS sai kaikista maamme 
sairaaloista parhaimmat pisteet�⁴.  

Tavoite Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimuksessa tulokset yli osallistuvien sairaaloiden keskiarvon 
jäi osittain saavuttamatta. Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutkimuksen tulokset jäivät hieman alle keskitason.   

Tavoite Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen toteutui suunnitellusti.   Vuoden 2017 koulutus-
suunnitelma sisältää selvät ja konkreettiset tavoitteet, ja seuranta tapahtuu Alman koulutusrekisterin avulla. 
Koulutuspäivien määrä laski vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna.   

Tavoite Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50 %/kk. Hoitoisuus/hoitaja oli yli optimialu-
een keskimäärin 54 %. Lautakunta toteaa, että kansallinen hoitoisuustavoite on jo kauan ollut 70 % ja olisi toivotta-
vaa vertailla tilannetta maamme muihin keskussairaaloihin. Vaihtelu VKS:n eri yksiköiden välillä on suurta, "heikoim-
massa" yksikössä hoitoisuus oli yli tai alle optimitason peräti 80 % kuukausista, jolloin hoitoisuus oli optimitasolla 
vain 20 % kuukausista�⁵.

Tarkastuslautakunnan kommentit:

14 Katso lähemmin Nuorten Lääkärien Yhdistys https://www.nly.�/tulokset 
15  Lähde: Laaturaportti 2017, s. 52–53.
16  Lähde: HR-yksikön s-posti lautakunnan sihteerille 3.4.2018.
17 Katso myös henkilöstöstrategia 2017–2018: Kehityskeskusteluita pidetään säännöllisesti. Työntekijällä on sekä oikeus että velvollisuus 
osallistua niihin. Jokaisessa yksikössä käydään myös ryhmäkeskustelu yksikön tavoitteista ja kehittämisehdotuksista.

Tavoite Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100-prosenttisesti. Keskusteluita (ns. ryhmäkeskuste-
luita) käytiin tilinpäätöksen mukaan 53 %:ssa (65 % vuonna 2016) yksiköistä, laskua on edellisvuodesta 12 %. 
Vuodesta 2016 lähtien on jokaisessa tulosyksikössä ollut tarkoitus käydä ryhmäkeskustelu, jossa käsitellään yksikölle 
asetetut tavoitteet ja saavutetut tulokset. Lautakunnan vastikään saaman tarkistetun tiedon mukaan  ryhmäkeskus-
telussa kävi vain 47 % henkilöstöstä�⁶.

Tavoite 70 % on käynyt kehityskeskustelussa. Henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun osallistui 66 % (edellis-
vuonna 71 %) henkilöstöstä. Yksi VKS:n strategisista tavoitteista on monipuolinen ja laaja kehityskeskustelukäytän-
tö. Kaikkien työntekijöiden edellytetään osallistuvan vuosittain henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun lähiesimie-
hensä kanssa (virke on vuoden 2016 henkilöstöraportista)�⁷. Tämä tavoite on kuitenkin epätasapainossa yllä olevan 
sitovan tavoitteen kanssa, jonka mukaan kehityskeskusteluun osallistuu 70 % henkilöstöstä. Lautakunta katsoo, että 
meneillään olevasta säästö-, tuottavuus- ja parannusohjelmasta huolimatta taikka ehkä juuri sen vuoksi, olisi erittäin 
tärkeää, että kaikki VKS:n työntekijät osallistetaan kehityskeskusteluissa tärkeään strategiseen muutostyöhön.
Lautakunnan mielestä kyse on ennen kaikkea johtamisesta. Tämä sanotaan selvästi voimassa olevassa henkilöstö-
strategiassa: Esimiehet johtavat muutostyötä yksiköissään. On tärkeää, että henkilöstö osallistuu muutostyöhön 
parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Lautakunnan mielestä HR-yksikön kirjalliset ohjeet siitä, että 
VKS:n yksiköt, joissa on yli 40 työntekijää, voivat poikkeuksellisesti pitää kehityskeskusteluita joka toinen vuosi, on 
henkilöstöstrategian kanssa hiukan ristiriidassa.   
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5.4. TALOUS

18 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017–2019: Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle asetetaan sitovuustasoksi oman tuotannon nettokulut, 
nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

TAVOITTEET

Tarkastuslautakunnan kommentit:

MITTARIT (suluissa sitovuus, V=valtuusto, H=hallitus)
■ Palkkamenot  ≤  talousarvion palkat  (V)
■  Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos  (V)
■ Sairaalan tuotantopro�ilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain (H)
■ I-,H- ja R-talot on poistettu käytöstä (V)
■ Huutoniemen ja muiden hallituksessa sovittujen kiinteistöjen myynnin valmistelu on 
 käynnissä (V)
■ Hoidon palveluyksikön avulla pystytään täyttämään hoitajien alle 5 kk kestävät sijaisuudet (H)

Tavoite Palkkamenot  ≤  talousarvion palkat  toteutui hyvin oman henkilöstön palkkojen osalta (yhteensä -1,5 
M€ ja -4,5 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna). Suurimmat säästöt saatiin hoitohenkilöstön palkoissa (-1,4 
M€) ja jälkikäteen voidaan todeta, että säästämisen kipuraja on palkoissa toistaiseksi saavutettu. Näiden säästöjen 
vastapainoksi on tuotava esiin, että ulkopuolisten lääkäreiden palkat, lääkäripalkkiot ja ostopalvelut (kuten aina 
ennenkin) ylittivät vuoden 2017 talousarvion kokonaiset 1,47 M€ (+6,4 % yli budjetin).Jos tavoitteeseen 
Palkkamenot ≤ talousarvion palkat  sisällytetään myös nämä ulkoiset palkkaryhmät, kaikkien budjetoitujen sisäis-
ten ja ulkoisten palkkaryhmien alitus oli minimaalinen, 22 024 €. Tukipalveluiden ajankohtainen hajauttami-
nen/yhtiöittäminen vaikuttaa vastaisuudessa palkkamenojen vertailuun.   

Tavoite Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos toteutui, kun huomioidaan hallituksen jäsenkunnille myöntämä 5 
M€:n vuosialennus ja että kalliin hoidon clearing laski entisestään jäsenkuntien maksuosuuksia.    

Tavoite Sairaalan tuotantopro�ilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain. Tuo-
tantopro�ilin vertaus muihin vastaaviin keskussairaaloihin on tilipäätöksen mukaan jälleen tehty. Lautakunta ei 
pysty arviossaan ottamaan kantaa siihen, mihin tällaisella sitovalla tavoitteella pyritään. Vertailemalla omaa 
sairaalaa 14 muuhun keskussairaalaan muutaman vuoden vanhan vertailumateriaalin avulla on haastavaa, jos 
tarkoituksena on päättää toiminnan kannalta strategisista linjauksista tai panna sairaalat paremmuusjärjestykseen. 
Lautakunta toteaa kuitenkin, että tavoiteasettelu jalostuu jatkossa Vshp:n valtuuston 19.3.2018 hyväksymän VKS 
2025  ohjelman väliarvion, päivittämisen ja konkreettisten strategisten mittareiden valinnan avulla.  

Tavoite  I-,H- ja R-talot on poistettu käytöstä toteutui osittain, kun kaksi kolmesta talosta on tyhjennetty.  
Oikeastaan liikennevalo voisi lautakunnan mukaan olla myös keltainen.   

Tavoite Huutoniemen ja muiden hallituksessa sovittujen kiinteistöjen myynnin valmistelu on käynnissä  
toteutui osittain.  Vanhojen, ehkä suojeltujenkin kiinteistöjen myynti on nykytilanteessa vaikeaa ja prosessit usein 
pitkällisiä. Oikeastaan tällaiset tavoitteet yksittäisten kiinteistöjen poistamisesta käytöstä tai myynnistä ovat 
osatavoitteita VKS:n keskeisessä tavoitteessa toteuttaa toimintaympäristö, joka on pitkälle tulevaisuuteen tarkoi-
tuksenmukainen, potilaslähtöinen, joustava, työympäristön kannalta terveellinen ja kokonaistaloudellinen. 
Lautakunta ehdottaa, että tässä kohtaa kehitettäisiin sen sijaan mittarit, jotka mittaavat kiinteistöpolitiikan 
vuosittaista ja pitkäaikaista vaikuttavuutta.   

Tavoite Hoidon palveluyksikön avulla pystytään täyttämään hoitajien alle 5 kk kestävät sijaisuudet toteutui 
noin 80-prosenttisesti.  Tulos on hyvä yksikölle, joka aloitti toimintansa oikeastaan vasta vuonna 2017. Yksikön 
avulla saavutettiin henkilöstökuluissa 1,6 M€:n säästöt.Alla kommentoidaan lyhyesti talous- ja toimintasuunnitel-
man 2017-2019 sitovien määrärahojen/tulojen toteutumista�⁸.
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19 Tavoitteet ”Www-sivuilta löytyy yksi potilaspolku, intrasta viisi polkua” ja ”Kaikki pääprosessit on päivitetty (8 kpl)”.

 Tavoite oman toiminnan nettokulut toteutui 1 %:n marginaalilla.  
  Tavoite nettorahoituskulut toteutui suurella marginaalilla. 
  Tavoite nettoinvestointimenot  toteutui suurella marginaalilla.  

Yhteenveto: Yllä mainitusta 30:stä sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta tavoitteesta saavutettiin kokonaan 16 
(53 %), kuutta ei saavutettu (20 %) ja kahdeksan saavutettiin osittain tai tyydyttävästi (27 %). Oikeastaan toiminta- ja 
taloussuunnitelma 2017-2019 ja tilinpäätös 2017 sisälsivät yhteensä 31 sitovaa tavoitetta, mutta tavoitetoteumasta 
raportoitaessa on kokonaan unohdettu tavoite  "Seurantatauluilta löytyvät tärkeimpien prosessien ydinmittarit ja 
prosessit" ja lisäksi kahden tavoitteen sitovuustasoa ei ole selitetty�⁹.

Sekä valtuustoa (mm. siirtoviivepäivät, yksiköiden suositusmittari) että hallitusta (mm. jatkuvan kehityksen keskustelu, 
kehityskeskustelu) sitovia tavoitteita jäi saavuttamatta. 

Lautakunta katsoo, että kokonaistulos on yleisesti katsoen täysin tyydyttävä huomioiden ennen kaikkea hoidon 
saatavuus, asiakastyytyväisyys, tuottavuuden kehitys ja positiivinen taloudellinen lopputulos. 

Tavoitetoteuma                     TOTEUTUI 53 % (16),       OSITTAIN 27 % (8),        EI TOTEUTUNUT 20 % (6)
2017 (%) 
Tavoitetoteuma   Asiakas            Prosessit              Henkilöstö/Oppiminen/                  Talous
tavoitenäkökulman                             Uudistuminen 
 mukaan 2017 (%)              67 %      33 %   67 %     11 %     22 %                17 %     33 %      50 %      50 %     33 %    17 %
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6.

Lautakunta odottaa, että myös palvelualuekohtaisista tavoitteista ja tavoitenäkökulmista tehdään yllä olevan mallin 
mukaisesti kooste tietoineen ja kommentteineen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Nyt tarkastuslautakunnalta 
puuttuvat yhtenäiset tiedot esimerkiksi keskeisten sitovien tavoitteiden toteutumisesta palvelualuetasolla. Vuoden 2017 
tilinpäätös sisältää kylläkin vastuu- ja palvelualuekohtaiset yleiset tekstiosat ja tuotantoperusteiset suoritemäärät, mutta 
entinen laaja raportointikäytäntö puuttuu.

VKS:n palvelut tuotetaan tällä kaksi vuotta sitten muodostetulla organisaatiomallilla:

6. PALVELUALUEIDEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 2017 
TAVOITEPERSPEKTIIVIN MUKAISESTI

Palvelualueiden keskeisen toiminnan ja tavoitteiden 
toteutumisen seuranta tehdään järjestelmällisesti kolme 
kertaa vuodessa. Lautakunta toteaa, että tavoitteiden ja 
keskeisten heikkouksien ja vahvuuksien keskitetty ja 
kokonaisvaltainen seuranta esitetään seuraavanlaisessa 
ruudukossa kaikilla palvelualueilla. Seurantaan-ruutuun 
merkittyjä asioita käsitellään säännöllisesti, kunnes 
palvelualueen johto on ratkaissut ongelman tai haasteen.

 Vaikka palvelualueiden tavoitteita ei ole kirjattu sitoviksi 
kuten yllä luvussa 5, jotkut sairaalakohtaisista tavoitteista 
on tulkittava myös sitoviksi tavoitteiksi. Se koskee lähinnä 
potilastyytyväisyyttä, hoidon saatavuutta ja palkkameno-
ja sekä kehityskeskusteluita.

Vielä vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelmas-
sa kerrotaan ja määritellään balanced scorecard -mallin 
mukaisesti palvelualueiden yhteiset tavoitteet. Vuosien 
2017-2019 talous- ja toimintasuunnitelmasta nämä 
tavoitteet on poistettu ja kooste tavoitetoteumasta 

puuttuu, jolloin niiden arvioiminen ja niistä raportoiminen 
jää tästä kertomuksesta kokonaan pois. Lautakunta on 
kuullut yksiköiden johtajilta, että palvelualuekohtaiset 
mittarit ja tavoitteet on jätetty erehdyksessä pois vuoden 
2017 talousarviosta.
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Kuva: Jouko Keto
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7.  PALAUTE

7.
7.1 Asiakas-/potilaspalaute

VKS:n asiakas-/potilaspalaute on aina ollut hyvä, ja se 
muodostaa yhden lautakunnan pakollisista keskeisistä 
arviointikohteista. Viime vuonna palautteita tuli 
yhteensä 4646 (vrt. 4797 vuonna 2016). Alla oleva 
taulukko on VKS:n laaturaportista 2017 ja valaisee hyvin 
suuntauksen kohti parempaa, miltei optimaalista 

palautetta. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,73, kun 
asteikko on 1-5.

