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”Every hospital should follow every patient it treats long enough to determine whether or not the treatment 
has been successful, and then to inquire, if not, why not? With a view to preventing similar failures in the 
future”. 

(Ernest Codman , Boston  USA 1914)
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1. Tarkastuslautakunnan 
 puheenjohtajan katsaus
Viime vuoden merkittävin tavoite saavutettiin, kun sairaalastamme tuli 1.1.2020 laajan päivystyksen sai-
raala. Tavoite saavutettiin alueemme asukkaiden monivuotisen ja kovan taistelun tuloksena. Viime vuonna 
valettiin myös Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän perustus ja H-talon rakentaminen alkoi.

Vuosi 2019 on yksi sairaalan tärkeimmistä virstanpylväistä sitten perustamisen vuonna 1957. Vaasan kes-
kussairaalan asema on peräänantamattomuuden ja lujan yhteistyön avulla vakiinnutettu, ja nyt sairaalan 
toimintaa voidaan kehittää edelleen suunnitteilla olevan hyvinvointikuntayhtymän integroituna osana.

Tarkastuslautakunnan pakolliset arviointitehtävät 
perustuvat kuntalakiin¹  ja Vaasan sairaanhoitopiirin 
(VSHP:n) hallintosääntöön. Lautakunnan tehtävä 
valtuuston vahtikoirana on raportoida vuosittain 
VKS 2025  strategiaohjelmassa ja talousarviossa 
olevien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvioida, 
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Lautakunnan rooli kehitysa-
lueiden tunnistamisessa ja esittelemisessä tukee 
piirin strategiatyön kehittämistä. Arviointi voi tuoda 
valtuustolle lisäarvoa myös esittelemällä mittareita 
ja tunnuslukuja, joita voi vertailla muihin sairaanhoi-
topiireihin. 

Lautakunta on aiempina vuosina kiinnittänyt 
erityistä huomiota strategiaan perustuvien toi-
minnallisten ja taloudellisten sitovien tavoitteiden 
laatuun ja mitattavuuteen. Strategian päivittäminen 
on jatkuva prosessi, ja tavoitejohtamisen laatuun ja 
mittareiden asettamiseen kohdistuu suuria vaati-
muksia.  Tavoitteita ja mittareita asetetaan huolel-
lisen harkinnan jälkeen ja olemassa olevien resurs-
sien mukaisesti. Tavoitteet koskevat kaikkia Vaasan 
keskussairaalan (VKS:n) yksiköitä ja työntekijöitä.  

Tavoitteet mahdollistavat todellisen arvioinnin ja 
ohjauskyvyn sekä valaisevat kokonaistulosta ja 
vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä ja suhteessa 
muihin sairaanhoitopiireihin.  Kansallisesti tun-
nustettu, vaikuttava, arvostettu ja hyvin johdettu 
toiminta muodostaa keskeisen menestystekijän 
sekä palveluiden kysynnälle että tulevien työnte-
kijöiden rekrytoinnille, joka on yhtä haastavam-
paa. Pohjanmaan hyvinvointialueen avulla alueen 
tuotanto ja resurssit voidaan pitkällä aikavälillä 
optimoida niin, että painopiste on ennaltaeh-
käisevässä terveydenhuollossa ja digitaalisissa 
palveluissa.

Lautakunta on työskennellyt hyvässä ja toverilli-
sessa hengessä. Lautakunta kiittää kaikkia lauta-
kunnan kanssa yhteistyötä tehneitä tilivelvollisia 
ja viranhaltijoita. Suurin kiitos kuuluu VKS:n koko 
henkilöstölle, joka hyvin tehdyn työn, yhteistyön ja 
aktiivisen uudistamistyön ansiosta pystyy turvaa-
maan asiakkaillemme valtakunnallisesti korkeata-
soisen ja turvallisen sairaanhoidon.  

¹    Kuntalain nojalla lautakunta arvioi myös talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelman riittävyyttä, jos 
sairaanhoitopiirin taseessa on kattamatonta alijäämää sekä valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kjell Heir, puheenjohtaja  
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Vuoden 2019 talousarvioon sisältyi yhteensä 42 
tavoitetta ja toimenpidettä. Tavoitteiden seurantaa 
varten oli asetettu 58 tunnuslukua, joista 12 oli si-
tovia valtuuston nähden, 41 hallitukseen nähden ja 
5:llä ei ollut merkittyä sitovuustasoa.  Lautakunnan 

2. Kooste – huomiot ja suositukset
näkemyksen mukaan keskeiset tavoitteet toteu-
tuivat seuraavasti (V=valtuusto, H=hallitus ja E=ei 
sitovuustasoa). Kaikkien sitovien avainmittareiden 
toteutumista tarkastellaan lähemmin luvussa 6.

Lautakunnan valitsemat keskeiset sitovat tavoitteet ja niiden 
toteutuminen 2019

Potilas-/asiakastyytyväisyys > 4,7 (asteikko 1–5) (V)
Sähköiset asiointipalvelut ovat lisääntyneet 20 % (H)
Brändin kirkastus on tehty ja markkinointi käynnistetty (H)
Sijoittaudumme kahden parhaan akuuttisairaalan joukkoon THL:n Per-
fect-hankkeen keskiarvotuloksissa (V)
Vähintään kymmenen päivystävää erikoisalaa (V)
Lean-projektien määrä on noussut 50 % (H)
Korvattujen potilasvahinkojen määrän vähyydessä edelleen parhaimmi-
stossa (H)
Henkilöstön hyvinvointikyselyn tulos pysyy vähintään nykyisellä tasolla 
(H)
Magneettisairaalaa on lähdetty rakentamaan (E)
Sairauspoissaolojen määrä ei kasva (V)
Aloitteiden määrä on noussut 50 % (H)

99 % asiakkaista on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin (V)
Asiakaspalautteista kehittämistoimenpiteitä 1-5/yksikkö (H)
Asiakkaiden NPS >80 (V)
Jonotiedot ovat reaaliajassa nähtävissä www-sivulla (V)
Erikoissairaanhoito, perusterveyden- ja sosiaalihuolto ovat valmiina 
integroitumaan alueellisesti 2020 (V)
Digitaalisen asiakasohjauksen tiekartan toimenpiteet on tehty (H)
Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50 %/kuukausi 
(H)
Työntekijät suosittelevat VKS:aa hoitopaikkana NPS 80 (V)
90 % on osallistunut kehityskeskusteluun (H)
Valinnanvapausperusteinen hoito muissa laitoksissa vähenee 5 % (E)

Jonotilanne parempi kuin naapurisairaaloissa (E)
Hoito muissa laitoksissa ei kasva (H)
Erikoissairaanhoidon palveluita tarjolla joka kunnassa (H)
Työyksikön suositusmittarin vastausprosentti saadaan nostettua yli 60:n, 
samalla kun NPS-indeksi on yli 50 (V)
Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100-prosenttisesti 
(H) 
Palkkamenot ≤ talousarvion palkat (V)

58 sitovan tavoitteen kokonais-
toteuma

Hyvä              

Yhteensä 25 tavoitetta 
saavutettiin!

   
Toteutumisaste 

kokonaisuudessaan

= 47 %

Tyydyttävä          

Yhteensä 20 tavoitetta saavu-
tettiin osittain ja vaatii paran-

nustoimia!
Toteutumisaste

yhteensä

=36 %

Huono 

Yhteensä 13 tavoitetta vaatii 
huomattavia parannustoimen-

piteitä!
Toteutumisaste

yhteensä =17 %
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1) Vuosi 2019 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: keskussairaalas-
ta tuli laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025  ¬-strategia päivitettiin ja 
palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi.

2) Tavoitejohtamisen on oltava ajan hengen mukaista ja uudistuttava strategian päivittymisen 
yhteydessä.  Uudessa, vuonna 2019 päivitetyssä VKS 2025 -strategiassa on kiitettävästi vähennetty 
tavoitteiden määrää, konkretisoitu ja yksinkertaistettu niitä sekä parannettu niiden mitattavuutta.

3) Synkkiä pilviä ja riskejä syntyi viime vuonna muista sairaanhoitopiireistä ostettujen palveluiden 
kasvusta sekä siihen liittyvästä lääkäripulasta, lähinnä psykiatriassa ja radiologiassa. Lautakunta ky-
syykin, eikö myös lääkäriresurssien parantaminen muodosta sitovaa tavoitetta, kuten sitova tavoite 
siitä, ettei hoito muissa laitoksissa kasva. 

4) Keskeisen suuren haasteen muodostaa hoidon huono jatkuvuus. Prosessien järjestelmällisen 
kehittämisen sijaan on jatkuvasti turvauduttava hätäratkaisuihin. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden 
palvelualue vastaa siitä, että VKS:ssa on riittävästi lääkäri- ja asiantuntijaresursseja, mutta palve-
lualue ei ole muiden palvelualueiden tapaan asettanut tavoitteita ja mittareita esimerkiksi rekry-
toinnille tai resurssien tasapainolle.

5) Valtuusto ei ole vuonna 2019 pitämänsä neljän kokouksen aikana saanut erityistä tietoa siitä, 
miten valtuustoa sitovien tavoitteiden toteutuminen on edennyt. Valtuuston mahdollisuutta aktii-
visen tavoitejohtamiseen on siten kavennettu. Vuoden 2019 välitilinpäätösraportit eivät sisältäneet 
kirjattua raportointia sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta valtuusto- tai hallitusta-
solla. Miten nämä vastuulliset toimielimet siis pystyisivät vaikuttamaan aktiivisesti tavoitejohtami-
seen kuluvan vuoden aikana? 

6) Lautakunta suosittelee, että valtuusto käsittelee joka vuosi erikseen ja seikkaperäisesti strate-
gista johtamisprosessia ja talousarviovuoden sitovia tavoitteita ja niiden toteutumista ennen kuin 
se hyväksyy uuden toiminta- ja taloussuunnitelman. 

7) Hallitus raportoi marraskuussa 2019 vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen, että ostopal-
veluiden kasvun hillitsemiseksi on ryhdytty mittaviin kehittämistoimiin. Kasvusuuntaus on taittu-
nut muiden sairaaloihin osalta, mutta kasvanut edelleen yliopistosairaaloiden osalta. Ostopalvelut 
ylittyivät yhteensä 12,3 miljoonalla eurolla.

8) Ravitsemis-, puhdistus- ja kuljetuspalveluiden sekä eräiden taloushallinnon ja palkanlaskennan 
palveluiden ulkoistaminen tuli viime vuonna kalliimmaksi kuin aiempi itse järjestetty toiminta. 
Mikä on hallituksen ja omistajaohjausjaoston resepti tämän asian hoitamiseksi sekä muiden ulkois-
tettujen toimintojen seuraamiseksi?

9) Eräillä erikoisaloilla on paljon peruttuja käyntejä ja sellaisia käyntejä, että asiakkaat jäävät tule-
matta ilmoittamatta siitä. Ne kuormittavat jo entisestään tiukoilla olevia resursseja. On kehitettävä 
tavoitteellisia tukiprojekteja kaikenlaisen tyhjäkäynnin poistamiseksi.

10) Lautakunta katsoo, että kysymys, joka koskee yksittäisten potilaiden suhteellisen suurta hoito-
palveluiden käyttöä, on selvitettävä ja mahdolliset aukot hoitoketjuissa minimoitava. 

11)  Päivystyksen kaaos vuodenvaihteessa 2019–2020 johtui useista erillisistä seikoista, mutta 
osoittaa, miten tärkeää poikkeustilanteiden ennakoiminen on. 

12) Vuoden 2019 laaduntunnustus menee uudelle potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskes-
kukselle. Pitkäaikainen järjestelmällinen kehitystyö todentaa sairaalan asiakaslähtöisyyden, jossa 
turvallisuus on hoidon lähtökohta.

Kooste lautakunnan huomioista ja suosituksista 2019
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13) Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei raportoida riskienhallinnasta eikä siitä, miten sisäinen 
valvonta on käytännössä järjestetty eikä siinä myöskään analysoida todennäköistä tulevaa 
talouskehitystä. Todetaan kuitenkin, että tietoisuus talouden ohjaamisesta ja toiminnan riski-
alueista on operatiivisella johdolla hyvä, mutta dokumentointi on puutteellista. 

14) Lasten palvelualueella käytettävää analyyttistä mallia toimintaympäristön ja toiminnan 
riskien arvioinnista voitaisiin hyödyntää koko piirin riskikartoituksessa vuosittaisen talousar-
vion laadinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen yhteydessä.

15) Oman toiminnan sitovat määrärahat ylittävät valtuuston asettaman tason 2 253 456,32 
eurolla. Kuntalain mukaan talousarviota ei saa ylittää ilman valtuuston myöntämää määrära-
haa.

16) Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan piirin operatiivinen johto on ripeässä tahdissa 
ja sujuvan kriisijohtamisen avulla hoitanut hyvin VKS:n toiminnan ylläpitämisen keväällä 
2020. 

17) Lautakunnan ensisijainen tehtävä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten 
asiakas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2019 kokonaisarvioinnissa 
piiri saa täysin hyväksyttävän tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5.  

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Kaikille laajan päivystyk-
sen puolesta taistelleille osapuolille suuri kiitos. 
Seuraava vaihe, hyvinvointikuntayhtymä, saanee vahvistuksen kesällä 2020. Tarkastuslautakunta 
arvioi, että yhtymävaltuuston vuodeksi 2019 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
on olennaisin osin saavutettu hyvin.

Kuva: Jouko Keto
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3. Tarkastuslautakunnan tehtävä 
 ja kokoonpano 2017–2021

Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen lauta-
kunta ja sen tehtävänä on raportoida valtuustolle 
vuosittain olennaiset tiedot VKS 2025 -strategia-
ohjelmassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä 

arvioida, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
vaikuttavalla tavalla. Vaikuttavuus²  koostuu erilaisis-
ta osista, joita ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys, 
elämänlaatu, kliininen hoitotulos ja palvelutuotan-
non kustannukset.

Vaikuttavuus = Asiakkaan ja potilaan kannalta relevantit vaikutukset 

Kustannusvaikuttavuus =Vaikuttavuus  =    (Asiakkaan kannalta relevantit vaikutukset) 
   Kustannukset  (Vaikutusten luomisesta syntyvät kulut)
Vaikuttavuuden perustan muodostavat selkeät tulostavoitteet. 

Arviointikertomuksen lopussa lautakunta esittää 
myös lyhyen neljännesvuosianalyysin VKS:n tilan-
teesta vuonna 2020: miten talousarviovuoden tär-
keimmät tavoitteet pystytään saavuttamaan poik-
keamat ja riskit huomioon ottaen. 

