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Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA
2018
1. Tarkastuslautakunnan tehtävä ja kokoonpano

1. Tarkastuslautakunnan tehtävä ja
kokoonpano

Tarkastuslautakunta on valtuuston alainen lautakunta ja sen tehtävänä on raportoida
valtuustolle vuosittain olennaiset tiedot VKS 2025 -strategiaohjelmassa ja talousarviossa
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä arvioida, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla. 1 Kuntalain mukaan lautakunnan tulee arvioida talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos
sairaanhoitopiirin
taseessaalainen
on kattamatonta
alijäämää
valvoa valtuustolle
sidonnaisuuksien
Tarkastuslautakunta
on valtuuston
lautakunta ja sen
tehtävänäsekä
on raportoida
vuosittain olennaiset tiedot
VKS
2025
-strategiaohjelmassa
ja
talousarviossa
asetettujen
tavoitteiden
toteutumisesta
sekä arvioida,
onko toiminta järjestetilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle
tiedoksi.

ty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.1 Kuntalain mukaan lautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos sairaanhoitopiirin taseessa on kattamatonta alijäämää
sekä valvoa
sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista
ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle
”Erityisen
tärkeää
on arvioida
myös sitä,
ohjaavatko tavoitteet
kuntayhtymän
toimintaa
eli
tiedoksi.
onko ne asetettu oikein. Tuloksellisuuden arvioinnilla tarkoitetaan siis sekä tuloksellisuuden

kokonaisuuden kehityksen että tavoitteiden toteutumisen mittaamista ja arviointia
käytettävissä
olevin
keinoin.myös
Toiminnan
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niin, että arvioinnin tuloksia hyödynnetään tuloksellisuuden parantamisessa.”2
toteutumisen mittaamista ja arviointia käytettävissä olevin keinoin. Toiminnan tulee toteuttaa jatkuvan parantamisen periaatetta niin, että arvioinnin tuloksia hyödynnetään tuloksellisuuden parantamisessa.” 2

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitellään alla sairaanhoitopiirin toimintaan liittyviä
havaintoja ja suosituksia, joita valtuusto, hallitus ja VKS:n vastuuyksiköt voivat hyödyntää
Vuoden 2018kehittämisessä.
arviointikertomuksessa
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miten sairaanhoitopiirin toiminta on toteutunut vuonna 2018 aiempiin vuosiin ja
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”Arviointityö sekä arviointikertomusten sisältö ja muoto ovat poikenneet kunnittain ja kuntayhtymittäin toisistaan.
Jokainen tarkastuslautakunta tekee arviointityönsä omista lähtökohdistaan käsin ja itsenäisesti. Keskeistä kuitenkin
1 ”Arviointityö sekä arviointikertomusten sisältö ja muoto ovat poikenneet kunnittain ja kuntayhtymittäin toisistaan. Jokainen tarkastuslautakunta tekee
on KuntaL:n
mukaisesti arvioida nimenomaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista”. Lähde: Keskiarviointityönsä
omista lähtökohdistaan 2019.
käsin ja itsenäisesti. Keskeistä kuitenkin on KuntaL:n mukaisesti arvioida nimenomaan valtuuston asettamien
Suomen
shp:n tarkastuslautakunta
tavoitteiden toteutumista”. Lähde: Keski-Suomen shp:n tarkastuslautakunta 2019.
2
Ks. 2tarkemmin JHS 199 Liite 1. Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma.
Ks. tarkemmin JHS 199 Liite 1. Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma. https://beta.yhteinentieto.fi/sv/bilaga/-/liite/jhs-199-liite-1
https://beta.yhteinentieto.fi/sv/bilaga/-/liite/jhs-199-liite-1
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2. Arvioinnin toteuttaminen ja painopisteet

Arviointi perustuu muun muassa VKS 2025 -strategiaan, talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, tehtyihin päätöksiin, tilinpäätökseen,
raportteihin ja muuhun tarkastuslautakunnan hankkimaan informaatioon. Arvioinnin tulee koskea tavoitteita ja toimintoja, jotka
ovat tuloksen kannalta tärkeitä.

Strategian laatiminen on ollut pakollista vuodesta 2017.

Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan seurannut kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen päätöksiä ja pöytäkirjoja sekä käyttänyt arvioinnin tukena Vshp:n taloussuunnitelmaa 2018–2020, tilinpäätöstä, laatu- ja henkilöstöraportteja vuodelta 2018, VKS 2025
-strategian edistymistä, asiakaspalautteen kehittymistä, kansallisten vertailujen tuloksia, ulkoisen tilintarkastajan raportteja, saatavissa olevia auditointiraportteja ja sairaanhoitopiirien vertailuja. 3 Kokouksissaan tarkastuslautakunta on kuullut muun muassa piirin
ja sairaalan johtoryhmiä sekä tulosyksiköiden esimiehiä. Kauden 2018–2019 aikana on huomioitu erityisesti seuraavat osa-alueet:

• Katsaus maakunta- ja sote-uudistuksen tilanteeseen ja tuotantoon vuonna 2018.
• Vastaavan JHT-tilintarkastajan vaihtuminen tilivuonna 2018.
• Operatiivisen vastuualueen tavoitteet ja toiminta 2018.
• ICT-toiminta ja -tekniikka tuottavuusohjauksen ja hoitologistiikan kehittämisen yhteydessä (potilaan hoitoprosessi).
• Vuonna 2018 tapahtuneiden yhtiöittämisten arvioiminen: hallinnon ja huollon palvelualueet.
• Turvallisuustyö: HaiPro ym. kansallisessa vertailussa.
• Psykiatrian vastuualueen tilanteen seuranta: resurssitilanteen paraneminen vuodesta 2017.
• Tilintarkastuksen kilpailuttaminen vuosiksi 2019–2020.
• Palvelualuekohtaiset toiminta-analyysit: akuuttihoito, avohoito ja vuodeosastot.
• Kokonaisvaltainen selvitys taloudesta, tavoitteista ja vastuu- ja palvelualueiden avaintuloksista 2018.
• Kansallisten tilastojen 2018 ja potilastyytyväisyysmittareiden analysointi.
• Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta.

3 Nykyaikaisessa arvioinnissa huomioidaan ympäristökysymykset usein automaattisesti ja jopa sitovasti. Vshp:n ympäristöraportti valmistui valitettavasti vasta
huhtikuussa, joten sitä ei ole käsitelty tässä kertomuksessa. Vrt. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, Helsinki
2.5.2017. ”Kirjanpitolain 3a luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan lisäksi tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista
asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta.”
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3. Strategian mukaiset priorisoinnit ja
tapahtumat 2018
”Vaasan keskussairaala on edelleen laajasti päivystävä sairaala ja päivystysasetuksella ei ole ollut vaikutuksia
sairaalan toimintaan.” 4
Sairaanhoitopiiri päivitti toimintavuoden aikana VKS 2025 ohjelman tavoitteet, ja työ valtuuston vahvistamien tavoitteiden saavuttamiseksi käynnistettiin ripeässä tahdissa. Tarkastuslautakunta antaa seuraavalla sivulla yhteenvedon ja väliarvosanan kehitystyöstä
vuonna 2018 ja kommentit tavoitteiden haasteista ja toteuttamisesta jatkossa.5

Tarkastuslautakunta on hämmästynyt siitä, että vuoden 2018 tilinpäätös ei sisällä
välianalyysiä VKS 2025 ohjelmassa vuonna 2018 vahvistetuista uusista mittareista
ja tavoitetasoista. Kymmenkunta tavoitemittaria olisi voitu sisällyttää strategiseen
katsaukseen. Valtuuston vahvistamat VKS 2025 -ohjelman uudet tavoitteet ovat
tilinpäätöksessä tehtävän erillisen jatkuvan arvioinnin arvoiset.

4 VKS:n tilinpäätös 2018 s.3. Tätä kirjoitettaessa, kun sote- ja maakuntauudistus ovat juuri kaatuneet, on VKS:n mahdollisuudet laajan päivystyksen saamiseen
parantuneet merkittävästi.
5 Vshp:n valtuusto hyväksyi 19.3.2018/§ 7 VKS 2025 -ohjelman päivittämisen, joka sisälsi joukon uusia tärkeitä mittareita.