Lautakunta toteaa, että palaute kohtaan hoito ja palvelu 
omalla äidinkielellä  sai jälleen parhaimman arvosanan ja 
että useat muut arvosanat ovat edellisvuodesta parantu-
neet
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Erinomainen arvosana
· Hyvä empaattinen hoito 
 ja kohtelu
· Ammatillinen osaaminen,
 potilas on hyvissä käsissä
· Kiitollisuus saadusta hoidosta
· Tyytyväisyys omalla
 äidinkielellä saatuun hoitoon
· Mukava ja rento tunnelma
 hoitotilanteissa

          Ihan ok  tai tyydyttävä
· Huono tai heikko tiedotus
 terveydentilan tai
 jatkohoidon suhteen
· Toivotaan enemmän hymyjä
 ja myönteisyyttä
· Kohtelu: Lääkäri ei katso
 potilaaseen puhuessaan
· Yksityisyyden puute: ovi
 kiinni, kun potilasta tutkitaan!
· Henkisen hyvinvoinnin
 tukeminen tärkeää, kun
 todetaan somaattinen sairaus
· Psykiatriseen hoitoon toivo-
 taan monipuolisempaa ohjelmaa

                  Huono tai heikko
· Huono kohtelu lääkäreiden
 tai hoitohenkilöstön taholta
· Potilasta ei kuunnella tai
 hänen kysymyksiinsä ei vastata
· Kielikysymykset, tarkempi tieto
 jää saamatta, jos lääkäri ei
 pysty riittävän hyvin valaisemaan
 sairautta, hoitoa ja tutkimuksia
· Ylimielinen asenne
· Lääkäriresurssit psykiatriassa 
 ja reuman hoidossa

20  2230 vastauksesta noin 86 % oli saanut arvosanan 9 tai 10 asteikolla 1–10. VKS:ssa on käytössä 12 asiakaspalautemittauslaitetta ja noin 25 
% palautteesta saadaan niiden avulla.

Yllä olevien kysymysten lisäksi palaute muodostui 
yleisestä arvosanasta, joka annettiin VKS:n palveluista 
asteikoilla 4-10. Vastauksia saatiin yhteensä 1746 ja niistä 
88,2 %:ssa (vrt. 87 % vuonna 2016) arvosanaksi annettiin 
9 tai 10.

Mitä voimme saada selville palautteista ja muista 
lähteistä, kuten palvelualueiden kvartaaliseurannasta? 
Alla muutama poiminto niistä.

Palautteiden arviointi on prosessi, joka hoidetaan VKS:ssa 
hyvin perusteellisesti. Jokainen palaute käsitellään 
asianomaisissa yksiköissä, jotka ovat nimenneet niille 
käsittelijät sekä hoito- että lääkäripuolelle. Tarvittaessa 
palautteet käsitellään ylemmällä tasolla. Palautteita 
käsitellään säännöllisesti yksiköiden koko henkilöstöä 
koskevissa työpaikkakokouksissa.  Asiakkaan/ potilaan tai 
omaisen niin toivoessa yksikkö ottaa henkilökohtaisesti 
yhteyttä palautteen antajaan.

Vuonna 2017 palautelomakkeeseen oli tullut uusi 
asteikko kysymykseen "Suosittelisitko VKS:aa hoitopaik-
kana". Uusi asteikko (1-10) mittaa ns. Net Promoter Score -

arvon (NPS). Viime vuoden NPS-arvo oli 80, joka tulkitaan 
erittäin hyväksi arvoksi (NPS-luku, joka on enemmän 
kuin 50, katsotaan hyväksi arvoksi, katso alla olevaa 
kuvaa)�⁰. Alla suositusasteikko NPS-luvun mukaan.

Helmikuussa 2018 julkaistiin VKS:n sisäinen auditointira-
portti Asiakaslähtöisyyden toteutuminen, jossa analysoi-
tiin asiakaspalautteen keräämistä ja kirjaamista kaikissa 
VKS:n yksiköissä. Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että 
kaikissa palautteenantokanavissa on kehittämistarpeita.
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Kuva: Katja Lösönen

Auditointiraportissa suositeltiin seuraavia parannustoi-
mia:

o Suullisen palautteen kirjaaminen ja seuranta 
 (65 % yksiköistä).
o Asiakaspalautteen pohjalta suunniteltujen 
 kehittämistoimien kirjaaminen (42 %).
o Asiakasraadin käyttäminen arvioinnissa ja 
 palvelujen kehittämisessä (42 %).
o Toimitilojen muuttaminen/kehittäminen 
 asiakaslähtöisesti (30 %).
o Mittari-/seurantataulun laajempi hyödyntäminen,
 esim. niin, että asiakaspalautteesta tehdään 
 läpinäkyvämpää (30 %).
o Asiakkaan kohtaaminen muodostaa osan 
 perehdytyksestä (24 %).
o Suosituksia annettiin myös Lean-menetelmästä, 
 VKS-aineiston paremmasta hyödyntämisestä ja
 arvokeskusteluista.¨

7.2    Muista lähteistä saatu palaute

Lautakunta on alla analysoinut muista lähteistä saatua 
palautetta VKS:n toiminnasta vuonna 2017.

7.2.1  Asiakasraati

Asiakasraadin toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöi-
syyden lisääminen Vaasan keskussairaalassa.  Raadin 
tehtävänä on tukea keskussairaalan tavoitetta asiakas-
lähtöisen hoidon tarjoamisesta.

Asiakasraadista on tullut yhä tärkeämpi toimija VKS:n 
asiakastoiminnan kehittämisessä. Raati on ollut alusta 
saakka mukana uuden sote-talon (H-talon) suunnittelus-
sa ja tuonut esiin ajatuksiaan tilojen suunnittelusta ja 
materiaaleista. Raati katsoo, että taloon tulisi sijoittaa 
yhteisiä tiloja sekä terveille että sairaille. Yksilöllinen 
hoito perustuu sen sijaan pitkälti yhden hengen huo-
neen konseptiin.

Nykyinen raati, jonka toimikausi on 2017-2018, ottaa 
selkeästi aktiivisen kehittäjän roolin sen lisäksi, että se 
käsittelee normaalin käytännön mukaisesti asiat ja 
ehdotukset, jotka asiakasraadin työryhmä on valmistel-
lut raadille. Raati haluaa konkreettista palautetta sen 
käsittelemien asioiden etenemisestä: ovatko ne toteutu-
neet tai missä vaiheessa ne ovat. Raati toivoo saavansa 
tilanteesta katsauksen säännöllisin väliajoin.
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22 Ks. lähemmin https://www.esairaala.�/toimijat?search=Vaasan+keskussairaala, mistä käy ilmi, että VKS on yksi keskeisistä organisaatioista, 
jotka vaikuttavat tietokannan kehittämiseen. 

Tarkastuslautakunta kysyy, eikö raadin esittämien 
toteutuneiden ehdotusten pitäisi sisältyä vuosittaiseen 
tilinpäätökseen tai laaturaporttiin. Se, että hallitusta 
sitovan tavoitteen ”asiakasraadin julkilausumia neljä” 
täyttymisestä raportoidaan tilinpäätöksessä on toissijais-
ta siihen verrattuna, onko julkilausumilla voitu kehittäää 
VKS:n asiakaspalvelua.

Raadin vuonna 2017 antamista julkilausumista lautakun-
ta haluaa nostaa esiin raadin näkemyksen potilasinfor-
maation merkityksestä kaikissa VKS:n hoitoprosesseissa:

· Hoitopolut on havainnollistettava konkreettisesti
 potilaalle, jotta hän saa kokonaiskuvan 
 tilanteesta sairastuessaan.
· Ensikontaktin merkitys on suuri, on annettava selkeää
 tietoa sekä tietoa yhteyshenkilöistä ja mahdollisista
 jatkotoimista diagnosoinnin yhteydessä.
· Potilaalle on tarvittaessa tarjottava henkistä tukea.
· Puhelinajat ovat liian lyhyitä.
· Sähköistä ilmoittautumista on kehitettävä.

· Sähköisten ja painettujen ohjeiden ymmärrettävyyttä
 ja kieltä on parannettava, ja ruotsin- ja
 suomenkielisten ohjeiden on vastattava toisiaan.
· Suullista tietoa on annettava riittävästi ja rauhallisesti,
 ei niin, että potilas tai omainen saa kotiutuksen
 yhteydessä pelkästään kirjalliset ohjeet. 

7.2.2. eSairaala-tietokanta

Tarkastuslautakunta käyttää jo toisena vuonna peräkkäin 
eSairaala-tietokantaa�� yhtenä tulevaisuuden arviointivä-
lineenä ja apuna arvioinnissa. Tietokannan kotisivujen 
mukaan VKS on yksi keskeinen toimija tietokannan ke-
hittämisessä. Alla vertailu sairaaloiden yleisarvosanasta 
vuosina 2017-2018 (tilanne maaliskuussa 2018). VKS:n 
yleisarvosana on ollut täysin tyydyttävä, joillakin osa-
alueilla jopa erinomainen.
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Kun yllä esitetty kuva jaetaan osakomponentteihin ja 
muihin vertailulukuihin, näyttää tilanne graa�sina kuvina 

seuraavalta (asteikko 1-5):

ARVIOINTIMITTARIT 
JA VKS:N TILANNE 

KAIKKIEN MUKANA OLEVIEN 
SAIRAALOIDEN VERTAILUARVOT 

ASIAKKAIDEN ARVIO 
ASIAKASPALVELUSTA 

 
VKS JAKAA TOISEN SIJAN 

 
ASIAKKAIDEN ARVIO 
JONOSTA 

 
 

VKS 4. SIJALLA 

 
ASIAKKAIDEN ARVIO 
LAADUSTA 

 
 

VKS JAKAA 

ENSIMMÄISEN SIJAN 

KUOPION 

YLIOPISTOSAIRAALAN 

KANSSA  
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AMMATTILAISTEN 
ARVIO 
ASIAKASPALVELUSTA 
 

 
 

VKS JAKAA ENSIMMÄISEN 
SIJAN  AHVENANMAAN 
KANSSA 

 
AMMATTILAISTEN 
ARVIO LAADUSTA 

 
 

VKS JAKAA ENSIMMÄISEN 
SIJAN KOLMEN MUUN 
SAIRAALAN KANSSA 

 
AMMATTILAISTEN 
ARVIO TYÖTYY -

TYVÄISYYDESTÄ  

 
VKS JAKAA ENSIMMÄISEN 
SIJAN SAVONLINNAN 
KANSSA 

 
ERIKOISSAIRAAN-
HOIDON JONOTUSAIKA 
KESKIMÄÄRIN (päivinä) 

 
 
VKS YLI KESKIARVON. 
MITTAUSTILANNE 
KUITENKIN VAIHTELEE 
JATKUVASTI JA VAATII 
SEURANTAA. 
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POTILASVAHINKO 
SATTUU VSHP:SSÄ 
JOKA 1161:LLE 
POTILAALLE 

 
 

VKS 5. PARAS 
KESKUSSAIRAALA 

 
ODOTTANUT HOITOA 
YLI 3 KK (%) 

 
 

VKS ON ALLE 
KESKIARVON. TILANNE 
KUITENKIN MUUTTUU 
JATKUVASTI JA 
REAALIAIKAISTA 
SEURANTAA TARVITAAN. 

VSHP:N ASUKKAIDEN 
ERIKOISSAIRAAN-
HOIDON VUOSIMAKSUT 

–  ALLA VAIHTELU 

KESKIARVOSTA  

 
VKS ON 2 % YLI 
KESKIARVON 

ALUEEN ASUKKAAT 
LÄÄKÄRIÄ 
KOHDEN, 
POIKKEAMA 
KESKIARVOSTA (%) 

 
 

 
TÄSSÄ VERTAILUSSA 

VKS/VSHP ON 

HUONOIMMALLA 

SIJALLA  
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Mielenkiintoinen lisäkomponentti eSairaala-tieto-
kannassa koostuu VKS:n saamista asiakasarvioista, jotka 
ovat liitteessä 3.

7.2.3. Potilasasiamiestoiminta

Potilasasiamiehen toimintaa koskevasta raportista 
ilmenee, että potilasasiamieheen otettiin viime vuonna 
yhteyttä 490 kertaa (12 %:n kasvu edellisvuoteen 
verrattuna).

Lautakunta analysoi alla neljää eri hoitoon liittyvää syytä, 
jotka ovat johtaneet yhteydenottoihin. Tyytymättömyys 
hoitoon on suurin syy yhteydenottoihin, mutta turvalli-
suusasioihin liittyvät yhteydenotot ovat kasvaneet 
suhteellisesti eniten vuosina 2011-2017. Myös kohteluun 
liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet hieman. 
Yhteydenottojen kasvu heijastaa yleistä kansallista 
suuntausta, mutta yksi taustatekijä on myös VKS:n 
potilasturvallisuustyön aktiivinen ja läpinäkyvä kehittä-
minen.

Hoitoa ja kohtelua 
koskevien 
yhteydenottojen 2011

 
2012

 
2013

 
2014

 
2015

 
2016

 
2017

 

kasvu 
vuosina 
2011– 2017 
(%)

 

Neljä hoitoon liittyvää 
yhteydenottosyytä
 

 

225
 

 

316
 

 

268
 

 

217
 

 

295
 

 

382
 

 

450
 

 

50 %
 

1. Palvelun sujuvuus 
26 

40
 26 

29
 

29
 

45
 36

 
27,8 % 

2. Tyytymättömyys 
hoitoon

 

119 
 

167 
 

153 
 

106 
 

163 
 

183 
 

236 
 

49,6 % 

3. Turvallisuus 19 30 32 34 42 78 99 
80,8 % 

4. Kohtelu 61 79 57 48 61 76 79 22,8 % 

Potilasasiamies seuraa vuosittain niitä harvoja potilas-
vahinkopäätöksiä, jotka koskevat VKS:aa. Alla olevasta 
taulukosta ilmenee, että suuntaus on pysynyt melko 

tasaisena. Korvattujen potilasvahinkojen määrä oli vä-
häinen, viime vuonna yhteensä 30.



29

8.

Foto: Jouko Keto

Sinä päivänä, kun laadusta aletaan tinkiä, voidaan tehtaan portit sulkea.
Gustav Paulig 1900-luvun alussa

 8. SAIRAALAN LAATU- JA LEAN-PERUSTEISTEN 
TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tarkastuslautakunta seuraa aktiivisesti laatu- ja Lean-
työtä VKS:ssa, sillä niiden kehittäminen yhdessä opti-
moidun talousohjauksen kanssa takaa VKS:n tulevan 
kilpailukyvyn. Lautakunta on kuullut laatu- ja Lean-
toiminnasta vastaavia virkamiehiä ja voi keskusteluiden 
perusteella todeta, että toiminta priorisoidaan VKS:ssa 
korkealle.