Arviointi on turhaa, ellei se johda tiedon lisääntymiseen, joka puolestaan muutetaan toiminnaksi. Arviointi 
liittyy siten aina oppimiseen – sekä ihmisten että organisaatioiden ³ ”.

Arviointikertomuksen keskeiset arviointitulokset 
esitellään alla suosituksina, näkökohtina ja toimen-
pide-ehdotuksina, joilla pyritään tukemaan strate-
gista, vuosikelloon perustuvaa ja jatkuvaa tavoite-
johtamista: 

²   Lähde: Torkki, P., 2018. ”Mitä on vaikuttavuus jonkun valitun kansansairauden (diabetes, sydänsairaudet
jne.) ennaltaehkäisyssä ja hoidossa?” Työpaja 1.6.2018. Tampere, Nordic Healthcare Group Oy.
³  Lähde: Föreningsresursen Sverige: https://foreningsresursen.fi/foreningsarbete/utvardering_och_uppfoljning/

Lautakunnan asema VSHP:n organisaatiossa käy ilmi seuraavasta matriisista:
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Tarkastuslautakunnan jäsenet (kotipaikkakunnat) toimikauden aikana:

Tarkastuslautakunnan 
varajäsenet:
-Gunilla Jusslin
-Gudrun Eklöv
- Rune Rönn
-Maria Palm
-Marcus Suojoki
-Olli Aalto
-Anna-Lena Kronqvist 

Puheenjohtaja 
Kjell Heir
(Vöyri)

Varapuheenjohtaja
Bengt Kronqvist 
Pietarsaari)

Christian Pundars 
(Vaasa)

Ulla Salmenheimo-West 
(Vaasa)

Jan Ray (Luoto) Ulla-Maj Salin 
Mustasaari)

 Kristina Vesterback 
(Maalahti)

JHTT Jari Lindholm on toiminut lautakunnan valmis-
telijana ja sihteerinä. Tarkastuslautakunta on pitänyt 
tarkastusvuoden aikana kahdeksan kokousta. 
Lautakunnalla oli kesäkuussa 2019 yhteistyökokous 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslau-
takunnan kanssa.  Marraskuussa 2019 lautakunta 

osallistui erva-yhteistyöseminaariin Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan sairaanhoitopiirien kanssa (kuva 
alla). Lakisääteisestä tarkastuksesta on huolehtinut 
Oy BDO Audiator Ab vastuullisena tilintarkastajana 
KHT/JHT Andreas Holmgård syksystä 2019 lähtien.
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4. Arvioinnin toteuttaminen ja    
 painopisteet

Tämä arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka piirin hallitus sekä muut 
vastuussa olevat toimielimet ja viranhaltijat ovat onnistuneet valtuuston tahdon täyttämisessä 
vuonna 2019.                         

Arviointi perustuu VKS 2025 -strategiaan, toiminta- 
ja taloussuunnitelmaan, keskeisiin päätösasiakir-
joihin, vuoden 2019 tilinpäätökseen, raportteihin ja 
muuhun tarkastuslautakunnan hankkimaan infor-
maatioon. Arvioinnissa keskitytään tavoitteisiin ja 
toimintoihin, jotka ovat kokonaistuloksen kannalta 
tärkeitä. 

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan 
seurannut kuntayhtymän valtuuston, hallituksen 
ja henkilöstöjaoston päätöksiä ja pöytäkirjoja sekä 
käyttänyt arvioinnin tukena Vshp:n taloussuun-
nitelmaa 2019–2021, tilinpäätöstä, vuoden 2019 
laatu- sekä henkilöstöraporttia, VKS 2025 -strategian 
edistymistä, asiakaspalautteen kehittymistä, kansal-
listen vertailujen tuloksia, ulkoisen tilintarkastajan 
raportteja sekä saatavissa olevia auditointiraportteja 
ja toiminnan vertailuja. Kokouksissaan tarkastuslau-
takunta on kuullut muun muassa piirin ja sairaa-
lan johtoryhmiä sekä tulosyksiköiden esimiehiä. 
Kauden 2019–2020 aikana on huomioitu erityisesti 
seuraavat osa-alueet:

• Kansallinen sote-tilanne ja VKS 2025 -strategia-  
 ohjelma
• Vuosien 2019–2020 tarkastuspalveluiden 
 hankinnan valmistelu valtuustossa 
• Medisiinisen vastuualueen tavoitteet ja toiminta   
 2019
• Lasten vastuualue, tavoitteet ja toiminta 2019
• Psykiatrian tilanteen ja resurssien seuranta   
 2017–2019
• Palvelualuekohtaiset toiminta-analyysit: naisten   
 ja lasten palvelualue, sairaanhoidon tuen 
 palvelualue ja diagnostiikkakeskus 
• Tilinpäätösesittely: toiminta, talous, tavoitteet ja   
 vastuu- ja palvelualueiden avaintulokset vuonna   
 2019
• Tilinpäätösanalyysi (mikäli arviointikertomus   
 antaa aihetta) ja sisäisen valvonnan järjestäminen 
• Kansallisten tilastojen 2019 ja 
 potilastyytyväisyysmittareiden analysointi 
• Lyhyt reaaliaikainen analyysi tämänhetkisestä   
 tilanteesta 28.4.2020
• Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden   
 noudattamisen valvonta. 

13
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5. Strategian mukaiset priorisoinnit  
 ja tapahtumat 2019 
Kansallisen maakuntauudistuksen valmistelu lope-
tettiin keväällä 2019, kun Suomen hallitus kaatui. 
Keväällä 2019 päätettiin, että piiri kehittää erikois-
sairaanhoidon lähipalveluita ja edistää sosiaali- ja 
perusterveydenhuollon palveluiden kehittämistä 
keskittyen muun muassa palveluohjaukseen, poti-
las- ja asiakasturvallisuusjärjestelmän yhtenäistämi-
seen, tiedolla johtamiseen ja yhteiseen potilas- ja 
asiakastietojärjestelmään⁴ . Sosiaali- ja terveyden-

⁴ Vrt. Kanta-Hämeen shp:n strategiaa 2019: ”Erikoissairaanhoidon osaamisen syventyessä ja jakaantuessa yhä pienempiin kokonaisuuksiin on 
tunnustettava, että emme pääse tavoitteisiimme ilman kumppaneita – on siis tuotettava yhdessä arvoa asiakkaalle. Yhteistä visiota ei kuiten-
kaan synny ilman järjestelmällistä työtä ja kumppanuuksien hallintaa.” Ks. lähemmin https://www.khshp.fi/hallinto/strategia/ 
⁵ Lähde: Parempia palveluita verkostomalleilla  - sote-järjestäjän työkalut (SITRAn julkaisu 143 vuodelta 2019). Ks. lähemmin https://media.
sitra.fi/2019/01/03141012/parempia-palveluita-verkostomalleilla.pdf. 

huollon järjestämistä 2020–2021 koskevat kehitys-
teemat pohjautuvat alueelliseen perspektiiviin ja 
hoito- ja palveluketjujen integroimiseen. 

Strategisesti tärkein tavoite koko sairaanhoitopiirin 
kannalta saavutettiin, kun Vaasan keskussairaalasta 
tuli laajan päivystyksen sairaala. Silloin oli syytä 
iloon ja juhlaan!

Tosiasia on, että meillä on tulevaisuudessa
• yhä enemmän toimijoita sosiaali- ja terveydenhuollossa: julkinen sektori, yksityinen sektori, organisaatiot
• uusi toimintalogiikka ja toiminta-ajatus
• hybridijohtamismalleja, joita käytetään yhä enemmän perinteisten johtamismallien sijaan
• erikokoisia ja erilaisia yksiköitä, lähellä asiakasta/potilasta sekä kaukana hänestä
• erikoistuneita yksiköitä, päivystyssairaaloita ja sairaaloita, jotka ovat erikoistuneet tietynlaisiin 
 sairauksiin. ⁵ 
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Uudet, vuonna 2019 hyväksytyt strategiset VKS 2025 -kulmakivet muodostavat vastaisuu-
dessa kolmiulotteisen integroidun mallin⁶ :

⁶ Katso uusi strategiakuva arviointikertomuksen kannesta. Katso myös VKS 2025 -strategian uudet tarkat mittausmekanismit (https://www.
vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/strateginen-tulevaisuuden-ohjelma/)
⁷ Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 sekä uusinta-auditoinnin raportti 2019.  
⁸ Tilannekatsauksessa käydään läpi tunnusluvut asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen näkökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan 
rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun hallitukselle ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä.
⁹ Ks. lähemmin operatiivisen johdon kirjallinen vastaus toiminnan keskeisistä muutoksista 2019: https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysa-
siat/tilastot-ja-erillisselvitykset/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset

LAATUA
ASIAKKAALLE

TALOUDELLISESTI 
KESTÄVÄ 

TOIMINTA

HENKILÖSTÖ
SUOSITTELEE

MEITÄ

Monet toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019–2021 kirjatuista strategisista tavoitteista ovat sellaisia, että 
niitä on vaikea ellei mahdotonta mitata.  Lisäksi tavoitteita on asetettu vain palvelualuetasolla ⁷ .

”Organisaation on varmistettava, että kaikilla palvelualueilla on toiminnan suunnittelun 
kautta laadittu mitattavissa olevat tavoitteet.” (Ylläpitoauditoinnin kehittämissuositus 
17.6.2019)

Tavoitejohtamisen on oltava ajan hengen mukais-
ta ja sitä on uudistettava strategian päivitysten 
yhteydessä.  Uudessa, vuonna 2019 päivitetyssä 
VKS 2025 -strategiassa on kiitettävästi vähennetty 
tavoitteiden määrää, konkretisoitu ja yksinkertais-
tettu niitä sekä parannettu niiden mitattavuutta. On 
tärkeää, että olennaiset mittarit on nyt yhdistetty 
strategiaan. Tämä selkeyttää strategista toiminnan 
johtamista ja tulee heijastumaan arviointiin vuodes-
ta 2020 lähtien. Toisaalta koronapandemia vaikeut-
taa tavoitejohtamista pitkälle eteenpäin. Pandemian 

vaikutusten laajuus on vielä hämärän peitossa, 
mutta ne tulevat joka tapauksessa jarruttamaan VKS 
2025 -strategian toteuttamista. 

Toiminnan operatiivinen seuranta on parantunut 
vuoden 2019 aikana. Hallitus saa kuukausittain ti-
lannekatsauksen⁸  ja VKS:n yksiköt pitävät viikoittain 
tilannekokouksen, jossa muun muassa talousosasto 
esittelee toimintalukuja. Kun tarkastellaan muutok-
sia toiminnassa vuosina 2018–2019, on huomioitava 
seuraava⁹ :

”Vuodet 2018 ja 2019 eivät ole vertailukelpoisia pääluokkatasolla, koska ulkoistuksia ja siirtoja on tehty vuo-
sien aikana. Suurimmat ovat ruokahuollon ja siivouspalvelujen ulkoistaminen keskellä vuotta 2018. Vuonna 
2019 laboratoriotoiminta siirtyi Pietarsaaren sairaalasta sairaanhoitopiiriin. Ilman sitä, toimintamenojen 
muutos vuosien väillä on 4,6 %. Jos vielä huomioidaan ostopalvelujen nousu muista laitoksista, niin oman 
toiminnan todellinen nousu on 3,7 %. Vastaavasti oman toiminnan tulojen kasvu on 5,9 %.” 

Erva-alueella päivitettiin viime vuonna yhteinen tulevaisuusstrategia: Länsirannikko-strategia 2019–2023.  
Valtuusto hyväksyi uuden strategian 17.6.2019 § 17.



17

6. Valtuustoa ja hallitusta sitovien 
 tavoitteiden toteutumisen 
 arviointi  
Alla esitellään tiiviissä taulukkomuodossa valtuus-
toa ja hallitusta sitovien tavoitteiden toteutuminen 
arvosanoin 1–5 sekä liikennevalovärein. Lautakunta 
on merkinnyt taulukkoon kommenttinsa, jotka 
on laadittu tilinpäätöksestä, vastuuhenkilöiltä tai 
muista lähteistä saatujen tietojen pohjalta. Jos 
taulukosta puuttuu kommentti, ei lautakunta ole 
saanut tietoa tavoitteen toteutumisesta. Koska lii-
kennevalovärien arviointiasteikko oli vuoteen 2020 
saakka epätarkka, lautakunta on käyttänyt rinnalla 
arviointiasteikkoa 1–510 .

Lautakunta katsoo olevansa velvollinen raportoi-
maan kaikkien sitovien tavoitteiden toteutumisas-
teesta sekä antamaan valtuustolle seikkaperäiset 
selvitykset asiasta. Valtuustohan on piirin ylimpänä 
toimielimenä vahvistanut strategiset, toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet. Ilman syvää analyysia 
tilinpäätöksen tavoitetoteumaraportoinnista, jää 
valtuuston kokonaiskuva toteumasta pinnalliseksi.  

Kuva: Jouko Keto

10  Vrt. Ruotsin kouluissa käytettävä asteikko (1-5): 1= erittäin huono (ala-arvoinen), 2 = huono (hylätty) 3 = hyvä (hyväksytty), 4 = erittäin hyvä (sel-
västi hyväksytty), 5 = mestarillinen (virheetön). Jyväskylän yliopiston asteikko 1–5: 1 = välttävä  1,00-1,49,  2 = tyydyttävä 1,50-2,49, 3 = hyvä 2,50-3,49,
4 = kiitettävä 3,50-4,49, 5 = erinomainen 4,50-5,00.
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        TL:N KOMMENTIT JA ARVOSANA 1–5
Tulos on 96,6 % (edellisvuonna 95 %).  Keskia-
rvo oli edellisvuoden tapaan 4,8 (asteikolla 
1–5), mikä on erinomainen tulos! Olisiko niin, 
että 99 %:n tavoite on liian haastava?

      326 annettua palautetta, jotka raportoitiin 
osittain huonosti. Tarkkoja yksikkökohtaisia 
kehittämistoimia on vaikea jäljittää:”Palautet-
ta käsiteltiin osastotunneilla. 20 %:lla yksiköistä 
oli > 5 toimenpidettä. ... Kaikki yksiköt eivät 
laatineet kirjallisia ehdotuksia.”

       NPS 79, tulos erinomainen, niin lähellä 
tavoitetta  (toteutumisaste 98,75 %). Tavoite 
oli >75 vuonna 2018 ja toteutumisaste silloin 
73. Hyvin tehty ja parannettu! 

       Perinteisesti erittäin hyvä! (=4,69 eli 0,1 % 
alle tavoitteen). 

      Ei toteutunut 2019, mutta jonotiedot 
löytyvät nyt verkkosivulta suomen kielellä.