5
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Strategiset tavoitteet

Mittari

Hoitotulokset ovat todistetusti kansallista
huippuluokkaa

3 kk kuolleisuus THL:n Perfecthankkeen 3 kansantaudissa
keskimäärin

Korvatut potilasvahingot
Hyvä
laatu
ja
hyvät
kokemukset Asiakas-NPS
houkuttelevat asiakkaita sairaalaan

Käyntimäärä "Muu kunta" Exreportista:

Asiakkaiden tarpeisiin vastataan
kilpailukykyisesti ja
kustannustehokkaasti, toimintaa ja tiloja
kehittämällä

Tavoitetaso

Lautakunnan
väliarvosana (4-10)

Maamme
kahden
parhaan
päivystyssairaalan
joukossa.
LAUTAKUNNAN
TULKINTA:
vuoden 2016 tietojen mukaan 2.-3.
sijalla.
Kahden parhaan joukossa kun
verrataan korvattujen
potilasvahinkojen määrää
NPS yli 80

9 Tilastot
kansantaudeista/hoitotulokset.
Tavoitetaso: LAUTAKUNNAN
TULKINTA: vuoden 2016 tilastojen
mukaan 2.-3. sijalla
8,5 Vuoden 2018 vertailutiedot
puuttuvat, korvattujen
potilasvahinkojen määrä oli 40.

2013

+7 %

2014

0%

2015

+8 %

2016

+2 %

7 Lautakunta laskee, että
Exreportin mukaan nousua oli 1,1 %
vuonna 2018. Täsmällinen
laskentakaava kuitenkin puuttuu.
Lautakunta toteaa, että ulkokuntien
myyntituotto väheni vuodesta 2017
vuoteen 2018 4,9 % (0,4 milj.
euroa).

2017

+0,8 %

2018

Muiden
kuin
jäsenkuntalaisten
käyntimäärä kasvaa 2 % (ks. VKS
2025 > uudet mittarit)

Sairaalan episodi- ja
välisuoritetuottavuus

Vähintään keskussairaaloiden
keskitasoa
LAUTAKUNTA: ks. luku 13 alla!

Kustannussäästöt

Kustannussäästö 7,5 milj. €

Tiloja käytetään tehokkaammin samalla
Käytössä olevat tilat vähenevät x %
kun tiloja otetaan pois käytöstä
Arvostettu, hyvinvoiva, innovatiivinen,
vastuullinen ja tyytyväinen henkilöstö
suosittelee meitä työpaikkana

Kaksikielisyys antaa meille kansallisen
etulyöntiaseman ja helpottaa
pohjoismaista yhteistyötä

Henkilöstö-NPS

Työpaikkana
>80

Laatukilpailuihin osallistuvien töiden
määrä, innovatiivinen henkilöstö

2014; 5
2015; 9
2016; 5
2017; 10
2018; 15
2019; 20

asiakaspalvelua

6 Vuoden 2018 tulos kertoo
hoitopaikkana selkeästä parantamistarpeesta
Vuoden 2018 tulos oli täydellinen,
laatukilpailuun osallistui 15 työtä

Henkilöstön kielijakauma

Tasainen kielijakauma pidetään
vähintään nykyisellä tasolla

Mediaseurannassa positiiviset uutiset
kaksikielisyydestä

Enemmän myönteisiä kuin kielteisiä
uutisia

muiden

Tieteellisten artikkeleiden
kongressiposterien, kongressiesitysten
määrä yht./v

Integroidut sote-palvelut

Vaihtelee, vuonna 2018:
Etävastaanottojen määrä

8,5 Kaksikielisyys on vahva
myönteinen asiakasetu, mutta myös
rekrytointieste, erityisesti
lääkäreiden osalta

Pohjois- Vähintään xx yhteistyöhanketta
vireillä

Yhteydenotot case managereihin

Monipuolisempaa
digitalisaation avulla

7 Kustannussäästöjä on nyt
tietoisesti hillitty. H-, I- ja R-talot
purettiin, NO osittain

Parhaat
tulokset
keskimäärin Ei ajankohtainen vuonna 2018.
Kivimäki-tutkimuksessa

Taloudellista tukea
potilasturvallisuustutkimukselle
Mahdollistetaan kokonaisvaltainen
asiakaspalvelu

>50,

8 Menossa on myönteinen kiihkeä
kehitys-, integraatio- ja
laajennusvaihe, jota kuitenkin
jarruttaa pula tekijöistä, mikä
puolestaan lisää kalliiden
ostopalveluiden tarvetta.
PET-CT-laitteen hankinta parantaa
asiakasdiagnostiikkaa

Kivimäki-tutkimus

Yhteistyöhankkeet
maiden kanssa
Potilasturvallisuus tutkimuksen ja
kehityksen suunnannäyttäjänä

8,5 Laatu ok, markkinointi
parantunut, mutta vaatii
panostuksia (odotusajat, pohjoinen
alue) . NPS ok, potilastyytyväisyys
huippuluokkaa

8,5 VKS on jo kansallinen esikuva
tällä saralla. Saatujen tietojen
mukaan 4 kongressiosallistumista
Sairaanhoitopiirissä
myönnetään ja potilasturvallisuuteen 50 000
omaa tutkimusavustusta vähintään euroa
200 000 €, josta potilasturvallisuuteen 50 000 €
8 Tämä tavoite edelleen ok ottaen
VSHP-alueella on integroidut sotepäivystyksen laajuus huomioon.
palvelut
Palveluiden integrointi on aloitettu
Yhteydenotot case managereihin sote- ja maakuntauudistuksen
kaaduttua.
kasvavat 10 % vuosittain
1
CM/100 yhteydenottoa/vuosi.
Erikoissairaanhoidon
käynnit
vähenevät interventioiden jälkeen (ei
vielä tietoa kuinka paljon)
2018: 10 poliklinikalla on valmius
7 Tämä tavoite on ns. rakenteilla, se
oman etävastaanoton pitämiseen
vaatii laaja-alaista yhteistyötä ja
(laitteet, käyttökoulutus ja prosessi muodostaa integraation perustan.
ok ja testattu IRL-potilailla).
Vähintään 6
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Kuntaliiton vuosittain julkaisemasta perinteisestä tilastosta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 20186 on lainattu seuraava analyysi ja kooste VKS:n operatiivisesta johtamisesta vuonna 2018:

Vuonna 2018 yhdistettiin Pietarsaaren ja Vaasan keskussairaalan röntgenosastot. Lisäksi perustettiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaativan kuntoutuksen ja erityisgeriatrian osastot. Näillä muutoksilla on ollut
vaikutusta oman sairaalan yksiköiltä tulevien lähetteiden määrään. Päiväkirurginen yksikkö oli suljettuna
kesällä ja päiväkirurgiset leikkaukset tehtiin ”normaaleissa” leikkaussaleissa. Tämä näkyy päiväkirurgian
alentuneena suoritemääränä.7
Keskellä vuotta 2018 tehtiin talousarviomuutos, johtuen siitä, että osa toiminnasta ulkoistettiin sekä siitä,
että Pietarsaaren röntgentoiminta yhdistettiin Vaasan keskussairaalaan. Toukokuussa 2018 ulkoistuksien kohteena olivat puhdistuspalvelut, ruokahuolto ja kahvilatoiminta, sekä hankinta-, logistiikka- ja varastopalvelut.
Taloushallinnossa mm. osa kirjanpidosta ja ostoreskontrasta ulkoistettiin ja palkanlaskenta henkilöstöhallinnosta. Vuodet 2017 ja 2018 eivät ole vertailukelpoisia rakennemuutosten ja ulkoistusten vuoksi.
Asiakaspalvelujen ylityksiä oli vuonna 2018 yhteensä 7,3 milj. euroa.

6 Katso tarkemmin https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sairaaloiden%20ja%20sairaanhoitopiirien%20tammi-joulukuu%202018.pdf
7 Päiväkirurgisten leikkausten osuus kaikista elektiivisistä leikkauksista laski peräti 24 % vuoteen 2017 verrattuna.
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4. Lyhyt kansallinen tilanneanalyysi ja ajatuksia
Vshp:n tavoitejohtamisen prosessista
Maakunta- ja sote-uudistuksen kansallinen valmistelu on lopetettu, ja Pohjanmaalla valmistelu sai täysin uusia muotoja. Vaikka uudistus ei nyt toteutunut, tullaan valmistelun hyvät tulokset hyödyntämään. Pohjanmaalla uudistusta on valmisteltu vuodesta 2016
yhteistyössä kaikkien uudistusta koskevien organisaatioiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelussa ollaan valmiita
jatkamaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota yhteistyössä kuntien kanssa. Tavoitteena on
Pohjanmaan hyvinvointialueen perustaminen.