Mitä laadun käsite sisältää? THL määrittelee laadun 
seuraavasti:

Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon laatu tarkoittaa sitä, 
että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan 
aikaan ja oikeassa paikassa. Hyvä laatu on parhaaseen 
käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa 
palvelua, joka tuottaa kansalaisille hyvinvointia ja pyrkii 
terveyden ja hyvinvoinnin maksimointiin ja riskien 
minimointiin. Laatua on hyvä toiminta sille asetettujen 
vaatimusten ja siihen kohdistuvien odotusten mukaisesti 
annettujen taloudellisten voimavarojen asettamissa 
rajoissa.
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LAATUELEMENTTI JA ARVOSANAN        VKS-arvosana
Asiakaslähtöisyys: asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma on olemassa.    8
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus: jonotilanne on parantunut (12/2017).    8
Oikeudenmukaisuus: eettisiä keskusteluita on käyty.       9
Valinnanvapaus: tätä elementtiä ei voida toistaiseksi arvioida. 
Potilasturvallisuus: kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat ja tehtävät sekä ennakoivat toimet on 
tehty, myös ennalta ehkäisevää työtä kehitetään jatkuvasti.       9
Korkeatasoinen osaaminen: potilasvahinkojen määrä on alhainen.     9
Vaikuttavuus: kansalliset vaikuttavuusmittarit tukevat tulosta.     9
Kuuden laatuelementin keskiarvo        8,7

Yllä luvussa 5 esiteltyjen tavoitetoteumien lisäksi lau-
takunta esittää alla koosteen laatu- ja Lean-perustei-

sista keskeisistä kehittämistoimista 2017 sekä jatko-
toimien tarpeesta.

23 Toiminta suuntautuu tukemaan asiakkaita, jotka käyttävät paljon VKS:n palveluita.  Case managerin toimenkuva on moniammatillinen, ja se 
sisältää hoidon ja palvelujen koordinointia eri organisaatioiden ja virastojen välillä.
24  Lähde: Kehittämispäällikkö Kalle Ylinamman esitelmä lautakunnalle 12.12.2017.

THL on määritellyt laadulle seuraavat seitsemän element-
tiä. Lautakunta on lisännyt taulukkoon VKS:n saaman 
arvosanan vuonna 2017. Arvosana perustuu laatu- ja 

Lean-toiminnasta vastaavien virkamiesten itsearviointi-
na lautakunnalle antamaan arvosanaan.

Laatua ja Lean-menetelmää 
koskevat strategiset tavoitteet 
kokonaisuudessaan.

Seurantataulut sisältävät 
tärkeimmät mittarit ja prosessit.

Case manager -toiminta��

Johdon katselmukset

Laatu- ja turvallisuusraportti on 
käsitelty

Pääprosessit on päivitetty

Jonotiedot löytyvät verkko-
sivuilta
Mittareiden kehittämistä ja 
vertailuanalyysiä VKS 2025 
-ohjelman toteuttamisen 
tukemiseksi 
Lean-menetelmän käyttöaste 
12/2017

Tavoitealue/tavoite

Laatuun ja Lean-menetelmään liittyvät 
tavoitteet ovat pääasiassa toteutuneet (ks. 
luku 5).

Seurantatauluja on jokaisessa hoitoyksikössä 
(jopa sähköinen taulu).

Toiminta on vakiintunutta ja se kehittyy jatkuvasti.

-Tehdään yksikkötasolla ylihoitajan ja vastuualueen 
johtajan toimesta.
-Tehdään palvelualuetasolla ylimmän johdon 
toimesta.
- Antaa operatiiviselle johdolle kuvan tilanteesta ja 
yksikölle mahdollisuuden vuoropuheluun.

Raportissa esiin tuotuja asioita on viety eteenpäin.  
Vaikuttavuusarviointi tehdään vuosittain 
tammikuussa palvelualueiden johtajien kanssa.

Pääprosesseja ei ole päivitetty -
sitä ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi.
Reaaliaikainen mittarijärjestelmä otetaan käyttöön 
lähitulevaisuudessa.

Mittausta ja vertailuanalyysejä toteutetaan ja 
hyödynnetään, ja myös THL ottaa käyttöön uusia 
arviointimittareita.

VKS:n yksiköistä yhteensä 39 % (33 yksikköä 84:stä) 
on tavalla tai toisella toteuttanut jonkinlaisen 
projektin. Lean-verkosto kokoontui viime vuonna 
kolme kertaa."Ennen etsimme Lean-koekaniineja ja 
menetelmästä kiinnostuneita yksiköitä, mutta nyt 
kiinnostuneita on tarjolla liikaakin, kaikki haluavat 
olla mukana kehittämässä ja parantamassa 
toimintaa!"�⁴

Tavoitetoteuma

Mittareita ja tietoa on saatavilla, 
mutta on yhä tärkeämpää, että ak-
tiivista seurantaa parannetaan ja 
että mittaustuloksiin reagoidaan.

-Lean-kahvila, intranet-vuoro-
vaikutus, tuotannon kehittäminen 
muiden sairaan-hoitopiirien 
kanssa.

Digitaalinen sovellus helpottaa 
työtä, jäljellä on kuitenkin 
toiminnan mittareiden ja 
sairauskohtaisten hoitoprosessien 
kehittämistarpeita.

-Palvelujen saatavuus
-Palvelurakenne/-ketju
-Pääprosessien päivittäminen

- Vireillä
- On kehitettävä edelleen 
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”VKS:n tavoite on tarjota potilaalle Suomen 
laadukkainta hoitoa.”

Todetaan vielä, että VKS on aktiivisesti mukana tekoälyn 
tuotekehittelyssä potilasturvallisuuden parantamiseksi ja 
seuraavan tavoitteen turvaamiseksi:

GTT (Global Trigger Tool)�⁵ -työkalu tarkoittaa, että 
tietokannoista voidaan tehokkaasti jäljittää poikkeavia 
potilasturvallisuustietoja tekoälyä käyttämällä. Työ olisi 
manuaalisesti ihmisvoimin tehtynä epärationaalista tai 

täysin tehotonta,   sillä VKS:lla on vuosittain 25 000 
hoitojaksoa vuodeosastoilla ja 260 000 potilastapaamis-
ta. Exreport-tietokannan laadunvarmistusta koskevasta 
seurannasta ilmenee, kuinka monta avohoitokäyntiä 
yms. VKS:ssa tehtiin ilman kirjattua diagnoosia.

Ilman diagnoosia kirjattujen käyntien määrä menee 
myönteiseen suuntaan eli laskee selvästi (23.4.2018):

�⁵ GTT:tä käytetään esim. analysoimaan kuukausittain 20 satunnaisesti valittua hoitosuunnitelmaa. 
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9.

9. LASTEN VASTUUALUE: KESKEISET TULOKSET VUONNA 2017
Vastuualueella ollaan yleisesti tyytyväisiä omaan 
lasten vastuualueeseen, joka selkeyttää vastuuta ja 
pediatrian�⁶ kokonaisvaltaista ohjausta. Yliopisto-
sairaaloihin on pitkä matka, joten VKS on perinteises-
ti turvautunut konsultteihin eräillä erikoisaloilla, 
esim. sydänsairauksien ja epilepsian hoidossa. Yh-
teistyö TYKSin kanssa on kasvanut huomattavasti 
erva-alueen vaihdon jälkeen.

Lasten terveydenhuolto on aina ollut asiakkaiden arvos-
tamaa toimintaa. Vastuualueen toiminta on vilkasta 
eivätkä ajankohtaiset kansalliset keskittämissuunnitel-
mat todennäköisesti uhkaa sitä.

Lastenneurologiassa on vastikään saatu valmiiksi ADHD-
lasten palveluketju�⁷. Vastuualueen asiakkaat ovat enim-
mäkseen erittäin tyytyväisiä palveluihin ja omistajakun-
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26 Pediatria (lastentautioppi) on lääketieteen erikoisala, joka on erikoistunut imeväisten ja lasten terveyteen ja sairauksiin. Pediatriaan 
erikoistunutta lääkäriä kutsutaan pediatriksi tai lastenlääkäriksi. 
27 ADHD on lyhenne englannin sanoista Attention De�cit Hyperactivity Disorder (suomeksi aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö). ADHD:stä 
kärsii 3–5 % kaikista lapsista, kulttuurista ja maantieteellisestä alueesta riippumatta. Se tarkoittaa, että 25–30 lapsen koululuokassa voi olla 
vähintään yksi ADHD-lapsi.

nat hyödyntävät vastuualueen palveluita paljon. Tämä 
liittyy VKS:n kansallisesti merkittävään valmiuteen tarjota 
kaksikielisiä palveluita.

Hoitotakuu on täytetty ja hoidon saatavuus oli hyvä, 
tärkeimpänä mittarina on saapuneiden lähetteiden 
määrä. Ongelmista huolimatta vastuualueen yhteishenki 
on hyvä, ja työntekijät kehuvat toisiaan myönteisen 
työilmapiirin ylläpitämisestä.

Vastuualueen operatiivisella johdolla on yhteinen 
näkemys toiminnan kehittämisestä ja se on tyytyväinen 
nykyisiin työntekijäresursseihin, mutta ei tiloihin. Tiloja 
koskevat ongelmat ovat murheenkryyni erityisesti 
lastenneurologiassa. Uusi U-rakennus on hieno, mutta 
lastenneurologian huonot tilat E-siivessä aiheuttavat 
ongelmia ja vaikeuttavat tiimityötä.

Useissa toimitiloissa on ollut sisäilmaongelmia, jolloin 
toiminta ja osittain myös laatu valitettavasti kärsii. 
Lastenneurologialle on tarjottu korvaavia toimitiloja 
Huutoniemeltä, mutta tätä konseptia ei ole nähty 

tarkoituksenmukaisena. Vastuualueen visio on, että kaikki 
lasten erikoisalat sijaitsevat vuonna 2025 A-talossa.

Vastuualueen operatiivinen johto nostaa lautakunnan 
kuulemisessa esiin seuraavan lääkkeisiin liittyvän 
ongelman:

Aina välillä tulee yksittäisiä tapauksia, joissa vanhemmat 
haluavat, että heidän lapsensa hoidossa kokeillaan uutta 
ja hinnaltaan erittäin kallista lääkettä, joka ei kuitenkaan 
siinä vaiheessa kuulu kansallisesti virallisesti hyväksytty-
jen korvattavien lääkkeiden piiriin. Koska uuden lääkkeen 
tehoa ei vielä ole voitu täysin todistaa, hoitava lääkäri 
joutuu tässä tilanteessa vaikeaan tilanteeseen.

Ainoa keltaisella merkittykohta

kertoo, että lähetteiden 

käsittelyajat ovat ajoittain 

ruuhkautuneet. Lähetteiden 
määrä on kasvanut 12,7% 

edellisvuoteen verrattuna.

Diagrammi hoidon 
saatavuudesta 
kuukausittain, 
oikeanpuoleinen sininen 
palkki. Joinakin 
kevätkuukausina 
jonotusajat ovat

 

olleet 
pidempiä.

 

Vuodeosastohoidon 
hoitopäivien määrä 
on kasvanut syksyllä 
2017.

 

 

 

Lautakunta katsoo, että tämän tyyppiset kysymykset 
sopisivat käsiteltäväksi vähintään erva-tason asiantunti-
jaryhmissä, jotta potilaiden yhdenvertainen kohtelu 
turvattaisiin. Tiloja koskevat ongelmat ovat murheen-
kryyni erityisesti lastenneurologiassa. Alla kooste vastuu-
alueen keskeisistä suorituksista vuonna 2017 vuoteen 
2016 verrattuna (lähde: Exreport-tietokanta). Taulukon 
perusteella kokonaistulos on hyvä.
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10.
10. MEDISIINISEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET 

JA TOIMINTA 2017

Medisiinisen vastuualueen toimintaa leimasivat meneil-
lään olevat strategiset ja rakenteelliset muutokset. 
Vuodeosastohoito supistui hieman, kun taas polikliini-
nen hoito lisääntyi erityisesti sisätaudeilla ja neurologias-
sa. Asiakkaat ja potilaat on antaneet vastuualueelle 
pääasiassa hyvää palautetta ja tämä koskee myös 
sidosryhmiä, kun vain vähän potilaita on lähetetty 
hoitoon muihin hoitolaitoksiin. Se näkyy siinä, että 
ostopalvelumenot vähenivät vuosina 2016-2017 miltei 
15 % (-1,1 M€). Vastuualueella on vireillä monia kehittä-
mishankkeita, jotka koskevat mm. toimintatapojen ja 
pääprosessien virtaviivaistamista ja vakioimista. Tuot-
tavuus on muihin keskussairaaloihin nähden paran-
tunut, ja kokonaiskulut ovat laskeneet tehokkuuden 
parannuttua. Vastuualueella seurataan saatua palautet-
ta, ja prosesseihin tehdään tarvittaessa muutoksia ja 
tarkistuksia. Toimintaa seurataan kuukausittain vastuu-
alueen johtoryhmässä ja kunkin palvelualueen ylihoitaja 
osallistuu kokouksiin vuorollaan. Lautakunta on pannut 

merkille, että vastuualueen kaikkien ylilääkäreiden 
kanssa on käyty kehityskeskustelu. Lautakunta jakaa 
VKS:n sisäisten auditoijien näkemyksen siitä, että vas-
tuualueella vallitsee hyvä keskusteluilmapiiri ja yhteis-
työtahto.

Alla kooste vastuualueen keskeisistä suorituksista vuon-
na 2017 vuoteen 2016 verrattuna Exreport-tietokannan 
mukaan. Taulukon perusteella kokonaistulos on hyvä.

Hoidon saatavuus. Koko vuoden 
saldo on vain tyydyttävä, ks. 
seuraavassa ruudukossa ilmenevä 
epätasapaino.

 

 
 

Hoidon saatavuus kuukausittain 
2017.

 

Hoitoa odottaneiden määrä ylitti 
hoitoa saaneiden määrän.

 

 

Avohoidon toimenpiteiden 
määrä todistaa, että avohoitoon 
panostaminen on ollut tehokasta, 
kasvua 12,2 %.

Käyntien määrä oli melkein 
sama kuin vuonna 2016.