     Ei toteutunut. VKS:lla oli koko maan pisin 
mediaaniodotusaika hoitoon 8/2019. 

        Tavoite saavutettiin. Muodostaa osa-alu-
een pyrittäessä kohti sujuvia interaktiivisia ja 
digitaalisia palveluita.

       Tilinpäätöksessä ei ole tietoa tavoitteen 
saavuttamisesta. Mittarin seuranta tärkeää!

      Tilinpäätöksessä: ortopedia, urologia,nenä 
/korva/kurkku, lastensairaudet, psykiatria, iho 
pkl ja nefrologia. Toteutumisaste siis on 70 %.

      Maalahti, Kristiinankaupunki, Mustasaari 
ja Vaasa, yhteydet ok.

      Toteutunut, osallistuvat H-talon työryh-
mään, joka käsittelee psykiatrian tiloja sekä 
eettiseen työryhmään.

       Laaturaportin 2019 mukaan useat raadin 
julkilausumista on viety vastuuyksiköille 
tarkasteluun.

       Olkatoiminta tarjosi vapaaehtois- ja 
vertaistukea osastoilla ja aulassa: noin 700 
potilaskohtaamista syksyllä 2019.

       Työtä asian eteen tehdään.  Kuntoutuk-
sen palvelualue ja operatiivinen vastuualue 
vievät kehittämistä eteenpäin.

       Brändi on lanseerattu ja sitä on selkeytet-
ty. Aktiivisia markkinointitoimia on tehty: laa-
jan päivystyksen status ja potilasturvallisuus-
keskus ovat tuoneet näkyvyyttä. Lautakunta 
katsoo, että perustyö on ok, nyt odotetaan 
digitaalisten interaktiivisten palveluiden 
kasvamista.  

       Hienot tulokset vuodelta 2018 (ks. kohta 
6 alla). Mittarit ja tulokset on selvitettävä 
paremmin päättäjille ja kansalaisille! 

       Erinomainen tulos, erikoisaloja 11, lisäksi 
hammashuolto ja neurologia tulossa muka-
an vuoden 2020 aikana (yht. 13 erikoisalaa).

         Ei toteutunut, kasvua vuosina 2018–
2019 oli 9,2 % ja vuoden 2019 talousarvio 
ylittyi 7 M€:lla.

        Perussopimus ok, ja perustyö on tehty. 
Alueellinen kattavuus selviää 30.4. 2020.

       Hoitoalan kumppaneita etsitään. Psy-
kiatrian kuntoutusprosessi Vaasan kanssa 
keskeytettiin. Kuntoutuksen palvelualue saa 
tässä kohtaa selvästi hyväksytyn arvosanan. 

       Toimintaa ohjattiin suuressa määrin 
jonojen kautta, ja mediaaniodotusajat olivat 
pisimpien joukossa koko maan vertailuissa. 

       Periaatteessa ok, mutta tilinpäätösrapor-
tointi huono/epätarkka. Psykiatriassa kaikki 
yksiköt hyödynsivät Leania.   

        Monia asioita tekeillä, suunnittelu 
aktiivista, mutta käyttöönotto viivästynyt 
ulkoisten olosuhteiden vuoksi, esim. 
hyky-prosessi.

       Mittareita on otettu käyttöön, mutta 
ne ovat niin sanotusti jo vakiintuneita 
mittareita.

         Ei täytetty, mutta rekrytointiprosessi 
Turun yliopistosairaalan kautta on aloitettu.

       Potilasturvallisuuskeskus todistaa, että 
asiassa on edetty. Hyvä perusta on luotu. 

 
          Yli neljä julkaisua eri ammattijulka-
isuissa.

          Korvattujen potilasvahinkojen määrä 
viime vuonna 40 (vrt. 55 vuonna 2018).  
 

        Tilinpäätösraportoinnissa voitaisiin 
kertoa syistä ja tuloksista! Hyviä tuloksia 
Pietarsaaresta, myös digipalveluita on 
kehitetty.

        Koska mitään tiekarttaa ei ole virallisesti 
julkaistu, on arviointi pulmallista (ks. kohta 
3 alla). Lautakunta toivoo, että toimenpiteet 
ja edistysaskeleet esitellään vuosittain. Se 
kannustaisi myös konkreettisesti kaikkia 
osapuolia!

        Prosessi venyy, ei voi edetä pelkästään 
VKS:n avulla. 

ASIAKASTAVOITE                      TL:N KOMMENTIT JA ARVOSANA 1–5          PROSESSITAVOITE                           TL:N KOMMENTIT JA ARVOSANA 1–5

99 % tyytyväisiä kielellisiin 
palveluihin (V) 

Asiakaspalautteista kehittämis-
toimenpiteitä 1-5/yksikkö (H) 

Asiakkaiden NPS >80 (V)

 

Potilas-/asiakastyytyväisyys > 
4,7 (asteikko 1–5) (V) 

Jonotiedot ovat reaaliajassa 
nähtävissä www-sivulla (V) 

Jonotilanne parempi kuin 
naapurisairaaloissa 

Kotilinjan puhelinvaste ja 
chat-palvelu 100 % arkisin klo 
8-16 (H)      

Sähköiset asiointipalvelut ovat 
lisääntyneet 20 % (H) 

Etävastaanotto käytössä 10 
poliklinikalla (H) 

Teledermatoskopiayhteys nel-
jään terveyskeskukseen (H) 

Kokemustoimijat vähintään 
kahdessa työryhmässä (H) 

Asiakasraadin julkilausumia 3-8 
kpl, kehittämistoimenpiteet 
julkilausumista 3-8 (V) 

Olkatoimintamallilla uusia toi-
mintoja palvelupisteessä (H) 

85 % potilaista on saanut hoito- 
ja kuntoutussuunnitelman (H) 

Brändin kirkastus on tehty ja 
markkinointi käynnistetty (H) 

4 4

3 3

5

2 2

2

3

3

2

3

3

3

2

3

3 3

3

3

2

5

5

2

4

5 5

5

4 5

4

5

5

5

5

4

2

1- 5/VihreäT % =  / 67 % /31 %
1-5/Keltainen % = / 27 % /44 %
1-5/Punainen % = / 6 % /25 %

Sijoittaudumme kahden 
parhaan akuuttisairaalan jouk-
koon THL:n Perfect-hankkeen 
keskiarvotuloksissa (V) 

Vähintään kymmenen päivy-
stävää erikoisalaa (V) 

Hoito muissa laitoksissa ei 
kasva (H) 

Erikoissairaanhoito, perus-
terveyden- ja sosiaalihuolto 
ovat valmiina integroitumaan 
alueellisesti 2020 (V) 

Yhteistyösopimus palveluiden 
kehittämisestä ja toteuttami-
sesta on tehty (V) 

Toimintaa ei ohjata jonojen 
kautta (H) 

Lean-projektien määrä on 
noussut 50 % (H) 

H-talon 5 päätoimintaproses-
sia on kuvattu ja käyttöönotto 
aloitettu (H) 

Uusia mittareita, joilla 
osoitetaan hoitotulokset, on 
käytössä 3 kpl (H) 

Potilasturvallisuuden profess-
uuri on täytetty (H) 

Potilasturvallisuuden pitkän 
tähtäimen kehittämis- ja tutki-
mussuunnitelma on tehty (H)

Potilasturvallisuuteen liittyviä 
tutkimusjulkaisuja vähintään 
4 (H) 

Korvattujen potilasvahinkojen 
määrän vähyydessä edelleen 
parhaimmistossa (H) 

Erikoissairaanhoidon palvelui-
ta tarjolla joka kunnassa (H) 

Digitaalisen asiakasohjauksen 
tiekartan toimenpiteet on 
tehty (H) 

Alueellinen asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmähanke etenee 
hankintaan (H)
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3 3

5

5

5

5

5

55

5

5

5

5

5

2 2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

5 51- 5/Vihreä % =  / 53 % /33,3 %
1-5/Keltainen% = / 27 % /33,3  %
1-5/Punainen% = / 20 % /33,3  %

HENKILÖSTÖTAVOITE                      TL:N KOMMENTIT JA ARVOSANA 1–5                 TALOUSTAVOITE                 TL:N KOMMENTIT JA ARVOSANA 1–5

Hoitoisuus/hoitaja on yksiköis-
sä optimialueella vähintään 50 
%/kuukausi (H) 

Äkkilähtijöiden määrä nost-
etaan (H) 

Henkilöstön hyvinvointiky-
selyn tulos pysyy vähintään 
nykyisellä tasolla (H) 

Tutkimusjulkaisujen määrä 
nousee (H) 

Työyksikön suositusmittarin 
vastausprosentti saadaan 
nostettua yli 60:n, samalla kun 
NPS-indeksi on yli 50 (V) 

Asiakkaan silmin -päivän tot-
euttaa 10 % henkilöstöstä 

Magneettisairaala on lähdetty 
rakentamaan 

Työvuoroluettelon automa-
tisoidun suunnittelun pilotoin-
ti on valmis (H) 

Toteutetaan osaamisen kehitt-
ämissuunnitelma esimieskou-
lutuksineen (H) 

Kieltenopetuksessa on testattu 
kielikoutsimenetelmää ja tehty 
”Kuinka sanotaan” -vihko (H) 

Yksikkökohtaiset pelisäännöt 
ja kehittämissuunnitelmat on 
tehty (H) 

Työntekijät suosittelevat 
VKS:aa hoitopaikkana NPS 
80 (V) 

Tulosyksiköissä jatkuvan 
kehityksen keskustelut käyty 
100 % (H) 

90 % on osallistunut kehitys-
keskusteluun (H) 

Sairauspoissaolojen määrä ei 
kasva (V) 

      Ei saavutettu kaikissa yksiköissä. Tilanne on 
kuitenkin parantunut ja tasaantunut.

       Äkkilähtijöiden määrää on nostettu, ja 
toiminta on vakiintunut. 

      Vuoden 2019 tulos on hyvä muihin organi-
saatioihin verrattuna. Työyhteisö/johtaminen 
on kehittynyt myönteisesti. 

       On noussut 2018–2019, tarkkoja tietoja ei 
ole saatavilla. 

      Vastausprosentti 49, NPS-indeksi 24. Aluei-
den välinen vaihtelu huolestuttavaa!

      Tavoitetta ei saavutettu, mutta sen sijaan 
asiakasraati toteutti tämän näkökulman nel-
jässä VKS:n yksikössä. 

     Merkitty tilinpäätökseen selvästi vihäksi. 
Tavoite on: ”Aloitetaan kehittämistyö, jotta 
meistä tulee vetovoimainen sairaala (mag-
neettisairaala)”. Projekti on käynnissä, testiyk- 
siköitä on, ja uusia yksiköitä on otettu mu-
kaan. Kehitettäviä asioita on kuitenkin vielä.

       Kehitetään aktiivisesti.

       Uusi strategia henkilöstön osaamisen 
varmistamiseksi on ok. Koulutuspäivät + 5 %. 
Panostetaan esimieskoulutukseen.

      Kielikoutsimenetelmä otettiin käyttöön 
useissa yksiköissä ja Kuinka sanotaan  projekti 
aloitettiin.

      Muun muassa viihtyvyystavoitteet on 
laadittu, painopiste on toiminnan harmo-
nisoinnissa.

      NPS 49 (luku oli 48 vuonna 2018).

      Niin sanottuihin ryhmäkeskusteluihin 
osallistui 50 % henkilöstöstä. Selkeä parannus, 
tulos oli 32 % vuonna 2018.

     71 % oli osallistunut kehityskeskusteluun. 
Tavoite puuttui ruotsinkielisestä toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta 2019-2021.

      Tavoite saavutettiin: 14,8 päivää/työntekijä 
(15,4 vuonna 2018). 

Palkkamenot ≤ talousarvion 
palkat (V) 

Hoidon palveluyksikkö täyttää 
tarvittavat poissaolot (H) 

Sairaalan tuotantoprofiilin ver-
taus vastaaviin keskussairaalo-
ihin tehdään vuosittain (H) 

Valinnanvapausperusteinen 
hoito muissa laitoksissa vähe-
nee 5 % 

Markkina-analyysi tehty ja 
markkinointi käynnistetty 3:ssa 
eri mediassa 

Kaikki uusinvestoinnit > 
15 000 € on analysoitu mi-
ni-HTA:n avulla (H) 

Mielenterveys- ja päihde-
huollon ja diabeteskeskuksen 
uusi yhdistetty yksikkö on 
aloittanut toimintansa ja uusia 
yhdistämisiä on suunniteltu (H) 

Jokaisella johtamistasolla 
pidetään vähintään kaksi 
taloudenseurantakoulutus- tai 
keskustelutilaisuutta (H) 

Määräaikaisten työntekijöiden 
määrä hoitohenkilöstössä on 
laskenut (H) 

Automaattisen puheen-
tunnistuksen käyttö on laajen-
tunut (H) 

Aloitteiden määrä on noussut 
50 % (H) 

Casemanagereiden asia-
kasmäärä on noussut 20 % (H) 

 Ei toteutunut, talousarvio ylittyi 1 % 
(0,9 M€). 

        Ok, myös sairauspoissaolojen vähene-
minen on parantanut tilannetta.

        Vertailu tai merkitseminen tiedoksi ei 
muodosta haastavaa tavoitetta. On pysyvä 
osa VKS 2025  ohjausta.

         Mittaria ei voida arvioida, perustuu 
pelkästään summaarisiin olettamuksiin.

        Markkina-analyysia ei tehty, mutta 
kampanja ”Hyvässä hoidossa” toteutettiin. 
Media-analyysi valmistuu keväällä 2020.

        Health Technology Assessmentia, hoi-
toteknologian arviointia, ei hyödynnetty 
kaikissa investoinneissa.

        Vastuualueen johtaja vaihtui jälleen, 
hyky-prosessi jarrutti osa-alueiden opti-
mointia.

       Viikoittaisia seurantakokouksia on 
pidetty säännöllisesti kaikilla tasoilla.

       Ei toteutunut. Määräaikaisten työnte-
kijöiden määrä nousi 10 % vuoteen 2018 
verrattuna.

        Etenee hitaasti.

        Viime vuonna käsiteltiin 44 aloitetta, 
aiheina esim. potilashoito, hygienia, puhe-
limet, pysäköinti.