”Olemme valmistelleet tätä jo syksystä 2018 lähtien. Nyt kun kansallinen uudistus on kaatunut, voimme keskittää voimamme vapaaehtoiseen integraatioon.” (Marina Kinnunen)
”Kun kuljemme yhdessä eteenpäin, menestys pitää huolen itsestään.” – Henry Ford

Yllä kohdassa 3 esitellään VKS 2025 -strategiaohjelman mukaiset uudet päivitetyt tavoitteet. Kiihkeästi muuttuva toimintaympäristö
miltei pakottaa Vshp:n tarkistamaan strategiaansa nopeassa tahdissa, jolloin strategia alkaa yhä enemmän muistuttaa aktiivista toimintaohjelmaa. On tärkeää, että tavoitteet pannaan täytäntöön yhdenmukaisella ja yhteistyötä korostavalla tavalla kaikkien vastuuja palvelualueiden johtamisprosesseissa. Useat tavoitteista liittyvät Vshp:n ehkä tärkeimpään lähivuosien päätavoitteeseen: sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden yhdistämiseen koko Pohjanmaalla. Yhdistymisen tärkeä osatekijä on uusi kuntoutuksen palvelualue,
jonka toiminta on alkanut tänä vuonna. Tarkastuslautakunnan tärkein tehtävä on arvioida vuosittain Vshp:n konkreettiset ja sitovat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Eräiden kohdealueiden pitkäkestoisen kehittymisen arviointi voi olla haastavaa, kun sekä
tavoitteet että mittaustasot vaihtelevat

Tarkastuslautakunta toteaa vertailtuaan maamme eri sairaanhoitopiirien tavoitejohtamisen prosesseja, että piirimme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat
korkealuokkaisia ja on erinomaista, että toimintaa halutaan jatkuvasti parantaa
toimintaympäristöanalyysien avulla.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä on otettu uudelleen käyttöön palvelualuekohtainen raportointi toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, jotta niistä voidaan koota koko sairaanhoitopiiriä koskeva tavoitetoteuma. Kun tarkastellaan palvelualueiden tavoitteiden toteutumista tilinpäätöksen pohjalta, voidaan todeta, että sairaanhoidon tuen palvelualueella, diagnostiikkakeskuksella, lääkäreiden ja
asiantuntijoiden palvelualueella sekä hallinnon ja huollon palvelualueilla sitovien tavoitteiden määrä on suppeampi. Palvelualueiden
väliset erot tavoitteiden toteutumisessa antavat otollisen tilaisuuden toiminnan ja syiden syvempään analysointiin sekä parantavat
tavoite- ja resurssiohjauksen reaaliaikaisen korjaamisen mahdollisuutta. Mitä tulee sairaanhoitopiirin viiteen vastuualueeseen, todetaan vuoden 2018 tilinpäätöksen kohdassa Vastuu- ja palvelualueiden tavoitteiden ja käyttötalouden toteuttaminen, että:

”Organisaatiomallissa ja johtamisjärjestelmässä potilaiden prosessit sijaitsevat vastuualueilla, jotka vielä
jakautuvat kukin omiin erikoisaloihinsa.8Vastuualueiden johtajat ja niihin kuuluvien erikoisalojen ylilääkärit
johtavat, kehittävät ja seuraavat potilaiden tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja potilaan terveysongelman hoidon kokonaisuuden prosessia ja sen kustannuksia. Seuraavassa osiossa tarkastellaan sitä, kuinka vastuualueet ovat saavuttaneet asetetut tavoitteensa .”
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Kaikki vastuualueet (lukuun ottamatta muut/yleislääketiede-vastuualuetta) valaisevat tilinpäätöksessä sanallisesti ja pääpiirteittäin,
miten seuraavat tavoitteet ovat toteutuneet:

• Väestön palvelun tarpeen arviointi ja miten se on toteutunut.
• Potilaiden hoitoprosesseihin tehdyt muutokset.
• Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen.

Tarkastuslautakunnan on vastuualueiden vaihtelevien sanallisten kuvausten perusteella vaikea arvioida konkreettisesti, miten
mainitut tavoitteet ovat toimintavuoden tai pidemmän ajanjakson kuluessa kehittyneet ja mitkä vastuualueiden konkreettiset tavoitetulokset ovat suhteessa yhteiseen strategiseen ja talousarvioon liittyvään tavoiteohjaukseen alla olevan kohdan 5 mukaisesti.
Vastuualueiden raportointi tavoitteiden toteutumisesta jää lautakunnan mielestä osittain hataraksi ja epäyhtenäiseksi verrattuna
palvelualueiden raportointiin ja siihen perustuvaan VKS:n raportointiin tavoitteiden toteutumisesta. Nykyisen perinteisen suorite- ja
talouslukuselvityksen lisäksi vastuualueet voisivat asetettujen tavoitetasojen pohjalta valaista perusteellisemmin sitä, miten kysyntään ja tarjontaan
on vastattu, prosesseja toteutettu ja laatua kehitetty.
Nykyisenkaltainen palvelualuekohtainen seuranta ei lautakunnan mielestä anna tarkkaa vastausta siihen, miten esimerkiksi potilastyytyväisyys ja prosessimekanismit ovat kehittyneet vaikkapa juuri psykiatrisella, medisiinisellä tai operatiivisella vastuualueella.
Onko ratkaisu optimaalinen, jos sitovat tavoitteet voidaan miltei yksinomaan arvioida joko VKS- tai palvelualuetasolla? Meillä on
jo olemassa välineitä ja seurantamenetelmiä, joiden avulla vastuualueet voisivat yksityiskohtaisesti raportoida esimerkiksi hoidon
tarpeen arvioinnista ja hoidon saatavuuden lainmukaisuudesta (esim. visuaalinen Exreport-tietokanta, jonka kehittyminen on lautakunnan mielestä kuitenkin ollut puutteellista).

Lautakunta kysyykin, voidaanko vastuualueiden tavoitejohtamismekanismia ja
synkronointia VKS 2025 -strategiaan parantaa ja tavoitteiden mitattavuutta konkretisoida.

Lopuksi lautakunta ottaa esille kysymyksen sitovien tavoitteiden seurannasta ja ohjaustoimista talousvuoden aikana, erityisesti sellaisten tavoitteiden, joiden ennustetaan toteutuvan epäsuotuisasti. Lautakunta mainitsi asiasta vuoden 2017 arviointikertomuksen
tavoitteiden toteutumista koskevassa osiossa. Hallituksen vastauksessa (marraskuu 2018) sanotaan, että ”Hallitus on tehnyt tiiviimpää yhteistyötä koko keskussairaalan virkamiesjohdon kanssa ja 29.8. pidettiin yhteinen arviointipäivä, jotta pystyttäisiin vielä
paremmin varmistamaan toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen”.

Lautakunta suosittaa, että toiminnalle asetettuja strategianmukaisia keskeisiä
tavoitteita seurataan jatkuvasti, jolloin päätökset tarpeellisista ohjaustoimista/korjauksista voidaan tehdä talousarviovuoden aikana ja dokumentoida välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.9 Hallituksen uusi tapa tehdä VKS-tilanneanalyysi omissa
kokouksissa on tervetullut seurantamenetelmä.