 

Hoitopäivien määrä meni oikeaan 
suuntaan eli laski hieman, 
-2,4 %.
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Tarkastuslautakunta otti syksyllä 2017 vahvistetun ohjelmansa ulkopuolelta käsittelyyn ajankohtaisen 
psykiatripulan, johon erityisesti paikalliset tiedotusvälineet kiinnittivät huomiota.

11. PSYKIATRIAN TILANNE VUONNA 2017

11.

Tilinpäätöksen sivulla 25 sanotaan psykiatrian vastuualueesta, että kalliiden ostopalvelulääkäreiden käyttämisen myötä on 
hoidon laatu saatu säilymään hyvänä, koska hoitoa antavat kokeneet erikoislääkärit. Tarkastuslautakunta on toista mieltä, 
jos yllä tarkoitetaan kokonaislaatua. Laatu ei parane ostopalvelukuluja nostamalla. Laadukasta ja lääketieteellisesti oikeaa 
hoitoa voidaan varmasti hankkia ostopalveluilla, mutta menettelytapa ei takaa optimaalista lopputulosta. Laatu voi kärsiä, 
kun erikoislääkärit alituisesti vaihtuvat, jatkuvuus on huono potilaan kannalta ja kalliit ostopalvelut vähentävät psykiatrian 
kokonaisresursseja jne. Hoidon vaikuttavuus ja saatavuus voi kärsiä ja sairauden uusiutumisriski voi kasvaa. Lautakunta 
katsoo, että ostopalveluiden tärkein etu on hoidon saatavuuden takaaminen hoitotakuun mukaisesti.

28 Vuonna 2017 palautteita saatiin potilailta ja omaisilta 429, missä on pientä vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Palautteen nojalla 
ryhdyttiin yhteen kehittämistoimenpiteeseen.  

Lautakunta tutustui toimintaan ja totesi, että psykiatrias-
sa on akuutista psykiatripulasta huolimatta tehty hyvää 
työtä potilashoidon parantamisessa olemassa olevilla 
resursseilla.  Odotusajat hoitoon ovat olleet yleensä 
lyhyet, ja avohoitoon panostamalla on voitu vähentää 
vuodeosastohoitoa täysin kansallisten suositusten 
mukaisesti. Potilaspalaute on ollut hyvä, keskiarvo oli 
viime vuonna 4,5 asteikolla 1-5, NPS-arvo oli 61.�⁸

Psykiatrian odotusajat käyvät ilmi alla olevista kuvista. 
Ensimmäisestä kuvasta ilmenee, että psykiatrian tilanne 
elokuussa 2017 oli viisivuotisen vertailuajan pahin. 
Nuorisopsykiatriassa odotusajat pitenivät huhtikuussa 
2017, ja lastenpsykiatriassa on jälleen lyhimmät odo-
tusajat kuvan 3 mukaisesti. Vaikea erikoislääkäripula 
syksyllä 2017 muodosti uhan, joka oli vuodenvaihtee-
seen mennessä tasaantunut. Tilanne vaatii lautakunnan 
mukaan jatkuvaa seurantaa nopeiden ennakoivien 
panosten toteuttamiseksi.
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TAVOITE 2017       TOTEUMA 2017
Asiakastyytyväisyys >4,5     Asiakastyytyväisyys = 4,5
Kehityskeskustelut käydään 70 %    Kehityskeskustelut = 84 %
Työyksikön suosittelumittari > 80 %   Suosittelu-% = 85 %

Psykiatrian eräät keskeiset tunnusluvut vuodelta 2017 
esitetään alla olevassa taulukossa. Psykiatrian palvelu-
alue kuuluu lautakunnan saamien tietojen mukaan 

jälleen niihin yksiköihin, joissa kehityskeskusteluita on 
pidetty ahkerimmin.
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12.

 �⁹  Lisäksi mm. johtajaylilääkäri Auvo Rauhalan 20.2.2018 lautakunnalle pitämä esitelmä teeseistä ja riskianalyyseistä.

Foto: Jouko Keto

12. TYÖKALUPAKKI HENKILÖSTÖÖN LIITTYVIEN  
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Tarkastuslautakunta on tutustunut uuteen päivitettyyn 
henkilöstöstrategiaan 2017-2018. Strategian lähtökohta-
na on ollut vireillä oleva laaja rakenneuudistus. Henki-
löstöhän on tärkein työkalu VKS 2025 -ohjelman ja 
vuosittaisten toiminta- ja taloussuunnitelmien edellyttä-
mien tavoitteiden toteuttamisessa.

Lautakunta on pohtinut, mitkä ovat ne keskeiset meka-
nismit ja työkalut, joiden avulla VKS:n henkilöstö selviää 
nykyisistä ja tulevista haasteista. Alle on tiivistetty niistä 
osa (mm. henkilöstöstrategia�⁹ ) SWOT-analyysiksi:

VAHVUUDET/MAHDOLLISUUDET
· Henkilöstöltä edellytetään muutoskykyä ja -valmiutta.
· Henkilöstön ideat ja ehdotukset huomioidaan
 prosessien kehittämisessä.
· Kehityskeskusteluita käydään säännöllisesti.
 Työntekijällä on sekä oikeus että velvollisuus osallistua
 niihin. Jokaisessa yksikössä käydään myös
 ryhmäkeskustelu yksikön tavoitteista ja
 kehittämisehdotuksista.
· Esimiehet johtavat muutostyötä yksiköissään. On
 tärkeää, että henkilöstö osallistuu muutostyöhön
 parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
· Vahvan johtamisen avulla voimme saavuttaa toimintaa,
 taloutta, hoitoa ja potilasturvallisuutta koskevat
 tavoitteet.
· Hyvä johtajuus luo toimivan, innostavan ja 
 turvallisen työympäristön.
· Kaikilla esimiehillä on pääsy esimiestyön hoitamisessa
 tarvittaviin tietoihin, toimintaohjelmiin ja ohjeisiin
 intranetin laajan ja yhtenäisen tietojärjestelmän avulla.

KEHITYKSEN UHAT
· Johto ei ole ajan tasalla tehtävissään.
· VKS epäonnistuu osaavan henkilöstön rekrytoinnissa.
· Henkilöstö ei voi hyvin eikä ole 
 innovatiivisesti sitoutunut muutoksiin.
· Kulujen vähentämisessä käytetään vain
 juustohöylämenetelmää - luo epätasapainon
 henkilöstön kuormitukseen - fokus ei ole 
 älykkäässä toiminnan kehittämisessä.
· Motivaatio kehityskeskusteluiden pitämiseen on
 vajavainen tai vaihtelee voimakkaasti 
 yksiköstä toiseen. 
· Kuormitus ja työtaakka vaihtelevat voimakkaasti
 erikoislääkäripulan vuoksi (psykiatria, 
 neurologia jne.).
· Ict- ja digitalisaatiopanostukset eivät luo 
 lisäarvoa - eivät virtaviivaista työprosesseja.
· Työolosuhteet ja epäterveet tilat voivat 
 luoda / luovat terveyshaittoja.
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13. VKS 2025 – TIIVISTETTY VÄLIARVIO TAVOITETOTEUMASTA

13.

Lautakunnan puheenjohtaja Kjell Heir kiittää tarkastuslautakunnan pitkäaikaista ja uskollista yhteistyökumppania ja tärkeintä 
tuottavuusasiantuntijaa johtajaylilääkäri Auvo Rauhalaa 20.2.2018 hänen eläkkeelle siirtymisensä yhteydessä.

lla olevassa kuvassa näkyy, mihin uusi H-rakennus sijoi-
tetaan sairaalan alueella. Rakennus otetaan suunnitel-
mien mukaan käyttöön vuoden 2022 lopussa, jolloin 

suurin osa somaattisista vuodepaikoista siirretään 
uudisrakennukseen.
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 �⁰ KIKY = Työmarkkinoiden kilpailukykysopimus 29 2.2016: 
Arbetsmarknadens konkurrenskraftsavatal

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan 2016 
huomauttanut VKS 2025 -ohjelman väliarvioinnin 
tarpeesta. Kevään 2018 aikana on tehty arvio päivitystar-
peesta, minkä jälkeen on laadittu työsuunnitelma 

tarkennettujen tavoitteiden toteuttamisesta (ks. liite 2). 
Lautakunta on koonnut alle VKS-ohjelman väliarvioinnin 
etenemistä koskevat tulokset ja merkinnyt ne alustavasti 
eri liikennevalovärein:

Painopistealueet                                          Mittarit ja lautakunnan värillä merkitsemä tavoitetoteuma 2/2018

Asiakaslähtöinen toiminta
• Potilaan kokema laatu on
 parasta Suomessa.
• Asiakkaita hoidetaan
 kokonaisvaltaisesti: sairaalan
 prosessit ja organisaatio
 suunnitellaan asiakkaan
 lähtökohdista ja hänen
 ehdoillaan.
• Sairaalan prosessit ovat nykyistä
 sujuvampia ja oikea-aikaisia.
• Potilaan hoito toteutetaan
 oikeassa paikassa heti aluksi, jotta
 kaikki ylimääräiset käynnit
 saadaan pois.

Tarkastuslautakunnan 
kommentti: Toiminnan 
kehittäminen on keskittynyt yhä 
paremmin asiakasprosesseihin ja 
potilasturvallisuuteen

Kustannustehokkuus
• Potilaat haluavat käyttää Vaasan
 keskussairaalan palveluita vapaan
 kilpailun tilanteessa.
• Osaava henkilöstö haluaa olla töissä
 keskussairaalassa ja annettu hoito
 on vaikuttavaa suhteessa
 kustannuksiin. Parempi kilpailukyky
 näkyy kustannuksissa ja hinnoissa,
 mikä edellyttää tuottavuuden
 kohoamista.

Tarkastuslautakunnan kommentti: 
VKS 2025 -ohjelmaan palautetaan 
nyt tavoitteiden tarkat talous- ja 
tuottavuustasot (ks. liite 2)  

Sote-yhteensopivuus
• Valmius  integroituun
 palvelujärjestelmään.
• Valmius saavutetaan kilpailukykyi-
 semmän ja asiakaslähtöisemmän
 organisaatiomallin kautta.
• Valmius tulevaisuuden muutoksiin
 paranee, kun toimintamallien
 kehittämisen kulttuuri juurtuu
 henkilöstön toimintatapoihin.

Tarkastuslautakunnan kommentti: 
Integraatiota tapahtuu nyt monella 
suunnalla, mutta kansallisten 
uudistusten aiheuttama epäselvyys 
toimii jarruna.

· Asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma 
2016, jossa lähtökohtana toimivat monet 
alueella toteutetut asiakas-kyselyt. > 10
· VKS:ssa on 12 asiakaspalautemittaria. 
NPS-mittari käytössä ja tulos on 
erinomainen, noin 80 (asteikko 0-100).
· Case manager -toiminnan avulla on 
onnistuttu auttamaan 87 asiakasta 
vuoden 2017 lokakuun loppuun 
mennessä. Toiminta jatkuu ja laajenee 
vuonna 2018.
· Asiakasraadin toiminta on aktiivista: 4 
julkilausumaa ja raati on osallistunut 
samaan aikaan uudisrakennuksen 
suunnitteluun.
· Asiakkaan ymmärtämistä on edistetty 
palvelualuekohtaisella raportoinnilla, 
jossa käydään 3 kertaa vuodessa läpi 
asiakaspalaute, henkilöstön ja potilaiden 
ilmoittamat vaaratilanteet sekä 
huomautukset ja yhteydenotot 
potilasasiamieheen. 

· VKS on säästänyt omilla toimillaan 
11,5 M€, tavoite on 19 M€. 
Säästötavoitteesta on siis saavutettu 
60,5 %. Vuosina 2015-2017 säästöjä on 
saavutettu seuraavasti:
  * Henkilöstökulut - 11,2 M€:
 > 2,3 M€  KIKY (kilpailukykysopimus)  
 > 0,8 M€  > ITC->ostopalvelut > 8,1 M€ 
todellista säästöä
  * Ostopalvelut--2 M€ >0,6 M€ hoito 
muissa laitoksissa > 1,4 M€ muut 
ostopalvelut
- Aineet ja tarvikkeet  -- 0,8  M€
- Korot ja poistot -0,6 M€ >  korkotaso 
alhainen -
- Yhteensä > 14,6 M€
- Todelliset säästöt >   11,5 M€

• VKS:n organisaatiomallia 
 muutettiin 2016.
• Alueellisessa toiminnassa yhteistyötä.
- Kahden uuden osaston käyttöönotto.
- Koulutusyhteistyö.
- Sairaanhoitajien rajattu lääkkeen
 määräämisoikeus-koulutus.
- Pietarsaaren sairaalan ja VKS:n röntgen
 ovat hallinnollisesti yksi yksikkö.
- Vaasan kaupungin ja VKS:n
 välinehuolto ovat hallinnollisesti 
 yksi yksikkö.
- Alueellinen apuvälinekeskus.
- H-taloa suunnitellaan yhteistyössä.

· Prosessit kuvataan 
asiakaslähtöisesti, prosessi on 
kuvattu verkkosivuilla 
(reumatologinen prosessi).
· Kokemusasiantuntijoita on 
koulutettu ja perehdytetty, mutta 
toistaiseksi heitä ei ole saatu osaksi 
toimintaa.
· Koulutusohjelma 
asiakaslähtöisestä toiminnasta on 
suunniteltu, ja koulutukset alkavat 
vuoden 2018 alussa.
· Reaaliajassa toimiva ohjelma on 
hankittu jonotilanteen seurantaa 
varten. Ohjelma otetaan käyttöön 
vuonna 2018.

·  Tavoite on kuitenkin muuttuva: 
kulut ovat muissa sairaaloissa 
samaan aikaan nousseet, mikä 
vähentää jäljellä olevaa 
säästövaatimusta, ainakin jos sitä 
verrataan maamme muiden 
keskussairaaloiden keskitasoon.

