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1. Tarkastuslautakunnan 
 puheenjohtajan katsaus  

Kjell Heir, puheenjohtaja 

Vuosi 2020 oli hyvin erikoinen vuosi sairaanhoi-
topiirin historiassa. Sairaanhoitopiirissä on ollut 
käynnissä laaja-alainen valmistelutyö uuden hy-
vinvointialueen perustamiseksi samaan aikaan kun 
maailmaa ravisteli pandemia, joka on vaikuttanut 
koko yhteiskuntaan ja erityisesti terveydenhuol-
toon. Covid-19-pandemia on vaikuttanut sairaan-
hoidon palveluiden tuotantoon maailmanlaajui-
sesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kriisi on johtanut 
uusien työskentelymenetelmien käyttöönottoon ja 
digitaalisten työskentelytapojen kehittymiseen. Etä-
työhön sekä digitaalisiin apuvälineisiin ja ratkaisui-
hin jouduttiin hoidossa ja hallinnossa turvautumaan 
nopeassa tahdissa, koska toimintaa oli ylläpidettävä 
yhteiskunnan eri rajoitukset huomioiden. 

Covid-19-pandemia on osaltaan osoittanut, että 
terveydenhuollon yhteensovittaminen on tarpeen. 

Pandemiakriisin myötä sairaalan palvelutuotanto 
väheni tai viivästyi joiltakin osin viime vuonna. Vai-
kutus oli kuitenkin odotettua pienempi. 

Vuoden 2019 arviointikertomuksessa todettiin, 
että ”piirin operatiivinen johto on sujuvan kriisijoh-
tamisen avulla hoitanut hyvin toiminnan ylläpitä-
misen keväällä 2020”. Edellä lausuttu koskee nyt 
koko vuotta 2020. Piirissä on torjuttu tehokkaasti 
covid-19-pandemian vaikutuksia, hoidettu sen 
alueellisia seurauksia sekä ylläpidetty laajaa palvelu-
tuotantoa. 

Samaan aikaan sairaanhoitopiiri on tiiviissä yhteis-
työssä jäsenkuntiensa kanssa synnyttänyt Pohjan-
maan hyvinvointialueen, jossa 1.1. 2022 lähtien 
yhdistyvät alueen sosiaali- ja perusterveydenhuolto 
sekä erikoissairaanhoito. Tämä muodostaa hyvän 
perustan VKS 2025 strategian toteuttamiselle sekä 
sote-maakuntauudistukseen (hyvinvointialueet) 
valmistautumiselle. 

Lautakunnan toimikausi ajalla 2017–2021 päättyy 
käytännössä tähän arviointikertomukseen.  

Kertomukseen on vuoden 2020 toiminnan arvioin-
nin lisäksi koottu keskeisiä tapahtumia ja virstanpyl-
väitä toimikaudelta.  

Päätös laajan päivystyksen sairaalan asemasta on 
keskeinen VKS 2025 -strategiaohjelman toteuttami-
seksi ja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.   

Sairaanhoidon palveluiden laatumme on jo pitkään 
ollut huipputasoa kansallisissa vertailuissa.  

Uhkakuvat väijyvät kuitenkin myös tulevaisuudessa. 
Henkilöstön rekrytointi on edelleen haasteellista. 
Mainittakoon erityisesti lääkäreiden rekrytointi 
psykiatrian ja radiologian erikoisaloilla.  

Jotta pystyisimme turvaamaan palvelut ja täyttä-
mään hoitotakuun, tarvitaan edelleenkin ostopal-
veluita, jotka puolestaan aiheuttavat paljon kuluja. 
Ostopalvelut vaikuttavat hoidon jatkuvuuteen ja 
voivat heikentää laatua.  

Lautakunnan työ on sujunut vuosien mittaan 
hyvässä hengessä, ja haluankin kiittää koko henki-
löstöä, sairaalan operatiivista johtoa ja kaikkia muita 
yhteistyöosapuolia hyvästä yhteistyöstä kuluneina 
vuosina.  

Lautakunta on saanut hyvän tietopohjan vastuu-
henkilöiden lautakunnan kokouksissa pitämistä esit-
telyistä. Tarkastuskohteet on päätetty lautakunnan 
vuosittaisessa toimintaohjelmassa. Keskustelut ovat 
olleet informatiivisia ja suureksi avuksi lautakunnan 
arvioidessa toiminnan tavoitteita.  

Toiminnalla on edelleen suuria haasteita: meitä 
odottavat suuret muutokset, jotka koskevat muun 
muassa toiminnan rakennetta, resurssien jakamista, 
työntekijöiden rekrytointia ja hoidon valinnanvapa-
utta. Haasteita voidaan parhaiten hallita jatkuvan 
kehitystyön avulla. Meidän on esimerkiksi markki-
noitava paremmin laadukkaita palveluitamme ja 
tehtävä uudesta hyvinvointialueesta vetovoimainen 
työnantaja rekrytoinnin turvaamiseksi. Uudella 
hyvinvointialueella on tässä iso ja tärkeä tehtävä.  

Arviointikertomuksen koosteessa lautakunta nostaa 
esiin keskeisimmät huomionsa. 

Luovutan täten tämän tarkastuslautakunnan viimei-
sen arviointikertomuksen valtuustolle, niin että se 
voi käsitellä sen tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen käsittelyn yhteydessä.  
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2.     Kooste – huomiot ja suositukset 

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi yhteensä 
yhdeksän strategista tavoitetta VKS 2025 ohjelman 
mukaisesti. Näiden tavoitteiden seurantaa varten 
oli vahvistettu 20 sitovaa avainmittaria jaettuna 
toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin vuonna 
2020 sairaala-, vastuualue- ja palvelualuetasolla. 
Näitä mittareita seurattiin virallisesti ja dokumentoi-

dusti viime vuonna yhden kerran (31.8.2020), mikä 
on aivan liian vähän, vaikka covid-19-pandemian 
vaikutus huomioitaisiin. Strategian seurantaa on 
toki kuluvana vuonna 2021 lisätty (3 x). Lautakunta 
kokoaa keskeisten tavoitteiden toteuman alla oleva-
an taulukkoon¹. Tavoitetoteuma käsitellään peruste-
ellisemmin luvussa 6. 

Hyvä               
 Yhteensä kuusi 

tavoitetta saavutettiin! 

Toteutumisaste 
kokonaisuudessaan 

=37,5 %

Tyydyttävä          
 

Yhteensä yhdeksän 
tavoitetta saavutettiin 

osittain ja vaatii 
parannustoimia! 
Toteutumisaste 

kokonaisuudessaan 
=50 %

Heikko 
Kaksi tavoitetta  vaatii 

selkeitä parannustoimia! 
Toteutumisaste 

kokonaisuudessaan 
=12,5 %

Kuudentoista (20) tavoitemittarin 
kokonaistoteuma:

¹  Lautakunta on arviossaan supistanut ja yhteensovittanut strategisen tavoitteen ”korkealaatuinen ja vaikuttava potilasturvallinen hoito” viisi 
eri tavoitemittaria kahdeksi mittariksi: hoidon laatu ja hoidon vaikuttavuus (ks. kuva luvussa 6). Lautakunnan mielestä erilliset tavoitemittarit 
(influenssarokotuskattavuus, käsidesin käyttö, veriviljelypositiivisten infektoiden määrä / primaariset polviproteesileikkaukset / leikattu elektiivi-
nen potilas) eivät ole tasapainossa muiden kokonaisvaltaisten tavoitemittareiden kanssa. Käsite ”korkealaatuinen ja vaikuttava potilasturvalli-
nen hoito” sisältää lautakunnan mukaan erittäin monta muuta osa-aluetta, joiden tavoitemittareita on analysoitava uudella hyvinvointialueel-
la: korvattujen potilasvahinkojen osuus, epäkohdat hoitoketjuissa (esim. psykiatria), negatiivisten tapahtumien/komplikaatioiden kehittyminen. 
Asiakkaiden käsitys hoidon turvallisuudesta käy ilmi myös vuosittaisesta asiakaspalautteesta.  

-Hoidon saatavuus oli kansallisen seurannan mukaan yleisesti ok. 
-Hoidon vaikuttavuusmittarin tulos perinteisesti parhaiden joukossa. 
- Henkilöstö suosittelee hoitopaikaksi (NPS 55 asteikolla -100 +100). 
- Toistaiseksi otetun henkilöstön määrä kaikista vakansseista 
   (VKS 88,75 %). 
-  Tulojen toteuma talousarviosta (VKS 101,8 %). 
- Omavaraisuusaste (VKS 84,6 %). 

 

- Potilas-/asiakastyytyväisyys edelleen hyvä (4,6 asteikolla 1–5). 
- Kielellistä palvelutavoitetta ei saavutettu täysin (96 %), mutta sen     
   arvioidaan silti olevan valtakunnallista huippuluokkaa! 
- Asiakas suosittelee hoitopaikaksi (NPS 76 asteikolla -100 +100). 
- Henkilöstö suosittelee hoitopaikaksi (NPS 55 asteikolla -100 +100). 
-  Hoidon laatu on viiden tavoitemittarin perusteella OK/tyydyttävä:    
   mittauksen lisääminen hyvinvointialueella/kansallisella tasolla 
   on  välttämätöntä!  
   Katso taulukko kohdassa 6.2.  
- Henkilöstö suosittelee työpaikaksi (NPS 28 asteikolla -100+100). 
- Koulutuspäiviä/henkilötyövuosi (3,37 VKS-tasolla). 
- Sairaalan tuottavuusanalyysit (episodituottavuus 0,98). 
- Onko taloudellinen tilanne tasapainossa (+0,2 %:n ylitys) 

 

 

- Menojen toteuma talousarviosta (toteuma 102 %). 
- Henkilöstöresurssien käyttö (toteuma 101,2 %). 

  

 

Sitovat tavoitteet ja niiden toteuma 2020 Vshp:ssä/ VKS:ssa
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1) Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: keskussai-
raalasta tuli laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025  ¬-strategia 
päivitettiin ja palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi.

2) Lautakunta antaa tunnustusta erityisesti intensiivisestä ja tehokkaasta valmistelutyöstä 
Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseksi.

3) Sitovia tavoitteita koskevaa tavoitejohtamista uusittiin ja yksinkertaistettiin vuodeksi 2020. 
Strategisen uudistamismekanismin tarve on muuttuvassa maailmassa miltei pysyvä. Vuoden 
2021 haasteena on päivittää Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia ja tavoitejohtamiskäy-
tännöt.

4) Strategiakauden toteumaa 2017–2020 on arvioitava VSHP:ssä ja hyödynnettävä tukimateri-
aalina hyvinvointialueen strategiatyössä.

5) VKS:n tietojohtamisen asiantuntijat ovat laatineet SWOT-analyysin nykyisistä tavoitemitta-
reista. Lautakunta yhtyy täysin analyysiin ja esittää valtuustolle ja operatiiviselle johdolle sen 
huomioimista tulevassa strategisessa toiminnan johtamisessa.

6) Strategisen tavoitejohtamisen vaikuttavuus / palvelutuotannon laatu on pystyttävä jatkos-
sa yhä paremmin osoittamaan valtakunnallisilla vakioiduilla mittareilla ja mittaristoilla. Pelkäs-
tään omat, itse valitut mittarimekanismit eivät osoita riittävän objektiivisesti, onko VKS paras 
Suomen sairaaloista. 

7) Sitovia toiminnallisia mittareita seurattiin virallisesti ja dokumentoidusti viime vuonna 
yhden kerran (31.8.2020). Seurantaa oli aivan liian vähän, vaikka covid-19-pandemian vaikutus 
huomioitaisiin.

8) Omistajaohjauksen toimintakertomuksessa 2020 ei raportoida mitään osaomistettujen 
yhtiöiden (16 kpl) vaikuttavuudesta ja hyödystä VSHP:lle, ainoastaan yhtiöiden taloudellinen 
kokonaistulos raportoidaan.

9) Psykiatrian resurssitilanne on ollut miltei kestämätön kuluvan toimintakauden aikana. 
Keskeinen ongelma on ollut lääkäripula. Ongelmaan on käyty kiitettävästi käsiksi optimoimalla 
palveluprosessit muilta osin. Ostopalvelut ovat lähinnä tekohengitystä, ja psykiatrian lääkärire-
surssien turvaamista on parannettava sekä kansallisesti, erva- että hyvinvointialuetasolla. 

10) Kuntoutustoiminta ei ole saanut odotettua vahvempaa merkitystä VSHP:ssä sen jälkeen, 
kun kuntoutuksen palvelualue muodostettiin. 
Kuntoutuksen integroiminen VKS:n muuhun toimintaan on jäänyt vaatimattomaksi. Kuntou-
tukselle on annettava korkeampi prioriteetti.

11) Tavaramerkkityö eli sairaalan laadukkaiden palveluiden aktiivinen markkinointi asiakkaille 
voisi olla paljon aktiivisempaa.  
On toki otettava huomioon covid-19-pandemian poikkeukselliset vaikutukset toimintaan ja 
suuritöinen hyvinvointialueen valmistelutyö viime vuonna.

12) Ympäristötyö on nykyisin luonnollinen osa strategista organisaatiojohtamista. Edistyk-
sellisestä ja näkyvästä ympäristötyöstä voi olla myös hyötyä, kun asiakkaista ja työntekijöistä 
kamppaillaan. Lautakunta suosittelee, että talousarviotavoitteisiin sisältyisi aina jokin ympäris-
töön liittyvä tavoite. Tästä olisi raportoitava tilinpäätöksen yhteydessä / tilinpäätöksen liitteenä 
olevassa ympäristöraportissa.

Kooste lautakunnan huomioista ja suosituksista 2020
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13) Vuoden 2020 tunnustus annetaan teho- ja valvontaosastolle. Teho- ja valvontaosaston 
laatutavoitteena oli parantaa potilaan perushoitoa. Rationalisointityön arvo ja suuri hyöty oli 
siinä, että se palveli kaikkia hoitoa saaneita potilaita ja että koko henkilöstö osallistui siihen.

14) Tarkastuslautakunta suosittelee, että Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvas-
tuualueen erikoissairaanhoidon uudessa järjestämissopimuksessa konkretisoidaan valtuusto-
kaudella 2022–2024 aiempaa paremmin menettelytavat, joilla tasapainotetaan henkilöstöpu-
laa alueen sairaaloiden kesken sekä muut tavat optimoida länsirannikon yhteistyön hyödyt.
Keskinäisen yhteistyön lisääminen ja digitalisoinnin mahdollisuuksien optimoiminen hyödyt-
tää molempia osapuolia.

15) Tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä tilivelvolliset viranhaltijat on vahvistettava vuosit-
tain. On tärkeää, että tilivelvolliset tiedostavat selkeästi vastuualueensa ja raportointivelvoit-
teensa.

16) Lautakunta suosittelee, että Pohjanmaan hyvinvointialue laatii strategisen kiinteistöpoliitti-
sen ohjelman. Covid-19-pandemia on muuttanut radikaalisti käsitystä siitä, missä työ voidaan 
suorittaa. Kotoa käsin tehtävä etätyö vähentää erityisesti hallinnollisissa tehtävissä toimivien 
tarvetta perinteisille omille työhuoneille. Samalla voidaan pienentää ekologista jalanjälkeä.

17) Sisäisen valvonnan raportointiketjua vastuu- ja palvelualueilta on parannettava. 
Tilinpäätöksessä ei ole konkreettisesti raportoitu vuoden aikana tehdyistä valvontatoimista 
tavoitetoteuman turvaamiseksi ja merkittävimpien riskien eliminoimiseksi.

18) Lautakunnan yllä olevat suositukset on suunnattu ensisijaisesti VSHP:n valtuustolle, mutta 
ne toimivat evästyksenä myös Pohjanmaan hyvinvointialueen uudelle valtuustolle, jolla on 
tarkastuslautakunta työrukkasenaan. Tarkastuslautakunta esittää tässä toiveenaan, että uuden 
tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit turvataan. Uuden hyvinvointialueen suuri 
koko ja toiminnan laajuus yhdistettynä tulevaan valtion vaikutuksen kasvuun vaatii laaja-alai-
sia ja objektiivisia arviointi- ja raportointimenetelmiä sekä yhteistyötä muiden kansallisten 
toimijoiden kanssa.

19) Lautakunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten 
asiakas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2020 kokonaisarvioinnissa 
piiri saa erinomaisen tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5, kun covid-19-pandemian jarrutta-
vat vaikutukset otetaan huomioon.   

20)  Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia yksiköiden johtajia, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita, 
jotka ovat auttaneet lautakuntaa sen arviointitehtävässä toimikaudella 2017–2021 ja antaneet 
laaja-alaisen asiantuntemuksensa lautakunnan käyttöön.

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Koko henkilöstölle annetaan 
tunnustus ja suuri kiitos siitä, että se on tänä vaikeana pandemia-aikana onnistunut turvaamaan 
väestölle turvallisen ja korkealaatuisen sairaanhoidon ja samaan aikaan tehnyt intensiivisesti työtä sen 
eteen, että uudessa hyvinvointikuntayhtymässä viimeinkin vuodesta 2022 lähtien integroidaan sosiaa-
lihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. 
Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntayhtymän valtuuston vuodeksi 2020 vahvistamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet on saavutettu hyvin, erityisesti kun covid-19-pandemian vaikutukset huomi-
oidaan. Lautakunta antaa tunnustusta erityisesti intensiivisestä ja tehokkaasta työstä Pohjanmaan 
hyvinvointialueen valmisteluvaiheessa. 
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3.  Tarkastuslautakunnan tehtävä ja  
 kokoonpano 2017–2021

Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen lauta-
kunta ja sen tehtävänä on raportoida valtuustolle 
vuosittain VKS 2025  strategiaohjelmassa ja toimin-
ta- ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisesta sekä arvioida, onko toiminta järjes-
tetty tuloksellisella ja vaikuttavalla tavalla. Vaikutta-
vuutta voidaan mitata esimerkiksi asiakastyytyväi-
syydellä, elämänlaadulla, kliinisillä hoitotuloksilla ja 
palvelutuotannon kuluilla. 