8 Vshp:n hallintosääntö § 12: Vastuualue käsittää ne potilaiden prosessit lääketieteen erikoisalojen mukaisesti jaoteltuna, jotka järjestävät kunnilta laskutettavat
palvelut. Palvelualue käsittää ne tulosyksiköt, jotka tuottavat palvelut.
9 Vrt. esim. Eksote, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, jossa toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ohjausta käsitellään hallituksessa säännöllisesti/

puolivuosittain, jotta mahdolliset korjaavat toimet voidaan tehdään oikea-aikaisesti. Ks. tarkemmin https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/1/67/628/view/14726

12

Arviointikertomus 2018

5. Valtuustoa ja hallitusta sitovien tavoitteiden
toteutumisen arviointi
Alla sitovat tavoitteet mittareineen tai kehitystoimenpiteineen vuonna 2018 lautakunnan arvioinnin perustaksi:
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Vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetään alla olevien sitovien tavoitteiden toteutuminen liikennevaloin10 merkittyinä sekä seuraavalla sivulla tavoitteiden toteutumisprosentit kokonaisuudessaan/osa-alueittain:

10 Tuoreen tiedon 4/2019 mukaan liikennevalomittarien tarkat arvot määritellään VSHP:ssä parhaillaan. Liikennevalomittarien tarkka määrittely on tärkeää rajatapausten
varalta. Esimerkiksi keltainen voi tarkoittaa ≤ 3 % tavoitearvosta, punainen > 3 % tavoitearvosta. Vertaa tässä esim. EKSOTE, Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri, jossa
tarkoittaa, että tavoitearvo on saavutettu: ei vaadi jatkotoimenpiteitä; seuraava liikennevalo
tarkoittaa, että tavoitearvo on +/- 2 % tavoitteesta; aktiiviset
tarkoittaa, että tavoitearvoa ei ole saavutettu; vaatii toimenpiteitä.
toimenpiteet ovat käynnissä. Liikennevalo

14
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Tavoitteiden toteutumisaste 2018 kaikkien 42 sitovan mittarin osalta (suluissa mittarien lukumäärä) käy ilmi alta näkökulman mukaan jaoteltuna:

TAVOITETOTEUMA 2018 (%)

TOTEUTUI 47,6 %(21), OSITTAIN 16,7 % (7), EI TOTEUTUNUT 35,7 %(15)

ASIAKAS

PROSESSIT

HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN/
UUDISTUMINEN

TALOUS

41,7 % 25 % 33,3%

46,7 % 20% 33,3%

33,3 % 11,1 % 55,5 %

83,3 % 16,7 %

TAVOITETOTEUMA TAVOITELUOKAN MUKAAN 2018 (%)

Tavoitetoteuman kehitystä tarkasteltaessa muutaman vuoden ajalta saadaan seuraavanlainen taulukko, ottaen kuitenkin huomioon, että
merkittävä osa sitovista tavoitteista on täysin uusia tai muuttuneita. Samalla on huomioitava, että tavoitteiden määrä on kasvanut 40 %
(12 kpl) vuodesta 2017. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen aiheutti tässä myös punaisen lampun syttymisen tavoitetoteuman
osalta, laajasta alueellisesta valmistelutyöstä huolimatta. Liikennevalo oli vihreä 67 %:sesti asiakas- ja prosessikategorioissa vuonna
2017, heikennys on siten selkeä. Taloudelliset tavoitteet puolestaan näyttivät vihreää valoa yhä suuremmassa määrin siitä huolimatta, että tilikauden alijäämä oli peräti 6,2 M€.
Kehityksen vertailussa vuosilta 2015–2018 ilmenee, että ei-toteutuneiden tavoitteiden osuus on kasvanut merkittävästi alla olevan
kuvan mukaisesti. Osasyynä tähän voi olla yhä parempi tavoitteiden mitattavuus, mitä tarkastuslautakunta on usein peräänkuuluttanut. Epäselvät ja epämääräiset tavoitteet sekä liian alhaisiksi asetetut tavoitetasot voidaan helpommin luokitella toteutuneiksi tai
osittain toteutuneiksi.

VKS 2015-2018, VALTUUSTON JA HALLITUKSEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN PROSENTUAALINEN
VERRANNOLLINEN TOTEUTUMISASTE
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Lautakunta peräänkuuluttaa syvempää analyysia siitä, miksi sitovien tavoitteiden
toteutumisaste heikkeni selvästi v. 2018
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Alla pilkotaan yllä oleva VKS:n tavoitetoteumakuva erillisiin tulostaulukoihin näkökulman mukaan sekä tarkastuslautakunnan kommenteilla.
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2018 tavoitenäkökulman mukaisesti:

5.1. ASIAKASNÄKÖKULMA:
Tavoitteet

Mittarit (suluissa sitovuustaso, V=valtuusto, H=hallitus)

• Lääketieteelliseltä laadultaan maan viidenneksi parasta (uusi tavoite 2018, sitovuustasoa ei ole
määritelty)
• Potilasasiakastyytyväisyys > 4,5 (asteikolla 1-5) (V)
• Kunta-asiakastyytyväisyys > 3,5 (asteikolla 1-5) (V)
• > 85 % valitsisi VKS:n palveluntuottajaksi
• NPS-indeksi11 (=net promotor score) on > 75 (V)
• Hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa (V)
• Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kuntalaskutuksesta (V)
• Jono- ja odotusajat löytyvät ajan tasalla www-sivuilla (V)
• Asiakasraadin julkilausumia neljä (H)
• Kokemusasiantuntijatoimeksiantoja jokaisella palvelualueella (H)
• Asiakaspalautepäätteitä käytössä jokaisessa hoitoyksikössä (H)
• 99 % on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin (mitataan asiakaspalautteista) (H)

Tarkastuslautakunnan kommentit:
“Lääketieteelliseltä laadultaan kärkiluokkaa” -tavoitteelle ei ole tilinpäätöksessä tarkkoja mittareita12, jotka todentaisivat hyvän
tuloksen13, samalla tavoite on yksi raportoiduista tavoitteista, joista puuttuu tieto sitovuustasosta. Analysoituaan mittaria syvällisemmin lautakunta toteaa, että tämä tavoite lisättiin/vahvistettiin talous- ja toimintasuunnitelmassa 2018–2020 kokonaan uutena
mittarina valtuuston kokouksessa 27.11.2017 § 49. Tarkka tavoitemittari vahvistettiin yksimielisesti: ”Lääketieteellinen laatu on
maamme viiden parhaan joukossa”. Talous- ja toimintasuunnitelmassa 2018–2020 ja tilinpäätöksessä 2018 mittari esitetään seuraavasti: ” Lääketieteelliseltä laadultaan maan viidenneksi parasta”. Näiden mittareiden välillä lienee selvä ero, eikä tilinpäätöksessä ole
tietoa siitä, onko jompikumpi tavoitetaso saavutettu. Muun muassa VKS 2025- ohjelmassa ja kansallisissa tietokannoissa on runsaasti
erilaisia indikaattoreita, jotka viittaavat laadukkaaseen VKS-toimintaan ja positiivisiin hoitotuloksiin, mutta laatuvertailun tulisi
kyllä aina perustua osoitettuun evidenssiin. Vertailun vuoksi on alla tietotaulukko, joka on osittain laadittu Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin (OYS) ”Laatujohtaminen ja potilasturvallisuus” -mallin mukaan:

11 Net promoter score (NPS) on tunnusluku, jota käytetään asiakastutkimuksissa. Net promoter score perustuu kysymykseen: ” Kuinka todennäköisesti suosittelisit
tätä yritystä ystävällesi tai kollegallesi?” Kysymykseen vastataan yksitoistaportaisella asteikolla 0-10. Arvosanan 0-6 antaneet ovat Detractors, arvosanan 7-8 antaneet
Passives ja arvosanan 9 tai 10 antaneet Promoters. Net promoter score -arvo voi olla -100 ja 100 välillä. NPS-luvun saamiseksi lasketaan arvosanan 9-10 antaneiden
osuus ja siitä vähennetään arvosanat 0-6 antaneiden osuus.
12 Tämä olisi tietysti voitu tehdä olemassa olevien laatuindikaattoreiden sekoituksena.
13 Vrt. kuitenkin esim. Sveriges Kommuner och Landsting: ” Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018: ”Det finns inget sammanvägt index som rangordnar landstingen och
regionerna. Alla har både bra och mindre bra resultat” https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/halsoochsjukvardutvecklingochjamforelser.17347.html
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VKS:N LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSMITTAREITA
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Kantelut (Valvira/AVI) 15
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1

Korvatut potilasvahingot
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Korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) kaikista ratkaistuista päätöksistä

39

42

36

VKS-yhteydet potilasasiamieheen (hoitoon liittyvät)
-Hoidon/palvelujen sujuvuus

45

36

42
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-Jatkohoito
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HaiPro vaaratilanneilmoitukset VKS

1672

1911

2528

”Läheltä piti” -tilanteet - % vaaratilanneilmoituksista

53

39

28

Yli 90 % henkilökunnastamme on ottanut influenssarokotteen
(uusi laatumittari VKS 2025-päivityksen mukaan))

72 16

Alla on esitetty potilasvahingot vuosina 2013–2018 ja merkille pantavaa on, että vuonna 2018 tehtiin 56 % enemmän vahinkopäätöksiä VKS:n osalta kuin vuonna 2017. Korvattujen vahinkojen lisäystä voidaan tämän vuoksi pitää täysin luonnollisena ja tämä on myös
yhteydessä yllä olevan taulukon lukuihin ”korvattujen potilasvahinkojen osuus (%) kaikista ratkaistuista päätöksistä”.