          Käytettiin odotettua vähemmän. 
Toiminnan vakiinnuttaminen on kestänyt 
odotettua kauemmin. Rekrytointi on ollut 
hankalaa.
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Päivitetyssä VKS 2025 -strategiassa asetetut tavoit-
teet ovat saaneet tarkat raja-arvot tavoitetason saa-
vuttamisesta ja liikennevalovärejä varten. Vuodeksi 
2019 ei ollut vielä määritelty tarkkoja tavoitekohtai-
sia raja-arvoja kaikille liikennevalomittareille, jolloin 
arviointikin jää joiltakin osin epätarkaksi. Yksinker-
taista ja visuaalista liikenneväriarviointia käytetään 
yleisesti valaisemaan hyväksyttäviä (vihreä pallo), 
neutraaleja (keltainen pallo) ja varoittavia (punainen 
pallo) tuloksia. Huomio kiinnittyy usein punaisiin, 
heikkoihin tuloksiin. Sitovia tavoitteita on vuonna 
2019 paljon, mutta yksittäisten tavoitteiden merki-
tys vaihtelee kuitenkin voimakkaasti kokonaisarvi-
oinnin kannalta. 

Piirin kokonaistaloudellinen tulos oli parempi kuin 
vuonna 2018, jolloin suunnitteilla olleella maa-
kuntauudistuksella ym. oli vaikutuksensa tuloksen 
syntyyn. Tilikauden alijäämä oli 0,87 M€, kun se 
edellisvuonna oli 6,2 M€.  Alla on kooste valtuuston 
vahvistamien sitovien määrärahojen ja tulojen to-
teumasta. Todetaan, että oman toiminnan nettoku-
lut ylittyivät 2,2 miljoonalla eurolla. 

Lautakunnan ensisijainen tehtävä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten asi-
akas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Kokonaisarvioinnissa piiri saa täysin 
hyväksyttävän tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5.  

Lautakunta huomauttaa, että valtuustolle on piirin ylimpänä toimielimenä varattava erillinen 
tilaisuus piirin strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelemiseksi 
ja hyväksymiseksi. Niistä päättäminen perinteisen talousarviokokouksen yhteydessä ei anna 
riittävästi tilaa konkreettiselle vuorovaikutukselle ja ohjaukselle. 
VKS 2025 -strategian sekä vuosikohtaisten tavoitteiden ja mittareiden hyväksyminen on 
valtuuston keskeinen tehtävä, miksi tavoitteiden sisältö ja merkitys on kirkastettava konk-
reettisesti.



21

Kuva: Jari Lindholm
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Kuva: Jouko Keto
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Lautakunta on toimikautensa aikana usein pohtinut, 
mahdollistavatko resurssit optimaalisen ”rahoille 
vastinetta”-palvelutuotannon. Asia on monisyinen, 
mutta sitä voidaan lähestyä esimerkiksi keskeis-
ten tuottavuustavoitteiden kautta, joista yksi on 
”sijoittaudumme kahden parhaan akuuttisairaalan 
joukkoon THL:n Perfect-hankkeen keskiarvotuloksis-
sa”. Seuraamme Perfect-hankkeesta erityisesti näitä 
mittareita (teksti on VKS 2025 -strategiasta11 ):

• Aivoinfarktin saaneista potilaista 90 päivän 
 aikana menehtyneet
• Sydäninfarktin saaneista potilaista 90 päivän   
 aikana menehtyneet
• Lonkkamurtuman saaneista potilaista 90 päivän   
 aikana menehtyneet

7. Joitakin mietteitä yllä mainittujen  
 tavoitteiden toteutumisesta 
 – antoiko palvelujen tuotanto 
 rahoille vastinetta? 

Alla esitellään tulokset VKS:n osalta vuonna 2018 
eriteltynä sairausryhmittäin ja akuuttisairaaloittain. 
Todetaan, että lautakunta on päivittänyt datan, 
sillä Vshp on käyttänyt sisäisesti tietoja, jotka ovat 
vuodelta 2016. Kolmas taulukko koskee sepelval-
timopotilaita, jotka ovat menehtyneet 90 päivän 
kuluessa. Luvut sisältävät myös sydäninfarktipotilaat 
(=laajempi otanta), sillä Perfect-tietokanta sisältää 
myös nämä tiedot.

11    VKS:n saamat tulokset Perfect-vaikuttavuustutkimuksessa vuosina 2001–2016 (VKS 2025):
- Aivoinfarktin saaneiden kuolleisuus keskimäärin maan toiseksi alhaisin.
- Lonkkamurtuma- ja sydäninfarktikuolleisuus keskimäärin maan alhaisin.
- Sydäninfarktikuolleisuus on miltei joka vuosi ollut maan alhaisin.
- Kaikkien kolmen sairauden kuolleisuuden keskiarvo on ollut maan alhaisin.
- Vuositasolla Vaasan keskussairaalan kuolleisuusluvut ovat 8 vuotena 16:sta olleet maan alhaisimmat.
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VKS sijoittuu tuottajana seitsemännelle sijalle 
aivoinfarktikuolleisuudessa. Oikeastaan on syytä 
tarkastella myös taulukon ”peilikuvaa”: alla kotiu-
tetut ja elossa olevat 90 päivän jälkeen. Taulukko 
valaisee muun muassa koko hoitoketjun vaikut-
tavuutta akuuttihoidon jälkeen ja korreloi vahvasti 
yllä olevan taulukon kanssa. Alla olevat pylväät ovat 
toki melko samankokoiset koko maassa.

VKS sijoittuu kolmen parhaan akuuttisairaalan jouk-
koon, mitä tulee lonkkamurtumapotilaisiin, jotka 
ovat menehtyneet 90 päivän aikana. Sairaaloiden 
vertailu on kuitenkin hieman mutkikasta, sillä pie-
nemmät sairaalat (ns. muut sairaalat) voivat saada 
apua lähellä olevilta suuremmilta piirisairaaloilta. 

Yllä oleva taulukko korreloi täysin alla olevan taulu-
kon kanssa VKS:n osalta. 
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Lautakunta on napannut THL:n Sotkanet-tietokan-
nasta seuraavan taulukon, jonka mukaan Vshp:llä on 
toiseksi korkein prosenttiosuus potilaista, jotka ovat 
saaneet yli 10 lähetettä hoitoon. Onko meillä jat-

kuvasti liikaa asiakkaita, jotka olisivat ehkä voineet 
saada hoitoa esimerkiksi perusterveydenhuollossa 
vai onko hoitoketjuissa puutteita?
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Lautakunta katsoo, että kysymys, joka koskee yksittäisten potilaiden suhteellisen suurta 
hoitopalveluiden käyttöä, on selvitettävä ja mahdolliset aukot hoitoketjuissa minimoitava.

Tavoite ”jonotilanne parempi kuin naapurisairaaloilla” ei toteutunut, mikä todetaan sivulla 18  olevas-
sa taulukossa. Tavoite perustuu alueelliseen näkökulmaan. Onko tavoite relevantti, jos myös naa-
purisairaaloilla on ongelmia jonojen kanssa? Lautakunta esittää alla THL:n tuoreen tilaston hoidon 
saatavuudesta 31.12.2019: Vshp:llä oli pisin odotusajan mediaani kiireettömään hoitoon.
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8.1 Asiakas-/potilaspalaute 

Asiakkaiden antama palaute muodostaa yhden 
kulmakiven lautakunnan arvioidessa sairaanhoi-
topiirin toimintaa. Asiakaspalautteen arviointi on 
aina ollut miellyttävä tehtävä, sillä tulokset ovat 
olleet jatkuvasti hyviä. Alla olevassa taulukossa on 
asiakaspalautekyselyn tuloksia vuosilta 2016–2019:

8. Palaute
Eri vuosien väliset erot ovat minimaalisia ja koko-
naisarvosanaan vaikuttaa, miten nopeasti asiakas 
on saanut hoitoa tai palvelua ja onko hän saanut 
tarpeeksi tietoa hoitoprosessista. Tärkein yllä ole-
vasta taulukosta välittyvä tieto on kuitenkin se, että 
asiakkaamme ovat saaneet hyvää hoitoa ja palvelua. 
Mahdollisuus saada palvelua omalla äidinkielellä on 
myös tulkittava hyväksi yhä kansainvälisemmässä 
toimintaympäristössä.
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8.2.  Muista lähteistä saatu palaute (asiakas-
raati, tiedotus-välineet ym.)

VKS 2025 -strategia edellyttää kokonaisvaltaisen 
asiakaspalvelun mahdollistamista. Toiminta jatkui 
vuoden aikana vakiintuneiden käytäntöjen mukai-

Tekninen päivitys aiheutti VKS:ssa ongelmia: Kantaan lähetettiin väärien potilaiden nimet (6.2.2020)

PÄIVYSTYKSEN KAAOS VUODENVAIHTEESSA 2019–2020.  Tilanne johtui useista seikoista, mutta havainnollis-
taa, miten tärkeää poikkeustilanteiden ennakoiminen on. Paradoksaalista kyllä johtivat toimenpiteet VKS:n 
päivystyksen resurssien turvaamiseksi vuodenvaihteessa 2019–2020 siihen, että päivystys ei selvinnyt potilas-
virrasta: päivystykseen tuli 20 % enemmän potilaita joulun ja uudenvuoden aikaan kuin edellisvuonna samaan 
aikaan. TÄMÄNTYYPPISET ONGELMAT AIHEUTTAVAT TILAPÄISEN IMAGOTAPPION. 

Hoidon ja hoitoketjujen integrointi Pohjanmaan hyvinvointialueen puitteissa on väistämätöntä. Vasablade-
tissa 15.2.202o ilmestyneen artikkelin mukaan 90-vuotias joutui odottamaan 17 päivää kotiapua Vaasassa. 
Kotiapua pystytään järjestämään välittömästi Mustasaaressa, Vöyrillä, Maalahdessa ja Korsnäsissä, mutta Vaa-
sassa voi joutua odottamaan kolme viikkoa. TÄMÄNTYYPPISILLÄ ONGELMILLA ON SUORA VAIKUTUS VKS:N 
HOIDON VAIKUTTAVUUTEEN YKSILÖ- JA SAIRAALATASOLLA SEKÄ ALUEEN KOKONAISTALOUTEEN 12 . 

• Uuden H-talon asiakasapteekki: Raati ehdotti,   
 että uuden apteekin aukioloajoissa huomioitai-  
 siin sairaalan toiminnan muut asiakasvirrat, 
 poliklinikoiden aukioloajat, kotiutusajat, 
 henkilöstön työajat ja tilastotiedot VKS:n 
 asiakasvirroista. Myös lääkkeiden 
 kotiinkuljetuspalvelua ehdotettiin.
• Raadin jäsenet vierailivat VKS:n yksiköissä   
 (päiväkirurgia, A3 kirurgian vuodeosasto, 
 fysiatria, akuuttipsykiatrian osasto 2 ja lasten-  
 psykiatrian osasto) ja ehdottivat tiedottami-
 sen  parantamista ja selkeyttämistä. Opasteiden   

sesti ja erikoissairaanhoidollemme tunnusomaisten 
laatuprosessien mukaisesti. Mutta poikkeus vahvis-
taa säännön.

Tiedotusvälineistä saimme lukea seuraavaa:

12  Ks. tilinpäätös 2019 s. 34: ”Päivystyksen läpimenoajoissa ollaan valtakunnan tasoa, mutta jatkohoitoon joutuu potilaat odottamaan 
edelleen liian kauan.”

 olisi oltava yhtenäisempiä ja ne olisi 
 suunniteltava kokonaisvaltaisemmin. 
• Asiakkaat tarvitsevat enemmän tietoa 
 mahdollisuudesta saada apua 
 potilasasiamieheltä. 
• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  
 välinen tiedonkulku on suuri ongelma. 
 Potilasinformaation pitäisi olla 
 helppolukuisempaa.

Asiakasraati antoi neljä julkilausumaa, joista tarkastuslautakunta nostaa esiin seuraavat ehdotukset toiminnan 
kehittämisestä: 
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9. Medisiinisen vastuualueen 
 tavoitteet ja toiminta 2019
Lautakunta on syksyllä 2019 kuullut medisiinisen 
vastuualueen johtoa vastuualueen toiminnasta ja 
tavoitetoteumasta 2019. Aiempien vuosien tapaan 
todetaan, että on vaikea arvioida tavoitteiden to-
teutumista vastuualueilla, sillä toiminta- ja talous-
suunnitelma ei vuoteen 2020 saakka ole sisältänyt 
vastuualuekohtaisia tavoitteita mittareineen. 
Medisiininen vastuualue seuraa toimintaansa ja 
talouttaan medisiinisen vastuualueen johtoryhmän 
saamien säännöllisten ylilääkäriraporttien avulla. 
Raportointi eteenpäin tapahtuu sairaalan johto-
ryhmän kautta ja välitilinpäätösten/tilinpäätöksen 
pohjalta. 

Medisiinisen vastuualueen johto esitteli tarkastus-
lautakunnalle syksyllä 2019 seuraavan liikenne-
valovärein kuvitetun väliarvioinnin vastuualueen 
tavoitteiden toteumasta pyrittäessä kohti VKS 2025 
-strategian tavoitteita. Lautakunta toteaa, että 
taulukkoanalyysi antaa myönteisen kokonaiskuvan 
vastuualueen toiminnasta. Monien strategisten 
tavoitteiden saavuttaminen on sidoksissa rakenteel-
lisiin ja ICT-perusteisiin uudistamismekanismeihin 
sekä hoidon saatavuuden turvaamiseen riittävien 
henkilöstöresurssien avulla.

Kuva: Jouko Keto



31

Alla viime vuodelta tehty SWOT-analyysi medisii-
nisen vastuualueen osa-alueista vahvuuksineen ja 
heikkouksineen. Oikealle puolelle on merkitty myös 

Aiempina vuosina on ollut mahdotonta löytää toimintakertomuksesta/tilinpäätöksestä tietoa sitovien toimin-
nallisten tavoitteiden toteutumisesta. Sairaalakohtaiset viralliset tiedot sitovien toiminnallisten ja taloudellis-
ten tavoitteiden toteutumisesta on kerätty ainoastaan palvelualueilta, ja tämä koskee siis toimintaa vuoteen 
2020 saakka. Alla esitellään liikennevalovärein vastuualueen itsearviointi tavoitetoteumasta syyskuuhun 2019 
mennessä eräiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta:

HYVÄ/ERINOMAINEN

Hoidon hyvä laatu
 
Lääkäreiden rekrytointi (esim. 
neurologi, 2 lääkäriä)

 VKS:n toiminta Pietarsaaressa 
on kasvanut

HEIKKO/HUONO/EI KOVIN 
HYVÄ

Prosessikuvaukset (suuret 
kokonaisuudet)

Ylilääkäreiden talousvastuu

Hoito muissa laitoksissa ei 
ole vähentynyt 

UHKAKUVAT JA RISKIT STRATEGIAN TOTEUT-
TAMISELLE

Eräiden erikoisalojen lääkäripula13

Kasvava osuus Vshp:n potilaista hoidetaan 
Soitessa (KPSHP/Kokkola).

Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut 
kasvavat
Uudet kalliit lääkkeet / uudet hoitosuositukset 

- Hoito muissa laitoksissa ei kasva (H) 
- 99 % asiakkaista on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin (V) 
- Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto ovat valmiina alueelliseen 
integraatioon 2020 (V) = luodaan edellytykset tarjota laaja päivystys eri erikoisaloilla 
- Yhteistyösopimus palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta on tehty (V) 
- Toimintaa ei ohjata jonojen kautta (H)
- Lean-projektien määrä on noussut 50 % (H)
- Etävastaanotto käytössä 10 poliklinikalla (H)
- Sähköisen asioinnin lisääminen 
- Jonotilanne parempi kuin naapurisairaaloissa

- Prosessit kuvattuna ja korjaavat toimenpiteet kohdistetaan prosessien riskikohtiin

13    Lääkäripula vaihtelee, mutta syksyllä 2019 lääkäreitä puuttui eniten seuraavilta erikoisaloilta: keuhkosairaudet, 
geriatria ja osittain onkologia. 

vastuualueen riskit ja uhkakuvat matkalla kohti VKS 
2025 -strategian toteuttamista.
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Foto: Jouko Keto
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10. Lasten vastuualue – tavoitteet 
 ja toiminta 2019 mukaan lukien   
 naisten ja lasten palvelualue 

Lasten vastuualue on laatinut toiminnan tulevaisuu-
desta erinomaisia skenaarioita, jotka perustuvat 
trendeihin ja uhkakuviin, mutta myös mahdolli-
suuksiin olla kansallinen edelläkävijä integroimalla 
palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

Toiminnan sisäiset seurantajärjestelmät ja -tilastot 
ovat yksi parhaista, joihin tarkastuslautakunta on 
saanut tutustua. Niissä seurataan kuukausittain tuo-
tannon ja talouden välistä tasapainoa. Tulevaisuu-
den suunnittelu perustuu monipuoliseen toimin-
taympäristöanalyysiin uhkista ja mahdollisuuksista

Lasten vastuualueella käytettävää analyyttistä mallia toimintaympäristön ja toiminnan riskien 
arvioinnista voitaisiin hyödyntää koko piirin riskikartoituksessa vuosittaisen talousarvion 
laadinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen yhteydessä. 

Alla viime vuodelta tehty SWOT-analyysi lasten vastuualueen osa-alueista vahvuuksineen ja heikkouksineen. 
Oikealle puolelle on merkitty myös vastuualueen riskit ja haasteet matkalla kohti VKS 2025 -strategian toteut-
tamista.

HYVÄ/ERINOMAINEN

Lastenneurologia 2 lääkäriä

Lastenlääkäriresurssit erittäin hyvät

Myönteinen asenne opiskelijoihin 
(lääkärit ja hoitajat), korkeat pisteet 
opiskelijoilta

Korkea laatu

Potilasturvallisuus korkealla tasolla

Motivoitunut henkilöstö, korkea 
työmoraali

Kaksikielisyys, kieltenopettaja

HEIKKO/HUONO/EI KOVIN 
HYVÄ
Lastenneurologian prosessi

Tilat 

Työryhmien pirstoutuminen

UHKAKUVAT JA RISKIT STRATEGI-
AN TOTEUTTAMISELLE
 Synnytysten väheneminen (vaatii 
yhteistyötä erityisestä pohjoisella 
alueella)

Asiakkaat valitsevat toisen hoito-
laitoksen
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Tiukka talousarviokuri synnytti positiivisen tuloksen, vaikka muissa laitoksissa annetun hoidon kulut ylittyivät 
melkein 1,5 M€. Yksi selittävä syy tulokseen voi olla yhteen hitsautuneessa yhteistyössä naisten ja lasten pal-
velualueen kanssa. Aktiivisen seurannan avulla on pystytty alentamaan lastenosaston hoitojaksojen hoitopäi-
vien määrän keskiarvoa. 

Lastenpoliklinikan resursseja rasittavat sellaiset käynnit, että asiakkaat jäävät tulematta 
ilmoittamatta siitä. Potilas tai käytännössä lapsen huoltajat eivät peru  jo vahvistettua po-
liklinikka-aikaa. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että noin 170 lasta saisi vuosittain hoitoa 
nopeammin, jos asiakkaat peruisivat käynnin.     

Naisten ja lasten palvelualueen toimintaa esiteltiin 
lautakunnalle samalla kun lasten vastuualuetta 
esiteltiin, sillä niiden välillä on syvä integroitu yh-
teenkuuluvuus. Alueiden tulevaisuuden visiot kor-
reloivat vahvasti keskenään, ja tulevassa hyvinvoin-
tikuntayhtymässä keskitytään kokonaisvaltaisesti 
lapsiin ja perheisiin. Uuden H-talon myötä saadaan 
yhä parempi ja läheisempi yhteistyö lastenpsykiatri-
an kanssa. Etäkonsultaatiot lisääntyvät, ja alueilla on 
jo nyt toimivat yhteistyösuhteet Turun yliopistosai-
raalan kanssa.

- Hoito muissa laitoksissa ei kasva (H) 
- 99 % asiakkaista on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin (V) 
- Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto ovat valmiina alueelliseen 
integraatioon 2020 (V) = luodaan edellytykset tarjota laaja päivystys eri erikoisaloilla 
- Yhteistyösopimus palveluiden kehittämisestä ja toteuttamisesta on tehty (V) 
- Toimintaa ei ohjata jonojen kautta (H) 
- Lean-projektien määrä on noussut 50 % (H) 
- Etävastaanotto käytössä 10 poliklinikalla (H) 
- Sähköisen asioinnin lisääminen 
- Jonotilanne parempi kuin naapurisairaaloissa 
- Prosessit kuvattuna ja korjaavat toimenpiteet kohdistetaan prosessien riskikohtiin 

Lautakunta arvostaa erittäin paljon sekä vastuu- että palvelualueen monipuolista valmiutta selättää monet 
tulevat haasteet. Alla menestysresepti tiivistettynä:

TAVOITE  Potilaan ja perheen hoitokokemus on ainutlaatuinen ja tuo lisäarvoa potilaalle.

PAKOLLISTA Vetovoima (potilaat, työntekijät, terveydenhuollon eri toimijat), muutosasenteen 
  selkeyttäminen

KEINOT  Laatu, potilasturvallisuus, laaturekisteri, resurssit, potilas- ja asiakasturvallisuuden 
  kehittämiskeskus, lähivastaanotot

TILAT  Lastentauteja hoitavien yksiköiden läheisyys, perhehuoneet, hoitohenkilöstön synergia
  Teknologia Etävastaanotot, etä- ja videokonsultaatiot, webinaarit

TOIMINTA Perumattomat käynnit poistetaan toimintaa kehittämällä (tekstiviestit, chat, Buddy 
  Healthcare)

Alla esitellään keskeisiä tavoitteita sekä lokakuussa 
2019 tehty vastuualueen ja palvelualueen yhteinen 
itsearviointi tavoitetoteumasta. Yhteinen arviointi 
on luontevaa, sillä lasten ja perheiden hoito muo-
dostaa kokonaisuuden ja palvelualue, toisin kuin 
monet muut, palvelee suoraan lasten vastuualuetta.
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11. Psykiatrian vastuualueen ja 
 palvelualueen toiminta ja 
 resurssit – jatkoseuranta 
Sairaalan mielialapoliklinikka, psykoosipoliklinikka, 
psykogeriatrian poliklinikka ja akuuttipsykiatrian 
poliklinikka yhdistettiin 1.1.2019 tiimipohjaiseksi 
psykiatrian poliklinikaksi, jotta asiakkaiden/potilai-
den hoidon tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan 
paremmin. Yhdistäminen oli askel kohti lähettee-
töntä toimintaa. Yhteispäivystyksessä toimivat psy-
kiatrian sairaanhoitajat ottavat asiakkaita vastaan jo 
nyt lähetteettömästi ympäri vuorokauden ja heillä 
on myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys.

Vielä huhtikuussa 2019 VKS:n kotisivuilla todettiin, 
että psykiatrian poliklinikat ja osastot toimivat mel-

ko normaalisti. Kaikilla osastoilla ja poliklinikoilla oli 
riittävästi hoitohenkilöstöä sekä 4 lääkäriä lasten-
psykiatriassa, 2 lääkäriä nuorisopsykiatriassa ja 5,5 
lääkäriä aikuispsykiatriassa.

Suunnitteilla ollutta lähetteetöntä poliklinikkatoi-
mintaa ei voitu vuonna 2019 toteuttaa enemmän tai 
vähemmän pysyvän lääkäripulan vuoksi. Lääkäripu-
laa helpotettiin jälleen ostopalveluiden/osa-aikais-
ten konsulttien avulla. 

Suuren haasteen muodostavat hoidon jatkuvuudessa olevat ongelmat. Prosessien järjestel-
mällisen kehittämisen sijaan on jatkuvasti tartuttava hätäratkaisuihin. 
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Ongelma voisi ratketa, jos erikoistuvia lääkäreitä olisi enemmän, mutta rekrytointiongelma koskee koko 
maata. Myös piirin kaksikielisyyys heikentää lääkäreiden mielenkiintoa. Ongelmista huolimatta tehtiin sekä 
vastuu- että palvelualueella aktiivista kehitystyötä: kaikki osastot selvittivät kolme avainprosessia ja kehittivät 
työskentelyohjeita ja tarkistuslistoja muille prosesseille. 

- Reseptien uusimisessa siirryttiin kokonaan sähköiseen työskentelytapaan.
- Osastoille ja poliklinikalle hankittiin laitteita etäyhteyksiä varten (tv-vastaanottimia, 
 kameroita jne.) sisäisen ja ulkoisen yhteistyön tukemiseksi. 
- Alueilla yritettiin vähäisin resurssein ja muutosten kourissa parantaa hoidon laatua, 
 saatavuutta, joustavuutta ja oikea-aikaisuutta.

Toimintakulut olivat epätasapainossa tuloihin 
nähden. Talousarvio ylitettiin sekä sisäisten kulujen 
että ostopalveluiden suhteen. IT-palveluiden kulut 
kasvoivat erityisen paljon, kuten myös ravitsemis-
palveluiden kulut. Henkilöstökulut ylittyvät ostettu-
jen lääkäripalveluiden sekä hoitopalveluyksikön ja 
sihteeripalveluiden käytön kasvun myötä. 

Psykiatria saa uudet tarkoituksenmukaisemmat tilat 
H-talosta vuonna 2022. Ennen kuin H-taloon muu-
tetaan, ryhdytään kehittämistoimiin ennen kaikkea 
avohoidossa. Poliklinikkahoitoa ja avohoitoa vah-

vistetaan: tämä lisää kotona annettavia palveluita ja 
parantaa konsultaatiomahdollisuuksia. 

Alla psykiatrian vastuu- ja palvelualueiden tiivis 
itsearviointi toimintasuunnitelman keskeisten 
tavoitteiden toteutumisesta marraskuussa 2019 
sekä psykiatrian palvelualueen keskeisten sitovien 
tavoitteiden toteuma. Yhteinen arviointi on luon-
tevaa, sillä VKS:n psykiatrinen toiminta muodostaa 
kokonaisuuden ja palvelualue palvelee, toisin kuin 
monet muut palvelualueet, ainoastaan yhtä vas-
tuualuetta eli psykiatrian vastuualuetta. 

Mielenterveys- ja päihdehuolto valmiina integraatioon       (odottaa hyvinvointikuntayhtymää)
Lähetteetön poliklinikkatoiminta käynnistyy       (johtuu puutteellisista lääkäriresursseista)
Etäpalveluiden käyttö       (on käynnistynyt, Skype ym.)
Hoidon saatavuus       /  Hoitotakuu 
Asiakastyytyväisyys 4,4,      / Asiakas-NPS 61 
1–5 kehittämistoimenpidettä asiakaspalautteen pohjalta      (ei kirjallista dokumentointia = puutteellinen 
sisäinen valvonta)
Tilikauden tulos      (avohoitokäynnit -18 % ja hoitopäivät +4 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, tulot ja 
menot epätasapainossa)
Sairauspoissaolot vähenevät 
Kehityskeskustelut 
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12.  Palvelualuekohtaiset 
 arvioinnit 2019 
12.1. Sairaanhoidon tuen palvelualue

Lautakunta toteaa, että palvelualueen toimintaa 
ovat myös vuonna 2019 leimanneet laadukas toi-
minnanohjaus ja erittäin laaja tavoitearsenaali. Pal-
velualue oli asettanut toiminnalleen peräti 71 avain-
mittaria! Tavoitteet perustuvat VKS 2025 -strategiaan, 
mutta niitä on muokattu niin, että ne optimoivat 
palvelualueen kyvyn palvella palveluita tilaavia yk-
siköitä. Tavoitetta ”tulot ja menot ovat tasapainos-
sa” ei voitu saavuttaa, mutta lautakunnan mukaan 
täysin hyväksyttävistä syistä.  Epätasapaino tulojen 

ja menojen kesken oli aktiivisten säästötoimien an-
siosta melko pieni, nettoylitys ainoastaan 35 757 €.  
Palvelualueen poikkeuksellinen resurssien kohden-
taminen tapahtuu sitä paitsi VKS-tason operatiivi-
silla päätöksillä. Ennen kuin hoidon palveluyksikkö 
(HPY) perustettiin, muun muassa hoitohenkilöstön 
sijaismäärärahan talousarviototeuma oli miltei aina 
epätasapainossa. Nyt HPY-resurssien käyttöä voida-
an ohjata kokonaisvaltaisilla tarveanalyyseillä.

Alla eräitä keskeisiä tavoitteita ja niiden toteuma 2019. 

Sanelut puretaan 5 päivän sisällä, kiireelliset saman 
päivän aikana

HPY:ssä koko ajan vähintään kahdeksan äkkilähtijää/
HPY:n yksiköt

Sähköisiä palvelumuotoja kehitettiin ahkerasti (11 kpl)

Asiakastyytyväisyyskysely sisäisille asiakkaille 

Sairauspoissaolot eivät kasvaneet 

Rekrytointia kehitettiin (vuosikello, FB-sivut)

HPY-työntekijöiden osaamisalueita laajennettiin

Osastofarmasiaa 9 hoitoyksikössä

Määräaikaisten määrä hallinnassa, yli kahden vuoden 
sijaisuuksia ei ole/ne ovat erittäin harvinaisia

Tulot ja menot epätasapainossa

Influenssarokotekattavuus alhainen

Apteekin täyttöpalveluprojekti toteutui 
67-prosenttisesti 
Kokemustoimijatoiminta ei käynnistynyt psykiatri-
assa 

Kotilinjan chat-toiminto ei ole vielä käytössä

Lääkekulut kasvoivat 4 %

       TAVOITETTA EI SAAVUTETTU / 
SE SAAVUTETTIIN OSITTAIN

      TAVOITE SAAVUTETTIIN HYVIN
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Alla palvelualueen oma SWOT-analyysi sekä vahvoista että kehitettävistä osa-alueista. Oikealle puolelle on 
merkitty myös palvelualueen haasteet matkalla kohti VKS 2025 -strategian toteuttamista.