Tämän kertomuksen arviointitulokset konkretisoitu-
vat suosituksina, näkökohtina ja toimenpide-ehdo-
tuksina, joilla halutaan tukea strategista ja vuosit-
taista tavoitejohtamista. Piirin toiminta yhdistyy 
vuonna 2022 jäsenkuntien sosiaali- ja perustervey-
denhuollon kanssa, miksi lautakunta käsittelee tässä 
kertomuksessa integraation keskeisiä haasteita ja 
mahdollisuuksia.

² Tarkastuslautakunnan varajäsenet: Gunilla Jusslin, Gudrun Eklöv, Rune Rönn 2017–2019, Maria Palm, Marcus Suojoki, Olli Aalto 2017–
20.11.2019, Dan Jakobsson 21.11.2019–2021, Anna-Lena Kronqvist.

Ordförande Kjell Heir
(Vöyri)

Viceordförande 
Bengt Kronqvist 
(Pietarsaari)

Christian Pundars 
(Vaasa)

Ulla Salmenheimo-West 
(Vaasa)

Jan Ray (Luoto) Ulla-Maj Salin 
(Mustasaari)

 Kristina Vesterback 
(Maalahti)

Tarkastuslautakunnan jäsenet (kotipaikkakunta) 2017–2021²:

Carl-Wilhelm Stenman 
(Luoto)1.1.2021-framåt

Rune Rönn (Vaasa) Jari Lindholm (Vaasa)
Lautakunnan sihteeri
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JHTT Jari Lindholm on toiminut lautakunnan valmis-
telijana ja sihteerinä. Lakisääteisen tilintarkastuksen 
on hoitanut Oy BDO Audiator Ab, vastuullisena 
tilintarkastajana HT, JHT Andreas Holmgård.

Tarkastuslautakunta on pitänyt toimintakaudella 
2020–2021 kahdeksan kokousta.

Koronarajoitukset vaikuttivat lautakunnan kokouksiin kaudella 2020–2021. 

Vaasan keskussairaala juhlisti asemaansa laajan päivystyksen sairaalana 2.3.2020. Juhlapuhujina paikalla olivat oikeusministeri Anna-Maja 
Henriksson ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä kansanedustajat Kim Berg ja Joakim Strand. 
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4. Arvioinnin toteuttaminen ja 
 painopisteet

12

Arviointi perustuu VKS 2025 -strategiaan, toimin-
ta- ja taloussuunnitelmaan 2020–2022, keskeisiin 
päätösasiakirjoihin, vuoden 2020 tilinpäätökseen, 
raportteihin ja muuhun tarkastuslautakunnan 
saamaan informaatioon. Arvioinnissa tehdään yh-
teenveto tavoitetoteumasta ja toiminnasta, joka on 
pitkälti synnyttänyt kokonaistuloksen. Lautakunta 
on analysoinut kerätyn tiedon parhain mahdollisin 
menetelmin. Analyysit ovat muodostaneet perustan 
lautakunnan huomioille ja niiden pohjalta tehdyille 
loppupäätelmille.  Useimmat loppupäätelmät eivät 
sisällä erityisiä suosituksia, sillä ne ovat osa kun-
tayhtymän johtamista. Tarkastuslautakunnan ei tule 
sekaantua piirin operatiiviseen toimintaan. 

Tarkastuslautakunta on tutustunut kuntayhtymän 
valtuuston, hallituksen ja henkilöstöjaoston pää-
töksiin ja pöytäkirjoihin sekä käyttänyt arvioinnin 
tukena VSHP:n taloussuunnitelmaa 2020–2022, 
tilinpäätöstä, vuoden 2020 laatu- sekä henkilöstö-
raporttia, VKS 2025  strategiaohjelman edistymistä, 
asiakaspalautteen kehittymistä, kansallisten vertai-
lujen tuloksia, ulkoisten ja sisäisten tarkastusten ra-
portteja 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:

• Kansallisen sote-uudistuksen tilanne, hyvinvointi  
 kuntayhtymäuudistus ja VKS 2025  
 strategiaohjelma
• Operatiivisen vastuualueen tavoitteet ja 
 toiminta 2020
• Tiivis yhteenveto toimikaudesta 2017−2021
• Psykiatrian toiminnan ja resurssien seuranta   
 2017–2021
• Rakennusinvestoinnit ja tilaoptimointi
• Palvelualuekohtaiset toiminta-analyysit: 
 kuntoutus, hallinto ja huolto 
• Tilinpäätösesittely: toiminta, talous, tavoitteet ja   
 vastuu- ja palvelualueiden avaintulokset vuonna   
 2020
• Tilinpäätöshuomiot, sisäisen valvonnan
 järjestäminen ja ulkoisen tarkastuksen tulevat   
 haasteet 
• Kansallisten tilastojen 2020 ja 
 potilastyytyväisyysmittareiden analysointi 
• Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
 noudattamisen valvonta. 
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5. Strategian mukaiset priorisoinnit  
 ja olennaiset tapahtumat 2020 
 – päivitetystä VKS 2025 -ohjelmas- 
 ta ja koronapandemiasta kohti 
 Pohjanmaan hyvinvointialuetta 
 – tiivis väliarviointi 
 Länsirannikkostrategiasta
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Siitä, miten hyvin Länsirannikkostrategia 2019–
2023³  on tähän mennessä vastannut VSHP:n 
odotuksia, on keskusteltu lautakunnassa, joka 
toteaa, että odotukset eivät kaikilta osin vastaa 

Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen on ollut tarkastuslautakunnan mielestä nokkela strateginen pää-
tös, joka edistää toiminnan optimaalista järjestämistä alueellisesti ja antaa hyvinvointialueelle selkeästi edullisen 
etumatkan toiminnan mukauttamisessa odotettavissa oleviin valtion säästö- ja tuottavuusvaatimuksiin. 

Hyvinvointialueen perustaminen tarkoittaa nyt, että piirin strateginen ohjausohjelma VKS 2025 päivitetään tänä 
vuonna ja integroidaan hyvinvointialueen aiempiin peruskuntapohjaisiin sosiaali- ja terveydenhuoltostrategioi-
hin. Strategiatyössä on apuna suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Vshp:n alueella³  , mutta 
hyvinvointialueen ohjausryhmä/johtoryhmä ja yhteistyötahot ovat jo tehneet keskeisen perusvalmistelutyön 
intensiivisenä työnä tiukalla aikataululla  . 

Länsirannikon piirissä/Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on luja tahto vahvistaa sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palveluja ja niiden toimintaa kokonaisuutena, mikä vähentää ajan mittaan kustannusten 
nousua. Konkreettisissa toimenpiteissä on ehditty pisimmälle Vshp:ssä, missä Pohjanmaan hyvinvointialuetta 
ollaan muodostamassa (THL:n raportti elokuulta 2020).

Vaikka tarkastuslautakunnan ydintehtävä on aina 
arvioida jälkikäteen, miten edellisen talousarvio-
vuoden tavoitteet on saavutettu, lautakunta ottaa 
vapauden poikkeuksellisessa organisatorisessa 

murrosvaiheessa lausua jotain sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnitellusta tulevaisuudesta sairaan-
hoitopiirissä. 

Hyvinvointialueen strategian perusrakenne on lautakunnan arvion mukaan laadukas ja sisältää hyvin laaditun 
loogisen jatkumon VKS 2025 -ohjelmalle.  

Vuotta 2020 voidaan pitää käänteentekevänä Vaa-
san sairaanhoitopiirille. Näin on huolimatta koro-
napandemian erittäin vaativasta ja kuormittavasta 
vaikutuksesta ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
samanaikaisesta laajasta ja vaativasta valmistelu-
työstä.

Kuntalaki teki strategian laatimisesta pakollista 
vuodesta 2017 alkaen. Ennen vuotta 2014 oli monta 
vuotta, joina piirillä ei ollut minkäänlaista toimivaa 
strategiaohjelmaa sillä perusteella, että silloinen 
kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus-
työ esti oman strategian laatimisen. Onneksi viimein 
syksyllä 2014 laadittiin ”VKS 2025” pitkäjänteiseksi 
strategiseksi toimenpideohjelmaksi. Ohjelmaa on 
viime vuosina parannettu nykyiseen muotoonsa, 
jossa on yhä konkreettisempia tavoitteita ja toimen-
piteitä. 

Kehitystä on viime vuosina valitettavasti jarruttanut 
valtion uudistustyön epävarmuus ja suuri uhkakuva 
siitä, että keskussairaala muun muassa menettää

laajan päivystyksen statuksensa. Kun tieto laajan 
päivystyksen säilymisestä onnistuneen paikallisen 
panostuksen jälkeen vahvistettiin ja kansallinen 
sote-uudistusvalmistelu jälleen saatiin käyntiin, 
sairaanhoitopiiri ja omistajakunnat tekivät mallikel-
poisesti strategisen ja taktisen päätöksen perustaa 
spontaanisti oma hyvinvointialue Pohjanmaalle. 

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen 
valmistelu on parhaillaan käynnissä eduskunnassa, 
ja uudistuksen on tarkoitus astua voimaan kesällä 
2021. Pohjanmaan hyvinvointialue, joka aloittaa 
vuonna 2022, poikkeaa sisällöllisesti kansallisesta 
sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta siten, 
että sen toiminta ei käsitä pelastustoimen tehtäviä, 
Korsnäsin kunnan sosiaalipalveluja ja niitä erityis-
tehtäviä, joista kehitysvammaisten erityishuoltopiiri 
huolehtii. Tuleva lainsäädäntö voi mahdollisesti 
tuoda mukanaan muita tehtäviä muun muassa 
oppilashuollosta hyvinvointialueelle vuodesta 2023 
alkaen.

strategian tavoitteita. Tämä käsitys saa sivustatukea 
myös THL:n tuoreesta raportista lokakuulta 2020, 
jossa kuitenkin ensisijaisesti tehdään selkoa siitä, 
että erityisvastuualueen kaikilla sairaaloilla on omia 

³ Katso https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/forvaltning_hallinto/valtuuston-poytakirjat/2016/2016valt-
01terveydenhuollon-jarjestamissuunnitelma_vshp_2016_paivitys.pdf
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”Länsirannikon hajanaiset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät toimi sujuvasti asiakkaiden palvelutarpeen kohtaami-
sessa” ⁴ . 
Tarkastuslautakunta suosittelee, että strategisen tavoiteohjauksen mittarivalikoimaa Pohjanmaan hyvinvoin-
tialueella harmonisoidaan pitkällä aikavälillä yhä enemmän erityisvastuualueen muiden sairaaloiden kanssa, 
jotta voidaan optimoida resurssit tukitoimintoihin länsirannikolla. Lisääntynyt molemminpuolinen yhteistyö ja 
digitalisaation mahdollisuuksien optimointi tuottaa win-win-vaikutuksia.

16 § Henkilöstön saatavuus  
Henkilöstön saatavuuden turvaamiseen tähtäävä sairaanhoitopiirien välinen yhteistyön ohjaus tapahtuu 
erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan seurantaryhmässä, joka valmistelee yhteiset toiminta-käy-
tännöt henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi sairaanhoitopiirien kesken. Tarkoituksena on yhteisesti 
sovitulla tavalla turvata osaaminen erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä mm. tilanteissa, joissa sairaan-
hoitopiirin tietyllä erikoisalalla on huomattava ja potilasturvallisuutta vaarantava henkilöstövaje. Erityis-
vastuualueen sairaanhoitopiirien henkilöstön saatavuuteen vaikutetaan vahvistamalla yhdessä toiminta-
yksiköiden positiivista työnantajakuvaa sekä aktiivisella alueellisella ennakointiyhteistyöllä. Henkilöstön 
yhteistyölle, asiantuntijuuden jakamiselle, verkostoitumiselle ja liikkuvuudelle alueen toimintayksiköiden 
välillä luodaan yhtenäiset edellytykset.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että uudessa sopimuksessa, joka koskee erikoissairaanhoidon järjestämistä 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella valtuustokaudella 2022–2024, aiempaa paremmin 
konkretisoidaan menettelytapamekanismeja henkilöstöpulan tasapainottamiseksi alueen sairaaloiden kesken 
sekä muita tapoja optimoida länsirannikon yhteistyön edut.

Strategisen ohjauksen arviointi ja vuotuisten asiakas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden 
toteutuminen ovat lautakunnan päätehtäviä, ja kokonaisarvioinnissa piiri saa vuodesta 2020 
aivan erinomaisen tuloksen 4 asteikolla 1–5 ottaen huomioon koronapandemian jarruttavat 
vaikutukset.   

ongelmia, jotka vaativat omia resursseja ja vaikeut-
tavat sairaalayhteistyötä. Hajanaisuus vaikeuttaa 
palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen koordinoin-
tia sekä palvelujen yhteensovittamista perus- ja 

asiantuntijatasolla jokaisessa kolmessa piirissä. 
Hajanainen palvelujärjestelmä heikentää asiakkaan 
mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa palvelua 
oikeaan aikaan.

Koulutusyhteistyö Turun yliopistollisen keskussai-
raalan kanssa on ollut myönteinen poikkeus. Lääkä-
riopiskelijoiden harjoittelu ⁵ on sujunut odotusten 
mukaisesti, mutta jatkossa hyvinvointialueen täytyy 
tehdä yhteistyötä tässä asiassa muidenkin sairaan-
hoitopiirien kanssa. Sen sijaan odotukset konsultaa-
tion ja avun saamisesta akuuttiin psykiatri- tai radio-
logipulaan eivät ole toteutuneet. VKS:n radiologian 
ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välistä yhteistyötä 
koskevat keskustelut ovat käynnissä. 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityis-
vastuualue muodostuu Vaasan (169 728 as., 13 
kuntaa), Satakunnan (217 000 as., 17 kuntaa) ja 
Varsinais-Suomen (482 000 as., 28 kuntaa) sairaan-
hoitopiireistä. VSHP:n valtuusto vahvisti 29.5.2017 § 
23 sopimuksen erikoissairaanhoidon järjestämisestä 
Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvas-
tuualueella valtuustokaudella 2017–2021. Sopimus 
koskee valtuustokautta, joka alkoi vuonna 2017 
ja päättyy 2021. Alla on sopimuksen henkilöstön 
saatavuutta koskeva teksti:

⁴  Lisätietoa valmistelutyön edistymisestä https://www.vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/hyvinvointialue/ajankoh-
taista-valmistelusta2/
⁵  Länsirannikkostrategian 2019–2023 päivitys hyväksyttiin valtuustossa 17.6.2019 § 17. Lähtökohtana on, että kolme sairaalaa (Turun yliopis-
tollinen keskussairaala, Satakunnan keskussairaala ja VKS) erva-yhteistyön kautta ovat vahvempia ja selviytyvät paremmin velvoitteistaan 
tukemalla toisiaan. Visiona on, että Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiiri hyötyvät tiiviimmästä yhteistyöstä yliopistollisen sairaalan kanssa.
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6. Valtuustoa ja hallitusta sitovien 
 tavoitteiden toteutumisen 
 arviointi
6.1  Yhteenveto tavoitteiden 
        toteutumisesta   2020

Ensimmäiseen alla olevista kuvista tarkastuslau-
takunta on karkeasti koonnut yhteen, millainen 
väliarvio vuonna 2019 hyväksytyn VKS 2025 -ohjel-
man kolmesta uudesta strategisesta kulmakivestä 
voidaan antaa vuonna 2020. Kuva valottaa sitä, 
ettei mikään strategisista tavoitteista ole punaiseksi 
värjätyllä alueella. Joitakin tavoitteita leimaa tietty 
varovaisuus: esimerkiksi se, että asiakkaat ovat 
96-prosenttisesti tyytyväisiä kaksikieliseen palve-
luun, ei riitä liikennevalon vihreään väriin. Toki on 
paikallaan myös varoa julistamasta, että VKS tarjoaa 
Suomen parhaan asiakaskokemuksen niin kauan, 
kun objektiiviset kansalliset vertailut odottavat ver-
tailukelpoisia tietokantoja/laaturekistereitä.

Lautakunta toteaa tyytyväisenä, että alla oleva kuva 
osoittaa, että VKS 2025 -ohjelman tavoitteet on 
oikein asetettu, koska tavoitetaso on riittävän korkea. 
Aiempina vuosina osa tavoitteista oli saatettu asettaa 
niin, että tavoitteet oli suhteellisen helppo saavuttaa 
ja suuri vuosittain vaihtuva mittarivolyymi vaikeutti 
kokonaiskehityksen tarkkaa arviointia. Liikennevalo-
värien arviointiasteikko oli vuoteen 2020 asti epätark-
ka. 

Käynnissä oleva Pohjanmaan sosiaali- ja hyvinvoin-
tipalvelujen integrointi luo hyvät mahdollisuudet 
parantaa useimpien strategisten tavoitteiden toteu-
tumista: hoitoketjujen virtaviivaistaminen, asiakkai-
den palveleminen paikallisesti/digitaalisesti oikealla 
hoitotasolla ja kustannustehokkuuden parantaminen 
optimoimalla työnjakoa sekä uudet joustavat toimi-
tilat.

Kuva: Jouko Keto
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VKS-OHJELMAN STRATEGISEN TAVOITETOTEUMAN ARVIOINTI VUONNA 2020

 VKS 2025 -strategiaohjelman väliarviointi 2020.