= Potilasvahinkopäätökset yhteensä
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14 Todetaan, että VKS 2025 -ohjelman uusi strategiamittari ”muistutusten lukumäärä vuodessa on alle 60” ei toteutunut, mutta itse asiassa mittari tullee voimaan
virallisesti vuodesta 2019.
15 VKS 2025 -ohjelman uusi strategiamittari ”kantelujen lukumäärä on alle 10” täyttyi todella hyvin.
16 Palvelualueittain haarukka oli 23-81 %, lääkäreiden %-osuus oli korkein, 81 %.
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”Potilastyytyväisyysarvo” 4,7 on edelleen säilynyt hyvänä. Suuri vastausvolyymi takaa laadukkaan arvioinnin.17
”Kuntien tyytyväisyyttä” vuonna 2018 ei ole mitattu. Lautakunta ihmettelee sitä, että tärkeää sitovaa toiminnallista omistajaan
liittyvää tavoitetta ei saavutettu sen takia, että mittausta ei tehty. Sote- ja maakuntauudistuksen parissa tehdyn tiiviin yhteistyön
yhteydessä mittaus olisi ollut helppo tehdä ja se olisi voinut tuottaa eväitä Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnitteluun.
Tavoite VKS:n valitsisi palveluntuottajaksi > 85 % saavutettiin. Tilinpäätöksestä/laaturaportista tätä koskeva tietopohja ei kuitenkaan käy ilmi, mutta tulos korreloi vahvasti alla olevan NPS-tuloskuvan kanssa.
”NPS-indeksi on > 75” -tavoitetta ei saavutettu tilinpäätöksen mukaan kokonaan, mutta kyllä 97 % ja NPS-indeksi oli 73 %.
Tavoite ”Hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähintään kansallista keskitasoa” saavutettiin TP-raportoinnin mukaan. Tähän lautakunta yhtyy, luvut ovat selvästi parempia kuin vuoden 2017 lopussa, vaikka mediaaniodotusaika alla olevan
taulukon mukaan oli maan korkeimpia 31.12.2018. Tämän päivän kansallinen seuranta perustuu kuitenkin keskimääräiseen tilanneanalyysiin kolme kertaa vuodessa, minkä vuoksi varovaisuus- tai trendiperusteinen analyysi on arvioinnissa välttämätön. Alueelliset erot odotusajoissa erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon vaihtelivat 1–2 kuukauden välillä alla olevan taulukon mukaisesti,
seuraavalla sivulla on tietoa tilanteesta/kehityksestä.

KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA KIIREETTÖMÄÄN HOITOON 31.12.2018 SAIRAANHOITOPIIREITTÄIN
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17 Palautteiden määrä nousi 4646:sta (2017) 5037:ään (2018, nousua 8,4 %). Asiakastyytyväisyys oli vuoteen 2017 verrattuna tarkalleen samalla tasolla eli 4,7.
Asiakaspalautepäätteitä oli 13 yksikössä ja ne ovat lisänneet selkeästi palautteiden määrää (yhteensä 2200 vastausta, mikä oli 43 % kaikista vastauksista).
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Tuoreen, 31.12.2018 päivätyn THL-tiedon mukaan hoitoa > 180 vuorokautta odottaneiden %-osuus koko maassa oli 1,5 % (vrt. VKS
edellä 1,3 %). Lähetteiden määrä ylitti nyt 40 000 ja kasvatti erityisesti arviointia odottavien asiakkaiden määrää, mutta mediaaniodotusaika on lyhyempi kuin vuonna 2017. Lähetteet yllä olevassa taulukossa eivät sisällä sairaalan sisäisiä lähetteitä, jotka ovat mukana
jäljempänä kysyntää koskevassa luvussa 14.
Tavoite ”siirtoviivepotilaiden (klinikkavalmiiden potilaiden) osuus on alle 0,3 % kuntalaskutuksesta" ei toteutunut. Osuus oli
kuten aina aikaisemminkin huomattavasti suunniteltua suurempi. Nämä potilaat koodattiin joko yleislääketieteellisiksi heidän tulleessaan yhteispäivystyksen kautta (1781 hoitopäivää) tai potilaina, jotka odottivat jatkohoitopaikkaa päättyneen VKS-hoidon jälkeen
(1822 hoitopäivää). Siirtoviivepäivien kokonaismäärä oli 3603. Tämä krooninen ongelma voidaan parhaiten ratkaista suunnitellun
sosiaali- ja terveydenhuollon vapaaehtoisen integraation kautta.
Tavoite ”jonotiedot ja odotusajat”löytyvät ajan tasalla www-sivuilla” ei toteutunut. Lautakunta on VKS:n operatiivisen johdon
kautta saanut varmistuksen siitä, että uusi reaaliaikainen jonoseuranta otetaan lähiaikoina käyttöön www-sivuilla18. Tämä on erittäin tärkeää ottaen huomioon, että asiakkaista käydään kilpailua ja että se on tärkeä markkinointikomponentti VKS 2025 -strategian
mukaan.
Asiakasraadin tavoitteena oli antaa neljä julkilausumaa vuoden aikana.
Julkilausumista tarkastuslautakunta nostaa esille joitakin tärkeitä tehtyjä esityksiä:
• Olisi hyvä, jos lääkäri leikkauksen suoritettuaan voisi soittaa omaiselle ja kertoa miten leikkaus on sujunut. Rådet anser att ett problem är att
personalen parkerar sina bilar nära ingångarna. Per-sonalen borde tänka på klienterna. Personalen kunde hänvisas till P-område längre bort.
• Raati pitää ongelmallisena sitä, että henkilökunta pysäköi autonsa sisäänkäyntien lähelle. Henkilökunnan pitäisi ajatella asiakkaita. Henkilökunta voitaisiin ohjata kauempana olevalle P-alueelle.
• Useita ehdotuksia VKS:n uusille kotisivuille: Www-sivuston tietomäärä on valtava ja tärkeimmät tiedot on erittäin hyvin nostettu esille etusivulle. 'Tule meille töihin’ -osio oli hyvin esillä. Omaiset haluavat nopeasti ja helposti löytää tietoja vierailuajoista ym.
• H-talon suunnitteluun raati antoi useita ideoita: ravintolan aukioloaikojen tulee olla sellaiset, ettei se ole aina suljettu viikonloppuina ja pyhinä, asiakkaiden ohjauksessa voitaisiin hyödyntää digitaalisia näyttöjä, jotta asiakkaat tietäisivät missä ovat.

Kokemusasiantuntijatoimeksiantoja jokaisella palvelualueella -tavoitetta ei saavutettu. Tilinpäätöksen mukaan vain psykiatrinen palvelualue saavutti tavoitteen: ”Kokemusasiantuntijoita hyödynnettiin kolmessa yksikössä toiminnan kehittämisessä tai osallistumisessa
yhteisökokoukseen”.
Tavoite ”asiakaspalautepäätteitä käytössä jokaisessa hoitoyksikössä” saavutettiin osittain. Tilinpäätöksen mukaan asiakaspalautepäätteitä on 17 hoitoyksikössä, kun puolestaan laaturaportissa 2018 (s. 32) sanotaan, että yhteensä 13 päätettä on käytössä. Kaikki
palvelualueet ja diagnostiikkakeskus raportoivat, että tavoite saavutettiin osittain.
Viimeisen asetetun asiakkaisiin liittyvän mittarin ”99 % on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin” (mitataan asiakaspalautteista)
todetaan, että 95 % asiakkaista on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin. Palvelualueiden raportoinnin mukaan kuusi palvelualuetta
saavutti tavoitteen ja vuodeosastohoidon palvelualue osittain.
Alla olevan toteumataulukon mukaan tässä olisi hyvin voinut palaa heikko vihreä liikennevalo:

AKUUTTIHOITO

AVOHOITO

VUODEOS.HOITO

NAISET
& LAPSET

18 Tätä kertomusta viimeisteltäessä 25.4.2019 jonotilanne 31.12.2018 on www-sivuilla näkyvillä.
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5.2. PROSESSIT:

Tavoitteet

Mittarit (suluissa sitovuustaso, V=valtuusto, H=hallitus)