• Sote-uudistuksen linjaukset 
ovat jatkuvassa muutoksessa - 
Maakuntauudistusta valmistellaan 
parhaillaan.
• Länsirannikon yliopistosairaalaa 
selvitetään – ei realistista ennen kuin 
perusrakenteet on muodostettu.
Syöpäkeskuksen perustaminen 
länsirannikolle.
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14. KANSALLINEN TOIMINTA-, TUOTTAVUUS- JA 
SAIRASTAVUUSVERTAILU

31 Ks. lähemmin ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017” 
https://www.kuntaliitto.�/sites/default/�les/media/�le/Sairaaloiden%20ja%20sairaanhoitopiirien%20ta mmi-joulukuu%202017.pdf
32  Ks. lähemmin valtioneuvoston asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 583/2017, 18 § 
Synnytykset ja lastentaudit: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava, että synnytyksiä hoitavassa ympärivuorokautisesti päivystävässä 
sairaalassa hoidetaan vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa.

14.

Kuntaliiton vuosittain julkaisemassa tilastossa Sairaa-
loiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2017��  on 
seuraava VKS:n operatiivisen johdon arvio vuodesta 2017: 

Alla on vertailu VKS:n eräistä keskeisistä tuotantoluvuista 
2017 tai muutoksesta 2016-2017 verrattuna koko maa-
han ja omaan erva-alueeseemme:

■ Päiväkirurgisten leikkausten osuus 2017 elektiivistä
 leikkauksista: VKS 63,6 %, koko maa 51,2 % ja erva
 alue 53,7 %. VKS:n luku oli viidenneksi korkein
 keskussairaaloista.
■ Sepelvaltimotutkimusten ja -toimenpiteiden muutos
 vuosina 2016-2017:
 1) angiogra�at VKS -14,9 %, koko maa 1,3 % ja
  erva-alue -5,2 %
 2) pallolaajennukset VKS -10,9 %, koko maa 3,7 % 
 ja erva-alue 0,2 %. 
 Kohtien 1-2 supistuminen johtui osaksi siitä, että
 Seinäjoen keskussairaala on viime vuosina kehittänyt
 voimakkaasti omaa sydänhoitoaan.

Lautakunta on tästäkin tilastosta muokannut seuraavat 
vertailutaulukot. Havainnot osoittavat, että VKS:n toi-
minta on jo pitkään seurannut kansallisia trendejä. Eri 
piireissä on havaittavissa suuria prosentuaalisia muutok-
sia, jotka liittyvät pitkälti maassamme tapahtuneisiin 
mittaviin rakennemuutoksiin. Synnytysten määrä on 
VKS:ssa vielä ns. turvallisella tasolla, sillä synnytykset 
ylittävät 1000 synnytyksen vähimmäismäärän��. Vuonna 
2017 viisi keskussairaalaa jäi alle rajan, millä oli vuoros-
taan suora yhteys valmiuteen ylläpitää sairaalan muuta 
päivystys- ja leikkaustoimintaa. Todettaneen kuitenkin, 
että synnytysten määrän lasku vuonna 2017 oli sairaan-
hoitopiirien suurimpia (-9,1 %).

Väestön ikääntyminen vaikuttaisi lisäävän kysyntää 
aloilla, missä hoidetaan runsaasti ikääntymiseen ja 
osin elintapoihin liittyviä sairauksia. Lähetteet ovat 
lisääntyneet merkittävästi silmätaudeilla ja verisuoni-
kirurgiassa, kohtalaisesti myös ortopediassa, ja näillä 
aloilla ovat niin potilaskäynnit kuin leikkaukset lisään-
tyneet. Erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnan 
väheneminen Pietarsaaren sairaalassa on myös vai-
kuttanut kysyntää lisäävästi. Päivystyskäyntien määrä 
oli lievästi vähentynyt edellisvuodesta, merkittävim-
min perustason käyntien osalta. Synnytysten määrä 
on ollut lievässä laskussa parin vuoden ajan valtakun-
nallisen trendin mukaisesti. Polven ja lonkan tekonivel-
leikkausten määrän suuren kasvun (+19 % edellisvuo-
teen verrattuna) selittää leikkaustoiminnan loppumi-
nen Pietarsaaressa ja niiden siirtyminen suurimmaksi 
osaksi Vaasaan. Plastiikkakirurgisten leikkausten 
vähentymisen selittää se, että kokeneet yleiskirurgit 
ovat hoitaneet osan näistä toimenpiteistä. Sydänkirur-
ginen toiminta päättyi 
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Alla olevasta taulukosta käy ilmi mm. ensikäyntien ja kaikkien käyntien välinen suhde. Hoitopäivien väheneminen ja 
resurssien ohjaaminen avohoitoon jatkuu VKS:ssa.

K Y S Y N T Ä ASIAK-
KAAT

PALVELUT

Lähetteet Päivystys-
käynnit

Erilliset 

palvelunkäyttäjät Käyntiä yht. Hoitojaksot Synnytykset

Keisa-

rileik-

kaus-

ten 

osuus

Leikkaukset

2017 muutos 2017 muutos 2017 muutos 2017 muuto
s

2017 muutos 2017 muutos 2017 muutos

Sairaanhoitopiiri Lukumä
ärä

16-17% Lukumää
rä

16-17% Lukumää
rä

16-17% Lukumä
ärä

16-17% Lukumä
ärä

16-17% Lukumä
ärä

16-17% %-osuus Lukumä
ärä

16-17%

           

Etelä-Karjalan shp

 

46822

 

6,3

 

20693

 

2,3

 

46726

 

3,5

 

215623

 

7,6

 

17419

 

-0,6 968 -4,1 22,9 9662 0

Etelä-Pohjanmaan shp

 

93009

 

3

 

33020

 

4,3

 

70316

 

0,9

 

437797

 

4,8

 

23534

 

-0,1 1803 -7,1 19,1 12256 -5,4

Helsingin ja Uudenmaan 
shp

 

485532

 

1,6

 

238518

 

1,8

 

543682

 

3,4

 

2498723

 

4,7

 

170941

 

1,7 16461 -4,8 18,3 91730 4,2

Kainuun shp

 

26226

 

-6,7

 

24896

 

11,1

 

39141

 

11

 

130389

 

-7,0

 

13850

 

-6,3 562 -11,8 22,1 5167 -6,6

Kanta-Hämeen shp

 

56957

 

5,3

 

46209

 

-3,0

 

65128

 

0,9

 

304816

 

2,9

 

26207

 

-6,0 1348 -3,0 12,5 9774 -1,8

Keski-Pohjanmaan shp

 

36012

 

5,0

 

17325

 

-2,4

 

35464

 

-0,1

 

168721

 

-3,4

 

14403

 

-6,0 1476 -3,1 16,2 5578 -5,3

Keski-Suomen shp

 

76022

 

1,3

 

9584

 

1,4

 

102798

 

19,2

 

292742

 

-5,7

 

32027

 

0,4 2280 -9,3 14,9 16486 -1,6

Kymenlaakson shp

 

44880

 

7,3

 

21713

 

2,2

 

54945

 

2,1

 

217566

 

1,7

 

20857

 

6,5 1426 5,4 16,5 7855 2,0

Pohjois-Savon shp

 

101143

 

2,9

 

52530

 

-2,1

 

97587

 

2,1

 

509707

 

4,6

 

44038

 

2,2 2141 -6,2 13,8 21652 8,1

Lapin shp

 

37938

 

12,5

 

14486

 

2,9

 

46462

 

5,1

 

209743

 

22,5

 

18417

 

-2,8 961 -7,1 13,1 9688 3,6

Länsi-Pohjan shp

 

21102

 

-2,6

 

23218

 

-6,0

 

32255

 

-2,7

 

148319

 

1,1

 

10897

 

-2,6 518 -5,1 12,4 6013 -6,6

Etelä-Savon shp

 

36719

 

-2,4

 

20788

 

4,3

 

40833

 

4,3

 

177720

 

2,3

 

16942

 

0,6 821 -5,1 12,9 6738 -2,1

Pohjois-Pohjanmaan shp

 

129618

 

4,9

 

55685

 

7,0

 

139290

 

3,4

 

536965

 

1,7

 

53212

 

2,1 4310 -4,5 14,9 32345 -1,6

Pohjois-Karjalan shp

 

46824

 

2,8

 

65415

 

-2,0

 

73390

 

0,7

 

307542

 

3,4

 

27740

 

0,2 1307 -10,7 12,4 11880 -4,0

Päijät-Hämeen shp

 

55932

 

4,2

 

92128

 

1,0

 

96041

 

-0,4

 

475141

 

0,2

 

41982

 

0,3 1635 -6,4 17,2 13857 -6,3

Satakunnan

 

shp

 

79843

 

2,9

 

51214

 

29,0

 

83415

 

5,6

 

434480

 

-3,4

 

34156

 

5,8 1768 -4,9 16,6 13360 2,4

Itä-Savon shp

 

14478

 

0,3

 

29068

 

-4,5

 

25465

 

1,3

 

108067

 

7,6

 

8124

 

5,7 1 -66,7 0 3584 9,4

Pirkanmaan shp

 

151806

 

7,9

 

33003

 

2,0

 

191777

 

5,3

 

634721

 

7,2

 

76913

 

2,3 4704 -5,8 15,5 36454 -0,9

Varsinais-Suomen shp

 

177125

 

6,4

 

21539

 

0,9

 

219961

 

2,2

 

1073574

 

10,7

 

60713

 

0,9 4037 -3,4 16,1 41289 -1,2

VAASAN SHP

 

54175

 

7,6

 

20805

 

-6,5

 

53279

 

-0,2

 

237670

 

-2,7

 

23380

 

-2,1 1254 -9,1 16,7 8997 -0,4

Kaikki shp:t yhteensä

 

1772163

 

3,7

 

891837

 

2,1

 

2058571

 

3,6

 

9120026

 

3,9

 

735752

 

0,8 49781 -5,2 16,6 364365 0,3

 

  
ENSIKÄYNTI  

 
KAIKKI 
KÄYNNIT  

 
HOITOJAKSOT  

 
HOITOPÄIVÄT  

ENSIKÄYNNIT/ 

KAIKKI 
KÄYNNIT %  

 
2017 

muutos  

16 -17  
2017 

muutos  

16 - 17  
2017 

muutos  

16 -17  
2017 

muutos  

16 -17  
2017 

Sairaanhoitopiiri  Lukum äärä % Luku-
määrä 

% Lukum äärä % Luku-
määrä 

%  

          

Etelä -Karjalan shp  29034  8,1 215623  7,6 17419  -0,6 76256  -0,4 13,5  

Etelä -Pohjanmaan shp  36699  2,3 437797  4,8 23534  -0,1 1,6 -3,0 8,4  

Helsingin ja Uudenmaan 
shp 

273034  4,7 2498723  4,7 170941  1,7 784542  -0,6 10,9  

Kainuun shp  18424  -9,8 130389  -7 13850  -6,0 95651  -0,7 14,1  

Kanta -Hämeen shp  35555  7,3 304816  2,9 26207  -6 -0,7 -1,9 11,7  

Keski -Pohjanmaan shp  24079  15,8 168721  -3,4 14403  -6,0 61290  -0,4 14,3  

Keski -Suomen shp  49420  2,1 292742  -5,7 32027  0,4 131746  1,8 16,9  

Kymenlaakson shp  27611  -2,4 217566  1,7 20857  6,5 110943  4,8 12,7  

Pohjois -Savon shp  57249  7,2 509707  4,6 44038  2,2 174896  2,2 11,2  

Lapin shp  27883  7,1 209743  22,5 18417  -2,8 76049  -5,0 13,3  

Länsi -Pohjan shp  15187  4,9 148319  1,1 10897  -2,6 40313  -3,8 10,2  

Etelä -Savon shp  27666  5,2 177720  2,3 16942  0,6 76552  4,9 15,6  

Pohjois -Pohjanmaan 
shp 

77679  2,7 536965  1,7 53212  2,1 236001  -4,4 14,5  

Pohjois -Karjalan shp  34722  6,2 307542  3,4 27740  0,2 114362  -1,8 11,3  

Päijät -Hämeen shp  42585  4,3 475141  0,2 41982  0,3 147635  1,5 9,0  

Satakunnan shp 40177  -3,5 434480  -3,4 34156  5,8 137220  0,8 9,2  

Itä-Savon shp  11942  12,4 108067  7,6 8124 5,7 28934  -3,6 11,1  

Pirkanmaan shp  83102  3,8 634721  7,2 76913  2,3 307541  0,1 13,1  

Varsinais -Suomen shp  150668  7,5 1073574  10,7 60713  0,9 269816  7,7 14,0  

VAASAN  SHP  35754  1,5 237670  -2,7  23380  -2,1  79483  -2,6  15,0  

Kaikki shp:t yhteens ä 1098470  4,4 9120026  3,9 735752  0,8 3119959  0,1 12,0  
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Kansallinen tilastotiedot sairaaloiden tuottavuudesta ovat aina vuoden jäljessä, mutta alla oleva taulukko 
todistaa, että Vshp on oikeilla jäljillä tuottavuuden parantamisessa. Nyt lähestymme maan keskiarvoa, kun 
muutama vuosi sitten olimme huonoimmalla sijalla.

Alla oleva taulukko kuvaa episodituottavuuden kehitystä. Kun tilannetta verrataan vuoteen 2015, VKS oli 
keskussairaaloiden episodituottavuudessa huonoin (luku viittaa käsitteeseen ”hoidettu potilas”. Episodi kattaa 
potilaan yhden kalenterivuoden aikana tapahtuneen hoidon). Kun tarkastellaan VKS:n hienoa tuottavuuden 
paranemistahtia vuonna 2017, voidaan hyvinkin ennustaa, että VKS  on nykyisin lähellä tai yli maan 
keskiarvoluvun 100. 
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15.

15.  TÄMÄNVUOTINEN VSHP-TUNNUSTUS MENEE 
KIRURGIAN  POLIKLINIKALLE

Foto: Jouko Keto

Tarkastuslautakunnan tunnustus menee tällä kertaa ki-
rurgian poliklinikalle, joka osoitti viime vuonna erin-
omaista valmiutta kehittää ja yksinkertaistaa toiminta-
prosesseja. Todettakoon samalla, että valinta oli vaikea, 
sillä useat muutkin yksiköt saavuttivat hienoja kehitystu-
loksia.

Lautakunta perustelee kirurgian poliklinikan valintaa 
muun muassa seuraavilla erinomaisilla tuloksilla vuonna 
2017:

■ Jokainen työntekijä on vastannut kehittämisestä.
■ Kehitystyö on jatkuvaa.
■ Mikään ei näyttäisi olevan liian pieni tai liian 
 suuri ongelma.
■ Kehittäminen on joustavaa ja hallittua 
 kokeilutoimintaa: "do it, try it, �x  it".
■ Yksikkö panostaa potilaiden kuulemiseen ja huomio
 miseen ja sen halutaan näkyvän vastaisuudessakin.
■ Yksikön viimevuotisiin huipputuloksiin kuuluu 
 NPS-indeksin nostaminen 5:stä 50:een. 