Seuraava kuva sisältää lautakunnan arvion kaikkien 
vuoden 2020 sitovien toiminnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden toteumasta liikennevalovärein. 
Alla olevassa kuvassa on strategisen tavoitteen 
”laadukas, vaikuttava ja potilasturvallinen hoito” viisi 
eri mittaria tiivistetty kahteen tulosmittariin, jotta 
voidaan säilyttää mittareiden välinen arviointita-  

sapaino.  Vuoden 2020 talousarviossa olivat edellä 
olevat yhdeksän strategista tavoitetta saaneet tasan 
20 tavoitemittaria, jotka pitäisi täyttää Vshp:n/VKS:n 
tasolla⁶ . Tavoitemittareiden vähennys vuositasol-
la oli voimakas. Edellisvuoteen verrattuna sitovat 
tavoitteet vähenivät viime vuonna 65 prosentilla. 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO VKS:N TAVOITEMITTAREIDEN TOTEUMASTA VUONNA 2020

VSHP:n/VKS:n tavoitetoteuma 2020 liikennevaloväreillä.

⁶    Katso TP 2020 sivut 20–21. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyi yhteensä 42 tavoitetta ja toimenpidettä. Näiden seurantaan oli vahvistettu 
kokonaista 58 avainmittaria.

VSHP:N STRATEGINEN 
TAVOITETOTEUMA 2020

LAATUA ASIAKKAALLE

VKS 2025:N STRATEGISET 
TAVOITTEET  

HENKILÖKUNNAN 
SUOSITTELEMA

TALOUDELLISESTI 
KESTÄVÄ

HOIDON HELPPO 
SAATAVUUS

KAKSIKIELINEN 
PALVELU 
LÄHELLÄ 
ASIAKASTA

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 
AMMATTILAISILLE

HENKILÖKUNTAMME 
SUOSITTELEE 
TYÖPAIKKAANSA

KUSTANNUS-
TEHOKAS 
TOIMINTA

TUOTTAVUUTEMME ON 
VALTAKUNNALLISESTI 
KESKITASOA

KOULUTUS- JA 
KEHITTÄMISMYÖN-

TEINEN HENKILÖSTÖ

LAADUKAS, 
VAIKUTTAVA JA 
POTILASTURVALLINEN 
HOITO

PARAS 
POTILASKOKEMUS 
SUOMESSA

∑ VSHP:N STRATEGINEN TAVOITETOTEUMATASO 2020
VIHREÄ = 22,2 %,  KELTAINEN = 77,8 % , PUNAINEN = 0 %

VSHP:N TAVOITE-
TOTEUMA 2020

LAATUA ASIAKKAALLE

VKS 2025:N STRATEGISET 
TAVOITTEET  

HENKILÖKUNNAN 
SUOSITTELEMA

TALOUDELLISESTI 
KESTÄVÄ

HOIDON HELPPO 
SAATAVUUS

KAKSIKIELINEN 
PALVELU 
LÄHELLÄ 
ASIAKASTA

HOUKUTTELEVA 
TYÖPAIKKA 
AMMATTILAISILLE

HENKILÖKUNTAMME 
SUOSITTELEE 
TYÖPAIKKAANSA

KUSTANNUS-
TEHOKAS 
TOIMINTA

TUOTTAVUUTEMME 
ON KANSALLISELLA 
KESKITASOLLA

KOULUTUS- JA 
KEHITTÄMISMYÖN-

TEINEN HENKILÖSTÖ 

LAADUKAS,  
VAIKUTTAVA JA 
POTILASTURVALLINEN 
HOITO

PARAS 
POTILASKOKEMUS 
SUOMESSA

HOIDON SAATAVUUS 

HENKILÖKUNNAN 
SUOSITTELEMA HOITOPAIKKA

ASIAKKAAN SUOSITTELEMA 
HOITOPAIKKA

KIELELLISET 
PALVELUT 

TOISTAISEKSI 
PALKATTUJEN OSUUS 
VIRKOJEN MÄÄRÄSTÄ 

SUOSITTELEE 
TYÖPAIKKAANSA 

KOULUTUSPÄIVÄT/                 
HENKILÖTYÖVUODET

TALOUSARVION TULOTOTEUMA

∑  VKS:N TAVOITETOTEUMA VIHREÄ = 37,5 %,  KELTAINEN = 50 % , PUNAINEN = 12,5 %

HOIDON LAATU 

HOIDON 
VAIKUTTAVUUS

SAIRAALAN TUOTTAVUUS-
ANALYYSIT/BENCHMARKING

TALOUSARVION MENOTOTEUMA 

ONKO TALOUSTILANNE TASAPAINOSSA?

OMAVARAISUUSASTE 

HENKILÖSTÖRESURSSIN 
KÄYTTÖ

POTILAS-
/ASIAKASTYYTYVÄISYYS
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6.2. Laatua asiakkaalle – omat ja kansalliset

Yksi tärkeimmistä asiakaslaadun mittausvälineistä 
on perinteisesti vuosittain kerättävä asiakaspalaute. 
Koronapandemia aiheutti tietoisen ja suunnitellun 
palautevolyymin supistamisen⁷ . Vaikutus tuloksiin 
oli kuitenkin merkityksetön, jos sitä verrataan siihen, 
että keskiarvosana asteikolla 1–5 on ollut 4,7 viimei-
sen viiden vuoden aikana. Tämä osoittaa asiakkai-
demme luottavan erinomaisesti VKS:n palvelutuo-
tantoon/ asiakaskohtaamisiin. Katso tarkemmin alla 
olevasta taulukosta:

⁸ Lähde: Sveriges kommuner och landsting/SKL, Att mäta för att veta, Praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med 
utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Katso: https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/kvali-
tetsutveckling/rapporter-och-skrifter/utbildningslitteratur/att-mata-for-att-veta.pdf

 Asiakaspalaute 2016–2020.

”Valtakunnallisesti ainutlaatuisen potilasturvallisuuskeskuksen perustaminen VKS:n yhteyteen on vahva todiste 
laadukkaasta osaamisestamme ja uraauurtavasta asemasta maan sairaanhoitopiirien joukossa”.   

Vuosina 2016–2020 kerätty palaute edellä voidaan 
tulkita myös yhteenvedoksi käsitteestä tyytyväiset 
asiakkaat/potilaat. Alla oleva kuva koostaa käsitteen 
tyytyväiset asiakkaat/potilaat⁸ . Jos haluaa syventyä 
asiakastyytyväisyysmittaukseen, voi verrata kansal-
lisia lukuja hoidon saatavuudesta ja muun muassa 
korvatuista potilasvahingoista. Saatavuuden osalta 
VKS on yleensä sijoittunut keskitasolle, vaihtelua on 
toki esiintynyt tilapäisesti kuormitetuilla erikoisaloil-
la. Korvattujen potilasvahinkojen osuus on perintei-
sesti ollut sairaanhoitopiirien pienimpien joukossa.

⁷   QPrO:n kautta saatiin viime vuonna 2 885 palautevastausta (5 105 vastausta vuonna 2019). Tämä johtui siitä, että palautekoneet hygieeni-
syyssyistä / koronapandemian vuoksi olivat poissa käytöstä 9 kuukautta viime vuonna. 
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KESKIARVO 1-20

12. Sain hoitoa tai palvelua omalla ädinkielelläni

11. Sain hyvät jatkohoito-ohjeet

10. Läheiseni tai perheeni huomioitiin riittävästi

9. Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon aikana.

8. Saamani hoito oli hyvää.

7. Yksityisyyttäni ja intimiteettisuojaani kunnioitettiin

6. Saamani tieto tutkimuksesta ja/tai hoidosta oli
ymmärrettävä

5. Henkilökunta kohteli minua hyvin

4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani

3. Tunsin voivani luottaa henkilökunnan ammattitaitoon

2. Tutkimukseni tai hoitoni toteutui sovitun aikataulun
mukaisesti

1. Pääsin tutkimukseen tai hoitoon riittävän nopeasti

ASIAKASPALAUTE 2016-2020

2020

2019

2018

2017

2016
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Osatekijät, jotka tuottavat tyytyväisiä asiakkaita

VKS 2025 -strategiaohjelmassa esitetään, että ”olem-
me todistetusti yksi parhaista sairaaloista Suomessa, 
ja meille on tärkeää kehittyä koko ajan”. Kyseena-
laistamatta edellä olevaa tavoitetta lautakunta on 
sitä mieltä, että meidän on hankittava enemmän 
vertailukelpoisia vertailulukuja siitä, miten sijoitum-

me muiden sairaalojen joukossa kansallisesti. Kaikki 
sairaalathan haluavat olla maan parhaita. Vertaa alla 
piirin sijoitusta 2018–2019 tavoitemittarin hoitohen-
kilöstön influenssarokotuskattavuus suhteen, jossa 
vuoden 2020 tulos heikkeni⁹  edelleen:

Hoitohenkilöstön rokotusaste sairaanhoitopiireissä/koko maassa vuosina 2018–2019.

Kansalliset mittarit, jotka mittaavat objektiivisesti 
asiakaslaatua sairaaloiden välillä, ovat työn alla 
välttämättöminä osatekijöinä sote-uudistuksen 
palvelutuotannon/laadun ohjaamisessa benchmar-
kingin kautta kohti parhaita käytäntöjä. Jo nyt on 
tietokantoja, jotka antavat kuvan siitä, miten VKS 
sijoittuu laatukilpailussa. Alla lautakunta esittelee 

ainoastaan esimerkinomaisesti indikaattoreita, jotka 
THL lanseerasi 2019 sosiaali- ja terveydenhuollon ¹⁰ 
kustannusvaikuttavuudesta, jotka on alla olevassa 
taulukossa edelleen kehitelty koskemaan erikois- 
sairaanhoidon ”laatua, turvallisuutta ja asiakas-
lähtöisyyttä”.  Katso myös liite 16 saadaksesi lisää 
vertailutietoa.

⁹  Tämä huolimatta kampanjasta ”Kiitos, että välität -setelit” rokotuksen ottamisen yhteydessä. Henkilöstön kannustamiseksi ottamaan rokote 
kausi-influenssaa vastaan panostettiin palkkioon Kiitos, että välität -seteleiden avulla. Nämä setelit oikeuttivat yhteen maksuttomaan lounaa-
seen ruokasalissa tai kahviin ja purtavaan kahviossa. Seteleitä arvostettiin palkkiomuotona (lähde: Henkilöstöraportti 2020).
¹⁰ Katso tarkemmin THL:n Sotka-tietokannan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristosta,  https://sotkanet.fi/sotkanet/
fi/haku?g=764
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¹¹ Aalto-yliopiston professori Teemu Malmin lausunto: ”Leikkausten määrissä on isoja eroja sairaanhoitopiirien välillä. Kysymys kuuluu, teh-
däänkö niitä kysyntä- eli potilaslähtöisesti vai tarjontalähtöisesti”. Hän arvioi, että esimerkiksi leikkauksille säädetyt sairaalakohtaiset minimi-
määrät saattavat innostaa sairaanhoitopiirejä lisäämään tarjontaa. Se, miten kerkeästi potilas leikataan, voi johtua myös koulukuntaeroista. 
Esimerkiksi Vaasan keskussairaala tekee vähän selkäleikkauksia verrattuna väestömäärään ja muihin keskussairaaloihin, koska sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan sairaala näyttää noudattavan Ruotsin kaltaista kuntouttavaa, konservatiivista selkävaivojen hoitokäytäntöä.

LAATU, TURVALLISUUS, ASIAKASLÄHTÖISYYS (15 kpl)     Koko  VSHP
         maa
         2018   2018 
Niiden lonkkamurtumapotilaiden osuus, jotka elossa ja kotiutuneet 
90 päivän kuluessa (%), vakioitu          74,3        72,1 

Ratkaistut korvattavat potilasvahingot / 100 000 hoitojaksoa     155,4      148,7 

Päivystykseen 48 tunnin sisällä palanneet 18 vuotta täyttäneet potilaat, % 
päivystyksessä hoidetuista ja sieltä kotiutetuista vastaavanikäisistä potilaista       16,5        18,3 

Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän kuolleisuus, vakioitu %             20,1        23,1 

Aivoinfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus (%)          9,1          7,6 

Sepelvaltimotautikohtauspotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus (%)         7,9          7,2 

Clostridium difficile -ripulitapauksia / 100 000 asukasta          78,3      100,2 

Yli 10 lähetettä erikoissairaanhoitoon saaneet asiakkaat, 
% lähetteen saaneista                                  0,4          1,4 

Kirurgisen ja muun lääketieteellisen hoidon komplikaatiot, 
% hoitojaksoista                         2          1,9 

Lonkkamurtumapotilaat, jotka on leikattu 0 - 2 päivän kuluessa sairaalaan 
tulosta, % lonkkamurtumapotilaista, vakioimaton           95        94,8 

Toimenpiteen jälkeinen verenmyrkytys (sepsis) / 100 000 päättynyttä 
hoitojaksoa, vakioitu       3622,8   3056,8 

Toimenpiteen jälkeinen syvä laskimotromboosi tai keuhkoembolia, vakioitu 
osuus / 100 000 vuodeosastohoitojaksoa kohden, vakioitu       705,1           0 

Hoitohenkilöstön influenssarokotuskattavuus erikoissairaanhoidossa              87         72

Lautakunta kysyy, miksi VKS 2025 -strategian seurannassa ei ole käytetty valmiita tavoitemittareita/tietokantoja, 
jotka voivat antaa luotettavan kuvan siitä, miten laadukasta ja vaikuttavaa palvelutuotantomme on verrattuna 
muihin sairaanhoitopiireihin tai verrattuna maan keskiarvolukuihin?  

Kansallisesti laadittua indikaattoripankkia voidaan hyvin käyttää alueellisella tasolla, kun laaditaan strategisia 
tavoitemittareita Pohjanmaan hyvinvointialuetta varten. 

Lähde: © THL, Statistik- och indikatorbanken Sotkanet.fi 2005–2021    
Indikaattorille "Uusi lonkkaleikkausproteesi 2 vuoden sisällä, vakioitu osuus (%)"[id:3946] ei löydy dataa vuodelta 2018 
Indikaattorille "Korjausleikkaukset kahden vuoden sisällä potilaille, jotka ovat olleet polviproteesileikkauksessa, vakioitu 
osuus (%)"[id:5050] ei ole tietoja vuodelta 2018    

Tarkastuslautakunta haluaa lopuksi ainoastaan 
korostaa sen tärkeyttä, että me suoritamme yhä 
enemmän kansallisia vertailuja Suomen muihin sai-
raaloihin. Helsingin Sanomien 22.3.2020 julkaiseman 
tutkimuksen mukaan kotimaisten sairaaloiden välillä 
on merkittäviä eroja. Eroja ilmenee erityisesti saa-
tavuudessa ja kustannuksissa, mutta myös käytän-

nöissä ja hoidon laadussa. Hoidon laatu on yleisesti 
korkea, mutta kustannustietoisuus sairaanhoidossa 
vaihtelee. ¹¹  Alla olevasta kuvasta nähdään, missä 
kategoriassa VSHP sai parhaat pisteet. Sairaanhoi-
topiireistä Kanta-Häme ja Pirkanmaa saivat parhaat 
tulokset viidellä pluspisteellä ja kahdella miinus-
pisteellä. Huonoimmat tulokset saivat Länsi-Pohjan 
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ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri. Tietokannan 
tiedot ovat THL:n sairaanhoitopiireiltä keräämiä 
tietoja vuodelta 2018. 

Jos sairaanhoitopiiri oli merkittävästi parempi tai 
huonompi kuin piiri keskimäärin, se sai plussan tai 
miinuksen. HS:n tutkimus¹²  kysyy itsekriittisesti, 

mitä merkitystä näillä eroilla yleensä on ja miksi 
sairaanhoitopiirien toimintaa pitää selvittää? Siksi, 
että Suomi käyttää vuosittain lähes 8 miljardia 
euroa erikoissairaanhoitoon; summa on lähes 40 % 
kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksis-
ta. Sitä paitsi sairaalahoidon kustannukset kasvavat 
enemmän kuin terveydenhuollon muut kustannuk-
set, vuonna 2017 reaalikasvu oli yli 5 %.

6.3. Henkilöstön suosittelema – henkilös-
tön saatavuus ja tasapaino nyt ja pitkällä 
aikajänteellä

Erikoissairaanhoidon henkilöstö on tärkein resurssi 
palvelukysynnän turvaamisessa. Tarkastuslautakun-

ta on kuluneen kauden aikana jatkuvasti huomaut-
tanut muun muassa henkilöstön riittävyyttä, työtyy-
tyväisyyttä ja jaksamiskykyä koskevista keskeisistä 
indikaattoreista. Talousarviossa 2020 vahvistettiin 
neljä sitovaa suoraan henkilöstöön liittyvää tavoitet-
ta. Näistä lautakunta on mahdollisuuksien mukaan 
etsinyt tietoja aiemmilta vuosilta valottaakseen 
tärkeää kehitystä:

TAVOITETOTEUMA (VKS:n tasolla) 2018 2019  2020

Henkilöstö suosittelee hoitopaikaksi ¹³ NPS-100+100  48  49   55

Toistaiseksi palkattujen osuus virkojen määrästä 88,09 %  88,45 %   88,75 %

Suosittelee työpaikkaansa NPS -100+100  24  24   28

Koulutuspäiviä /henkilötyövuosi 3,5  3,9   3,37

¹² HS vertaili piirejä 18 mittarilla ja kolmella osa-alueella. Jos piiri oli merkittävästi parempi tai huonompi kuin piirit keskimäärin, se sai plussan 
tai miinuksen. Vertailu ei kerro koko totuutta piirien välisistä eroista. Helsingin Sanomat halusi kuitenkin suorittaa vertailun, koska piirien 
välisiä eroja ei ole avattu julkisuudessa näin laajasti.
¹³ Tämä tavoite kuuluu kategoriaan ”laatua asiakkaalle” mutta on selkeästi henkilöstöön liittyvä. Vuosina 2018–2019 tavoite oli ”työntekijät 
suosittelevat VKS:aa hoidon antajana” NPS 80: Tavoitteen tulkitaan olevan melko analoginen.
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Keltaisella merkitty tieto koulutuspäivistä on ihan 
hyväksyttävä. Henkilöstöraportin 2020 mukaan 
pandemialla ja siihen liittyvillä rajoituksilla oli suuri 
vaikutus siihen, missä määrin koulutuksia voitiin 
järjestää. Monet koulutukset peruuntuivat tai siirtyi-
vät tulevaisuuteen. Koulutuspäivien kokonaismäärä 
2020 oli 42 % pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Poikkeuksellisen vuoden johdosta myös koulutuk-
sen digitalisointi kasvoi. Verkkokoulutusten osuus 
kaikista koulutuspäivistä oli 15,5 % (2019: 9,7 %).