• Päivystys toimii 24/7 jatkossakin 10 erikoisalalla (V)
• Maakunnan pääprosessit on määritelty (V)
• Lean-menetelmän käyttö 40 % yksiköistä (H)
• TYKSin osuus yliopistosairaaloiden ostopalveluista nousee (H)
• Jokainen palvelualue on tehnyt suunnitelman jonottoman palvelun kehittämiseksi (H)
• Etäpalveluita pilotoidaan vähintään kahdella erikoisalalla ja kahdessa kunnassa
• Uudisrakennus: H-talon suunnittelu on valmis ja urakka voi alkaa (H)
• Call center on käynnistynyt toimintansa (H)
• Poliklinikoiden yhdistymistä on edistetty (S)
• Potilasturvallisuuteen on kehitetty monipuolinen mittaristo (H)
• Prevalenssin avulla tarkistetaan potilasturvallisuuden toimintatapoja, laatu- ja turvallisuusraportti on käsitelty (H)
• Päätökset toiminnanohjausjärjestelmistä on tehty (H)
• Päädiagnoosit kirjattu THL:lle lähetettävistä hoitokontaktityypeistä 100 %:sti (H)
• Hoitajien poimimat dg-kirjaukset ovat 100 % käynneistä (H)
• Yksi hoitopolku per yksikkö www-sivuilla näkyvillä (H)

Tarkastuslautakunnan kommentit:
Tavoite ”päivystys toimii jatkossakin 24/7 kymmenellä erikoisalalla toteutui suunnitelmien mukaisesti. Tämä on ollut erittäin
tärkeää tulevaisuudenuskon säilyttämiseksi ja jotta VKS 2025 -strategiaa voidaan kehittää ja taata VKS:n asiakkaille täysin kattavat
palvelut. Sairaalan tulevaisuudesta vuonna 2018 käydystä kansallisesta uhkapelistä huolimatta toiveikkuus laajan päivystyksen säilymisestä on vahva.
”Maakunnan pääprosessit on määritelty” -tavoitetta ei saavutettu, kun maakuntauudistus nyt on kaatunut.
Tavoite “Lean-menetelmän käyttö 40 % yksiköistä” saavutettiin tilinpäätöksen mukaan selvästi. Lautakuntaa ihmetyttää kuitenkin se, että kahdeksan palvelualuetta toteutumaraporteissaan ilmoittaa tavoitteen ”Lean-menetelmän käyttö 40 % yksiköistä” osalta,
että mittari/liikennevalo lähes poikkeuksetta näyttää keltaista ( ) tai punaista ( ). Koska VKS:n toteutumamittaus tässä asiassa
lautakunnan tulkinnan mukaan käytännössä rakentuu palvelualueiden ja diagnostiikkakeskuksen tulosdatan varaan, tilanne on
selvästi ristiriidassa tilinpäätöksen vihreän VKS-liikennevalon kanssa. Laaturaportistakaan muut mittaritiedot eivät ole luettavissa
ja vastuualueista tilinpäätöksessä raportoivat vain medisiininen ja psykiatrinen alue lyhyesti ja tekstin muodossa. Ks. taulukko alla:
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Tavoite ”TYKSin osuus yliopistosairaaloiden ostopalveluista nousee” ei toteutunut, 2,3 % (0,2 M€) vähentyminen oli kuitenkin
maltillista. Voidaan helposti vetää johtopäätös, että Keski-Pohjanmaan (+26,9 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (+42,5 %) sairaanhoitopiirien
ostopalvelujen lisääntyminen vaikuttivat voimakkaasti vähentymiseen.
Tavoite ”jokainen palvelualue on tehnyt suunnitelman jonottoman palvelun kehittämiseksi” ei toteutunut, kaikista palvelualueista vain avohuollon palvelualue pystyi esittämään suunnitelman.
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Tavoite ”etäpalveluita pilotoidaan vähintään kahdella
erikoisalalla ja kahdessa kunnassa” toteutui. Medisiinisellä vastuualueella otettiin nefrologiassa, endokrinologiassa ja
ihosairauksissa käyttöön etävastaanotot videoyhteydellä, kirjevastauksilla tai sairaanhoitajan puhelinsoitolla. Operatiivisella
vastuualueella selvitetään, voisiko ortopedin ja urologin palveluja tarjota etäpalveluina Pietarsaaren seudulle. Myös lasten vastuualueella etävastaanottoja laajennettiin. Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue toteaa tilinpäätöksessä, että ”Tekniset
ongelmat ovat valitettavasti hidastaneet etävastaanottojen laajentamista”. Tarkastuslautakunta suosittelee, että tällaisten ongelmien
ratkaisemista käsitellään kiireellisinä Lean-hankkeina.
Tavoite ”H-talon suunnittelu on valmis ja urakka voi alkaa”
eteni vuoden aikana. Hanketta on käsitelty neljä kertaa hallituksessa ja kaksi kertaa valtuustossa. Hallitus käsitteli hyväksymispäätöstä ja rahoitusta 29.3.2019, valtuusto 15.4.2019 ja rahoitus
vahvistetaan lopullisesti 17.6.2019 valtuustossa. Tämän investoinnin toteutus tulee olemaan keskeinen kulmakivi VKS 2025
-strategiassa.
Tavoite ”call center on käynnistänyt toimintansa” ei ole
toteutettu. Call center on puhelinneuvonta, jonne puhelut ohjataan, kun asiakkaat eivät ole saaneet yhteyttä poliklinikoihin
niiden puhelinaikoina. Call centerin pilotointi suunniteltiin kevääksi 2018. Tätä hallitukseen nähden sitovaa tavoitetta käsiteltiin viimeksi hallituksessa 5.3.2018 § 41 merkittäessä asiakasraadin asiaa koskeva julkilausuma tiedoksi. Hallitus ei kuitenkaan
tehnyt päätöstä hankkeen jatkotoimenpiteistä tai seurannasta.
Tavoite ”poliklinikoiden yhdistymistä on edistetty” on tilinpäätöksessä merkitty toteutetuksi. Tästä ei löydy yksilöityjä
mittaritietoja vastuualueiden ja palvelualueiden raportoinnissa.
Tilinpäätöksestä (s. 29) voi kuitenkin lukea, että ”Vuoden 2018
lopussa sovittiin, että vuoden 2019 alusta aikuispsykiatrian poliklinikalla on vain yksi poliklinikka, jossa on useita eri toimintoja. Entinen jako erillisiin poliklinikoihin (esim. mieliala-, psykoosi- ja syömishäiriöpoliklinikka) poistettiin ja muodostettiin yksi
aikuispsykiatrian poliklinikka.” Lautakunta katsoo, että osittain
epämääräinen tavoite ”edistetty” näin toteutui, mutta on sitä
mieltä, että kuvaus/viittaus siihen, miten/miltä osin tavoitetaso
on saavutettu, on aina merkittävä osa raportointia.
Tavoite ”potilasturvallisuuteen on kehitetty monipuolinen
mittaristo” on merkitty tilinpäätöksessä osittain toteutetuksi.
Mitä mittareita tarkalleen tarkoitetaan ei selvästi käy ilmi, mutta
tosiasia on, että potilasturvallisuuden hyväksi tehdään jatkuvasti
kehittämistyötä laajalla rintamalla. 19

21

toimivat ja oikea-aikaiset prosessit. Lautakunnan saamien tietojen mukaan logistiikkajärjestelmä on otettu käyttöön akuuttihoidossa, päivystysosastolla, teho- ja valvontaosastolla sekä
sydänosastolla. Tuleva CCL-kokonaisratkaisu on riippuvainen
taloudellisista priorisoinneista.
Tavoite ”päädiagnoosit kirjattu THL:lle lähetettävistä hoitokontaktityypeistä 100-prosenttisesti": avohoidossa toteumaprosentti oli 98,1 % ja osastohoidossa 99 %. Tavoite oli uusi vuonna
2018 ja toteuma lähes optimaalinen.
Tavoite ”hoitajien poimimat dg-kirjaukset ovat 100 % käynneistä” toteutui vaihtelevasti eri palvelualueilla. Liikennevalototeuma alla olevan mukaisesti, muiden palvelualueiden osalta
seurantatietoa ei ole tilinpäätöksessä.