Kirurgian poliklinikan verkkosivuilta:

Tarjoamme erikoissairaanhoidon avohoitopalveluita 
seuraaville potilasryhmille: yleiskirurgia, vatsa- ja ruoansu-
latuselinkirurgia (gastrokirurgia), verisuoni- ja rintakehä-
kirurgia (thorax), tuki- ja liikuntaelinkirurgia (ortopedia, 
traumatologia) ja virtsaelinkirurgia (urologia).   
Saatavilla on myös konsultoivien kirurgien palveluja 
muilla erikoisaloilla. Meillä on myös erikoistuvia lääkärei-
tä.
Ensikäyntiä varten tarvitset lähetteen, jonka saat terveys-
keskuksesta, yksityis-/työterveys-lääkäriltä, toisesta 
sairaalasta tai Vaasan keskussairaalasta. Teemme erilaisia 
tutkimuksia ja toimenpiteitä, minkä jälkeen sinut voidaan 
tarvittaessa laittaa osaston leikkausjonoon. Jos sinut on 
laitettu leikkausjonoon, voit tiedustella leikkausajankoh-
taa linjavastaavalta hoitajalta.
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16.  SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN, PAINOPISTEENÄ  
RISKIENHALLINNAN RAKENNE 

EPÄLUOTETTAVA
Ennalta 
arvaamaton 
ympäristö, jossa 
kontrolleja ei 
esiinny tai ne eivät 
toimi 

VAPAAMUOTOINEN
Kontrolleja esiintyy ja 
ne toimivat ad hoc, 
mutta ne eivät ole 
kaavamaisia. Kontrollit 
suuresti 
henkilöriippuvia

SYSTEMAATTINEN
Systemaattinen, koko-
naisvaltainen organi-
saation kattava sisäisen 
valvonnan muotoilu ja 
dokumentointi.

VALVOTTU
Toistuva seuranta suhteessa 
valvontavaatimuksiin. 
Jaksoittainen raportointi 
johtaville elimille. Johto seuraa 
ja valvoo puutteita 

33  Ks. Laaturaportti 2017, s. 15–20.
34 Ks. esim. SHQS-ylläpitoauditointi 19.4.2017: Potilaspainotteinen riskien arviointi käsiteltiin hallituksessa 26.1.2017, ja suurimmat riskit liittyivät 
toimitiloihin, henkilöstön sisäiseen viestintään ja potilaiden tiedottamiseen. Katso myös SHQS-laatuserti�ointi 28.6.2016: Sisäisen valvonnan 
toteuttamisesta ei ole laadittu muistioita. Sisäistä valvontaa eivät vielä leimaa järjestelmällinen seuranta ja säännöllinen raportointi, ja se on 
joissakin yksiköissä vielä melko vieras käytäntö. Sisäinen valvonta on nostettava sääntöjen ja ohjeiden edellyttämälle tasolle.

KAAVAMAINEN
Kontrollit on 
muodostettu ja 
dokumentoitu VSHP:n 
eri tasoilla/yksiköissä, 
mutta yhtenäisen 
kokonaisarvion 
tekeminen ei ole 
mahdollista

16.
Vshp:n ohjeet sisäisestä valvonnasta ja hyvästä hallinto- 
ja johtamistavasta päivitettiin vuoden 2014 lopussa ja 
hallintosääntö päivitettiin vuonna 2017. Riskienhallinta- 
ja turvallisuuspolitiikka on päivitetty ulkoisen laatuaudi-
toinnin suositusten mukaisesti. Vshp:n hallitus hyväksyi 
päivityksen 16.4.2018/ § 58. Kuntayhtymien sisäiseen 
valvontaan ja riskienhallintaan kohdistuvat vaatimukset 
kasvavat jatkuvasti. Kuntalain ja toimintaympäristön 
muutokset ovat asettaneet huomattavia lisävaatimuksia 
riskienhallinnan organisoinnille Vshp:ssä.

Laaturaportissa vuosittain raportoitu potilas- ja toimitila-
painotteinen riskienhallinta- ja turvallisuusprosessi saa 
tarkastuslautakunnalta perinteisesti kiitosta��. Laatu- ja 
turvallisuuskeskusteluiden pohjalta päätetään toimen-
piteet, joihin on ryhdyttävä riskien minimoimiseksi, 
minkä jälkeen käsittelyprosessi käsitellään hallituksessa.  
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla todenne-
taan ja kirjataan toiminnan tavoitteiden ja hyvän 
hallintotavan toteutuminen sekä riskien käsittely. 

Valtuuston hyväksymien tavoitteiden täyttymisen ja 
hyvän hallintotavan varmistamiseksi on sisäisen valvon-
nan kautta toteuttava riskien hallinnan ja analysointi-
prosessin oltava osa ohjaus- ja päätöksentekoprosessia. 
Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan osa 
johtamista, suunnittelua ja toiminnan reaaliaikaista 
ohjaamista.

Lautakunta esittää alla koosteen näkemyksestään Vshp:n 
kypsyysasteesta (kaavamainen) koskien piirin kokonais-
valtaista sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Kooste saa 
tukea myös tuoreista laatuauditoinneista�⁴, joissa tode-
taan, että potilasturvallisuuspainotteinen riskienhallinta 
on hyvin järjestetty ja kirjattu. 

Laatuauditointien mukaan VKS:n henkilöstö on hyvin 
tietoinen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista 
sekä tavoitteiden toteutumisasteesta. Mittareita seura-
taan ahkerasti, ja ajankohtaiset asiat otetaan käsiteltäväk-
si eri kokouksissa. Tiedot ovat nähtävillä yksiköiden 
mittaritauluilla. Mittaritaulut perustuvat balanced 
scorecard -menetelmään, ja seurantaa toteutetaan.  
Lautakunta panee kuitenkin merkille seurannan puutteet 
(luku 5 yllä) palveluyksiköiden tavoitetoteuman kirjaami-
sessa.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen 
kokonaisvaltaista seurantaa ja raportointia voidaan 
edelleen parantaa ja yhtenäistää. Perusedellytykset ovat 
kunnossa. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamisen 
monet haasteet aiheuttavat paljon valvontatarpeita 
prosessien analysoimiseksi, käsittelemiseksi ja turvaami-
seksi etukäteen. 

Lautakunta edellyttää, että sisäiselle tarkastukselle taataan 
riittävän riippumaton asema sekä riittävät ajalliset resurssit 
riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan koordinointiin, 
kehittämiseen ja seurantaan sekä hallitukselle raportoimi-
seen. Tämä on erityisen tärkeää sen jälkeen, kun operatiivi-
sessa johdossa on tapahtunut laaja sukupolvenvaihdos.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
tehtävän selvityksen avulla voitaisiin jatkossa paremmin 
huomioida, analysoida ja priorisoida nykyiset ja tulevat 
riskit. Nyt jo laadukkaan potilas- ja turvallisuuspainottei-
sen riskienhallinnan lisäksi on mm. strategiseen ohjauk-
seen, tuottavuuteen, ostopalveluihin, ulkoistamiseen ja 
tuotantotiloihin liittyvät riskialueet nivottava ja priorisoi-
tava paremmin toiminnan ohjauksessa VKS 2025 -
ohjelman mukaisesti.
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17.
17. KOOTUT KOMMENTIT

Kooste tarkastuslautakunnan keskeisistä huomioista ja suosituksista:

1) Lautakunta toteaa tyytyväisenä, että tammikuusta 2018 lähtien henkilöstölle on järjestetty kuukausittain tiedotusti-
laisuuksia, joilla halutaan kannustaa VKS:n kaikkia työntekijöitä luovuuteen ja miettimään mahdollisuuksia kehittää 
yhdessä VKS:sta maan paras keskussairaala.

2) THL:n tuoreessa Pohjanmaa-raportissa todetaan, että tarkasteluun valituissa erikoissairaanhoidon laatumääreissä 
tuloksemme ovat maan parhaimmistoa. Lisäksi todetaan, että sekä jäsenkuntien tekemät omat sopeutustoimet että 
sairaanhoitopiirin toimeenpanema säästöohjelma ovat laskeneet sote-kustannuksia vuodesta 2015 eteenpäin.

3) Yllä raportoidusta 32:sta sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tavoitteesta saavutettiin 
kokonaan 16 (53 %), kuutta ei saavutettu (20 %) ja kahdeksan saavutettiin osittain tai tyydyttävästi (27 %). Katso sivut 9 ja 
16. Kahden tavoitteen (6 %) raportointi puuttui tilinpäätöksestä kokonaan. Sekä valtuustoa että hallitusta sitovia 
tavoitteita jäi saavuttamatta, esimerkiksi ryhmäkehityskeskustelut, joihin osallistui ainoastaan 47 % henkilöstöstä.

4) Kaikki valtuuston vahvistamat sitovat määrärahat alittivat sitovuustason. Lautakunta toteaa, että hallituksen on 
tiukennettava kaikkien sitovien tavoitteiden seurantaa ja raportointia ja siten oltava koko VKS:lle hyvänä esimerkkinä 
siitä, miten toimivalla sisäisellä  valvonnalla voidaan turvata tavoitteiden toteutuminen toimintavuoden aikana. 

5) Lautakunta odottaa, että myös palvelualuekohtaisista tavoitteista ja tavoitenäkökulmista tehdään kooste, joka 
sisältyy tilinpäätökseen. Nyt tarkastuslautakunnalta puuttuvat yhteenvetotiedot esimerkiksi keskeisten sitovien 
tavoitteiden toteutumisesta palvelualueilla. Vuoden 2017 tilinpäätös sisältää vastuu- ja palvelualuekohtaiset yleiset 
tekstiosat ja tuotantoperusteiset suoritteet, mutta entinen laaja raportointikäytäntö puuttuu.

6) Potilas-/asiakastyytyväisyys oli entiseen tapaan erinomainen ja suuri vastausmäärä takaa, että arviointi on laadul-
taan hyvä. Myös jäsenkuntien tyytyväisyys lienee paras koko mittaushistorian aikana.  VKS:n tuoreessa sisäisessä 
auditointiraportissa suositellaan asiakaspalautteen kehittämistä muun muassa hyödyntämällä paremmin suullista 
palautetta ja asiakasraadin ehdotuksia sekä parantamalla yleisesti palautteiden kirjaamista. Tarkastuslautakunta kysyy, 
eikö raadin esittämien toteutuneiden ehdotusten pitäisi sisältyä vuosittaiseen tilinpäätökseen/laaturaporttiin.

7)  Tavoite Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen toteutui tilinpäätöksen mukaan.   Vuoden 2017 koulu-
tussuunnitelma sisältää selkeitä ja konkreettisia tavoitteita, ja seuranta tapahtuu koulutusrekisterin avulla. 
Koulutuspäivien määrä laski kokonaiset 21 % vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna.  Vuoden 2017 henkilöstökerto-
muksen mukaan tämä johtui osittain siitä, että "yhä suurempi osa henkilöstön koulutuksesta tapahtuu nykyisin 
etäkoulutuksena verkkokoulutuksen muodossa. Näitä koulutuksia varten ei ole rekisteröintijärjestelmää." Lautakunta 
katsoo tavoitteen tehokkaan seuraamisen vaativan, että kaikki yksilötason osaamista parantava koulutus on voitava 
rekisteröidä.

8) Lautakunta suhtautuu erittäin kriittisesti tavoitetason asteittaiseen alentamiseen, kun tavoitetasoa ei ole edeltävinä 
vuosina saavutettu esim. kehityskeskusteluiden tai hoitoisuuden suhteen.  Sama "alennetaan rimaa" -ilmiö näkyy myös 
siinä, että konkreettisten mitattavissa olevien sitovien tavoitteiden sijaan on asetettu tavoitteita, joita ei voi mitata 
(kuten "merkitään tiedoksi"). Lautakunta kysyykin, onko tällainen ilman tavoitetasoa tai mittaria tehtävä vertailu 
ylimalkaan relevantti.

9) Lean-menetelmä on tärkeä työväline toiminnan parantamisessa ja virtaviivaistamisessa. Eräs sitovista tavoitteista on 
jo useana vuonna ollut, että Lean-menetelmää käyttää 25 % yksiköistä. Vuoden 2017 lopussa 42 % kaikista yksiköistä oli 
hyödyntänyt menetelmää. Tavoite on jo useana vuonna asetettu 25 prosenttiin ja lautakunta pohtiikin, eikö tavoite-
tasoa pitäisi nyt reilusti nostaa. 
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10) Laatu- ja potilasturvallisuustyötä on VKS:ssa vuosien aikana kehitetty järjestelmällisesti, ja työ on saanut kansallista 
huomiota ja tunnustusta. Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä hyväksyy laaturaportin, joka annetaan VKS:n hallitukselle 
tiedoksi.  Lautakunta ihmetteleekin, miltä osin käytännön voidaan katsoa muodostavan hallitusta sitovan tavoitteen. 
Lautakunta toteaa myös, että luvattu läpinäkyvyys ei ole toteutunut, sillä laaturaporttia ei ole julkaistu verkkosivuilla tai 
hallituksen pöytäkirjan liitteenä. 

11) Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 tunnustus annetaan kirurgian poliklinikalle, jonka kehitystulokset ovat olleet 
loistavia. Kaikki työntekijät osallistuvat jatkuvaan kehittämistyöhön, joka perustuu asiakkaan kuulemiseen ja osallista-
miseen.

12) Lautakunta edellyttää, että sisäiselle tarkastukselle taataan riittävän riippumaton asema sekä riittävät ajalliset 
resurssit riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan koordinointiin, kehittämiseen ja seurantaan sekä hallitukselle raportoi-
miseen. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun operatiivisessa johdossa on tapahtunut laaja sukupolvenvaihdos.

13) Strateginen ohjausprosessi ja tavoitteenasettelu on selvästi parantunut VKS 2025 -ohjelman ja sen mittareiden 
tuoreen päivityksen myötä. Väliarvio osoittaa, että olemme oikealla tiellä pyrkiessämme VKS:n tulevaisuuden turvaami-
seen.