Lautakunta on toimikaudellaan kiinnittänyt eri-
tyistä huomiota seuraaviin keskeisiin henkilöstöön 
liittyviin tavoitemittareihin ja haluaa myös esitellä 
niiden toteutumista viime vuosina seuraavassa 
taulukossa. Kehityskeskustelujen lukumäärä on ilah-
duttavaa kyllä kasvanut hienosti. Se on tärkeä väline 
yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin ja kehityksen 
huomioon ottamisessa ja sairaalan tavoitteiden ja 

johtajuuden toteuttamisessa luonnollisena osana 
työtä. 

Henkilöstön saatavuus ja tasapaino oli huhtikuussa 
2021 vertailtaessa ja yleisesti tarkasteltuna melko 
hyvä¹⁴ . Koronapandemia on kutistanut sijaisre-
sursseja terveydenhuollossa, koska on ollut pakko 
sijoittaa henkilöstöä testaukseen, jäljitykseen ja 
rokotuksiin. Hoitopuolella ollaan tyytyväisiä nykyi-
seen työvoimatilanteeseen ja jopa vuoden 2021 
kesäsijaiset on jo varmistettu. Hoitohenkilöstön 
osalta voidaan olla tyytyväisiä ja naapurisairaaloihin 
verrattuna tilanne on meillä parempi.

Lääkäreiden suhteen tilanne on tiukempi. VKS:lla on 
ollut jatkuvasti pulaa tiettyjen erikoisalojen lääkä-
reistä, lähinnä psykiatrian ja radiologian erikoisa-
loilla. Huhtikuussa 2021 tilanne naapurisairaaloissa 
oli melko samanlainen. Henkilöstötilanteen valot-

TAVOITEMITTARI     2017   2018   2019   2020 
KEHITYSKESKUSTELU %    66   71   71   81 
TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT, PÄIVIÄ/TYÖNTEKIJÄ 16   15,4   14,8   14,7

¹⁴ YLE Pohjanmaan uutiset 8.4.2021, se https://yle.fi/uutiset/3-11872575
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tamiseksi erityisvastuualueella esitetään seuraava 
taulukko virkojen täyttöasteesta prosentteina eri 
henkilöstöryhmien osalta 31.1.2020 verrattuna mui-
hin sairaanhoitopiireihin¹⁵ . Taulukko on järjestetty 

lääkärinvirkojen täyttöasteen mukaan. VKS:n lääkä-
rinvirkojen täyttöaste on odotetusti melko alhainen, 
mutta muiden henkilöstöryhmien osalta tilanne on 
ihan tyydyttävä.

Lääkärirekrytoinnin vaikeuksista voi lukea myös tuoreimmasta henkilöstöraportista:

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2020: ”Haastavinta oli lääkäreiden rekrytoiminen. Tilanteen parantamiseksi tehtiin rekry-
tointipanostuksia. Sairaala hyödynsi aiempaa enemmän lääketieteen opiskelijoiden rekrytointisivuja markkinoin-
tikanavana.” 

Nuorten lääkärien yhdistyksen vuotuisessa kyse-
lyssä nuoret lääkärit antoivat jo neljättä vuotta 
peräkkäin VKS:lle parhaat arvosanat. Kaikki nuoret 
lääkärit, jotka suorittivat erikoistumisensa medisii-
nisellä vastuualueella, antoivat koulutuspaikastaan 
korkeimman arvosanan. Nuoret lääkärit arvostivat 
eniten sitä, että erikoislääkärit olivat tavoitettavissa 
ja heiltä sai tukea.

Henkilöstötasapainoa tai -epätasapainoa voidaan 
osittain arvioida myös seuraavasta taulukosta, jossa 
VKS:n omat henkilöstöpalkat alittivat talousarvion, 
mutta ostettujen lääkäripalveluiden / ulkopuolisten 
palkkioiden myötä henkilöstöön liittyvät palkat ylit-
tyivät 10,7 prosentilla. Tilanne on ongelmallinen. 

¹⁵ Lähde: Mari Sjöholm ”SAIRAANHOITOPIIRIEN TAMMI-JOULUKUU 2020 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta” https://www.
kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tilastot-ja-erillisselvitykset#Sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsauk-
set-ajalta-2020–2015
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6.3. Talouden kestävyys – omistajaohjaus      
        suhteessa VKS 2025  ohjelmaan   

Suomen hallitus päätti lisätalousarviossaan vuodelle 
2020 osoittaa yhteensä 400 M€ kaikille sairaanhoi-
topiireille kompensoimaan koronapandemiasta 
johtuvasta poikkeuksellisesta toiminnasta aiheutu-
via lisäkustannuksia. Tämä aiheutti sen, että kaikkien 
sairaanhoitopiirien toimintatuotot olivat viime 
vuonna +3,6 prosenttia positiiviset. VSHP:n osalta 
luku oli +3 %. Koronapandemian kokonaisvaiku-
tuksia Vshp:n taloudelle ja toiminnalle on kuitenkin 
vaikea laskea, ja pandemian jarruttavat vaikutuk-
set näkyvät toiminnassa vielä pitkään. Hoitovelan 
tasaaminen vie aikaa ja voi hillitä myös strategisia 
vaikuttavuustavoitteita.

Kun nostetaan esiin tietyt mittarit kuvasta 5 (yllä 
sivu 18) todetaan seuraavaa:

- Taloudelliset tavoitemittarit täyttyivät 
 heikoimmin, ylitykset olivat kuitenkin maltillisia   
    (sairaalatasolla 1,2–2 %) ottaen huomioon 
 koronapandemian vaikutuksen. 

- VKS:n tuottavuuskasvu oli kaudella 2015–2019   
 keskussairaaloista paras, mutta se ei 
 valitettavasti riittänyt korottamaan tuottavuutta   
 kansalliselle keskitasolle. VKS oli vuonna 
 2019 vielä 7–8 % alle kansallisen tason.

Piirin kokonaistalous oli parempi kuin vuonna 2019, 
mutta tämä johtui ensisijaisesti pandemiavuoden 
poikkeuksellisista tuotoista. Tilikauden ylijäämä oli 
1,45 M€ verrattuna -0,87 M€:oon vuonna 2019.  Alla 
koottuna yhteen valtuuston vahvistamat sitovat 
määrärahat ja tulototeuma. Todetaan 0,26 M€:n 
(2,2 M€ vuonna 2019) ylitys oman toiminnan 
nettokustannuksissa.  

Omistajaohjauksen rooli Vshp:ssä kasvoi suunnitte-
lukaudella selkeästi. Sairaanhoitopiiri on nykyään 
16 yhtiön osakas. Kansallisen trendin tavoitteena 
on, että tukipalvelujen suurempi ulkoistaminen 
erikoisyhtiöille antaa laadullisia mittakaavaetuja ja 
pitkällä aikajänteellä taloudellisia säästöjä. Henkilös-
tömenot pienenivät vuoteen 2019 verrattuna, kun 
laboratoriotoiminta ulkoistettiin 1.3.2020.
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VKS:n päärakennus menneinä aikoina.

Sairaalan tuottavuutta käsitellään tässä viimeisenä 
taloudellisena kestävyystavoitteena. Verrattuna 
vuoteen 2018 VKS:n tuottavuus on vuonna 2019 
parantunut hiukan (porras ylöspäin alla olevassa 
taulukossa). Liikennevaloväri tarkoittaa, että VKS saa 
keltaisen valon (alle keskussairaalojen keskitason), 

kun taas vihreä valo edellyttäisi, että VKS:n tuotta-
vuus olisi keskussairaalojen keskitasoa. Todetaan, 
että VKS vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018 
paransi asemiaan portaan verran ylöspäin ja ohitti 
Seinäjoen keskussairaalan.

26
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Seuraavissa taulukoissa analysoidaan koostettua 
karkeaa liikennevaloväreihin perustuvaa tavoiteto-
teumaa VKS-, vastuualue- ja palvelualuekohtaisesti, 
kun taas näiden yksiköiden tavoitteiden lukumäärä 
vaihtelee. Todetaan, että sitovat tavoitteet koskivat 
suurimmassa määrin palvelualueita. Taulukoiden 
tavoitteiden asettelu vastaa tarkasti Vshp:n tilinpää-
töksen 2020 (sivut 20–21) asettelua ja tavoitteita.

7.  Vastuu- ja palvelualueiden 
 sitovien tavoitteiden 
 saavuttaminen 2020 

Vastuualueiden tavoitteet koskivat ainoastaan 
taloudellista kestävyyttä. Tavoiteohjaus sisältää näin 
ollen edelleen haasteita: lautakunta on kokouksis-
saan vastuualueiden johtajien kanssa todennut, että 
asiakkaisiin liittyvät tavoitteet ovat erittäin tärkeitä 
(etävastaanotot ym.). Palvelualueiden asiakkaisiin 
liittyvä tavoitetoteuma voi koskea useita vas-
tuualueita, joista poikkeuksena on lähinnä psykia-
tria.

Viime vuonna oli onneksi ensi kertaa asetettu sitovat tavoitteet myös vastuualueille eikä pelkästään niiden 
palvelujen tuottajille = palvelualueille!
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7.1. Operatiivisen vastuualueen tavoitteet
        ja toiminta vuonna 2020

Koronapandemia aiheutti tietoisen voimakkaan 
toiminnan alasajon kevään 2020 aikana ja aiheutti 
pidentyneitä leikkausjonoja lähinnä päiväkirurgian 
ja ei-kiireellisen kirurgian puolella. Jonot johtuivat 
osittain supistuneesta toiminnasta ja osittain poti-
laiden haluttomuudesta ei-kiireellisiin hoitotutki-
muksiin pandemian aikana. On kuitenkin todettava, 
että peruutettujen leikkausten määrä vuonna 2020 
(2 234) oli jopa pienempi kuin vuonna 2019 (2 260). 

Syksyn 2020 aikana tilanne onnistuttiin aktiivisten 
panostusten ansiosta melkein normalisoimaan. 

Koronapandemian vaikutus operatiiviseen vas-
tuualueeseen näkyy selkeästi seuraavasta taulukos-
ta, joka kertoo, että vastuualueella oli viime vuonna 
suurin taloudellinen alijäämä, 1,9 M€. Näin oli 
kahden aiemman vuoden ylijäämätuloksen jälkeen. 
Valtion koronatuki kompensoi kuitenkin Vshp:n 
kokonaisalijäämän, josta saamatta jääneet tuotot 
olivat 4,2 M€.

STRATEGISET VASTOINKÄYMISET/ESTEET 2020 - HAAS-
TEET
Koronapandemia jarrutti uusien hoitoprosessien kehit-
tämistä

Lähetetulva Soitesta (Kokkola, KPKS) OYKS:iin (Oulun 
yliopistolliseen keskussairaalaan)

Rekrytointi on vaikea haaste, ei yksistään kielikysymys

Keskittämiskysymys: vaarantaa palvelutarjonnan säilyttä-
misen (urologia, ge-kirurgia ym.) / suoritusresurssit 

VKS:n hyvien tulosten markkinointi/ tavaramerkkityö on 
ollut vaatimatonta

Asiakkaiden NPS-suositteluhalukkuusluvut huonompia 
koronapandemian vuoksi 

Vastuualuejohtaja Christian Palmberg selvittää 
15.12.2020 lautakunnalle operatiivisen vas-
tuualueen tavoitetoteumaa 2020.

Koronapandemian vaikutus operatiiviseen vas-
tuualueeseen näkyy selkeästi  ylläolevasta taulukos-
ta, joka kertoo, että vastuualueella oli viime vuonna 
suurin taloudellinen alijäämä, 1,9 M€. Näin oli 
kahden aiemman vuoden ylijäämätuloksen jälkeen. 
Valtion koronatuki kompensoi kuitenkin Vshp:n 
kokonaisalijäämän, josta saamatta jääneet tuotot 
olivat 4,2 M€.

STRATEGISET MENESTYKSET 2020 - MAHDOLLISUU-
DET
Palvelutuotanto hyvällä tasolla koronapandemiasta 
huolimatta

Lähivastaanottotoiminta Pietarsaaressa¹⁶ 

Valtakunnallisesti parasta kaksikielistä palvelua - 
markkinointi!

Uudet etätyömenetelmät¹⁷  poliklinikkatoiminnan 
tehostamiseksi
Verisuonikirurgia muodosti positiivisen keihäänkär-
jen 2020

Synnytysten määrä 2020 melkein sama kuin edelli-
svuonna

¹⁷ Etävastaanottoa tai konsultaatiota tarjottiin vuoden 2020 aikana 9 erikoisalalla/toiminta-alueella: diabetes, fysiatria, ihosairaudet, haavan-
hoito, kuntoutusohjaajat, lastentaudit, nefrologia, psykiatria ja ravitsemusterapia.

¹⁶ Lähivastaanottoa paikan päällä tarjottiin vuoden 2020 aikana 15 erikoisalalla ja vuonna 2021 suunnitellaan lisäystä kattamaan onkologia 
ja lastenkirurgia.
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¹⁸ Katso THL:n raportti ”Tiedosta arviointiin, paremmat palvelut,  Sosiaali- ja terveyspalvelut TYKS-erityisvastuualueella 2019”, Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saatavuus vuonna 2019 kolmessa Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitopiirissä https://www.julkari.fi/bitstream/
handle/10024/140605/THL_Alueellinen_raportti_2020_TYKS%20s.pdf?sequence=4&isAllowed=y

7.2. Psykiatrisen vastuualueen 
        resurssitilanne vuonna 2020

Psykiatrian resurssitilanne on lautakunnan toi-
mintakauden aikana ollut jatkuvasti huono. Se 
on jopa herättänyt aiheellisen kysymyksen siitä, 
vaarantuuko potilasturvallisuus. Käynnissä on ollut 

MISSÄ SUURIMMAT PUUTTEET?

Psykiatrian lääkäripula on akuutti ongelma, jota 
pahentavat psykiatrian kielivaatimukset.
”Tilanne on nyt niin vakava, että se uhkaa potilas-
turvallisuutta” (Vasabladet 7.2.2021). Lääkäripula on 
ratkaistava ensisijaisesti kansallisella tasolla – no-
peita yleisratkaisuja ei ole olemassa. Sen lisäksi, että 
on koulutettava lisää psykiatreja, sama koskee myös 
psykoterapeutteja. Yksistään mieshoitajien puute 
on vakava ongelma.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos totesi syksyllä 
2020, että Vshp:n psykiatrisessa hoidossa on puut-
teita: sekä perustasolla kunnissa että erityistasolla 
Vshp:ssä¹⁸ .

Ostopalvelut ovat kalliita, kun omat erikoislääkärit 
puuttuvat, mutta muita vaihtoehtoja ei ole ollut.
Varsinkin nuortenpsykiatrian puutteelliset resurssit 
ja kattavan johtajuuden puuttuminen on synnyttä-
nyt kriittistä keskustelua (Vasabladet 7.2.2021).

Tosiasia on ollut, että psykiatria ei ole voinut het-
kittäin tarjota nuorisopsykiatrian hoitopaikkoja, ja 
on ollut pakko lähettää asiakkaita takaisin kotiin. 
Nuorisopsykiatrisen poliklinikan toiminta on ollut 
ylikuormitettua.

Nykyaikaisessa tulevassa konseptissa pitäisi piirillä 
olla sijoitettuna psykiatri/vastuulääkäri sekä eteläi-
selle että pohjoiselle alueelle. Lisääntynyt työkierto 
vastuualueella muodostaa suotavan konseptin 
työkuormituksen tasaamiseen/tasapainottamiseen. 
Nykyinen, arvioilta 150 %:n työkuormitus suhteessa 
väestöpohjaan muodostaa olennaisen rekrytointies-
teen. 

MIKÄ ON OK, PARANNETTAVISSA, MITÄ VALONPIL-
KAHDUKSIA ON?

Lääkäripula on ratkaistava ensisijaisesti kansalli-
sella tasolla – mitään nopeita yleisratkaisuja ei ole 
olemassa. Sen lisäksi, että on koulutettava lisää 
psykiatreja, sama koskee myös psykoterapeutteja.

Resurssipulasta huolimatta henkilöstö on tehnyt ak-
tiivisesti uudistustyötä muun muassa Lean-projektin 
ja toimivan tiimityön muodossa.

Psykiatrisen hoidon muutto H-taloon 8/2022 tarjoaa 
mahdollisuuden järjestää uudelleen ja optimoida 
hoitoresurssit samaan aikaan, kun hyvinvointialueen 
yhdistetyt alueelliset resurssit voidaan aikaisempaa 
paremmin optimoida ja koordinoida.

Sairaanhoitopiiri on keväällä 2021 palkannut 
konsultin selvittämään ydinongelmia ja esittämään 
strategisen toimintasuunnitelman.

monia kehittämishankkeita ja monet innostuneet 
vastuualuejohtajat ovat vuosien varrella yrittäneet 
uudistaa ja tehostaa toimintaa. Tulokset ovat kuiten-
kin jääneet pääosin heikoiksi ensisijaisesti jatkuvan 
psykiatripulan vuoksi. VKS:n psykiatrian imago 
on vakavasti kärsinyt ja ilman kollegiaalista tukea 
uhatuissa yksiköissä ongelmat johtavat rekrytoinnin 
vaikeutumiseen entisestään.