VAHVUUDET /HYVÄ -ERINOMAI-
NEN

Kustannustehokkuus

Läpinäkyvyys

Yhteiset työskentelytavat – yhden-
vertaisuus ja oikeudenmukaisuus

Sairaala-apteekin toiminta korkea-
laatuista, robotiikka ym.

Tiivis yhteistyö seudun korkeakou-
lujen kanssa
Osaavat esimiehet johtavat toim-
intaa

MAHDOLLISUUS PARANTAMI-
SEEN 

Kotilinjan toimintaa voidaan 
laajentaa
Potilaskuljetus- ja palvelu-
neuvojatoimin-taa voidaan 
laajentaa 
Yhteistyö maakuntatasolla, 
esim. hoitoalan rekrytointi ja 
sijaisten välittäminen, arkisto 

Automaattinen puheentunnis-
tus

UHKAKUVAT & RISKIT VKS 2025 -STRA-
TEGIAN TOTEUTTAMISELLE

Tiukka talousarvio, liian pienet 
sijaismäärärahat 
 Hoitoyksiköiden kovat vaatimukset ja 
usein lyhyellä varoitusajalla – kysyntä 
ja tarjonta ei aina tasapainossa
Ajantasainen henkilöstömitoitus 
puuttuu

Yhteinen toiminnansuunnittelu lääkä-
rikunnan kanssa on puutteellista 

Rekrytointivaikeudet

Henkilöstön uupuminen – henkilöstö-
budjetin ylittäminen vai potilasturval-
lisuuden turvaaminen

12.2. Diagnostiikan palvelualue

Palvelualueen keskeiset tavoitteet voidaan esittää yhteenvetona alla olevan taulukon mukaisesti.

      TAVOITE SAAVUTETTIIN HYVIN

Potilaspalaute ≥ 4,6 

Asiakkaiden kielelliset oikeudet varmistetaan

Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden pal-
veluohjaus tehostuu

Prosessikuvausten päivitys joka toinen vuosi

Lean-ajattelu viitekehyksenä

Säännölliset suosittelumittaukset 

Taloudellisen tilanteen, tulojen ja menojen jatkuva 
seuranta, tartutaan poikkeamiin

       TAVOITETTA EI SAAVUTETTU / 
SE SAAVUTETTIIN OSITTAIN 

Tutkimuksiin pääsee kohtuullisessa ajassa14

Potilaspalautteita > 100/yksikkö

Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnit-
teluun ja kehittämiseen /asiakasraati / kokemusasian-
tuntijat

Asiakkaat ja tilaajat ovat tyytyväisiä palveluihin 

Sairauspoissaolot vähenevät 5 % (2019, -1,9 %)

Henkilökohtaisia kehityskeskusteluita pidetty 
> 90 %, ryhmäkehityskeskusteluita > 100 % 

Palkkamenot ≤ talousarvion palkat 

14 Tällä hetkellä kilpailutilanne ilmenee siten, että röntgen on aivan liian usein se osatekijä, joka viivästyttää hoitoprosessia.
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Suuria muutoksia on tapahtunut erityisesti kliinisen 
laboratorion tulosyksikössä. Pietarsaaren labo-
ratorion liittäminen oli haastavaa muun muassa 
tietokoneohjelmien yhtenäistämisen vuoksi. Koko 
henkilöstö siirrettiin maaliskuussa 2020 Fimlabin 
palvelukseen lukuun ottamatta sihteeri-, lähetti- ja 
välinehuoltohenkilöstöä. 

Lautakunta on tutustunut PET-CT-toiminnan 
tiloihin. Uusi PET-CT-röntgenlaite otettiin käyttöön 
helmikuussa ja vuonna 2019 oli tarkoitus tehdä 400 
tutkimusta, toteuma oli 82,5 %. Tutkimuksia tullaan 
asteittain lisäämään, ja tavoitteena on tehdä likipi-
täen 600 tutkimusta vuosittain.

Alla palvelualueen tiivis analyysi viime vuoden positiivisista ja negatiivisista osa-alueista.
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Kuva: Jouko Keto
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13. Laatutyö 2019 – tämän vuoden  
 tunnustus annetaan potilas- ja   
 asiakasturvallisuuden kehittä-  
 miskeskukselle 
Laadukas hoito perustuu tieteelliseen näyttöön sekä hoidon sujuvuuteen ja oikea-aikaisuuteen. Potilaalla on 
oltava koko ajan käsitys siitä, miten hänen hoitonsa etenee nyt ja tulevaisuudessa. Uudenaikaiset sähköiset 
palvelut tukevat hoitoa. 

Myös VKS:n perinteinen aloitetoiminta on elpynyt intranetin ideaboksin avulla:” Tavoit-
teena on, että aloite johtaisi parannukseen, ratkaisuun, toimenpiteeseen tai kehityk-
seen. Toteuttamiskelpoiset aloitteet voidaan palkita.”
Syksyllä 2019 ideaboksiin jätettiin 10 aloitetta, jotka koskivat muun muassa asiakaspal-
velua, työprosesseja ja henkilöstön hyvinvointia.

Vaasan keskussairaalalle myönnettiin viime vuonna jo viidennen kerran laaduntunnus-
tus sosiaali- ja terveydenhuollolle kehitetyn laatuohjelman puitteissa (SHQS). 
Tällä kertaa huomioitiin erityisesti VKS:n jatkuvat panostukset toiminnan kehittämiseen.

Sairaanhoitopiiri on ollut jo kauan valtakunnallinen 
uranuurtaja potilasturvallisuuden tutkimuksessa ja 
kehittämisessä ja palkittu siitä useaan otteeseen. 
VKS palkkasi jo vuonna 2008 maamme ensimmäi-
sen potilasturvallisuuskoordinaattorin. Syksyllä 
2019 sairaanhoitopiiri perusti potilas- ja asiakastur-
vallisuuden kehittämiskeskuksen. Se toimii tutki-
muskeskuksena, jota johtaa potilasturvallisuuden 
professori. Professoria rekrytoidaan parhaillaan. 
Osana keskusta sairaanhoitopiiri on käynnistänyt No 
Harm -verkoston, johon kuuluu potilasturvallisuu-
den asiantuntijoita ympäri Suomea. Tavoitteena on 
saada kansallinen potilas- ja asiakasturvallisuuden 
kehittämiskeskus Vaasaan.

Tarkastuslautakunta katsoo, että potilas- ja asiakas-
turvallisuuden kehittämiskeskuksen perustaminen 
on erinomainen esimerkki laatuauditoinnissa anne-
tusta tunnustuksesta, joka koskee jatkuvia innova-
tiivisia kehittämistoimiamme. Sen vuoksi annamme 
vuoden 2019 laaduntunnustuksen keskukselle. 
Keskuksen merkitys laadukkaalle ja turvalliselle po-
tilashoidolle VKS:ssa, alueellamme ja koko maassa 
tulee olemaan merkittävä. Keskus tulee vakiinnut-
tamaan VKS:n aseman kansallisena johtotähtenä 
potilasturvallisuuden saralla.  

Suomen potilas- ja asiakasturvallisuutta kehitetään kansallisella tutkimusyhteistyöllä. 
(sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen)
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14.  Vertaileva kansallinen 
 toiminta- ja tuottavuustieto 
Lautakunta esittelee perinteisesti tuoretta kan-
sallista vertailutietoa keskeisistä tuotantoluvuista 
vuonna 2019 sairaanhoitopiireissä ja koko maassa15   
sekä tietoa muun muassa tärkeästä tuottavuuskehi-
tyksestä. Keskeisistä eroista ja erojen syistä tehdyn 
kokonaisvaltaisen analyysin on syytä olla toistuva 
teema, johon valtuusto ja hallitus vuosittain tutus-
tuvat.

Lähetemäärä, asiakasmäärä ja käyntimäärä ovat 
pysyneet miltei samoina vuosina 2018 ja 2019. Sen 
sijaan hoitojaksojen muutos on 8,2 % vuoteen 2018 
verrattuna, ja synnytykset vähenivät muuta maata 
vähemmän.

15  Katso lähemmin: Mari Sjöholm ”SAIRAANHOITOPIIRIEN TAMMI-JOULUKUU 2019, Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta”  htt-
ps://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset

SAIRAALOIDEN TAMMI-JOULUKUU 2019 VERRATTUNA TAMMI-JOULUKUUHUN 2018  
KOOSTE KESKEISISTÄ TIEDOISTA   
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Tulot ja menot vaihtelivat suuresti eri sairaaloissa vuonna 2019. Taustalla oleva syy on luonnollisesti me-
neillään olevat rakennemuutokset. Esimerkiksi Vshp:n henkilöstökulut kasvoivat 2 %, kun 2018 tehtiin mer-
kittävä ulkoistus ravitsemis- ja puhtaanapitotoiminnoissa.   

VKS kuuluu edelleen niiden keskussairaaloiden joukkoon, joissa päiväkirurgisten leikkausten osuus on suuri. 
Leikkausmäärä väheni eniten (12 %) silmäsairauksissa.
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Alla olevasta taulukosta nähdään muun muassa, että hoitohenkilöstön influenssarokotuskattavuus oli vuon-
na 2018 huonoimpien joukossa. Eräät mittarit vaativat syvempää analysointia, mutta tällaiset kustannusvai-
kuttavuusvertailut tulevat yhä tärkeämmiksi, kun yritämme parantaa prosessejamme ja resurssien kohdenta-
mista. 
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Keskussairaaloista 2018 tehty perinteinen benchmarking-analyysi osoittaa, että VKS ei pärjää hyvin tuot-
tavuudessa16 . Alla olevasta taulukosta nähdään episodituottavuuden (episodi=hoidettu potilas) kehitys 
keskussairaaloissa vuosina 2014–2018, missä VKS ei ole kehittynyt Kokkolaan ja Poriin verrattuna.

16 Lähde: THL:n benchmarking-tietokanta
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Kuva: Jouko Keto
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15. Sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisen valvonnan järjestäminen on edennyt 
vuonna 2019, mutta vuoden 2019 tilinpäätös ei 
sisällä kokonaisvaltaista, dokumentteihin perustu-
vaa raporttia siitä, miten valvonnan järjestämisessä, 
riskienhallinnassa ja sisäisessä tarkastuksessa on 
konkreettisesti onnistuttu17 . Saamiemme tietojen 
mukaan kirjallisia riskiarviointeja tehdään ainoas-
taan uutta toimintaa käynnistettäessä tai jos toimin-
ta olennaisesti muuttuu.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että niin sanottua 
juoksevaa, toimintaan perustuvaa raportointia 

on tehty järjestelmällisemmin esimerkiksi vas-
tuualueilla: ylilääkärit raportoivat säännöllisesti 
johtoryhmien kokouksissa. Äärimmäisen epävakaa 
toimintaympäristö vaatii kirjattuja ennalta ehkäise-
viä mekanismeja toiminnan ja nopean ohjauskyvyn 
turvaamiseksi kriisitilanteessa. Alla lyhyt luettelo 
seikoista, joita sisäiset valvontamekanismit olisivat 
voineet hyödyttää sekä muutama vihreällä merkitty, 
selkeästi kehittynyt osa-alue.

1. Päivystyksen kaaos vuodenvaihteessa 2019–2020. Tilanne johtui useista seikoista, mutta 
havainnollistaa, miten tärkeää poikkeustilanteiden ennakoiminen on. 
Maine ja imago vahingoittuvat ainakin tilapäisesti. 

2. Psykiatrian kriittinen resurssitilanne 2019: Tilinpäätöksen mukaan toiminnan seuraamisessa 
ja raportoinnissa oli ajoittain puutteita eräillä alueilla: ”Johtamistyöstä keskusteltiin esimiesfoo-
rumeissa, mutta systemaattista, raportoitavissa olevaa seurantaa/työkalua ei ollut käytössä.” 
(tilinpäätös s. 50, psykiatrian palvelualue) 

3. Rekrytointiongelmat 2019: VKS:n lääkärinviroista ja -toimista oli 21,6 % kokonaan täyttämät-
tä 2.10.201918 . 
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan”lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue vastaa siitä, 
että Vaasan keskussairaalassa on riittävät lääkäri- ja asiantuntijaresurssit 19”. Lautakunta ihmette-
lee, miksi palvelualueella ei ole asetettu tavoitteita ja mittareita muun muassa rekrytoinnille ja 
resurssien tasapainolle kuten muilla palvelualueilla.

4. Omistajaohjaus 2019: Ravitsemis-, puhdistus- ja kuljetuspalveluiden sekä eräiden talous-
hallinnon ja palkanlaskennan palveluiden ulkoistaminen tuli viime vuonna kalliimmaksi kuin 
aiempi itse järjestetty toiminta. 
Mikä on hallituksen ja omistajaohjausjaoston resepti asian käsittelemiseksi sekä muiden ulkois-
tettujen toimintojen seuraamiseksi?

5. Sisäisen tarkastuksen resurssien tilanne 2019: Sisäistä tarkastusta hoitavan henkilön am-
mattinimike on muutettu controlleriksi ja hänen työpanoksensa on 50-prosenttisesti sisäistä 
tarkastusta varten. 
Tarkastuslautakunta katsoo, että controllerin ammattinimike ei ole ideaali sisäisen tarkastuk-
sen hoitamiseksi ja että 50 %:n työpanos ei ole tarkoituksenmukainen, kun ajatellaan sisäisen 
valvonnan tarpeita ja merkitystä VKS:ssa ja tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä.

- Piirin johtajan hallitukselle kuukausittain antama toimintaraportti on erinomainen 
 valvonta- ja ohjauskeino. 
- Viikoittaisissa yksikkökohtaisissa seurantakokouksissa käsitellään nykyisin jatkuvasti 
 toiminnan ja resurssien välistä tasapainoa.