AVOHOITO

NAISET &
LAPSET

PSYKIATRIA

Tavoite ”yksi hoitopolku per yksikkö www-sivuilla näkyvillä” ei toteutunut. Liikennevalototeuma palvelualueilla:
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HOITO
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PSYKIATRIA

Lautakunnan tulkinta on, että tavoite tässä tapauksessa täyttyi
osittain =
. Vuonna 2018 suoritetussa ulkoisessa auditoinnissa todetaan hoitoketjujen osalta, että työ jatkuu erikoisaloittain ja että
käytössä on uudet videoneuvotteluyhteydet niitä varten. Piirin kotisivuille
lisätyt hoitopolut on havainnollisesti laadittu. Lyhyenä yhteenvetona
edellä olevaan lautakunta viittaa ulkoisen auditoinnin (järjestyksessä toisen ylläpitoauditoinnin raportti 16.3.2018) suositukseen,
joka kuuluu:

Tavoite ”prevalenssin avulla tarkistetaan potilasturvallisuuden toimintatapoja, laatu- ja turvallisuusraportti käsitelty” raportoitiin saavutetuksi. Tämän pyrkimyksen tavoitetaso on niin
itsestään selvä, että lautakunnan on vaikea lausua toteumasta
mitään erityistä. VKS-laaturaportti osoittaa, että laatutyö on systemaattista ja tähtää jatkuviin parannuksiin.
Tavoite ”päätökset toiminnanohjausjärjestelmistä on tehty”
kirjataan täytetyksi täsmennyksellä, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä on laajennettu. Potilasvirtaseurantaa ja -hoitoa
on kehitetty CCL-potilasvirtalogistiikkajärjestelmällä tavoitteena

19 Ks. tilinpäätös 2018 s. 9: ”Vuoden 2017 aikana alkaneesta potilasturvallisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeesta poiki useita kehityskohteita laadun ja

turvallisuuden edistämiseen. Näitä asioita on viety eteenpäin vuoden 2018 aikana. Potilasturvallisuuden osalta on myös järjestäydytty uusiin työryhmiin niin sairaalan
sisällä kuin koko sairaanhoitopiirin alueella. Tarkoituksena on jalkauttaa potilasturvallisuusosaamista laajemmin organisaatioissa.” Laaturaportin 2018 s. 14 mukaan
Vaasan keskussairaalan hoidollisissa yksiköissä aloitettiin keväällä vuosittaiset potilas- ja työturvallisuuskierrokset.
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”Prosesseilta puuttuvat niille määritellyt tavoitteet ja
mittarit siinä muodossa, että niitä aidosti
käytettäisiin työtä ohjaavina tekijöinä. Prosessien
rajapinnat on myös syytä ottaa tarkasteluun, jotta
”Prosesseilta puuttuvat niille määritellyt tavoitteet ja mittarit siinä muodossa, että
potilasprosessit
saadaan
sujuvammiksi
ylion myös
niitä
aidosti käytettäisiin työtä
ohjaavina tekijöinä.
Prosessien rajapinnat
syytä
ottaa tarkasteluun, jotta
potilasprosessit saadaan sujuvammiksi
yli yksikkörayksikkörajojen.
Palveluprosessien
ja
jojen. Palveluprosessien ja prosessimittareiden kehittämistä tulee jatkaa.”
prosessimittareiden kehittämistä tulee jatkaa.”

Edellä mainittuun hoitopolkuja/-ketjuja koskevaan mittariin ja erittäin ajankohtaiseen
strategiseen
matkaan kohti Pohjanmaan integroituja sosiaali- ja terveyspalveluja lautakunta
Edellä mainittuun hoitopolkuja/-ketjuja koskevaan mittariin ja erittäin ajankohtaiseen strategiseen matkaan kohti Pohjanmaan inte20 2017-2018.2017-2018.
groituja sosiaalija terveyspalveluja
lautakunta
noteeraa FinSote-tutkimuksesta
seuraavat haasteet tuoreesta FinSote-tutkimuksesta20
Sen sijaan
noteeraa
seuraavat
haasteet
tuoreesta
Sen sijaan
tyytymättömyysprosentti on alhaisin mitä tulee hankaliin matkoihin terveyspalvelujen saamiseksi (Pohjanmaa 22,7 %, koko maa
tyytymättömyysprosentti
on alhaisin mitä tulee hankaliin matkoihin terveyspalvelujen
28,2 %).
saamiseksi (Pohjanmaa 22,7 %, koko maa 28,2 %).
POHJANMAAN MAAKUNTA, KOKI
TERVEYDENHUOLLON PALVELUN
SUJUVAKSI (%) 2017–2018:

POHJANMAAN MAAKUNTA, PALVELUN
SAANTIA HAITTASI POMPOTTELU
PALVELUPISTEESTÄ TOISEEN 2017–2018:

20 Ks. lähemmin THL, FinSote-tutkimuksen mielenkiintoiset ja monipuoliset tulosraportit: http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html

20

Ks. lähemmin THL, FinSote-tutkimuksen mielenkiintoiset ja monipuoliset tulosraportit:
http://www.terveytemme.fi/finsote/index.html
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5.3. HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN JA UUDISTUMINEN:

Tavoitteet

Mittarit (suluissa sitovuustaso, V=valtuusto, H=hallitus)

• Työyksikön suosittelumittarissa vastausprosentti saadaan nostettua 60 %:iin ja NPS-luku eli oman
yksikön suositteluluku on yli 50
• Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen (H)
• Henkilökunnalla on kielitaitotodistus 92 %
• Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50 %/kk (H)
• Työntekijät suosittelevat hoitopaikkana NPS 80 (V)
• Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100 % (H)
• Kehityskeskustelut käyty 70 % (H)
• Päätöskeskustelut pidetään, tavoite: 85 % (H)
• Palveluhenkisyyden käsittely yksiköiden ryhmäkehityskeskusteluissa 65 % (H)

Tarkastuslautakunnan kommentit:
”Työyksikön suosittelumittarissa vastausprosentti saadaan nostettua 60 %:iin", ja NPS-luku on yli 50. Tavoite ei toteutunut
toivotusti, vaikka ”rimaa” alennettiin merkittävästi21. Vastausprosenttina ilmoitetaan tilinpäätöksessä 38 %. Alla on esitetty tilinpäätöksen 2018 palvelualueittaiset luvut, jotka liikennevalojen ja lukujen muodossa osoittavat suuria eroavaisuuksia ja lautakunnan
mukaan ei-toivottuja eroja tavoitteen toteutumisen raportoinnissa.
Jos tarkat tavoitetasot on asetettu, sitä on noudatettava. Alla olevan taulukon lukujen mukaan matemaattinen vastausprosentti on
30, tämän vastausprosentin vahvistavat myös VKS:n omat laatuasiantuntijat22

PALVELUALUE

VASTAUS%
NPS
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44
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37
8

Ulkoisten suositteluvertausten osalta sekä Vaasan terveyskeskus että VKS saivat jälleen korkeat pisteet nuorten lääkäreiden koulutuspaikkoja/ohjausta/työympäristöä koskevassa rankingissa. Sairaanhoitopiirien joukossa VKS jakoi korkeimman NPS-indeksin 71
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. 23
Tavoite ”Henkilökunnalla on kielitaitotodistus 92 %” täyttyi hienolla tuloksella, 94 %. Tämä argumentti on VKS:n palvelujen
markkinoinnissa valttikortti.
Tavoite ”Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimialueella vähintään 50 %/kk.” Palvelualueittain liikennevalototeuma raportoitiin
näin: akuuttihoito
, vuodeosastohoito
sekä naiset ja lapset . Hajonta on suuri, erityisesti vuodeosastohoidossa päivystysosastolla ja onkologisella vuodeosastolla 24.

21 Vuonna 2017 tavoitteena oli, että suositusmittari ylittäisi 80 %.
22 Lähde: tilastotietoa 26.3.2019 saatu laatusuunnittelija Tero Piikkilältä.