Psykiatrian palvelualueella lähes kaikki osallistuivat kehityskeskusteluun, mistä oli tuloksena 
kaikista palvelualueista korkein prosenttiluku 99 %!

”Nuorisopsykiatriassa näkyy nuorten kasvava ahdistus”
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7.3. Palvelualuekohtaiset toiminta
       -analyysit: kuntoutuksen ja 
       hallinnon valitut osa-alueet

7.3.1. Kuntoutuksen palvelualue

Kuntoutuksen palvelualue perustettiin vuonna 
2018 keskittymään yhä parempaan muun sairaa-
lahoidon ja alueellisen jatkohoidon integrointiin. 
Aiemmissa arviointikertomuksissa lautakunta on 

muistuttanut tarpeesta järjestää mahdollisimman 
suuressa määrin kuntoutustoiminta omana toimin-
tana ostopalvelujen sijaan. Perinteisesti Pietarsaaren 
alueella on ollut vahvasti kuntoutukseen suuntau-
tunutta toimintaa ja VKS:ssa on uusien palvelualu-
eiden kautta pyritty vahvistamaan kuntoutuspan-
ostuksia koko piirissä.  Kuntoutuksen lääkinnälliset 
palvelut muodostuvat 90-prosenttisesti sellaisista 
toiminnoista, joita pitäisi pystyä tarjoamaan kaikissa 

keskussairaaloissa/kaikilla alueilla.

Tarkastuslautakunta on tutustunut palvelualueen tavoitetoteumaan vuonna 2020 ja esittää palvelualu-
een toivomat  parannusehdotukset ja seuraavat edistysaskeleet edelleen valtuustolle:

VÄHEMMÄN HYVÄÄ, 
MISSÄ SUURIMMAT PUUTTEET?

Tietopohjaisen ohjauksen IT-ratkaisujen kytkemistä 
muista organisaatioista ostettuihin kuntoutuspalve-
luihin/hoitopalveluihin on esitetty moneen kertaan, 
mutta päätöksiä ei ole tehty.

Kuntoutuksen kytkeminen VKS 2025 -strategiaan 
on ontunut. Vshp:n operatiivisen johdon kiinnostus 
visioihin kuntoutuksen kehittämisestä ja vahvista-
misesta on ollut heikkoa. 

Kuntoutuksen osaamiskeskuksen luominen VKS:aan 
ei ole saanut VKS:n johdon hyväksyntää.

Tätä lääkinnällisesti kompleksista aluetta ei voida 
kehittää muuten kuin lääkäreiden johdolla. Lääkä-
riresurssikysymys ei ole saanut tarpeeksi huomiota 
eikä tässä ole otettu huomioon alueen yhteistyötä 
kaikkien VKS:n yksikköjen kanssa eikä tehtävää 
varmistaa kuntoutusketjuja koko Vshp:ssä.

Vastuualuejohto on ollut hajanainen. Fysiatrien 
rekrytointi on ollut vaikeaa, koska kuntoutus ei 
muodosta omaa yksikköä, jolla olisi vastuu myös 
fysiatriasta. Vaativa kuntoutus taas kuuluu neuro-
logian alle. Myös vastuu henkilöstön palkoista on 
hajallaan. 

Vastuun ja valtuuksien on oltava tasapainossa. 
Esimerkiksi henkilöstön rekrytointi ei kuulu kuntou-
tusylilääkärin valtuuksiin. 

MIKÄ ON OK, TULOS 2020 JA MITÄ VALONPILKAH-
DUKSIA ON?

Nyt on uusia suuria toiveita hyvinvointialueen ja 
yhdistettyjen kuntoutusresurssien kynnyksellä.

Kuntoutus lanseerasi uudet verkkosivut ammattilai-
sille ja potilaille.

Fysioterapian alueelliset toimintalinjat päivitettiin.

Fysiatrian henkilöstö osallistui Lean-koulutusiltapäi-
viin. Apuvälinekeskus ja fysiatria ottivat käyttöön 
Lean-taulun jatkuvaa kehittymistä varten.

Palvelualueen henkilöstöresursseja käytettiin yli 
yksikkörajojen.
77 etäkäyntiä suoritettiin Videovisitin kautta.

Kuva 14: Kuntoutuksen palvelualue – vastuuyksiköt.
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TAVOITE

Lean-projektin toteutus

Prosessikehitys r/t H-talo

Hoitoisuusluokitus ja 
henkilöstömitoitus

Digitaaliset palvelut

Simulointi, optimointi ja 
ennustaminen

TAVOITETOTEUMA LIIKENNEVALOVÄREIN

Ei toteutettu koronapandemian vuoksi¹⁹ . VKS:ssa koulutettiin 15 Lean-asian-
tuntijaa. Projekti toteutettiin muun muassa lastenpoliklinikalla, PET-CT:ssä ja 
verisuonikirurgiassa.

Toteutettu suurelta osin, mutta myöhässä koronan vuoksi.

Pilotointi muiden sairaanhoitopiirien kanssa, NHG vetää, toteutetaan 2021.

Pilotoitu ohjelma toiminnan suunnitteluun, ja monitoimialustat potilaille 
(mutta koronatilanteessa). Lääketieteellisiä etäpalveluja on kehitetty paljon, 
myös kuntiin. Kaatumisenestämiskameroita pilotoidaan. Alueellinen verkosto 
(VWTE) toiminut koko vuoden.

Pilotointi suoritettiin SOS-projektissa yksinkertaisemmin työkaluin.

7.3.2. Hallinnon palvelualue 

Hallinnon palvelualue on viime vuosien aikana aktii-
visesti uudistunut ja vahvistanut eri vastuuyksiköitä 
ja sisäistä työnjakoa voidakseen valvoa ja johtaa 
meneillään olevia intensiivisiä rakenne- ja organi-
saatiomuutoksia. 

Tällä kertaa arviointikohteiksi valittiin 
1) tutkimus- ja kehitysyksikkö, 
2) yleishallinnon osa-alue IT-kehitys 
3) viestintä- ja tietojohtaminen ja 
4) sisäinen tarkastus. 

Lautakunta arvioi palvelualueen vastuuhenkilöiden 
haastattelujen perusteella, että palvelualue on vuo-
den 2020 aikana tuottanut laadukkaita hallinnollisia 
tietojenkeräys-, kehittämis- ja tutkimuspalveluja, 
jotka ovat olleet merkittäviä Vshp:n strategisessa 
ohjauksessa ja Pohjanmaan hyvinvointialueen 
luomisessa. Lautakunta on aiemmin kriittisesti arvi-
oinut palvelualueen harvoja mittareita (keskusvaras-
totoimitukset, potilashotelliyöpymiset). Nyt mittarit 
2020 näyttävät olevan VKS-ohjelman mukaan 

rakennettuja, kun taas dokumentoitu virallinen 
mittarilaatu ja mitattavuus (toiminta- ja taloussuun-
nitelman mukaan) ontuu vielä. Lautakunta on tähän 
saanut vastauksen, että ”Suurimman osan huomios-
ta on vuoden aikana vienyt kehittämisprojekti ja 
koronapandemia”. Lautakunta hyväksyy selityksen, 
mutta kommentoi, että kriisiaikoinakin laadullisesta 
tavoiteohjauksesta, joka mittaa tarkasti tavoitteita, 
on apua tuotettujen palvelujen kohdentamisessa 
paremmin epävakaassa ympäristössä. 

Palvelualueen virallisen tavoitemittarikulissin takaa 
voi löytää tavoitteellisesti asetetut ja tarkasti määri-
tellyt toiminta-alueet:

1) Suhteellisen uusi tutkimus- ja kehitysyksikkö 
muodostettiin 1/2020. Sen vastuulla on tutkimus, 
kehittäminen, IT, digitalisointi, viestintä ja projek-
tiohjaus ja päävastuu näistä koko Vshp:n alueella. 
Yksikön tietyt sisäiset tavoitteet ja tavoitetoteuma 
on dokumenoituna seuraavassa. Todetaan, että ko-
ronapandemia on merkittävästi jarruttanut tavoit-
teiden toteutumista: 

Hallinnon palvelualue – eri vastuuyksiköt 2020.

¹⁹   Ajatus oli kehittää Lean-malliyksikköä kaikkien VKS:n yksikköjen esikuvaksi.
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2) Sitten lautakunta tutustui ICT-ohjaukseen ja 
kehitykseen matkalla kohti Pohjanmaan hyvin-
vointialuetta. ICT-harmonisointi/kehitys on ollut 
intensiivisesti käynnissä vuonna 2020, työ on 
systemaattista ja toimivaa, mutta myös täynnä 
haasteita / odottamattomia muutoksia ym. Alla 
SWOT-analyysi ICT-tilanteesta/kypsyydestä 2020:

3) Sairaanhoitopiirin tietojohtaminen oli seuraa-
va osa-alue, jota lautakunta arvioi. Voidaan hyvin 
sanoa, että tämä toiminto, joka suunnittelee/tuottaa 
ja analysoi strategisia seurantaindikaattoreita, on 
avainasemassa, jotta lautakunta voi mahdollisim-
man ongelmattomasti suorittaa yleisarvioinnin 
sitovista tavoitteista. Strategia ja sen mittarit, jotka 
ovat viime vuosina voimakkaasti muuttuneet, pysy-
vät samoina vuoden 2021 ajan ja muuttuvat jälleen 
voimakkaasti strategisen ohjauskyvyn varmistami-
seksi hyvinvointialueella. 

Ne tunnusluvut, joita on käytetty tavoitetoteu-
man seuraamiseen kolme kertaa vuodessa, 
ovat samat kuin vuonna 2020. Hallitus ja 
valtuusto saavat raportin näistä tunnusluvuis-
ta kolmasti vuodessa, kuten myös toimenpide-
suunnitelman, joka laaditaan saavutettujen 
tulosten perusteella.

VKS:n tietojohtaminen oli laatinut lautakunnalle 
seuraavan SWOT-analyysin nykyisistä mittareista. 
Lautakunta yhtyy täysin tähän analyysiin, ja se esite-
tään valtuustolle ja operatiiviselle johdolle otetta-
vaksi huomioon tulevassa strategisessa toiminnan-
ohjauksessa.

2021

4) Palvelualueen viimeinen arviointikohde oli sisäi-
nen tarkastus. Seuranta on ollut lautakunnan jatku-
vassa valvonnassa vuoden 2009 suuren kavalluksen 
jälkeen. Tämän tärkeän toiminnon kehittäminen on 
sujunut kankeasti, mutta nyt ennen hyvinvointialue-
uudistusta sisäistä tarkastustoimintoa vahvistetaan. 
Tätä kysymystä käsitellään luvussa 14. Vuonna 2020 

on suoritettu useampia tarkastuksia kuin aiemmin 
ja konkreettisia riskienhallintakartoituksia on tehty 
muun muassa hallinnon palvelualueella ja laajas-
sa projektitoiminnassa. Todetaan, että kaikki viisi 
ohjausasiakirjaa, jotka koskevat sisäistä valvontaa ja 
sisäistä tarkastusta, on päivitetty.
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Markkinointi- ja tavaramerkkityö aloitettiin Vshp:s-
sä muutama vuosi sitten, mutta tähän mennessä 
näkyvyys ja työn mitattavat tulokset ovat olleet aika 
heikot. Jos tarkastellaan sinänsä laadukkaita verkko-
sivuja, on asiakkaana vaikea löytää täysin ajantasais-
ta tietoa siitä, miten hyvää hoito VKS:ssa on. Lähinnä 
voidaan viitata asiakaspalautesivulle 20, joka sisältää 
sinänsä kiitollista mainosta, mutta palaute koskee 
vuosia 2018–2019. Mistä löytyvät tuoreet asiakaspa-
lautteet vuodelta 2020? 

VKS 2025 -ohjelmassa sanotaan, että ”Teemme 
markkinoinnista keskeisen osan strategiaamme”. 
Koronapandemia hillitsi ymmärrettävästi osaa 
markkinoinnista, mutta tarkastuslautakunnan 
mielestä sairaalan palvelukyvyn ja hyvien tulosten 
markkinointi olisi kuitenkin voinut olla merkittävästi 
parempaa. Se on myös käynyt ilmi keskusteluissa, 
joita tarkastuslautakunta on käynyt tilivelvollisten 

8. Markkinointitoimenpiteet, 
     -prosessit ja tavaramerkkityö

viranhaltijoiden kanssa. Vetovoiman kasvattaminen 
henkilöstörekrytointiin ja henkilöstön pysyvyyden 
mekanismit ovat nykyisin erittäin tärkeitä kilpailu-
tekijöitä. Molemmissa onnistuminen riippuu myös 
seudun vetovoimasta ja työllisyystilanteesta. 

Seuraavassa dokumentoituja panostuksia, jotka 
lautakunta on todennut toimintakaudellaan:

- VKS:n viestintästrategia 2020–2022: ” Vaasan 
keskussairaala viestii korkealaatuisesta hoidosta 
ja parhaasta asiakaskokemuksesta – eri kanavien 
kautta. Tarina ja viesti kerrotaan kaikissa kanavissa 
yhdellä, tunnistettavalla Vaasan keskussairaalan 
äänellä. Vahva viesti on sama kaikissa kanavissa, niin 
asiakas- ja mediaviestinnässä, kuten myös sisäisessä 
viestinnässä.”

²⁰ Katso tarkemmin https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/sairaalaopas/meista-sanottua/

Kuva: Jouko Keto
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- Vuonna 2020: markkinointi- ja rekrytointitarkoi-
tuksessa tehtiin suurempi reportaasi Lääkärileh-
teen siitä, miten yksi VKS:n nuorempi lääkäri kokee 
työnsä, työpaikkansa ja mahdollisuutensa yhdistää 
työ- ja vapaa-ajan. Pitkäjänteinen strategia, jonka 
tarkoituksena on parantaa lääkärirekrytoinnin tilan-
netta, toteutettiin yhteistyössä Uumajan yliopiston 
kanssa. Lääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus 
suorittaa AT (eurolääkärivaihe) VKS:ssa. Tämän yhtei-
styön tarkoituksena on lisätä lääkäriksi opiskelevien 
tuntemusta ja kiinnostusta VKS:a kohtaan.

- Vuonna 2019 asetettiin taloudelliseksi tavoitteeksi, 
että ”markkinointianalyysi on tehty ja markkinointi 

²¹   Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnusen blogi 2/2019: ”Vuoden toimintasuunnitelmassa (2019) olemme asettaneet tavoitteen, että lan-
seeraamme markkinointikampanjan. Monista ei tunnu mukavalta markkinoida erikoissairaanhoitoa verovaroin, mutta muut sairaanhoitopiirit 
ympärillämme tekevät jo niin, ja perinpohjaisesti. Me emme voi vain pysähtyä ja katsella, miten toiset sairaanhoitopiirit yrittävät houkutella 
ihmisiä meidän alueeltamme omille alueilleen hoitoon. Haluan samalla myös kannustaa kaikkia työntekijöitä yksiköissämme keskustelemaan 
siitä, miten me voisimme kehittää edelleen laatua ja hyviä asiakaskokemuksia toiminnassamme. Loppupeleissä hyvä asiakaskokemus on 
parasta markkinointia.”

on aloitettu kolmen eri kanavan kautta”. Markki-
nointianalyysia ei tehty, mutta kampanja ”Hyvässä 
hoidossa” toteutettiin ²¹. Media-analyysin valmistu-
minen siirrettiin vuoteen 2020.

- Vuonna 2018 tehtiin tiettyjä kohdennettuja panos-
tuksia sairaalan markkinoimiseksi. Sairaala osallistui 
neljään rekrytointitapahtumaan. Lanseerauksen 
yhteydessä tuotettiin rekrytointivideo sairaalan 
näkyvyyden parantamiseksi (Henkilöstöraportti 
2018). 

Tavaramerkkityö eli sairaalan palvelujen aktiivinen markkinointi asiakkaille voisi olla paljon 
aktiivisempaa. Toki täytyy huomioida koronapandemian poikkeukselliset vaikutukset ja vaativa 
hyvinvointialuevalmistelu viime vuonna.
Asiakaspalaute voisi olla jaettuna vuoden ja erikoisalan/toimenpidealueen mukaan, jotta asiak-
kaat voivat hakea tukea hoitovalinnoilleen.  
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Vuoden 2014 arviointikertomuksessa Vshp:n tarkas-
tuslautakunta totesi, että 1.1.2014 voimaan tulleen 
potilaan vapauden valita hoitopaikka arvioidaan 
valtakunnallisesti ohjaavan 2–5 % potilasvirrasta 
vaihtoehtoisiin hoitolaitoksiin ja sairaaloihin. Toki 
Vshp:ssä oli jo aiemmin mahdollisuus hakeutua 

9. Ostopalvelujen kehitys ja 
     mahdollisuudet suurempaan 
     omavaraisuuteen 

hoitoon läheisiin sairaaloihin, mutta viime vuosien 
ostopalvelujen kasvu on tehnyt asiasta uudelleen 
ajankohtaisen. 

Mitä mekanismeja otettiin käyttöön vuoden 2020 
aikana ostopalvelujen kasvun estämiseksi? 