17  ”Riskienhallinta ei kytkeydy toiminnan suunnitteluun ja siten toimintaa suunniteltaessa ei dokumentoida tavoitteiden saavuttamiseen (tai 
säästämiseen) liittyviä uhkia tai mahdollisuuksia.” Lähde: SHQS:n uusinta-auditointi 17.6.2019  
18  Lähde: Kuntatyönantajien tilasto 2.10.2019, Sairaaloiden lääkärit, työvoimatilanne. Radiologia ja psykiatria kärsivät lääkäripulasta eniten.
19  Palvelualueet käsittävät ne tulosyksiköt, jotka tuottavat palvelut.
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16.  Lyhyt reaaliaikainen analyysi tämän-
 hetkisestä tilanteesta  28.4.2020
Koronapandemia vaikeuttaa tavoitejohtamista pit-
källe tulevaisuuteen. Pandemian vaikutusten suu-
ruus on vielä hämärän peitossa, mutta pandemia tu-
lee jarruttamaan VKS 2025 -strategian toteuttamista 
yhdessä nopeasti huonontuvan kuntatalouden 
kanssa20 . Sairaanhoitopiiri ilmoitti 8.4.2020 aloitta-
vansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kans-
sa. Olennainen osa VKS:n suunnitellusta toiminnasta 
kärsii covid-19-viruksen aiheuttamista seurauksista, 
ja asiakaskäynnit ovat vähentyneet. Suomen hallitus 
päätti 16.3.2020 poikkeustilasta, joka on näillä 
näkymin voimassa 13.5.2020 saakka. Poikkeustila 
aiheuttaa merkittäviä seurauksia sairaanhoitopiirin 
toiminnalle, taloudelle ja henkilöstölle sekä muun 
muassa kiireettömän hoidon määräaikojen noudat-
tamiselle. 

Hyvinvointikuntayhtymästä päätetään todennäköi-
sesti kesällä 2020. Se luo kauan odotetut mahdol-
lisuudet alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotannon optimoimiseen. Yhdenmukaistaminen 
ja integraatio tulee viemään useita vuosia, mutta 
uudessa hyvinvointikuntayhtymässä päätöksenteko 

ja resurssit voidaan keskittää yhä enemmän ennal-
ta ehkäiseviin ja terveyttä edistäviin prosesseihin. 
Ihannetila olisi, jos hyvinvointikuntayhtymä voisi 
aloittaa toimintansa samaan aikaan kun uusi H-talo 
valmistuu vuonna 2022. H-talon rakentaminen edis-
tyy pandemiakriisistä huolimatta.

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset olivat 
voimassa vuoden 2020 maaliskuun loppuun saakka 
ja uusista sopimuksista neuvotellaan parhaillaan 
tiiviisti. Siltä varalta, että työtaisteluun päädytään, 
hallitus on asettanut toimikunnan sekä valtuutta-
nut sen neuvottelemaan lakkoon liittyvistä asioista 
ja päättämään toimintaan liittyvistä kysymyksistä. 
Tarkastuslautakunta toteaa, että sairaanhoitopiiri 
on joutunut arvioimaan uudelleen tai pysäyttä-
mään osia suunnitellusta toiminnasta koronapan-
demian vuoksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman 
2020—2023 tavoitteet on priorisoitava uudelleen 
ja painopiste asetettava toiminnan turvaamiseen 
poikkeusolosuhteiden aikana. Pandemiajohtoryhmä 
kokoontuu päivittäin ja sekä sisäinen että ulkoinen 
viestintä toimii hyvin.

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan piirin operatiivinen johto on ripeässä tahdissa 
ja toimivan kriisijohtamisen avulla hoitanut hyvin VKS:n toiminnan ylläpitämisen keväällä 
2020. 

 20 Kuntien rahat ovat loppu ja kunnat käynnistävät siksi omaehtoisesti rakennemuutoksia. Kunnat siis ehättävät sote-uudistuksen edelle. Yhä 
useammat ovat alkaneet epäillä, ettei sote-alaa voi uudistaa yhdellä kertaa. Aiemmin ennustettiin, että sote-uudistus on lakien osalta valmis 
vuonna 2021 ja siirtymäajaksi vahvistetaan vuodet 2021–2023. Uskon, että lait ovat valmiit 2022 ja vuodet 2023–2024 ovat siirtymäaikaa. (vt. 
shp:n johtaja Göran Honga Kommuntorget-lehdessä 3.12.2019) 

Kuva: Jouko Keto
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16.  Lyhyt reaaliaikainen analyysi tämän-
 hetkisestä tilanteesta  28.4.2020

17.  Tilinpäätöshuomioita
Lautakunta on tutustunut ulkoisen tarkastajan loppuraporttiin ja antaa edelleen valtuustolle tiedoksi seuraa-
vat yleiset tarkastushavainnot:

• Oman toiminnan sitovat määrärahat ylittivät valtuuston vahvistaman tason 2 253 456,32 eurolla, kun 
 taas rahoitusta ja investointeja koskevat sitovat määrärahat olivat valtuuston vahvistamalla tasolla. 
 Huomio: Talousarviota ei saa ylittää ilman valtuuston myöntämää määrärahaa.
• Julkisuusperiaate on ollut eräissä palkkausprosesseissa puutteellinen.
 Huomio: Palkkausprosessi on suoritettava julkisuusperiaatteen mukaisesti.
• Periaatteet, jotka koskevat yleistä nähtäville asettamista ja viranhaltijapäätöksistä tiedottamista, ovat 
 olleet eräiltä osin puutteelliset. Vshp:n kotisivun on oltava kuntalain määräysten mukainen, esimerkiksi  
 tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen on löydyttävä sieltä.
 Huomio: Kuntalain pykäliä 108, 109 ja 140 mom. 2 on noudatettava. 
• Toimintakertomuksen on täytettävä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevat 
 vaatimukset21 .
 Huomio: Toimintakertomuksesta puuttui arvio todennäköisestä tulevasta talouskehityksestä22 .

 21 Ks. lähemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2.5.2017 antama yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakert-
omuksen laatimisesta (https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Toimintakertomus_2017.pdf )
1) Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä erityisesti talouden näkökulmasta. Arvioiden tulevasta 
kehityksestä on oltava perusteltuja, ja niiden lähtökohtana olevat perusteet samoin kuin arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät tulee 
esittää niiden yhteydessä. Perusteisiin liittyvistä tekijöistä lisäksi eritellään yhtäältä ne, joihin kunta tai kuntayhtymä voi vaikuttaa, ja toisaalta 
ne, joihin ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa.
2) Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti 
merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.
3) Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöstä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 
on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Jos kunnassa laaditaan 
laajempi, erillinen ympäristöraportti, mainitaan se toimintakertomuksessa.
4) Toimintakertomuksessa annetaan myös kirjanpitolain 3a luvun mukaisesti tiedot siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan 
torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten 
ymmärtämiseksi (2017). Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi 
(2017).

22  Vshp:n hallitus päätti 27.4.2020/§ 62 täydentää vuoden 2019 tilinpäätöstä niin, että piirin johtajan katsaukseen lisätään tekstikohta korona-
pandemian vaikutuksesta toimintaan vuonna 2020, kohta 3.1.1, sivu 4.



52

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 121. §:n mukaisena arviona valtuuston asetta-
mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019. 

Vaasassa 28. huhtikuuta 2020 

Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta 

                      

         

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Kaikille laajan päivystyksen puo-
lesta taistelleille osapuolille suuri kiitos. 
Seuraava etappi, hyvinvointikuntayhtymä, odottaa vahvistamista kesällä 2020.     
Tarkastuslautakunta arvioi, että yhtymävaltuuston vuodeksi 2019 vahvistamat toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet on olennaisin osin saavutettu hyvin. 

18.  Loppuarvio ja allekirjoitukset
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VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VSHP:SSÄ SEKÄ LAUTAKUNNAN SEURANTA NYKYTILAN-
TEESTA JA SUOSITUSTEN ETENEMISESTÄ (VÄRIT: VIHREÄ = OK     , KELTAINEN =VÄLITILA, MENOSSA PAREMPA-
AN/HUONOMPAAN     , PUNAINEN = EI HYVÄ, PARANNETTAVAA       )

Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin Vshp:n hallituksessa 28.10.2019/§ 165 alla olevan vastaustekstin 
mukaisesti. Kommentit = joko tarkastuslautakunnan kirjallinen vastaus ja/tai liikennevaloväri, joka heijastaa 
kehitystä vuodesta 2018 vuoteen 2019 tai jopa vuoteen 2020. 

1) Tarkastuslautakunta on hämmästynyt siitä, että vuoden 2018 tilinpäätös ei sisällä lainkaan välianalyysiä 
VKS 2025  ohjelmassa vuonna 2018 vahvistetuista uusista mittareista ja tavoitetasoista. VKS 2025 -ohjelman 
uudet tavoitteet ovat tilinpäätöksessä tehtävän erillisen jatkuvan arvioinnin arvoisia.  
Hallituksen vastaus:  VKS 2025 -ohjelmaa on kehitetty eteenpäin, jotta on selkeämpää raportoida niitä tästä 
eteenpäin. Vuoden 2019 osalta raportoidaan vielä vanhan mallin mukaisesti, ja jo puolen vuoden kohdalla on 
raportoitu erikseen myös ohjelman tavoitteiden toteutuminen. 
KOMMENTTI: Mitattavuutta on selkeästi parannettu ja myös raportointi on parempi. Tarkastuslautakunta 
peräänkuulutti kuitenkin myös parempaa strategista kokonaisluotausta eikä pelkästään menneen vuoden 
tarkastelua tilinpäätöksessä.  

2) Tarkastuslautakunta toteaa vertailtuaan maamme eri sairaanhoitopiirien tavoitejohtamisen prosesseja, 
että piirimme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat korkealuokkaisia ja on erinomaista, että toimintaa 
halutaan jatkuvasti parantaa toimintaympäristöanalyysien avulla.  
Hallituksen vastaus:  Laatujärjestelmän mukaisesti haluamme jatkuvasti kehittää ja arvioida toimintamme 
laatua. 
KOMMENTTI: Tavoitteet ovat yhä parempia ja konkreettisempia ja toiminnan tulokset hyviä useilla osa-alueil-
la. 

3) Lautakunta kysyy, voidaanko vastuualueiden tavoitejohtamismekanismia ja synkronointia VKS 2025 -stra-
tegiaan parantaa ja tavoitteiden mitattavuutta konkretisoida.  
Hallituksen vastaus:  Vuoden 2019 aikana selkiytettiin VKS 2025 -ohjelman tavoitteita ja mittareita. Tavoittei-
ta vähennettiin, mittareita selkiytettiin lisäämällä niihin raja-arvot. Palvelualueen toimintaa seurataan näillä 
yhteisillä mittareilla. Vastuualueiden tavoitejohtamismekanismia on myös pyritty vuoden aikana kehittämään 
ja niille on laadittu omia mittareita.  
KOMMENTTI: Vuodesta 2020 lähtien myös vastuualueilla on omat tavoitteet ja hyvä niin. Taloudelliset haas-
teet ovat keskeisiä, miksi tarkastuslautakunta toivoo, että VKS 2025  strategiassa vahvistettu tuottavuusseu-
ranta sitoo loogisesti ja konkreettisesti myös vastuualueita. 

4) Lautakunta suosittaa, että toiminnalle asetettuja strategianmukaisia keskeisiä tavoitteita seurataan jatku-
vasti, jolloin päätökset tarpeellisista ohjaustoimista/korjauksista voidaan tehdä talousarviovuoden aikana ja 
dokumentoida välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.  
Hallituksen vastaus:  Tavoitteita seurataan jatkuvasti. Joka tiistai koko organisaation virkamiesjohto kokoon-
tuu tilannekatsaukseen, jossa seurataan tavoitteiden toteutumista. Syyskuussa pidettiin myös kehittämis-
päivä yhdessä hallituksen ja virkamiesjohdon kanssa. Siellä käytiin systemaattisesti läpi sekä toimintasuun-
nitelman tavoitteet että VKS 2025 -ohjelman tavoitteet. Sen lisäksi sovittiin vastuut ja keiden tehtävänä on 
varmistaa tavoitteiden saavuttaminen loppuvuoden aikana.
KOMMENTTI: Lautakunta on tyytyväinen yllä olevaan vastaukseen. Sitovien tavoitteiden seurannan pitäisi 
tarkasti ottaen kuitenkin tapahtua vuoden mittaan siten, että se dokumentoidaan kirjallisesti ja käsitellään 
hallituksessa ja mielellään myös valtuustossa. 

5) Raportoidusta 42:sta sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tavoitteesta saavu-
tettiin kokonaan 20 (48 %), 15:tä ei saavutettu (35 %) ja 7 saavutettiin osittain tai tyydyttävästi (17 %). Sekä 
valtuustoa että hallitusta sitovia tavoitteita jäi saavuttamatta.  
Hallituksen vastaus:  Vuosi oli haastava ja paljon toimenpiteitä on tehty, jotta tavoitteiden saavuttaminen 
pystytään varmistamaan seuraavan vuoden osalta paremmin. 
KOMMENTTI: Tavoitetoteuma on pitkälti sama kuin vuonna 2018. Tämä liittyy osittain heikkoihin tavoittei-
siin, joita on ollut vaikea seurata, mutta tosiasiassa myös seuranta on ontunut. Lautakunta peräänkuuluttaa 
vastausta hallituksen lupaukseen siitä, että ” paljon toimenpiteitä on tehty, jotta tavoitteiden saavuttaminen 
pystytään varmistamaan seuraavan vuoden osalta paremmin”. Onko varmistaminen merkinnyt dokumentoi-
tua aktiivista seurantaa vuonna 2019?  

LIITE 1.
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6) Lautakunta peräänkuuluttaa syvempää analyysiä siitä, miksi sitovien tavoitteiden toteutumisaste heik-
keni selvästi vuonna 2018. Sitovien tavoitteiden kokonaisvaltainen analyysi voisi sisältää arvion johtamisen 
tavoitteiden toteutumisesta sairaala- ja palvelualuetasolla.   
Hallituksen vastaus: Vuoden 2018 tavoitteiden saavuttamisessa osa niistä tavoitteista, joita ei saavutettu, 
johtui meistä riippumattomista syistä, osassa taas meillä on haasteita, erityisesti henkilöstöön liittyvissä mit-
tareissa. Taloudellisissa mittareissa tarvitaan tiiviimpää seurantaa johtamisessa ja tämä aloitettiin heti vuoden 
2019 alussa. Lisäksi käynnistettiin toimenpiteitä henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi. Tärkeää olisi 
saada linjaus, toteutetaanko Vaasan sairaanhoitopiirin alueella vapaaehtoinen integraatio lainsäädännön 
kaaduttua, sillä se auttaisi kirkastamaan strategiaa. 
KOMMENTTI: Lautakunta viittaa kohdassa 5 antamaansa kommenttiin. Sitovien tavoitteiden on koskettava 
ensisijaisesti tavoitteita, jotka Vshp pystyy itse saavuttamaan. 