14) Tavoite, joka koskee vanhojen, usein suojeltujen kiinteistöjen myymistä tai luovuttamista, on vaikea toteuttaa ja 
prosessit ovat usein pitkällisiä.  Tällaiset tavoitteet ovat osatavoitteita VKS:n tavoitteessa toteuttaa toimintaympäristö, 
joka on pitkälle tulevaisuuteen tarkoituksenmukainen, potilaslähtöinen, joustava, työympäristön kannalta terveellinen 
ja kokonaistaloudellinen. Lautakunta ehdottaakin kiinteistöpolitiikan vuosittaista ja pitkäaikaista vaikuttavuutta 
mittaavien mittareiden kehittämistä.

15) Vuoden 2017 kokonaistulos on katsottava erittäin hyväksi, ja taloudellisen kilpailukyvyn paraneminen on selkeästi 
ollut maakunta- ja sote-uudistus huomioiden keskussairaaloiden paras vuonna 2017. Yhteisin panostuksin on saavutet-
tu merkittäviä kustannussäästöjä vaarantamatta asiakastyytyväisyyttä tai muita tärkeitä toimintoja.
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Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta arvioi, että 
kuntayhtymän valtuuston vuodelle 2017 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on 

saavutettu hyvin.

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 121 §:n mukaisena arviona valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

Vaasassa 26. huhtikuuta 2018

Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta

                      
           Kjell Heir, ordförande        Bengt Kronqvist, viceordförande
                      
                   
          
 Christian Pundars    Ulla-Maj Salin
 
         
           
 Ulla Salmenheimo-West    Kristina Vesterback

             
 Jan Ray 



Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin Vshp:n hallituksessa 3.11.2017 § 175 alla olevan vastaustekstin mukaisesti. Hallitus 
antoi vastauksen lautakunnan kommenttien kaikkiin kohtiin. Kommentti = joko tarkastuslautakunnan tekstivastaus ja/tai väri, 
joka heijastaa kehitystä vuodesta 2016 vuoteen 2017 tai jopa vuoteen 2018. 

1) Tarkastuslautakunta on syvästi huolestunut siitä, miten kansallinen huono valmistelu, joka on perustunut nykyisiin 
puutteellisiin tietokantoihin, on edennyt niin pitkälle.
Hallituksen vastaus: Hallitus jakaa tarkastuslautakunnan huolen siitä, että lainsäädännön kansallinen heikkotasoinen 
valmistelu on edennyt näin pitkälle, vaikka tietokannat ovat puutteellisia.
KOMMENTTI: Tilanne on kansallisella tasolla edelleen huolestuttava. VKS:n asema on edelleen epäselvä huolimatta useista 
lupauksista keskeisen toiminnan säilyttämisestä.  

2) VKS:ssa on viime vuosina siirrytty yhä avohoitopainotteisempaan hoitoon. Raportointikäytänteitä on standardisoitu ja yksikkö- 
ja esimiesvastuuta korostettu, ja se on johtanut toiminnan ja tavoitejohtamisen tiukempaan seurantaan. Tietä kohti VKS 2025  
ohjelman keskeisiä tavoitteita on lyhennetty.
Hallituksen vastaus: Hallitus jatkaa työskentelyä siitä lähtökohdasta, että toiminta yritetään mahdollisimman pian 
sopeuttaa VKS 2025 ¬ ohjelman tavoitteiden mukaiseksi. Kuten tarkastuslautakunta toteaa, tämä on saavutettu 
toiminnan tiukemmalla seurannalla.
KOMMENTTI: Vuoden 2017 tulokset osoittavat, että VKS on onnistunut tavoiteohjauksessaan ja kilpailukyky lähestyy maamme 
keskitasoa.  

3) 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 -ohjelmaan perustuvat strategiset 
tavoitteet ovat toimikauden aikana toteutuneet ja kuinka kaukana tavoitteet ovat.
Hallituksen vastaus: On totta, että 2025-hankkeen toteutumisastetta ei ole erikseen mitattu. Se johtuu siitä, että 
tavoitteet on jaoteltu toimintasuunnitelman vuositavoitteisiin.
KOMMENTTI: Lautakunta katsoo, että VKS 2025 -ohjelman tavoitteita ei ole aiemmin riittävän konkreettisesti määritelty 
toimintasuunnitelmassa. VKS 2025 -ohjelmaa on kuitenkin kevään 2018 aikana päivitetty ja keskeisiä tavoitemittareita on 
konkretisoitu.  

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.
Hallituksen vastaus: Tarkastuslautakunnan huomiot pitävät paikkansa. Tavoitteita ei toisaalta tule myöskään asettaa niin 
alas, että ne aina saavutetaan 100-prosenttisesti. Tärkeintähän on, että tavoitteiden toteutumisesta tehdään selvitys ja 
että toimintaa korjataan tai tavoitteita arvioidaan uudelleen edellytysten muuttuessa.
KOMMENTTI: Tavoitetoteuma ei ole parantunut vuoden 2017 aikana alla olevien tietojen ja taulukoiden mukaan. Lautakunta 
toteaa myös, että jollei keskeisiä sitovia tavoitteita ole saavutettu, tilinpäätöksessä olisi paremmin selitettävä sen syyt.
Lautakunta lisää, että erityisesti sitovien tavoitteiden tulisi aina olla mitattavissa ja lisäksi kuvata, onko kehitys mennyt parempaan 
vai huonompaan suuntaan. Nythän joidenkin sitovien tavoitteiden ohjausvoima jää erittäin heikoksi, mutta VKS 2025 -ohjelman 
päivitys ja uudet mittarit parantavat toki tilannetta aika lailla.  

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.
Hallituksen vastaus: Tarkastuslautakunta on huomiossaan oikeassa; VKS:n hoitotulokset ovat kansallisissa vertailuissa 
hyviä. KOMMENTTI: Kehityssuunta ja ennusteet vahvistavat, että kehitys jatkuu hyvänä.  

6) VKS:n kokonaistulos vuodelta 2016 on aivan hyvä. Tavoitemekanismi muodostaa kuitenkin jatkuvan haasteen VKS 2025 -
ohjelman toteuttamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus huomioiden.
Hallituksen vastaus: Sote-uudistus aiheuttaa kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille epävarmuutta. VKS 2025 -
ohjelman tavoitteet on kuitenkin laadittu siitä lähtökohdasta, että VKS:ssa annettava erikoissairaanhoito on niin 
tehokasta kuin mahdollista riippumatta siitä, millaiset perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon rakenteet tulevat 
olemaan. Toimenpidepainotteinen erikoissairaanhoito on keskitettyä ja näyttää suurin piirtein samalta riippumatta siitä, 
organisoiko sen kuntayhtymä vai maakunta. Tehokkaasti toimiva sairaala voidaan aina integroida muuhun hoitoon.
KOMMENTTI: Tavoitemekanismi on parantunut erityisesti VKS 2025 -ohjelman päivityksen myötä.  
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7) VKS 2025 -ohjelman tuottavuustavoite on implementoitava osaksi vuosittaista toiminta- ja talousarvioprosessia. VKS:n on 
parannettava tuottavuutta 13 % valtakunnallisen tason saavuttamiseksi.  Erikoisalakohtainen 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?
Hallituksen vastaus: Käytössä olevat mittarit ja ohjausjärjestelmät eivät saa muodostua liian monimutkaisiksi. Tavoite 
sairaalan tuottavuuden vertaamisesta vastaaviin sairaaloihin on helppo ymmärtää ja viestiä. Siinä on myös se hyvä puoli, 
että se on kansallisesti vakiintunut mittari.
KOMMENTTI: Lautakunta toistaa tässä kohdassa 6 antamansa kommentin: Ohjausvoima on parantunut erityisesti VKS 2025 -
ohjelman päivityksen myötä.  

8) Palvelualueiden tavoitteet toteutuivat aivan tyydyttävästi. 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 -ohjelman mukaisesti.
Hallituksen vastaus: Jotkut tavoitteista ovat jatkossakin vuosikohtaisia. Vaikka mittareita on asetettu pitkiä ajanjaksoa 
varten,  niitä on tarkistettava ympäristön muuttuessa. Talousarviovuoden mittarithan ovat aina olleet tärkeimmät, sillä 
talousarvio on tärkein ohjausvälineemme.
KOMMENTTI: Lautakunta katsoo, että Vshp:n strategiaan perustuvat keskeiset ja merkittävimmät mittarit sisältävät aina 
pidemmän aikajänteen, mutta myös vuosikohtaisia mittaustasoja. Tavoiteohjauksen painopisteen on perustuttava niihin ja 
yksittäiset mittarit tai toimenpiteet, jotka ovat vain niiden osakomponentteja, pitäisi mieluiten jättää pois.  
 
9) VKS on ollut edelläkävijä sairaaloiden laatutyössä. Sairaalan toiminta on auditoitu jo neljä kertaa kolmen vuoden välein.
Hallituksen vastaus: Sairaalan tavoite on olla jatkossakin edelläkävijä laatutyössä.
KOMMENTTI: Tulevaisuudennäkymät ovat lautakunnan mukaan hyvät, mikäli VKS:n asema valtakunnallisella tasolla säilyy.  

10) Hallinnon ja huollon palvelualueet eivät omassa tilinpäätösraportoinnissaan noudata entiseen tapaan tavoitenäkökulmia 
asiakas/prosessi/ henkilöstö/oppiminen ja uudistuminen/talous, vaikka ne voisivat olla yhteiset kaikilla palvelualueilla.
Hallituksen vastaus: Myös hallinnon ja huollon palvelualueet voivat hyvin käyttää samaa jaottelua kuin aiemmin eli vuonna 2015.
KOMMENTTI: Mitään mainittavia uusia yksittäisiä tavoiteasetteluita ei löydy toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2018-2020.  
11) Tarkastuslautakunnan tunnustus menee tällä kertaa hoidon palveluyksikön hyvin hoidetulle perustamiselle. Yksikkö aloitti 
virallisesti toimintansa 1.1.2017 ja sen motto on "työntekijä on siellä missä potilaskin".
Hallituksen vastaus: Tarkastuslautakunta on tehnyt hyvän valinnan antamalla vuoden tunnustuspalkinnon hoidon 
palveluyksikölle.
KOMMENTTI:  

12) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta potilaisiin liittyvässä toiminnassa on korkealuokkaista. Vastuualuekohtaisten 
riskikartoitusten laaja-alaisia päivityksiä tehdään parhaillaan, ja arvio näistä kokonaisuuteen painottuvista VKS:n 
riskienhallintaprosesseista on erittäin myönteinen.
Hallituksen vastaus: Riskienhallintapolitiikka päivitetään ja sisäistä valvontaa kehitetään edelleen.
KOMMENTTI: Riskienhallintapolitiikkaa päivitetään parhaillaan. Sisäistä tarkastusta kehitetään ja tavoitteena on saada 
riskienhallinta ja sisäinen valvonta kirjattua ja osaksi Vshp:n jokapäiväistä toiminta- ja talousohjausta.   

13) Useat aiemmat lautakunnat sekä nykyinen tarkastuslautakunta ovat toimikautensa aikana muistuttaneet psykiatrian 
integroinnista kantasairaalaan. Pohjanmaan sote-taloa (H-taloa) koskeva investointipäätös 2017 tarkoittaa sitä, että 
perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, yksityissektori ja psykiatrinen hoito voivat vihdoin toimia yhdessä 
parhaalla mahdollisella tavalla.
Hallituksen vastaus: Hallitus näkee psykiatrian integroinnin yhtenä kuntayhtymän tärkeimmistä tehtävistä.
KOMMENTTI: Uudet toimitilat ovat lähitulevaisuudessa vihdoinkin rakenteilla. Ne parantavat varmasti lääkäriresurssien 
rekrytointia.  

14)  Toimikaudesta 2013-2016 voidaan tiivistäen todeta, että VKS 2025  ohjelman rohkeat uudistamiskäytännöt, panostaminen 
potilaslähtöiseen toimintaan ja vakiintunut SHQS-laatujärjestelmä ovat turvanneet  laadukkaan alueellisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon. 
Hallituksen vastaus: Hallitus pyrkii kaikilta osilta jatkamaan uudistamistyötä.
KOMMENTTI: Lautakunta on samaa mieltä.  Hallituksen keskeinen tehtävä on johtaa jatkuvaa uudistamistyötä ja turvata maamme 
kilpailukykyisin ja laadukkain palvelutuotanto.  



Liite 2.  VKS 2025 -ohjelman uudet tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot

LIITE 2.
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BILAGA 3.
Liite 3. Asiakas- ja potilaspalautetta eri lähteistä (eSairaala, VKS:n verkkosivut ym.)

ESairaala-tietokannan kautta saatua palautetta:

TAINUSKA/ REUMATOLOGI
Olen käynyt reumatologin vastaan otolla kun mul on nivelreuma 17 vuotta. lääkärit ovat hyvin ammattitaitoisia,ymmärtävät 
sairasta,hoitajatkin ovat erinomaisia alallaan.Vihdoin löydettiin mulle nivelreumaan oikea lääke vaikka siinä meni vuosia,nyt olen 
tyytyväinen uutteen lääkkeeseen.rakastan kutomista nyt sekin onnistuu paremmin,eikä tarvi enää ottaa niin monta kortisonitablettia 
kuin ennen.

M.A./  JOSKO edes katsoisi
Tyttäreni loukkasi edelliskesänä kantapään hypätessään alas trampoliinilta. Menimme Vaasan keskussairaalaan näyttämään jalkaa. 
Ilmoittautuessam me lääkintävahtimestari totesi luukulla, että ei voi olla vikaa, kun on hypännyt niin matalta ja vielä pehmeälle 
nurmikolle. Tyttö aristi jalkaa, ei voinut kävellä kunnolla ja se oli kipeä. Menimme uudestaan näyttämään jalkaa; nyt sitä jo hieman 
katsottiin ja määrättiin resepti. Ei kuvattu tai määrätty tarkempiin tutkimuksiin. Lääkkeet syötiin ja jalka oli edelleen yhtä lailla kipeä. 
Tilasin ajan fysioterapeutille (yksityinen). Tyttö käveli muutaman metrin ja fysioterapeutti tiesi heti, mistä jalassa kiikasti. Hän käänteli 
jalkaa hetken ja kas jalka toimi taas ja kipu poistui.