Kuva: Jouko Keto
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TAVOITTEET 

Sopimusten mukaisten toimitusten ja hinnoittelun 
tehostettu seuranta

Kriittinen tarveharkinta erilaisten hankintojen 
yhteydessä

Lisätään hintatietoisuutta organisaation kaikilla 
tasoilla

TOTEUMA 2020

Asetettiin ostopalvelutyöryhmä, jonka tarkoitus on 
löytää kustannussäästöjä ja lisätä palvelutietoisuut-
ta

Kuntayhtymän hankintaohjeet hyväksyttiin

Taloudellisia katsauksia pidetään säännöllisesti sekä 
henkilöstölle että luottamushenkilöille

Kun katsoo alla olevaa kuvaa, voi nähdä, että os-
topalvelukehitys vuonna 2020 verrattuna vuoteen 
2019 poikkesi koronapandemiavaikutusten vuoksi, 
mutta myös Vshp:n rakenteellisten uudistusten – 
uusien pakollisten IT-hyvinvointialuepanostusten - 
vuoksi. Hoito muissa laitoksissa väheni 2 % verrattu-
na vuoteen 2019. Ostopalvelut yhteensä kasvoivat 

4 %:lla verrattuna vuoteen 2019 johtuen muun 
muassa seuraavista talousarvioylityksistä:

- Ostetut lääkäripalvelut ja ulkopuoliset 
  lääkärinpalkkiot      2,8 M€    
- Ostetut IT-palvelut                   3,3 M€
- Ostetut laboratoriopalvelut                   3,6 M€

Huollon/taloushallinnon palvelualue asetti talou-
dellista kestävyyttä koskeviksi tavoitteiksi seuraa-
vat toimenpiteet ja vuoden 2020 tilinpäätöksestä 

voidaan lukea toteuma. Tavoitteet ja toteuma käyvät 
ilmi seuraavasta taulukosta:
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VKS 2025 -ohjelman toteuttaminen on vahvasti 
ankkuroitu uuden hyvinvointialueen resurssi-inte-
grointiin, joihin sisältyy tuleva alueellisten toimitilo-
jen optimointi. Uusi H-talo valmistuu syksyllä 2022. 
Projektiallianssi Bothnia High 5 rakentaa H-talon, 
johon tulee ensi vuonna erikoissairaanhoito-, perus-
hoito- ja sosiaalipalvelut, joita niin maakunta kuin 
yksityinen sektorikin järjestää. Projekti on ensimmäi-

10. Rakennusinvestoinnit ja 
       tilaoptimointi

nen, joka toteutetaan Pohjanmaalla allianssimallilla. 
Digitalisoinnin ja etäyhteyksien kautta tarjotaan 
yhdenvertaista palvelua asuinpaikasta riippumat-
ta. Vuoden 2020 aikana H-talon runko valmistui ja 
katto saatiin vesitiiviiksi.  Alla oleva taulukko kuvaa 
H-talon / suurimpien rakennusinvestointien kumu-
latiivisia kustannuksia toteutusaikana.

Kuva: Jouko Keto
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F2-rakennuksen leikkaussalien saneeraus eteni ja 
valmistuu vuonna 2022. Keskussairaalamme on 
myös pitkälle tulevaisuuteen jatkuva saneerauskoh-

de, jossa tarpeet ja olemassa olevat resurssit sekä 
fyysisten tilojen elinkaari ja kunnostuskelpoisuus 
asetetaan vastakkain.

Koko alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon optimointi ja tilatarpeiden koordinointi uuden 
hyvinvointialueen kiinteistökannassa on monimutkainen, monivuotinen työ. 

Lautakunta on tutustunut Vshp:n tekniseen yksik-
köön ja kaikkeen sen taustalla olevaan toimintaan 
ja tukitoimintoihin, jotka turvaavat sairaala-alueen 

palvelutuotannon. Alla kuvataan sitä laajaa toimin-
tojen kirjoa, joka on varmistettava:

• Sähkönjakelu
• Vesihuolto/viemärit
• Lämmönjakelu/jäähdytys
• Polttoaine
• Telekommunikaatio/IT
• Hissit
• Lääketieteelliset laitteet
• Rakennushankkeet
• Jätehuolto

Toimittava koko ajan>
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Lautakunta toteaa, että teknisen sektorin kunnos-
sapitotoiminta on hoidettu hyvin huolimatta siitä, 
että vanhat sairaalarakennukset vaativat vuotuisia 
akuutteja korjauksia ja toimenpiteitä. Huutoniemen 
alueen myynti on ollut vireillä, mutta suojellun 
alueen kysyntä on ollut heikkoa ja tulevaisuus on 
vielä epäselvä. 

Maantieteellisesti jakautunut suuri kiinteistömas-
sa, jota uusi hyvinvointialue hallitsee, muodostaa 
suuren haasteen tulevina vuosina. Digitalisaation 
eteneminen ja etätyö vähentää merkittävästi pe-
rinteisten palvelu- ja työtilojen tarvetta. Myös viime 
vuosina toteutettu voimakas tukipalvelujen yhtiöit-
täminen on vähentänyt/vähentää tilantarvetta.

Lautakunta suosittelee, että Pohjanmaan hyvinvointialue vuonna 2022 laatii vuosittain talousarvioon eritel-
lyn strategisen kiinteistötoimintaohjelman. Koronapandemia on myös radikaalisti muuttanut suhtautumista-
paa siihen, missä työ voidaan toteuttaa: etätyö kotoa erityisesti hallinnollisissa tehtävissä vähentää perinteis-
ten työtilojen tarvetta. Samalla työnantaja voi pienentää ekologista jalanjälkeä.

Samaan aikaan kuin terveydenhuollon kustannustaso lääketieteellisten uusien tehokkaampien hoitojen ja 
lääkkeiden kautta on kallistumassa, voidaan taloudellista vaikuttavuutta parantaa lisäämällä asiakasläheisiä 
hoitoprosesseja ja optimoimalla toimitilat ja kiinteistökanta. Tulevaisuuden sairaalarakennuksia ja seiniä on 
voitava sujuvasti mukauttaa ja muuttaa muuttuvien hoitotarpeiden mukaan. Sairauksien ennaltaehkäisy 
tulee pitkällä aikajänteellä sairaanhoitoa halvemmaksi.

H-talon ulkoinen valmistumisaste 31.3.2021 klo 7.30.
Kuva: Jari Lindholm.

Entiset I- ja H-talo on purettu, ja ne ovat antaneet tilaa uudelle 
H-talokompleksille.

 VKS vuonna 1960. (Kuva: Racs Istuvan).
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Hyvin monet VKS-yksiköt ovat poikkeuksellisen 
pandemiavuoden aikana läpivieneet monia hienoja 
projekteja työprosessien sujuvoittamiseksi. Perin-
teisessä VKS-laatukilpailussa valittiin vuonna 2020 

11. Tämänvuotinen VSHP-tunnustus
       teho- ja valvontaosastolle 

”Laatukilpailun tavoitteena on etsiä uusia ratkaisuja työn järkeistämiseksi.”

Teho- ja valvontaosaston laatutavoitteena oli pa-
rantaa potilaan perushoitoa. Järkeistämistyön arvo 
ja suuri hyöty oli se, että se palveli kaikkia potilaita, 
jotka saivat hoitoa sekä se,  että kehittämistyöhön 

voittajaksi VKS:n teho- ja valvontaosasto. Tarkastus-
lautakunta yhtyy mielellään tähän valintaan ja jakaa 
osastolle tunnustuksen. 

osallistettiin koko henkilöstö. Koko yksikön osallistu-
minen kehittämistyöhön vahvistaa tärkeää yhteis-
henkeä myös nykyisinä pandemia-aikoina.     

Vaasan keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla hoidetaan tehohoitoa tai tehostettua valvontaa tarvitsevia 
eri erikoisalojen aikuis- ja lapsipotilaita. Palvelemme koko Vaasan sairaanhoitopiiriä. Potilaat tulevat osastol-
lemme suoraan päivystyksen kautta, leikkaussalista/heräämöstä, sairaalamme vuodeosastoilta tai he siirtyvät 
meille suunnitellusti muista sairaaloista. Hoitohenkilöstöön kuuluu 47 sairaanhoitajaa. Lisäksi henkilökun-
taamme kuuluvat kaksi lähihoitajaa tai muun vastaavan koulutuksen saanutta henkilöä, kaksi sihteeriä sekä 
neljä laitoshuoltajaa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös fysioterapeuttien, puheterapeutin, sydänhoitajan sekä 
päivystävän psykiatrisen hoitajan kanssa.
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Kuva: Jouko Keto
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12.  Yhteenveto valtuustokausista
        2017–2021
Tarkastuslautakunta referoi alla tiettyjä keskeisiä 
strategisia menestys- ja riskitekijöitä arviointiker-
tomuksistaan vuosilta 2017–2020 ja laatii lyhyen 

ennusteen myös liikennevaloväreinä uudelle hyvin-
vointikuntayhtymälle vuosiksi 2021–2025 nykytilan-
teen ja VKS 2025 -ohjelman pohjalta:

2017

2018

2019

2020

VISIO 
VUO-
SIKSI  
2021–
2025

Vuoden 2017 kokonaistulos oli erittäin 
hyvä ja VKS:n kokonaistaloudellisen kil-
pailukyvyn paraneminen suunniteltua 
maakunta- ja soteuudistusta odotelles-
sa oli selkeästi yksi keskussairaaloiden 
parhaista.

Maan sairaanhoitopiirien välisen oh-
jausprosessien komparatiivisen vertai-
lun jälkeen tarkastuslautakunta totesi, 
että asetetut toimintaa ja taloutta 
koskevat tavoitteet ovat laadukkaita ja 
että pyritään jatkuvasti etsimään paran-
nuksia ympäristöanalyysien kautta.
Potilastyytyväisyys ja hoidon laatu 
ovat erinomaiset (koskee vuosia 
2017–2020).
Kariutunut sote- ja maakuntauudistus 
eteni alueellisena hoitouudistuksena.

Vuosi 2019 oli menestyksekäs Vshp:l-
le: laajan päivystyksen saaminen, 
H-talon rakentaminen aloitettiin, VKS 
2025 -strategia päivitettiin ja palve-
luintegrointi Pohjanmaalla aloitettiin 
konkreettisesti.
Toiminnan operatiivinen seuranta on 
parantunut vuoden 2019 aikana. Hal-
litus saa kuukausittain tiiviin toiminta-
katsauksen.

Piirin operatiivinen johto on laadulli-
sesti toimivan kriisijohtajuuden kautta 
hoitanut hyvin VKS-toiminnan ylläpitä-
misen koronapandemian aikana.
Olemassa olevien kansallisten vertai-
lumittareiden perusteella sairaanhoi-
topiiri on ollut kansallinen edelläkävijä 
hoidon vaikuttavuudessa/laadussa ja 
potilasturvallisuudessa. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen tule-
vaisuus näyttää valoisalta vallitsevasta 
koronapandemia-ajasta huolimatta. So-
siaali- ja terveydenhuollon integrointi 
suuntaa pitkällä aikajänteellä resurssit 
optimaalisesti ja ennaltaehkäisevät 
panostukset vahvistavat aluettamme, 
jolla on maan tervein väestö.

Sisäiseen tarkastukseen on taattava 
riittävät resurssit. Tämä on erityisen 
tärkeää sen jälkeen, kun on tapah-
tunut suuri sukupolvenvaihdos 
operatiivisessa johdossa.
Tavoite myydä vanhat kiinteistöt on 
ollut vaikea / prosessit pitkittyneitä. 
On syytä kehittää mittari, joka mit-
taa kiinteistöpolitiikan vuotuista/
pitkäjänteistä vaikuttavuutta.

Uuden VKS 2025 -tavoitetaulun 
seuranta ansaitsee erillisen jatkuvan 
arvioinnin tilinpäätöksessä. 
Digitalisaatio tulee nopeasti työstää 
konkreettisiksi toteuttamistavoit-
teiksi.
Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 
tulisi yhdistää konkreettiseksi osaksi 
strategista ja vuotuista talousarvi-
oprosessia.

Tavoite toteuttaa etävastaanotto 10 
poliklinikalla toteutui 70-prosent-
tisesti.

Koronapandemia on edistänyt digi-
taalista asiakasohjausta, mutta suuri 
läpimurto näyttää odottavan hyvin-
vointikuntayhtymän syntymistä ja 
uutta yhteistä IT-järjestelmää²²  .
Erva-yhteistyö ei valitettavasti ole 
täyttänyt odotuksia muuta kuin 
lääkäriopiskelijoiden osalta.

Psykiatrian lääkäriresursseja koske-
va kriisitilanne on ollut jatkuvasti 
akuutti ongelma, jonka media ja 
THL ovat nostaneet esiin.
Korjatakseen psykiatrian kehittä-
mistä ja lääkäreiden rekrytointia 
koskevan tilanteen ennen muuttoa 
Hietalahteen on Vshp palkannut nyt 
kokeneen asiantuntijakonsultin.

Lautakunta suhtautui kriittisesti toimintaa 
koskevien tavoitteiden tavoitetason asteittai-
seen laskemiseen, koska aikaisempina vuosina 
ei ollut saavutettu tavoitetasoa. ”Riman lasku” 
toteutettiin jopa niin, että tavoitteet ”merkittiin 
tiedoksi”. Tavoitevertailulta ilman tavoitetasoa/
mitattavuutta puuttuu substanssi. Tilanne on 
nyt vuonna 2021 paljon parempi. 

Lautakunta peräänkuulutti konkreettista toi-
mintasuunnitelmaa osaksi VKS 2025 -ohjelmaa 
ostopalvelumenojen kasvun estämiseksi. Suu-
ren riskin ja uhkakuvan muodostaa ostopalve-
lujen yleinen kasvu, varsinkin piirin pohjoisilla 
alueilla.
Tarkastuslautakunta odottaa, että siihen 
mennessä kun psykiatria muuttaa Hietalah-
teen 2022, laaditaan suunnitelma vuonna 
2018 visioitujen pakollisten uudistamistoimien 
toteuttamiseksi.

Psykiatrian akuutti lääkäripula on jatkunut 
vuosikausia. 
Järjestelmällisen prosessikehityksen sijaan on 
jouduttu jatkuvasti tarttumaan hätäratkaisui-
hin. 
Akuuttihoidon kaaos vuodenvaihteessa 
2019–2020 oli monen tekijän summa, mutta 
valaisee poikkeuksellisten tilanteiden ennak-
kosuunnittelun tärkeyttä.

Tavaramerkkityö eli sairaalan palvelujen 
aktiivinen markkinointi asiakkaille voisi olla 
paljon aktiivisempaa.  Toki täytyy huomioida 
koronapandemian poikkeukselliset vaikutuk-
set ja vaativa hyvinvointialuevalmistelu.
Kuntoutuksen kasvava ehkäisevä merkitys 
sairaanhoidolle on VKS:ssa hyödynnetty täysin. 
Kuntoutuksen palvelualueella ei ole ollut 
resursseja taata kuntoutusketjuja Vshp:ssä. Uu-
della hyvinvointialueella kuntoutustoimintaa 
pitää vahvistaa voimakkaasti.

Keskeiset riskit (ja mahdollisuudet) tulevaisuu-
dessa:
-rekrytointipolitiikka                   
-valtakunnallinen kilpailukyky
-keskittämisasetus
-yhteistyö/logistiikka ja resurssien harmoni-
sointi hyvinvointialueella/erva-alueella
-digitalisaatio/etätyön optimointi suhteessa 
tuotantotiloihin 

²² Vertaa siihen, että vuonna 2019 oli sitovana tavoitteena, että ”e-palvelujen määrä on kasvanut 20 prosentilla”.  Katso nykyiset sähköiset palvelut www-si-
vuilta, Päivitetty tietojen 21.10 2019 mukaan: https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/sahkoinen-asiointi2/sahkoinen-asiointi/
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Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta 
on ollut tarkastuslautakunnan erikoistarkkailus-
sa vuodesta 2009, jolloin Vshp:ssä paljastui laaja 

Talouden, talousarviovarojen käytön/seurannan, 
hankintojen valvonta on kunnossa. 

Operatiivinen johto raportoi sitovien tavoitteiden 
seurannasta säännöllisesti/kuukausittain hallituk-
selle. 

Laatuseuranta, joka on läheisessä yhteydessä 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kanssa, toimii 
erinomaisesti Vshp:ssa. Se voidaan hyvin todentaa 
vuosittaisten laaturaporttien ja SHQS-auditointira-
porttien pohjalta.

Omistajaohjauksen periaatteita, seurantaa ja 
yhteyttä in house -yhtiöiden ja Vaasan kaupungin 
konsernihallinnon kanssa selkiytettiin vuonna 2020.

Keväällä 2021 perustetaan sisäinen tarkastajan virka 
uudelle Pohjanmaan hyvinvointialueelle. 
.

Tilintarkastajat ovat huomauttaneet, että nykyisessä taloudelli-
sesti laaja-alaisessa Vshp-toiminnassa / tulevassa laajenevassa 
hyvinvointikuntayhtymässä tulisi vuosittain vahvistaa tilivelvol-
liset viranhaltijat. On tärkeää, että tilivelvolliset ovat selkeästi 
tietoisia omista vastuualueistaan ja raportointivelvollisuuksis-
taan. 

Sisäisen valvonnan raportointiketju vastuu- ja tulosalueilta 
ontuu vielä nykyisin. Tilinpäätöksessä ei ole konkreettisesti 
dokumentoitua raportointia vuoden aikana suoritetuista 
valvontatoimista tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi ja 
olennaisten riskien eliminoimiseksi. 

Potilasturvallisuuden turvaamisen riskienhallinta, riskiana-
lyysit uuden toiminnan / toiminnan muutosten yhteydessä ja 
teknisen infrastruktuurin varmistaminen sekä vakuutusten otto 
merkittäviä riskejä vastaan on esimerkillisesti rakennettu.  Sen 
sijaan dokumentoitu riskienhallinta kokonaisvaltaisesti ja koko 
Vshp:ä käsittävistä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä on 
heikko/näkymätön.