7) Lautakunta katsoo, että myös palvelualueiden tavoiteasettelussa ja -seurannassa on jatkossa raportoi-
tava sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta osana balanced scorecard  mekanismia. Onko sekä 
tavoitemekanismin että tavoitemäärien tasapainottamiseen tarvetta palvelualueiden välillä? Palvelualueita 
koskevat vahvistetut sitovat tavoitetasot vaativat vastaavan tarkan palauteraportoinnin tilinpäätöksessä.  
Hallituksen vastaus:  Palvelualueet ovat eri suuruisia toiminnallisten yksiköiden ja eri ammattiryhmien määrän 
suhteen ja tuolloin tavoitemäärät ovat saattaneet vaihdella. VKS  2025 -ohjelman tavoitteita ja mittareita on 
selkiytetty kuluneen vuoden aikana. Mittareita selkiytettiin lisäämällä raja-arvot ja vähentämällä tavoitteita. 
Palvelualueet määrittelevät toimenpiteet tavoitetason saavuttamiseksi. Palvelualueet antavat tarkan palaute-
raportoinnin sitovien tavoitteiden toteutumisesta. 
KOMMENTTI: Hallitus huomauttaa aivan oikein, että VKS 2025 -ohjelman päivittäminen on selkeyttänyt ja 
yksinkertaistanut tavoitejohtamista merkittävästi, kun mittareita on selkiytetty ja tavoitteita vähennetty. 
Nämä mittarit eivät kuitenkaan valaise täydellisesti laajan VKS 2025 -strategian toteutumista, miksi strategian 
jatkuvasta väliarvioinnista tulee yhä tärkeämpi ohjausväline, jolla osoitetaan vaikuttavuuden edistyminen 
yksittäisten sitovien tavoitemittareiden rinnalla. 

8) Lautakunta suosittaa palveluprosessien ja prosessimittareiden kehitystyön jatkamista. Prosesseista puut-
tuvat sellaiset täsmätavoitteet ja -mittarit, joita voitaisiin aidosti käyttää työn ohjaamiseen. Myös prosessien 
rajapintoja on tarkistettava, jotta potilasprosessit olisivat sujuvia yli yksikkörajojen.  
Hallituksen vastaus:  Syksyn 2019 aikana ollaan VKS:ssa käyttöönottamassa asteittain uusi prosessien kuvaa-
misen työkalu, joka mahdollistaa prosessien julkaisun avoimesti julkaisuympäristössä valituille henkilöille, 
jolloin rajapintatyöskentely paranee merkittävästi. Tämä edellyttää sitä, että rajapinnoilla on käytössä saman 
ohjelmistoperheen prosessinkuvaustyökalu. Sisäisessä vuosittaisessa prosessien katselmoinnissa tulee 
laadunhallinnan tavoitteeksi vuonna 2020 avainmittareiden nimeäminen prosesseille ja niille tulee myös 
määrittää tavoitetasot. 
KOMMENTTI: Prosessityö on edistynyt. 

9) Sairauspoissaolojen määrä väheni ilahduttavasti 16 päivästä (2017) 15,4 päivään/työntekijä (2018). Kehi-
tyssuunta oli osaksi yhtiöittämisten ansiota.  
Hallituksen vastaus:   Esimiehet seuraavat jatkuvasti sairauslomia ja käsittelevät niitä varhaisen tuen ohjelman 
mukaisesti. 
KOMMENTTI: Kehityssuunta on ollut edelleen myönteinen ja sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt. 

10) Digitalisointia koskevat tavoitteet on työstettävä nopeassa tahdissa konkreettisiksi toteuttamistavoitteik-
si, jotka keskussairaala visioi aloitetun digitaalisen tiekartan pohjalta.  IT on yhä suurempi osa erikoissairaan-
hoidon tulevaisuutta, joten muun muassa IT-johtajan osallistumista ja jatkuvaa läsnäoloa sairaanhoitopiirin 
keskeisissä johtoryhmissä on vahvistettava. Riittääkö se, että yksi IT-johtaja vastaa tulevaisuuden valtavista 
ITC-haasteista?  
Hallituksen vastaus:  Sairaanhoitopiiriin on palkattu alueellinen IT-johtaja ja sen lisäksi meillä on yksi suunnit-
telija, jonka pääasiallinen tehtävä on kehittää digitalisaatioon liittyviä palveluita. 
KOMMENTTI: Kehitys menee kohti verkostopohjaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kaikilla toimi-
joilla, alueellisesti ja kansallisesti. Konkreettisia edistysaskeleita voidaan saavuttaa lähivuosina. 
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11) Lautakunta peräänkuuluttaa konkreettista toimintasuunnitelmaa osana VKS 2025  ohjelmaa ostopalve-
lumenojen kasvun hillitsemiseksi. Se on tärkeää myös sairaanhoitopiirin kilpailukyvyn ja VKS 2025  ohjelman 
mukaisen palvelutarjonnan turvaamiseksi. Kokonaistaloudellisissa vertailuissa Vaasan sairaanhoitopiiri sijoit-
tuu sairaanhoitopiirien keskiarvon paikkeille. Suuri riski ja uhkakuva muodostuu ostopalveluiden yleisestä 
kasvusta, erityisesti piirin pohjoisen alueen asukkaiden osalta.   
Hallituksen vastaus:  Kehittämistyötä on tehty paljon, jotta ostopalveluita saadaan kuriin. Pohjoisen osalta on 
erityisesti panostettu lähipalveluiden kehittämiseen. Ja suunta näyttää tasaantuneen. Mutta olemme suunni-
telmallisesti kehittämässä koko sairaanhoitopiirin alueella erikoissairaanhoidon lähipalveluita. Valitettavasti 
keskittämisasetuksen paineet vievät kuitenkin ostopalveluita kasvavaan suuntaan.     
KOMMENTTI: Kasvusuuntaus on taittunut muiden sairaaloiden osalta, mutta kasvanut entisestään yliopisto-
sairaaloiden osalta. Ostopalvelut ylittyivät yhteensä 12,3 miljoonalla eurolla. 

12) Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2018 tunnustuksen avohoidon palvelualueelle parhaasta mitattavasta 
tavoitetoteumasta viime vuonna. 
Hallituksen vastaus: Ei vastausta.
KOMMENTTI: 

13) Lautakunta olettaa, että ennen kuin psykiatria muuttaa Hietalahteen 2022, laaditaan toimintasuunnitel-
ma pakollisten, vuonna 2018 visioitujen uudistustoimenpiteiden toteuttamiseksi.   
Hallituksen vastaus: Psykiatrian toimintaa kehitetään jatkuvasti samalla kun valmistaudutaan muuttamaan 
Hietalahteen. 
KOMMENTTI: Kehitystyö jatkuu, mutta siihen vaikuttavat kuitenkin psykiatrian vajavaiset resurssit. Huutonie-
men alueen tulevaisuus ja myynti on suuri haaste. 

14) Riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on muodostettava konkreettinen osa strategista ja vuosittais-
ta talousarvioprosessia.  
Hallituksen vastaus:  Olemme käynnistäneet riskienhallinnan työryhmän, jossa on mukana myös sisäisen 
valvonnan näkökulma ja kuntayhtymän johtoryhmä kokoustaa myös säännöllisesti työryhmän kanssa.  
KOMMENTTI: Riskienhallinnan työryhmän asettaminen kehittää kokonaisuuksiin keskittyvää riskienhallintaa 
ja sisäistä valvontaa. Lautakunta odottaa näkevänsä tästä tuloksia vuoden 2020 tilinpäätöksessä. 

15) Tarkastuslautakunta on seurannut jatkuvasti sisäisen tarkastuksen resursseja sairaanhoitopiirissä. Lauta-
kunta on huolissaan siitä, että entisen vakanssin suhteellista työpanosta on selvästi supistettu ja että nykyisen 
vastuuhenkilön ammattinimike ei paranna sisäisen tarkastuksen asemaa ja uskottavuutta.  
Hallituksen vastaus:  Ammattinimikettä ja resursseja on tarkistettu vuoden 2019 aikana.  
KOMMENTTI: Ammattinimike on muutettu controlleriksi, jonka työpanoksesta 50 % on varattu riskienhallin-
taan ja sisäiseen valvontaan. Lautakunta katsoo, ettei ammattinimike ole oikea ja että työpanos on riittämä-
tön VKS 2025 -strategian haasteet huomioiden.

16) Kariutunut sote- ja maakuntauudistus jatkuu nyt pohjanmaalaisena sote-uudistuksena. Piirin strateginen 
johtamisprosessi ja tavoitteenasettelumekanismi ovat selvästi parantuneet VKS 2025 -ohjelman ja sen mitta-
reiden tuoreen päivityksen ansiosta. Yleisesti katsoen ja kun otetaan huomioon ennen kaikkea hoidon saata-
vuus, asiakastyytyväisyys, tuottavuuskehitys, kansallinen ontuva uudistustilanne sekä negatiivinen talouden 
lopputulos, lautakunta katsoo, että kokonaistulos on täysin tyydyttävä.  
Hallituksen vastaus:  Ei vastausta.
KOMMENTTI: Voidaan todeta, että vuosi 2019 oli aivan onnistunut vuosi:  VKS:sta tehtiin 1.1 2020 laajan päi-
vystyksen sairaala, Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän perusta valettiin ja H-talon rakentaminen alkoi.  
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                        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. Tarka-
stuslautakunta voi esittää tulkintoja toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta tekemiensä yksikkö- ja kenttä-
vierailujen, vastuuhenkilöiden haastatteluiden, asiakaskyselyiden ja vertailevan kansallisen benchmarkingin 
perusteella.

Tarkastuslautakunnan lakisääteisistä keskeisistä tehtävistä säädetään kuntalain 14. luvussa, Vshp:n hallinto-
säännössä 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 tot-
eutuneet 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 tarka-
stuksen talousarvioksi.

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

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tu-
lokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle 
ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvolliselle) myöntää vastuuva-
paus. 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 teho-
kas lopputulos on.

Tarkastuslautakunnan järjestelmällinen arviointityö tuottaa valtuustolle tietoa siitä, onko tavoitteet saavutet-
tu 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 suun-
nitteilla olevia toimenpiteitä sekä niiden toimeenpanoa ja tuloksellisuutta suhteessa tavoitteisiin. 

LIITE 2. 
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Vshp:n toiminnan menestyminen edellyttää, että piiri tuottaa suoritteensa mahdollisimman taloudellisesti, 
tuottavasti ja vaikuttavasti. 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. Vaikut-
tavuudella tarkoitetaan palveluprosessien kykyä luoda toivottuja vaikutuksia esimerkiksi potilaan terveyden-
tilaan tai kunta-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuosittaisiin ostopalveluihin. 

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.  
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23  Vastuu- ja palvelualueet arvioidaan vuosittain yleisesti, mutta ne jaetaan vuosittain myös erityisiin alueisiin ja prosesseihin, jotka tarkentu-
vat kyseisessä vuosisuunnitelmassa (esim. lääketieteelliset erikoisalat).
24 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 23 kuvataan.
25  Samoin periaattein kuin alaviitteessä 23 kuvataan.
26  Samoin periaattein kuin alaviitteessä 23 kuvataan.

6. VUOSIEN 2017-2020 ARVIOINTISUUNNITELMA

4. ARVIOINTIMENETELMÄ

Arviointi tehdään monisärmäisenä arviointina, mikä merkitsee palveluiden tuottajien ja palveluiden käytt-
äjien kuulemista, mistä esimerkkinä Vshp:n luottamushenkilöt, esimiehet ja henkilöstö, asiantuntijat ja poti-
laat sekä alueen terveydenhuollon edustajat. Arviointi tehdään lähinnä haastatteluiden, yksiköihin tehtyjen 
vierailujen, molemminpuolisen dialogin ja kirjallisten kyselyiden avulla. Arvioinnissa käytetään sekä laadul-
lisia 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 sekä Vshp:n oma seuranta toiminnan tunnusluvuista ja VKS 2025  ohjelman asteit-
taisista toteutumistuloksista). 

5. ARVIOINNIN JA TARKASTUKSEN YHTEENSOVITTAMINEN

Arvioinnin ja tarkastuksen tehostamiseksi tarkastuslautakunta, ulkoinen tilintarkastaja/tarkastus-yhteisö 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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SYYSKAUSI 2019: 
     
29.8. 2019  1. Piirin johtajan ja johtajaylilääkärin katsaus tilanteesta, tuotannosta ym. 
 Kaudella 1–8/2019, talousarviotyö 2020 suhteessa VKS 2025 -strategiaan
 2. BDO Audiatorin työohjelma tilivuodeksi 2019   
 3. Tarkastuslautakunnan työ- ja kokousohjelma 2019–2020 
                     
26.9.2019     1. Medisiinisen vastuualueen tavoitteet ja toiminta 2019
                        2. Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2020
                  
24.10.2019 Lasten vastuualue, tavoitteet ja toiminta 2019

13.11.2019 Yhteistyökokous erva-alueen tarkastuslautakuntien kanssa Turussa 

28.11.2019  1. Suoritteiden ja resurssien tasapaino, vertaillaan eri vuosia ja kansallisia tietoja, 
 ostopalveluvolyymi   
 2. Jatketaan psykiatrian vastuualueen resurssien ja palvelukyvyn seurantaa
 3. JHHT-tarkastajan väliraportti 1/2019
 4. Sisäisen tarkastuksen huomiot / työohjelma 2019–2020 
  

KEVÄTKAUSI 2020:

23.1.2020 1. Palvelualuekohtaiset toiminta-analyysit: Sairaanhoidon tukitoiminnot ja diagnostiikkakeskus 
 2. Arviointikertomus 2019 – sisällysluettelo ja rakenne 
 3. Lautakunnan kokousohjelman vahvistaminen kevääksi 2020
 
27.2.2020 Tilinpäätös 2019: Kokonaisvaltainen selvitys taloudesta, tavoitteista sekä vastuu- ja 
 palvelualueiden avaintuloksista 2019 

23.3.2020  Kokous peruttiin koronatilanteen vuoksi 

28.4.2020    1. Vuoden 2019 arviointikertomuksen hyväksyminen
 2. JHT-tarkastajan raportti ja tarkastuskertomuksen 2019 käsittely

14.5.2020   Arviointi- tai tarkastuskertomuksen mahdollinen jatkokäsittely    

LIITE 3. 
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Vaasan sairaanhoitopiiri, 
tarkastuslautakunnan

ARVIOINTIKERTOMUS
2019