M.L. / VAASAN KIPUPOLI TÄYSIN VOITTAMATON
Vaasan kipupolilla saa ensiluokkaista kipuhoitoa.

NITA-B64/ PÄIVÄKIRUGIASSA HYVÄÄ HOITOA
Erittäin hyvää palvelua kiireistä huolimatta ja aina omalla äidinkielellä.

Aira/ VÄÄRÄ TOIMENPIDE EIKÄ SITÄ EDES KIRJATTU OMAKANTAAN
Pettynyt väärään toimenpiteeseen. Eivät olleet halukkaita korjaamaan tilannetta ja nyt virhettä korjataan yksityisellä.

K.K./ PALVELU
Hyvää ja tehokasta palvelua ilman turhaa odotusta!

Anna-Mari/ HYVÄÄ JA NOPEAA PALVELUA
Saimme erinomaisen nopeaa palvelua Vaasassa, kun koira oli purrut nuorta potilasta.

Taimi / LEIKKAUS
Henkilökunta kilttiä väkeä. Aina aikaa potilaalle.

Zara/ HIENOA ASIAKASPALVELUA
Synnytyksen henkilökunta oli aivan ihana ja tsemppaava. Ei olisi voinut parempaa kätilöä toivoa.

Cata/ SYNNYTYS
En saanut palvelua suomen kielellä ja jouduin opastamaan huone toveria imetyksessä, vaikka en itse osannut imettää. Opastin myös 
vauvan pesussa ja muissa asioissa, jotka olisivat kuuluneet hoitajalle.

M.L. / KIPUPOLI
Kipupolilla tosi ammattitaitoista henkilökuntaa.

MINTTU / SYDÄNSAIRAUS
Läheiselläni sydänsairaus ja vakava tilanne joiduttiin elvyttämään ja oli keskussairaalassa hoidossa.kaikki päättyi onnellisesti ja saimme 
jatkaa elämää.huippuasiantuntija lääkäri sydänosastolla tekee kiitettävää työtä.

VKS:N VERKKOSIVUJEN JA FACEBOOKIN KAUTTA SAATUA PALAUTETTA 2017-2018
Facebook 08/2017
"Jag var mycket nöjd över mottagandet och vården jag �ck på VCS. Personalen och läkarna var mycket proffsiga och tog väl hand om 
mig. Jag önskar att detta sjukhus skulle byggas ut så att �er patienter �ck uppleva en vård där man kan känna sig trygg. Lokalerna där jag 
�ck vård kändes som att vara på ett bra hotell med �n personal. Hjärtligt Tack till er alla.
10.10.2017
Preoperativa polikliniken: Miellyttävää kohtelua tänään prepolilla salissa 7, heräämössä sekä A3:lla. Ei mitään pahaa sanottavaa - 
huumorinaisia ja -miehiä! Ennen nukutustakaan ei niin jännittänyt, kun salin porukka oli mukavaa ja vitsikkäällä päällä. Tämä oli kolmas 
kerta kun minut leikataan VKS:ssä ja hoitajat ja lääkärit ovat aina olleet supermukavia, kuten myös päiväkirran puolella.
SAGT OM OSS 26.2.2018
Kirurgiska polikliniken och T3: Olin vatsalaukun ohitusleikkauksessa. Minulla oli tunne, että minusta pidettiin huolta ja kaikki hoitajat 
kohteli-vat juuri minua yksilönä. Jälkikäteen tuli vielä kysyttävää ja ongelmani ratkaistiin nopeasti ja erittäin ystävällisesti. Kiitos T3-
osastolle! Vaikka asun 20km päässä Seinäjoesta, niin toivoisin jatkossakin saavani hoitoa Vaasassa. 70km ei ole ylivoimainen matka.
MEISTÄ SANOTTUA 6.3.2018
Barnpolikliniken: Vi har ett jätte�nt sjukhus. Nya barnpolikliniken är jätte�n, personalen är trevliga, kunniga och har ett �nt bemötande.
SAGT OM OSS 7.3.2018
Operations- och anestesiavdelningen: Sain erittäin hyvää hoitoa! Toiveitani kuunneltiin hyvin ennen leikkaukseen menoa, mikä oli 
minulle erittäin tärkeää, koska kyseessä oli plastiikkakirurginen leikkaus. Siispä suurkiitokset kirurgi X:lle ja erityisesti preoperatiivisen 
polin X ja opiskelija!!
28.3.2018:
Affektiva polikliniken: Jag tycker att alla verkar hjälpsamma och kunniga
29.3.2018
Preoperativa polikliniken: Koko henkilökunnalle erityiskiitokset! Hoitotyöskentely oli erinomaista, ystävällistä, ammattitaitoista ja 
ymmärrettävää. X.X:lle lämpimät kiitokset hyvästä & ystävällisestä hoidosta / leikkauksesta.
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LIITE 4.
Liite 4. Tarkastuslautakunta 19.9.2017 § 6, liite /1
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA -PERIAATTEET
VALTUUSTOKAUDEKSI 2017-2020 SISÄLTÄEN ARVIOINTIOHJELMAN VUODEKSI 2017

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 keskeisistä tehtävistä säädetään Kuntalain 14. luvussa, Vshp:n hallintosäännössä sekä 
sisäisestä valvonnasta ja hyvästä hallinto- ja johtamistavasta annetussa ohjeessa.

Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä/ konsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos 
kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää
4) huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
5) valvoa 84. §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi
6) valmistella hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 
talousarvioksi.

Kuntalain 125. §:n mukaan lautakunta valmistelee tilintarkastajan kertomuksen valtuustolle seuraavasti:

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on 
myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen 
johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta 
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen 
lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt 
muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

2. ARVIOINNIN TARKENTAMINEN

Arvioinnit tehdään eri tavoin asiayhteydestä ja tarkoituksesta riippuen. Arviointi tarkoittaa toiminnan arvon ja merkityksen 
järjestelmällistä tutkimista ja toiminnan arviointia organisoidun työtavan avulla. Arvioinnin tarkoituksena on ottaa selvää, onko 
toteutetulla toimenpiteellä ollut vaikutusta ja miten hyödyllinen ja tehokas lopputulos on.

Tarkastuslautakunnan 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 objektiivisesti ja kriittisesti analysoida tehtyjä tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä sekä 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 välistä suhdetta. Vaikuttavuudella tarkoitetaan 
palveluprosessien kykyä luoda toivottuja vaikutuksia esimerkiksi potilaan terveydentilaan tai kunta-asiakkaiden tyytyväisyyttä 
vuosittaisiin ostopalveluihin.
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Kuva 1. Vastuuyksiköiden (palvelualueet ja tilivelvolliset toimielimet/viranhaltijat) itsearvioinnin / sisäinen valvonnan ja 
tarkastuslautakunnan arviointityön välisestä suhteesta (lähde: Hakulinen ym. 2005):

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 suunta
" Vahvuudet ja heikkoudet
" Asenteet ja arvot
" Toteutus

Tarkastuslautakunta tarkentaa arviointityötään vuosittaisessa arviointiohjelmassaan, jossa on määritelty valitut arviointialueet ja -
kohteet sekä tarkastuslautakunnan kokouspäivämäärät. Tavoitteena on, että Vshp:n toiminta arvioidaan keskeisiltä osiltaan 
arviointikauden aikana. Jatkuva riskienarviointi ja olosuhteiden muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia suunnitelmaan. 
Valtuuston vahvistamat vuositavoitteet arvioidaan erikseen joka vuosi. Jos valtuusto toivoo jonkin hankkeen ottamista 
arviointikohteeksi, tavoite on määriteltävä vuositavoitteeksi.

4. ARVIOINTIMENETELMÄ
Arviointi tehdään monisärmäisenä arviointina, mikä merkitsee palveluiden tuottajien ja palveluiden käyttäjien kuulemista, mistä 
esimerkkinä Vshp:n luottamushenkilöt, esimiehet ja henkilöstö, asiantuntijat ja potilaat sekä alueellisen terveydenhuollon 
edustajat. Arviointi tehdään lähinnä haastatteluiden, yksiköihin  tehtyjen vierailujen, molemminpuolisen dialogin ja kirjallisten 
kyselyiden avulla. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä.

Arviointikausien vaikuttavuuden parantamiseksi ja syventämiseksi maksimoidaan vertailumateriaalin käyttö sekä etukäteen että 
jälkikäteen (esim. kansalliset tietokannat, sairaanhoitopiirejä ja erva-alueita koskevat analyysit, laatuauditoinnit,Vshp:n oma 
seuranta koskien toiminnan tunnuslukuja sekä VKS 2025  ohjelman asteittaiset toteutumistulokset).

5. ARVIOINNIN JA TARKASTUKSEN YHTEENSOVITTAMINEN

Arvioinnin ja tarkastuksen tehostamiseksi tarkastuslautakunta, ulkoinen tilintarkastaja/tarkastusyhteisö ja sisäinen tarkastus 
tekevät vuosittain yhteistyötä tietoja yhteensovittamalla.

Yhteensovittaminen tehdään käytännössä suunnittelu- ja seurantakokouksissa, joissa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 
tarkastusyhteisön vastaava JHHT-tarkastaja ja sairaanhoitopiirin operatiivinen johto sopivat työnjaosta.
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6.  VUOSIEN 2017-2020 ARVIOINTISUUNNITELMA

  Arviointivuosi 
Arviointialue Arviointikohde 2017 2018 2019 2020 
Koko Vshp VKS 2025 tavoitteet: vaikuttavuus, talous,     

 investoinnit ja tilojen optimointi 2017   2020 
 erva-yhteistyömekanismit 2017    

 sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen  2018   

 riskienhallinta - sisäinen valvonta  2018  2020 
 suoritteiden ja resurssien tasapaino   2019  

 SHQS-laatutyö: mittarit ja tunnusluvut 2017  2019  

 sote-yhteensopivuus 2017   2020 
 henkilöstösaatavuus/-tasapaino  2018  2020 
 Lean ja prosessityö, uudistumiskyky  2018   

 turvallisuustyö (potilaisiin ja ympäristöön liittyvä).   2019  

Lääketieteelliset palvelut 
(lihavoitu vuosiluku 
merkitsee vastuu- tai 
palvelualueen tarkempaa 
kokonaisarviointia) 
 

Operatiivinen vastuualue25 

Medisiininen vastuualue 26
 

Lasten vastuualue27  

Psykiatrian vastuualue28
 

2017 
2017 
2017 

2018 
2018 
2018 

2019 
2019 
2019 
2019 

2020 
2020 
2020 

 Ostopalveluiden kehittyminen 2017   2020 
      

Palvelualueet/ Ict-toiminta, -teknologia  2018  2020 
Tukipalvelut  Hoitologistiikka (potilaan hoitoprosessi)   2019  

 Eri palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen (2–3 
aluetta vuodessa) 

    

  2017 2018 2019 2020 

Asiakastyytyväisyys Asiakaspalautteet, potilasasiamiestoiminta, kyselyt 
ja kansalliset tietokannat 

    

(potilaat, kunnat, 
vertailut) 

 2017 2018 2019 2020 

      

 

25 Vastuu- ja palvelualueet arvioidaan vuosittain yleisesti, mutta ne jaetaan vuosittain myös erityisiin alueisiin ja prosesseihin, jotka tarkentuvat 
kyseisessä vuosisuunnitelmassa (esim. lääketieteelliset erikoisalat).
26, 27, 28   Samoin periaattein kuin alaviitteessä 25 
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7. TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSOHJELMA 2017

Tarkastuslautakunnan kokouspäiviksi ja -kohteiksi ehdotetaan alustavasti seuraavia päiviä (kellonaika klo 17, ellei 
muuta sovita). Kokouspaikka alustavasti T1:n kokoushuone. Kiertokäyntejä VKS:ssa tehdään tarvittaessa kokousten 
yhteydessä.

Syyskausi 2017:
19.9.2017 1. Perustava kokous
   2. Piirin johtajan ja johtajaylilääkärin katsaus sote-tilanteesta, 
    VKS 2025-ohjelmasta ja tuotannosta ym. tammi-elokuussa 2017
   3. JHHT-tilintarkastajan työohjelma vuodeksi 2017
   4. Tarkastuslautakunnan työ- ja kokousohjelma 2017

26.9.2017 1. Entisen ja uuden tarkastuslautakunnan yhteinen kokous
17.10.2017 1. Sisäisen tarkastuksen uusi kokoonpano Vshp:ssä
   2. Ajankohtaisten toimintatietojen vertailuanalyysi
   3. Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2018
22.11.2017 Medisiinisen vastuualueen tavoitteet ja toiminta 2017

12.12.2017 1. Sairaalan laatu- ja Lean-perusteisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
    toteutuminen sekä turvallisuus- ja riskienhallintaprosessit vuonna 2017
    2. JHHT-tarkastajan väliraportti

Kevätkausi 2018:
18.1.2018 1. Henkilöstöstrategia 2017-2018, HR-yksikön 
    tukitoiminnot/ Toimintatavoitteet 2017 / HR-raportointijärjestelmä
   2. Lasten vastuualue: keskeiset tulokset vuonna 2017
   3. Ohje omistajaohjauksesta
   4. Arviointikertomus 2017  - sisältö ja rakenne
   5. Lautakunnan kokousohjelman vahvistaminen kevääksi 2018
20.2.2018 Tilinpäätös 2017: Yleisselvitys taloudesta, tavoitteista ja vastuu- ja palvelualueiden avaintuloksista 
2017 (Nystrand)

13.3.2018 1. Yhteistyöseminaari erva-alueen tarkastuslautakuntien kanssa Porissa
   2. Arviointikertomuksen 2017 ensimmäinen käsittely
11.4.2018 Arviointikertomuksen 2017 jatkokäsittely

26.4.2018 1. Arviointikertomuksen 2017 jatkokäsittely ja hyväksyminen
   2. Kansallisten tilastojen ja potilastyytyväisyysmittareiden analysointia
   3. Tarkastuskertomuksen 2017 käsittely
15.5.2018 Arviointi- eli tarkastuskertomuksen mahdollinen jatkokäsittely
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Liite 5. Kansallinen mittaristo hoitokulujen, laadun ja vaikuttavuuden 
seuraamiseen

29(Lähde:Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi

29   Ks. lähemmin http://tietokayttoon.�/julkaisu?pubid=18701

LIITE 5.
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