Tilinpäätös 2020 ei sisällä analyysiä – mitattavaa tavoitetoteu-
matasoa jatkuvasti kasvavien tukipalvelujen ulkoistusten vaik-
utuksista sairaanhoitopiirille. Hallituksen tehtävä on selvittää 
toimintakertomuksessa, miten omistajaohjaus on järjestetty, 
mitä puutteita on ilmennyt ja miten ohjaus tullaan järjestämään 
kuluvan suunnitelmakauden aikana. Omistajaohjauksen toim-
intakertomus 2020 ei sisällä raportointia osakkuusyhtiöiden (16 
kappaletta) vaikuttavuudesta ja hyödyistä Vshp:lle, ainoastaan 
yhtiöiden taloudelliset kokonaistulokset. 

13. Sisäisen valvonnan järjestäminen,
       painopisteenä riskienhallinnan 
       rakenne

kavallusvyyhti. Monet aktiiviset yritykset parantaa 
tilannetta vuosien varrella ovat tuottaneet seuraa-
vat positiiviset ja negatiiviset tulokset:

Tilinpäätösraportin pohjalta lautakunta toistaa 
kuitenkin näkemyksensä sisäisen valvonnan 
kypsyysasteesta, se on edelleen määrämuotoinen, 
kuten lautakunta 2018 arvioi. Perussyy arvioon on 
edelleen suoritettujen sisäisten tarkastusten puut-

teellinen dokumentointi sekä se, että tilivelvollisten 
käsitys sisäisen valvonnan mekanismeista vaihtelee 
suuresti. Sisäistä koulutusta aiheesta suositellaan 
lämpimästi.

EPÄLUOTETTAVA
Ennakoimaton ympä-
ristö, jossa valvontaa 
ei ole tai se ei toimi

VAPAAMUOTOINEN
Valvontaa on, mutta se toimii 
satunnaisesti eikä sitä ole 
formalisoitu. Suuresti henki-
lösidonnainen.

MÄÄRÄMUOTOINEN
Valvonta on suunniteltua 
ja dokumentoitua Vshp:n 
eri osissa, mutta yhtenäistä 
kokonaiskuvaa on mahdo-
tonta saada.

SYSTEMAATTINEN
Sisäinen valvonta on 
suunniteltu ja doku-
mentoitu järjestelmäl-
lisesti yli organisaatio- 
ja yksikkörajojen.

VALVOTTU
Valvontavaatimusten mu-
kainen jatkuva seuranta. 
Ohjaaville toimielimille 
raportoidaan saannöllisin 
väliajoin. Johto seuraa 
puutteita.
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14. Tilintarkastajien tilinpäätös-
       huomiot ja ulkoisen tarkastuksen
       tulevat haasteet
Lautakunta on tutustunut ulkoisen tarkastajan lop-
puraporttiin ja antaa edelleen valtuustolle tiedoksi 
seuraavat yleiset tarkastushavainnot:

- Piirin tilivelvollisia toimielimiä ja viranhaltijoita ei 
ole vahvistettu kuntalain 125. §:n mukaisesti. Tietoa 
ei löydy hallintosäännöstä, talousarviosta eikä tilin-
päätöksestä.

LAUTAKUNNAN SUOSITUS: Tilivelvolliset toimielimet 
ja viranhaltijat on vahvistettava vuosittain, vaikka 
kuntalaki ei siihen velvoittakaan. Tämä on erittäin 
perusteltua jatkossa, sillä uusi hyvinvointikuntayhty-
mä tuo mukanaan yhä suuremmat, toiminnallisesti 
ja taloudellisesti monisyiset vastuualueet. Vastuussa 
olevien tilivelvollisten toimielinten ja viranhalti-
joiden on saatava kirjattua tietoa oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan.

- Uuden laajan hyvinvointikuntayhtymän toiminta 
kattaa koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalan. Myös 
uuden kuntayhtymän valtuuston alaisuudessa 

toimii tarkastuslautakunta, jonka tehtävänä on 
koordinoida ulkoista tarkastusta. Toiminta on niin 
laaja-alaista, että lautakunta tarvitsee asiantuntevaa 
valmisteluapua pystyäkseen arvioimaan uuden 
laajan kuntayhtymän toimintaa pitkän yhdenmu-
kaistamiskauden aikana. Valtion rahoitus ja valvonta 
merkitsee sitä, että kuntayhtymän on tuotettava ja 
arvioitava ohjaus- ja tulostietoa, joka painottuu yhä 
enemmän valtakunnalliselle tasolle. 

LAUTAKUNNAN SUOSITUS: Uuden hyvinvointikun-
tayhtymän on turvattava riittävät valmisteluresurssit 
ja jatkuvuus tarkastuslautakunnalle / ulkoiselle 
tarkastukselle myös jatkossa. Arviointitehtävän 
merkitys kasvaa selvästi muun muassa siksi, että 
kuntayhtymältä vaaditaan laajaa kansallisesti ver-
tailukelpoista ja objektiivista toiminnan seurantaa. 
Tämä on luonnollinen osa tulevaa valtiollista val-
vontaa ja kamppailua yhdenvertaisista alueellisista 
resursseista. 
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15. Loppuarvio ja allekirjoitukset

Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta katsoo, että 
kuntayhtymän valtuuston vuodeksi 2020 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu 
kohtalaisen hyvin, erityisesti covid-19-pandemian vaikutukset huomioiden. 
Lautakunta antaa tunnustusta erityisesti intensiivisestä ja tehokkaasta valmistelutyöstä Pohjanmaan hyvin-
vointialueen aikaansaamiseksi. 

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 121 §:n mukaisena arviona valtuuston asetta-
mien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2020. 

Vaasassa 22. huhtikuuta 2021 

Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta 

Carl-Wilhelm Stenman

Rune Rönn

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja
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16. LIITE 1.
Kansallinen toiminta-, tuottavuus- ja sairastavuusvertailu

”Avainluvut on tarkoitettu vertailujen ja analyysien tueksi oman toiminnan kehittämisessä. Ne tarjoavat myös 
tietoa päätösten ja paikallisten priorisointien tueksi niin, että vaikuttavuutta voidaan parantaa”²⁶. 

Alla olevissa taulukoissa olevat tiedot voivan vaihdella sairaanhoitopiirien välillä paljon. Covid-19-pandemian 
aiheuttamat lisäkustannukset, sisäiset ja ulkoiset organisaatiomuutokset tai toiminnan siirrot vastuuyksiköis-
sä voivat johtaa suuriin muutoksiin ja poikkeamiin yksittäisten sairaanhoitopiirien toiminnassa, kun lukuja 
verrataan edellisvuoden lukuihin.

VKS:n johdon tiivis yhteenveto vuodesta 2020 (sisältyy raporttiin Sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2020 / 
johdon arvioita, katso lähdeviite alla) on kirjoitettu näin:

”Koronatestit selittävät suuren osan yhteispäivystyksen kohonneista kävijämääristä. Avohoidon osalta vältettiin 
paljon peruutuksia hoitamalla yli 70-vuotiaita mahdollisimman paljon etävastaanotoilla. Jo loppukeväästä 
päästiin lähes normaalitoimintaan tehokkaiden suojautumiskäytäntöjen ansiosta (esimerkiksi terveydentilan 
check-lista asiakkaille ja henkilökunnalle). Koko vuoden osalta avohoitokäynnit jopa lisääntyivät. Odotusaikojen 
mediaani, joka nousi rajusti keväällä, oli palannut takaisin keskimääräiseksi syksyllä. Keväällä leikkaustoiminta 
supistui epidemian alkuvaiheessa noudatettaessa suositusta yli 70-vuotiaiden kiireettömien hoitojen siirtämisestä 
eteenpäin. Merkittävästi tämä näkyi tekonivelkirurgiassa, missä ei loppuvuonna kyetty kirimään edellisvuosien 
tasolle. Pääsääntöisesti vuositasolla leikkaukset pysyttelivät lähellä edellisvuoden tasoa. Covid-19-pandemiaan 
hankitut suojavarusteet näkyvät lisäyksenä toimintakuluissa, niin kuin valtiolta saatu tuki näkyy tuloissa. Henki-
löstömenot ovat vähentyneet vuoteen 2019 verrattuna, koska laboratoriotoiminta on ulkoistettu 1.3.2020. Hen-
kilöstömenojen säästö on käytetty lääkäripalveluiden ostoihin. Sairaansijat eivät sisällä teho- ja valvontaosaston 
vuodepaikkoja, joita on 14.” 

Lautakunta esittää alla tavanomaiseen tapaansa uusia kansallisia vertailutietoja sairaanhoitopiirien keskeisis-
tä tuotantoluvuista koko maassa vuonna 2020 ²⁷  sekä tietoa muun muassa tärkeästä tuottavuuskehitykses-
tä. Keskeisten erojen ja syiden kokonaisanalyysin on oltava osa strategista väliarviointia, jonka valtuusto ja 
hallitus vuosittain käsittelevät.

Hoitojaksot vähenivät 7,8 % vuoteen 2019 verrattuna, ja synnytysten väheneminen oli erva-alueella pienintä 
( 1 %). Hoitojaksojen ja leikkausten vähenemisestä huolimatta palveluita käyttäneiden osuus kasvoi 5,1 % 
muun muassa etäpalveluiden ansiosta.

²⁶ Sveriges kommuner och landsting 2021, ks. lähemmin https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/effektivitetochproduktivi-
tet.33789.html

²⁷   Katso lähemmin: Mari Sjöholm ”SAIRAANHOITOPIIRIEN TAMMI-JOULUKUU 2020 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta” htt-
ps://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tilastot-ja-erillisselvitykset#Sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosi-
katsaukset-ajalta-2020–2015
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Alla on leikkauksista yhteenveto, jossa näkyy selvästi covid-19-pandemian vaikutus. Lisäksi voidaan todeta, 
että päiväkirugisten leikkausten osuus kaikista elektiivisistä leikkauksista oli suurin VKS:lla yhdessä Keski-Suo-
men keskussairaalan kanssa. 
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Alla toimintatuotot ja -kulut maamme muihin piireihin verrattuna. Erot Vshp:n ja maan keskiarvon välillä eivät 
ole kovin suuria, ja rakenteellisilla muutoksilla/ulkoistamisella on ollut  vaikutusta esimerkiksi henkilöstöku-
luihin.

Seuraavissa taulukoissa valaistaan perusteellisemmin sairaanhoitopiirien laatuindikaattoreita uusimman 
saatavilla olevan tiedon pohjalta (lähde: THL:n Sotka-tietokanta):
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17. LIITE 2.

VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VSHP:SSÄ SEKÄ LAU-
TAKUNNAN SEURANTA NYKYTILANTEESTA JA SUOSITUSTEN ETENEMISESTÄ 
(VÄRIT: VIHREÄ = OK    , KELTAINEN =VÄLITILA, MENOSSA PAREMPAAN/HUO-
NOMPAAN    , PUNAINEN = EI HYVÄ, PARANNETTAVAA    )

Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin Vshp:n hallituksessa § 126/28.9.2020, ja hallitus vastasi niihin alla 
olevan vastaustekstin mukaisesti.  Todettakoon, että hallitus antoi vastauksen lautakunnan kaikkiin komment-
teihin. Kommentit = joko tarkastuslautakunnan tekstivastaus ja/tai väri, joka kertoo kehityksestä kaudella 
2017–2020.

1) Vuosi 2019 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: keskussairaalasta tuli laajan 
päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025  - strategia päivitettiin ja palveluiden integroimi-
nen Pohjanmaalla käynnistyi. 
Hallituksen vastaus: Pitkäjänteinen, systemaattinen työ on kantanut tulosta ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
KOMMENTTI: 

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. 
Hallituksen vastaus: Tämä on selkeyttänyt johtamista ja seurantaa ja lisäksi niiden halutaan pysyvän nyt pi-
dempään samoina, jotta mitattavuus olisi pidemmällä ajalla paremmin seurattavissa. 
KOMMENTTI: Vakiintuneet mittarit osoittavat, miten toiminta on ajan kuluessa kehittynyt ja mielellään myös 
sen, miten se on kehittynyt suhteessa toisiin vertailukelpoisiin organisaatioihin. Kauden 2017–2020 aikana 
mittareita ja seurantaa on päivitetty miltei alinomaa VKS 2025  ohjelman pohjalta. Vastaisuudessa samankal-
taista jatkuvaa päivittämistä tapahtuu Pohjanmaan hyvinvointialueella. 

3) Synkkiä pilviä ja riskejä syntyi viime vuonna muista sairaanhoitopiireistä ostettujen palveluiden kasvusta 
sekä siihen liittyvästä lääkäripulasta, lähinnä psykiatriassa ja radiologiassa. Lautakunta kysyykin, eikö myös 
lääkäriresurssien parantaminen muodosta sitovaa tavoitetta, kuten sitova tavoite siitä, ettei hoito muissa 
laitoksissa kasva. 
Hallituksen vastaus: Lääkäriresurssin parantaminen on keskeinen tavoite, niin rekrytoinnin kuin oman työvoi-
man sitouttamisen kautta. Sitovaksi tavoitteeksi sitä ei liene syytä määritellä, koska omat mahdollisuutemme 
vaikuttaa ovat kuitenkin rajalliset mm. valtakunnallisesta pulatilanteesta johtuen nimenomaan yllä mainittu-
jen erikoisalojen osalta. Lääkäritilannetta voidaan korjata ostopalveluilla, mutta sitova tavoite voisi olla virka-
lääkäritilanteen parantaminen, joka on keskeistä kustannusten hillitsemiseksi. Sitova tavoite voisi näin ollen 
olla virkalääkäritilanteen parantaminen. 
KOMMENTTI: 

4) Akuutti lääkäripula psykiatrian erikoisalalla on jatkunut vuosien ajan. Keskeisen suuren haasteen muodos-
taa 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 palvelualue ei ole muiden palvelualueiden tapaan asettanut tavoitteita ja mitta-
reita esimerkiksi rekrytoinnille tai resurssien tasapainolle. 
Hallituksen vastaus: Paras tapa saada jatkossa erikoislääkäreitä on oma koulutus, johon tulee panostaa. Valta-
osa täällä toimivista erikoislääkäreistä on aikanaan suorittanut keskussairaalaerikoistumisvaiheen täällä ja pa-
lannut yliopistojakson jälkeen takaisin. Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointitilanne on ollut viime vuosina hyvä 
ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen selvityksissä Vaasan keskussairaala on ollut aivan kärkipäässä koulutettavien 
tyytyväisyydessä. Valitettavasti vain joka kymmenes palaa aikanaan Vaasaan. Toivomme, että koulutusuudis-
tukseen kautta erikoistumisen polku voitaisiin muuttaa siten, että yliopistovaihe tulisi aiemmassa vaiheessa, 
jolloin erikoistumisen loppuvaihe voitaisiin suorittaa keskussairaalassa ja täten sitouttaa lääkäreitä tänne. 
KOMMENTTI: 
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5) Valtuusto ei ole vuonna 2019 pitämänsä neljän kokouksen aikana saanut erityistä tietoa siitä, miten val-
tuustoa sitovien tavoitteiden toteutuminen on edennyt. Valtuuston mahdollisuutta aktiivisen tavoitejohtami-
seen on siten kavennettu. Vuoden 2019 välitilinpäätösraportit eivät sisältäneet kirjattua raportointia sitovien 
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta valtuusto-  tai hallitustasolla Miten nämä vastuulliset toimielimet 
siis pystyisivät vaikuttamaan aktiivisesti tavoitejohtamiseen kuluvan vuoden aikana? 
Hallituksen vastaus: Olemme ottaneet uuden käytännön, jossa hallitus saa jokaisessa kokouksessa kattavan 
tilannekatsauksen, jossa käsitellään säännöllisesti sekä mittareita että suuria asioita, jotka vaikuttavat piirin 
toimintaan ja strategian toteutumiseen. Samaa tietoa annamme valtuustolle, ryhmätapaamisessa ennen ko-
kousta. Lisäksi olemme uusien mittareiden myötä vielä systemaattisemmin lähteneet raportoimaan tuloksista 
kolmesti vuodessa, jolloin seuranta on helpompaa. 
KOMMENTTI: Käytäntöjä on parannettu.

6) Lautakunta suosittelee, että valtuusto käsittelee joka vuosi erikseen ja seikkaperäisesti strategista johta-
misprosessia ja talousarviovuoden sitovia tavoitteita ja niiden toteutumista ennen kuin se hyväksyy uuden 
toiminta- ja taloussuunnitelman. 
Hallituksen vastaus: Huomioimme tämän palautteen ja järjestämme valtuustolle paremmin mahdollisuuden 
käsitellä ja kommentoida toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä. 
KOMMENTTI: Käytäntöä on parannettu.

7) Hallitus raportoi marraskuussa 2019 vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen, että ostopalveluiden kas-
vun hillitsemiseksi on ryhdytty mittaviin kehittämistoimiin. Kasvusuuntaus on taittunut muiden sairaaloihin 
osalta, mutta kasvanut edelleen yliopistosairaaloiden osalta. Ostopalvelut ylittyivät yhteensä 12,3 miljoonalla 
eurolla. 
Hallituksen vastaus: Yliopistosairaaloista ostettavien palveluiden kasvu johtuu suureksi osaksi keskittämis-
asetuksesta. Kustannuksiin ei pysty suoraan vaikuttamaan, mutta työtä tehdään sen eteen, että keskussai-
raalatasolla voidaan tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka tällä hetkellä tehdään yliopistosairaaloissa. Olemme 
kuitenkin tehneet paljon työtä muista keskussairaaloista ostettavien palveluiden määrän vähentämiseksi, ja 
monia asioita on vireillä tehtyjen strategisten päätösten mukaisesti. Pyrimme myös lisäämään luottamusta 
hoidon hyvään laatuun, jotta asiakkaat valitsevat oman piirin palvelut laadun perusteella. Lisäksi pyrimme 
mahdollistamaan sen, ettei potilaan tarvitse aina tulla Vaasaan, vaan hän voi saada hoidon esimerkiksi etävas-
taanotolla tai oman alueen terveyskeskuksessa. Näin pitkät etäisyydet eivät vaikuta siihen, että potilas valit-
see toisen piirin hoitoaan varten. Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut olivat vuonna 2019 noin seitsemän 
miljoonaa euroa talousarviota suuremmat, ja tästä summasta 6,5 miljoonaa euroa muodostui yliopistosairaa-
loiden antamasta hoidosta ja loput Pietarsaaren sairaalan lisääntyneestä käytöstä. Ostopalvelut kokonaisuu-
dessaan ylittyivät yhteensä 11,8 miljoonalla eurolla. 
KOMMENTTI: Ostopalveluiden kasvu on taittunut vuonna 2020. 

8) Ravitsemis-, puhdistus- ja kuljetuspalveluiden sekä eräiden taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelui-
den ulkoistaminen tuli viime vuonna kalliimmaksi kuin aiempi itse järjestetty toiminta. Mikä on hallituksen ja 
omistajaohjausjaoston resepti tämän asian hoitamiseksi sekä muiden ulkoistettujen toimintojen seuraami-
seksi? 
Hallituksen vastaus: Valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 13 hyväksynyt sairaanhoitopiirin omistaja-
ohjauksen periaatteet ja hallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 95 hyväksynyt omistajaohjauksen ohjeen. 
Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeen avulla on tarkoitus ottaa vahvempi ote sairaanhoitopiirin omista-
jaohjauksesta. Omistajaohjausjaosto on puolestaan ottanut kokoustensa vakiopykäliksi mm. Mico Botnian ja 
Teese Botnian tilannekatsauksen. Omistajaohjausjaosto tulee asettamaan molemmille yhtiöille ensi vuodeksi 
sekä laadulliset että määrälliset tavoitteet, joiden avulla pyritään vaikuttamaan myös kustannustasoon. 
KOMMENTTI: Omistajaohjauksen rooli, merkitys ja seurantatarve tulee kasvamaan uudella hyvinvointialueel-
la.

9) Eräillä erikoisaloilla on paljon peruttuja käyntejä ja sellaisia käyntejä, että asiakkaat jäävät tulematta ilmoit-
tamatta siitä. Ne kuormittavat jo entisestään tiukoilla olevia resursseja. On kehitettävä tavoitteellisia tukipro-
jekteja kaikenlaisen tyhjäkäynnin poistamiseksi. 
Hallituksen vastaus: Asiakkaalle lähetettävässä kutsukirjeessä muistutetaan ajan perumisen tärkeydestä. 
Kaksi päivää ennen vastaanottoaikaa asiakas saa tekstiviestimuistutuksen. Peruttuja aikoja tarjotaan toiselle 
asiakkaalle joko lähettämällä kirje tai soittamalla. Kevään korona-aikana on normaalin vastaanottotoimin-
nan tilalle tullut etäkontakti video- tai puhelinyhteydellä. Tämä toimintatapa tulee varmasti laajenemaan ja 
jäämään pysyväiseksi monella erikoisalalla. Hyväksi peruttujen aikojen vähentäjäksi on osoittautunut myös 
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pilottikäytössä ollut sähköinen interaktiivinen hoitopolku, jossa kaikki vaiheet ja informaatio ovat koko ajan 
tarjolla. Toimintaa ollaan laajentamassa uusille erikoisaloille. Järjestelmä on myös selvästi vähentänyt henki-
löstön työkuormitusta, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. 
KOMMENTTI: 

10) Lautakunta katsoo, että kysymys, joka koskee yksittäisten potilaiden suhteellisen suurta hoitopalveluiden 
käyttöä, on selvitettävä ja mahdolliset aukot hoitoketjuissa minimoitava. 
Hallituksen vastaus: Päivystyksessä arkipäivisin toimivan Case Managerin tehtävänä on löytää ne potilaat, 
jotka käyttävät paljon palveluja tai joilla on riski ajautua palvelujen suurkuluttajaksi. Hän arvioi potilaiden ter-
veyttä, hoitopalveluiden tarvetta, kokoaa tarvittaessa moniammatillisen tiimin potilaan ympärille sekä tukee 
potilasta ja seuraa hoidon toteutumista. Case manager palvelee koko sairaalaa ja toimii läheisessä yhteis-
työssä sairaanhoitopiirin alueen perusterveyden ja sosiaalihuollon sekä kolmannen sektorin kanssa. Keväällä 
aloitti toinen case manager, joka kehittää kipupotilaiden palvelutarvetta. Päivystyksessä on nykyään myös 
oma sosiaalityöntekijä, joka omalta osaltaan selvittää usein melko sosiaalisista syistä päivystykseen ajautunei-
den potilaiden tilannetta ja tarpeita. 
KOMMENTTI: Tätä asiaa koskevat tilastotiedot vuodelta 2018 ovat huomattavasti 
parantuneet vuonna 2019. 

11) Päivystyksen kaaos vuodenvaihteessa 2019–2020 johtui useista erillisistä seikoista, mutta osoittaa, miten 
tärkeää poikkeustilanteiden ennakoiminen on. 
Hallituksen vastaus: Toiminnan ja resurssien suunnittelu loma- ja juhlapyhien ajaksi tehdään yhteistyössä 
vastuu- ja palvelualueiden kesken mm. viikoittaisten tilannekatsauksien yhteydessä. Huolehditaan siitä, että 
rekrytointi on aktiivista koko vuoden ja loma-aikojen sekä juhlapyhien aikainen rekrytointi aloitetaan riittä-
vän aikaisessa vaiheessa. Työehtosopimus antaa nyt mahdollisuuden neljän viikon työvuorolistaan hoito-
henkilöstön osalta, mikä helpottaa ylimääräisten vapaiden sijoittamista aikaisempaan kolmen viikon listaan 
verrattuna. Hyvinvointikuntayhtymän käynnistymisen myötä alueellinen toiminnan suunnittelu ja resursointi 
tehdään yhdessä ja näin turvataan asiakkaalle toiminnan joustavuus ja kitkattomuus. 
KOMMENTTI: 

Pitkiin juhlapyhiin ja lomiin varaudutaan myös elektiivistä toimintaa vähentämällä. Loma-aikoina kunnat 
vähentävät toimintaa, joka puolestaan aiheuttaa painetta niin päivystykseen kuin osastoille, kun jatkohoi-
toa tarvitsevat potilaat eivät pääse eteenpäin kotikuntiin. Lääkäreillä on käytössä ruuhkanpurkuhälytys, kun 
odotusaika nousee kiireettömämmillä potilailla yli kolmen tunnin. Hoitajapuolella lisätyövoimaa kutsutaan 
tarvittaessa massatekstiviestihälytysten avulla. Molemmat toimintamallit ovat toimineet. Uudessa kuntayhty-
mässä voitaneen jatkossa paremmin suunnitella yhdessä loma-aikojen toiminnan porrastus. 
KOMMENTTI: 

12) Laaduntunnustus menee uudelle potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskukselle. Pitkäaikainen 
järjestelmällinen kehitystyö todentaa sairaalan asiakaslähtöisyyden, jossa turvallisuus on hoidon lähtökohta. 
Hallituksen vastaus: Saamme jatkaa systemaattista potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä nyt 
myös kansallisella näkökulmalla. 
KOMMENTTI: 

13) Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei raportoida riskienhallinnasta eikä siitä, miten sisäinen valvonta on käy-
tännössä järjestetty eikä siinä myöskään analysoida todennäköistä tulevaa talouskehitystä. Todetaan kuiten-
kin, että tietoisuus talouden ohjaamisesta ja toiminnan riskialueista on operatiivisella johdolla hyvä, mutta 
dokumentointi on puutteellista. Hallituksen vastaus: Sairaanhoitopiirin johtaja on 23.9.2019 § 46 asettanut 
riskienhallinnan työryhmän viemään riskienhallinnan työtä eteenpäin. Työryhmä on keskittynyt ensimmäisen 
vuoden aikana pääasiassa hoitoon liittyviin riskeihin, mutta tulee laajentamaan työtä myös tukipalveluihin 
liittyviin riskeihin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työn kehittämiseksi hallitus on kokouksessaan 
17.8.2020 § x hyväksynyt sairaanhoitopiirin uuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Lisäksi 
kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt ohjetta tarkentavan käytännön ohjeen. Todettakoon kuitenkin, 
että valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 11 käsitellyt ja hyväksynyt lisäyksen Vaasan sairaanhoitopiirin 
tilinpäätökseen 2019. Lisäyksessä on arvioitu mm. koronapandemian taloudellisia vaikutuksia toimintaan 
vuonna 2020. 
KOMMENTTI: 
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14) Lasten palvelualueella käytettävää analyyttistä mallia toimintaympäristön ja toiminnan riskien arvioinnis-
ta voitaisiin hyödyntää koko piirin riskikartoituksessa vuosittaisen talousarvion laadinnan ja sisäisen valvon-
nan järjestämisen yhteydessä. 
Hallituksen vastaus: Hyödynnämme mallia. 
KOMMENTTI: 

15) Oman toiminnan sitovat määrärahat ylittävät valtuuston asettaman tason 2 253 456,32 eurolla. Kuntalain 
mukaan talousarviota ei saa ylittää ilman valtuuston myöntämää määrärahaa. 
Hallituksen vastaus: Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu säännöllisesti vain kaksi kertaa vuodessa, minkä 
vuoksi mahdolliseen ylitykseen liittyvien talousarviomuutosten tekeminen on haastavaa. Lisäksi kasvua 
rahoittamaan vaaditaan vastaava nousu tuotoissa, joka Vaasan sairaanhoitopiirin tilanteessa tarkoittaisi 
suurempia kuntaosuuksia. Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen hintojen muuttamisesta ainoastaan 
silloin, kun jo varhaisessa vaiheessa on nähty, että talousarvion mukaisiin kuntaosuuksiin pääseminen on 
mahdotonta. Määrärahojen korottamisen anomista ei kuitenkaan nähdä kestävänä ratkaisuna kuntalasku-
tuksen kasvamisen vuoksi. Vuonna 2019 päätettiin sen sijaan yrittää hillitä kustannusnousua säästötoimin 
ja suuria säästöjä onnistuttiinkin saamaan aikaan. Kuitenkin vaikean lääkäripulan vuoksi lääkäriresursseihin 
varatut määrärahat eivät riittäneet, vaan talousarvio ylittyi. Tammikuussa 2020 saatiin lopullinen tieto poti-
lasvakuutusvastuun noususta vuonna 2019, mikä kasvatti ylitystä entisestään. Talousarvion laatiminen on 
tasapainoilua realiteettien, omistajien tahdon ja toiminnan panostamiseen olevien resurssien välillä. Hallitus 
on keskustellut toimenpiteistä jokaisen välitilinpäätöksen yhteydessä. Talousarviokuri on ensiarvoisen tärkeä 
asia niin johdolle kuin hallituksellekin, ja tavoitteena on pysyä asetetuissa kehyksissä sen sijaan, että anotaan 
lisämäärärahaa. Valtuusto hyväksyi ylitykset hyväksyessään vuoden 2019 tilinpäätöksen.
KOMMENTTI: 

16) Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan piirin operatiivinen johto on ripeässä tahdissa ja sujuvan kriisi-
johtamisen avulla hoitanut hyvin VKS:n toiminnan ylläpitämisen keväällä 2020. 
Hallituksen vastaus: Saimme hyvin nopeasti muodostettua selkeän tilannekuvan ja muokattua johtamis-
järjestelmää poikkeusoloihin. Olemme myös arvioineet, missä onnistuimme ja mitä tulee toimintatavoissa 
kehittää. 
KOMMENTTI: 

17) Lautakunnan ensisijainen tehtävä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten asiakas-, vaikut-
tavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2019 kokonaisarvioinnissa piiri saa täysin hyväksyttävän 
tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5. 
Hallituksen vastaus: Kiitämme arvokkaasta palautteesta ja jatkamme toimintamme kehittämistä.
KOMMENTTI: 
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18. LIITE 3.
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. Tarkas-
tuslautakunta voi esittää tulkintoja toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta tekemiensä yksikkö- ja kenttävie-
railujen, 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 toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella 
      tavalla
 3)  arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 
  taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää

 4)  huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

 5)  valvoa 84. §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa  
  ilmoitukset valtuustolle tiedoksi

 6)  valmistella hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin  
  ja tarkastuksen talousarvioksi.

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

 Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään 
 tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja 
 voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle 
 viranhaltijalle (tilivelvolliselle) myöntää vastuuvapaus. Jos kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on  
 hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen,   
 tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei  
 voida kohdistaa valtuustoon.

 Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta   
 asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin 
 tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat 
 aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
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Kuva 1. Vastuualueiden (palvelualueet ja 
tilivelvolliset toimielimet/viranhaltijat) 
itsearvioinnin / sisäinen valvonnan ja tar-
kastuslautakunnan arviointityön välisestä 
suhteesta (lähde: Hakulinen ym. 2005): 

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. 

Vshp:n toiminnan menestyminen edellyttää, että suoritteet tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti, tuotta-
vasti 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. Vaikutta-
vuudella tarkoitetaan palveluprosessien kykyä luoda toivottuja vaikutuksia esimerkiksi potilaan terveydenti-
laan tai kunta-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuosittaisiin ostopalveluihin. 

3. ARVIOINTITYÖN SUORITTAMINEN JA PAINOPISTEET

Arviointitoimien ensisijainen tavoite on

1) tuottaa tietoa valtuuston vahvistamien tavoitteiden toteutumisesta/toteutumisasteesta 
2) jalostaa järjestelmällisesti olennaista tietoa tukemaan valtuuston strategista ohjausta ja indikoimaan 
    mahdollisia 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 
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6. VUOSIEN 2017-2020 ARVIOINTISUUNNITELMA

²⁸ Vastuu- ja palvelualueet arvioidaan vuosittain yleisesti, mutta ne jaetaan vuosittain myös erityisiin alueisiin ja prosesseihin, jotka tarkentuvat 
kyseisessä vuosisuunnitelmassa (esim. lääketieteelliset erikoisalat).
²⁹ Samoin periaattein kuin alaviitteessä 28 kuvataan.
³⁰ Samoin periaattein kuin alaviitteessä 28 kuvataan.
³¹ Samoin periaattein kuin alaviitteessä 28 kuvataan.

muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia suunnitelmaan. Valtuuston vahvistamat vuositavoitteet 
arvioidaan erikseen joka vuosi. Jos valtuusto toivoo jonkin hankkeen ottamista arviointikohteeksi, tavoite on 
määriteltävä vuositavoitteeksi.  

4. ARVIOINTIMENETELMÄ

Arviointi tehdään monisärmäisenä arviointina, mikä merkitsee palveluiden tuottajien ja palveluiden käyttäji-
en kuulemista, mistä esimerkkinä Vshp:n luottamushenkilöt, esimiehet ja henkilöstö, asiantuntijat ja potilaat 
sekä alueen terveydenhuollon edustajat. Arviointi tehdään lähinnä haastatteluiden, yksiköihin tehtyjen vie-
railujen, molemminpuolisen dialogin ja kirjallisten kyselyiden avulla. Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia 
että määrällisiä kriteerejä.

Arviointikausien vaikuttavuuden parantamiseksi ja syventämiseksi maksimoidaan vertailumateriaalin käyttö 
sekä etukäteen että jälkikäteen (esim. kansalliset tietokannat, sairaanhoitopiirejä ja erva-alueita koskevat 
analyysit, laatuauditoinnit 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. 

²⁸

²⁹
³⁰

³¹
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSOHJELMA 2020 

Syyskausi 2020: 
     
29.9.2020       1. Piirin johdon katselmus valtakunnallisesta tilanteesta, kesän tuotanto VKS:ssa, arvioitu 
  keskeinen tavoitetoteuma vuonna 2020 per 6/2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman  
  2021–2023 valmistelun näkymät ja tavoitteet
 2. BDO Audiatorin työohjelma tilivuodeksi 2020   
 3. Tarkastuslautakunnan työ- ja kokousohjelma 2020–2021 
   -Lautakunnan syksyn 2020 kokouspäivämäärien tarkentaminen
                     
22.10.2020      1. Rakennusinvestoinnit ja tilaoptimointi 
                         2. Jatkokeskustelu BDO Audiatorin vastaavan tilintarkastajan kanssa
                         3. Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2020
 4. Sidonnaisuusrekisterin läpikäyminen
                  
26.11.2020 1. Ostopalveluiden kehittyminen 
 2. Henkilöstösaatavuus ja -tasapaino nyt ja tulevaisuudessa

15.12.2020     1. Operatiivisen vastuualueen tavoitteet ja toiminta 2020
 2. JHT-tarkastajan väliraportti 1/2020
 3. Sisäisen tarkastuksen työohjelma 2020–2021 
  

Kevätkausi 2021:

21.1.2021 1. Palvelualuekohtaiset analyysit: Kuntoutuksen, huollon ja hallinnon 
  (ICT, digitalisointi) palvelualueet
 2. Vuoden 2020 arviointikertomus – sisällysluettelo ja rakenne sisältäen koosteen kaudesta 
 3. Lautakunnan kevään 2021 kokouspäivämäärien tarkentaminen
 
22.2.2021 Tilinpäätös 2020: Kokonaisvaltainen selvitys taloudesta, tavoitteista sekä 
 vastuu- ja palvelualueiden avaintuloksista 

13.4.2021        1. Lisätietoa tilivelvollisilta vuoden 2020 tilinpäätöksen pohjalta 
 2. Arviointikertomuksen 2020 alustava käsittely   

22.4.2021        1. Arviointikertomuksen 2020 jatkokäsittely/hyväksyminen
 2. JHT-tarkastajan raportti ja tarkastuskertomuksen 2020 käsittely

13.5.2021  Mahdollinen arviointi- tai tarkastuskertomuksen jatkokäsittely    
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Vaasan sairaanhoitopiiri, tarkastuslautakunnan  

ARVIOINTIKERTOMUS 
2020   