23 Ks. lähemmin vuoden 2018 rankinglistat www.nly.fi/tulokset, Nuorten Lääkärien Yhdistys ry.
24 Ks. lähemmin laaturaportti 2018, s. 62-63.
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Tavoitetta ”Työntekijät suosittelevat hoitopaikkana NPS 80” ei saavutettu, NPS-luku oli tilinpäätöksen mukaan 48. Tämä luku
on peräisin kyselystä 1/2019, oikea luku on lautakunnan mukaan 56, joka on syyskuussa 2018 tehdyn kyselyn mukainen. Tämä
luku vastaa myös paremmin palvelualueittaista tavoitteensaavutusta, joka kuitenkin taas on puutteellisesti raportoitu, mutta joka
viittaa siihen, että liikennevalo tässä näyttää keltaista. Lautakunta avaa seuraavassa toteumaa palvelualueittain valottaakseen, missä
suurimpia panoksia tarvitaan tilanteen korjaamiseksi 25:
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35,5

Tavoite ”Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100 %” 26. Keskusteluja (nk. ryhmäkeskusteluja) käytiin tilinpäätöksen mukaan vain 34 %27. Tilinpäätöksessä ei ole palvelualueittaisia tuloksia eriteltyinä.
Tavoite ”Kehityskeskustelut käyty 70 %”. Yksilöllisiä kehityskeskusteluja kävi 71 % (66 % edellisvuonna) henkilöstöstä. Palvelualueittaiset tulokset (%) esitellään alla olevassa taulukossa. Luku 71 % näyttää olevan peräisin alla olevien palvelualueittaisten
prosenttien keskiarvosta (70,55 %), joten kysymys kuulu, mikä luku olisi, jos se laskettaisiin kaikista yhteenlasketuista VKS:n työntekijöiden vastauksista?
AKUUTTIHOITO

59
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95
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94
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65
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87
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92
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21

HALLINTO

80

Tavoite ”Päätöskeskustelut pidetään 85 %” täyttyi osittain. Alueittain tarkasteltuna alla olevan taulukon mukaisesti. Lautakunta
ihmettelee, miksi huollon palvelualueella ei raportoitu mittarin toteumaa yhtiöittämisiä huomioimatta?
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–

Tavoite ”Palveluhenkisyyden käsittely yksiköiden ryhmäkehityskeskusteluissa 65 %” ei toteutunut, vaan ajattelutapaa käsiteltiin yksiköiden ryhmäkeskusteluissa vain 34 %. Henkilöstöraportin 2018 mukaan oikea luku tässä on 32 %28. Palvelualueittain tätä
tärkeää ajattelutapaa käsiteltiin tilinpäätöksen mukaan vaihtelevasti:
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HALLINTO

Lautakunta ihmettelee, miten tämä tavoitteensaavutus on laskettu, onko huollon ja hallinnon suhteellisesti alemmat henkilöstö- ja
yksikkövolyymit otettu huomioon tasapainoisella tavalla? Talonpoikaisjärjellä ajateltuna tässä pitäisi loistaa ainakin keltainen liikennevalo.

25 Valitettavasti jotkut palvelualueet ovat ainoastaan raportoineet toteuman liikennevaloin edellytetyn NPS-luvun sijasta tai raportointi ei ole tilinpäätöksessä yhtenäinen.
26 Vertaa tässä ulkoisen auditoinnin raporttiin keväältä 2018: ”Palvelualueet odottavat konkreettisia muutoksia. Toimintaa on ”liinattu”/etsitty eri konkreettisia ratkaisuja.
Henkilöstö on juuttunut joissain työpisteissä kuormituskierteeseen, kriisiytyneessä tilanteessa ei osata sanoa mihin lisäresurssi pitäisi kohdentaa. Palvelumuotoilussa on
tekemistä, jotta saadaan tuottavuutta, uudelleen ajattelua”.
27 VKS:n henkilöstöraportin 2018 mukaan luku oli vain 32 % (s. 10).
28 Ks. lähemmin henkilöstöraportti 2018, s. 10.
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Sairauspoissaolopäivien määrä
pieneni ilahduttavasti 16 päivästä
(2017) 15,4 päivään/työntekijä
viime vuonna.
Osittain kehitys johtui
toteutetuista yhtiöittämisistä.
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5.4. TALOUS

Tavoitteet

Mittarit (suluissa sitovuustaso, V=valtuusto, H=hallitus)

•
•
•
•
•
•

Palkkamenot ≤ talousarvion palkat (V)
Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos (V)
Hoidon palveluyksikkö täyttää tarvittavat poissaolot (H)
Suunnitellut uudet alueelliset toiminnot on käynnistetty (V)
Sairaalan tuotantoprofiilin vertaus vastaaviin keskussairaaloihin tehdään vuosittain (H)
Vanha H-talo on poistettu käytöstä (V)

Tarkastuslautakunnan kommentit:
Tavoite ”Palkkamenot ≤ talousarvion palkat” toteutui hyvin. Lautakunta toteaa tässä kohdassa, että palvelualueiden tilinpäätösraportoinnista puuttuu kokonaan raportointi sitovista taloudellisista tavoitteista. Voiko toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen
olla mahdollista ilman suoraa kytkentää vahvistettuihin taloudellisiin tavoitteisiin ja resursseihin? Sitovien palkkamenojen ja tuloksen toteumat voisi raportoida kaikkien alueiden osalta sekä muiden osalta yksikkökohtaiset taloudelliset sitovat tavoitteet.

Lautakunta katsoo, että myös palvelualueiden tavoiteasetteluun ja -seurantaan tulee
jatkossa sisältyä raportointi sitovien taloudellisten tavoitteiden toteumasta osana
balanced scorecard -mekanismia.

Tavoite ”Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos” ei täyttynyt. Alijäämän tasapainotusta ei tehty vuoden aikana kuten aikaisempina
vuosina, tämä voidaan kytkeä odotuksiin vastuun siirtämisestä/tuloksentasauksesta sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Suuri
alijäämä aiheutti kuitenkin sen, että VSHP:n johtoryhmä 2/2019 päätti asettaa työryhmän parantamaan ostopalvelujen hallintoa ja
suunnittelua. Samalla tehtiin päätös poliklinikkakäyntien voimakasta vähentymistä sekä lääkäripalvelujen ostojen talousarvioylitystä koskevasta selvityksestä. Esimiehiä muistutetaan talousarvioseurannan ja poikkeamiin reagoinnin tärkeydestä.
Uusia, VSHP:lle kunnilta siirrettyjä toimintamuotoja vuonna 2018 oli useita ja kokonaistalouteen ne vaikuttivat jopa 7,9 M€:n kasvun verran. Tarkkojen vastuunottoajankohtien arviot ja muutokset voivat tällaisissa tapauksissa myös aiheuttaa talousarviopaineita,
siirretyt toiminnot ovat alla:
• Kaksi vuodeosastoa avattiin Vaasan kaupungin tiloissa:
1) Erityisgeriatrian/Yleislääketieteen osasto ja 2) Vaativan kuntoutuksen osasto
• Välinehuolto		
• Alueellinen apuvälinekeskus siirrettiin Vaasan keskussairaalaan kaikista kunnista
• Pietarsaaren röntgentoiminta
Vertailun vuoksi lienee paikallaan tarkastella taloudellista toteutumaa joissakin muissa sairaanhoitopiireissä vuonna 2018 seuraavan
kuvan avulla29 . Joitakin tietoja puuttuu eräistä piireistä, mutta talousarvio-ongelmia ja alijäämiä esiintyy useissa piireissä, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijällä Eksotella (Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri) on ollut talousongelmia.

29 Lähde: talousjohtaja Lena Nystrandin esitys lautakunnalle 19.2.2019.
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Det kan vara tacksamt att komparativt överblicka det ekonomiska resultatets utfall hos
flertalet andra sjukvårdsdistrikt år 2018 enligt grafen nedan29. En del data fattas här från
vissa distrikt, men budgetproblem och underskott förekommer inom flera distrikt, bl.a.
föregångaren i social- och hälsovårdsintegrationen Eksote (Södra Karelens svd) har haft
problem med ekonomin.
15
10
5

KYS

OUKS

TYKS

TAYS

Vaasa

Sosteri

Satakunta

Päijät-Häme

Pohjois-Karjala

Lappi

Keski-Suomi

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

-20

Kanta-Häme

-15

Etelä-Savo

-10

Etelä-Pohjanmaa

-5

Etelä-Karjala

0

-25

Målet ”vårdserviceenheten klarar av att hantera nödvändiga frånvaron”

Tavoite ”Hoidon palveluyksikkö täyttää tarvittavat poissaolot” saavutettiin. Sairaanhoidon tukitoimintojen palvelualue raportoi
uppnåddes. Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner rapporterar i bokslutet allmänt
tilinpäätöksessä yleisesti, että ”Asiakkaiden palveluntarpeisiin on pääosin kyetty vastaamaan hyvin”. Palvelualueen tilinpäätösraportissa ei
att ”I regel
kunde man
gottmittaritietoa
bemöta kundernas
servicebehov”.
Dock återfinns
ingen
trafikljuskuitenkaan
ole liikennevalotai muuta
tavoitteensaavutuksesta.
Tarkastuslautakunta
katsoo, että
sairaanhoidon
tuen
palvelualue
voisi
tilinpäätösraportoinnissaan
tämän
ainoan
palvelualuesidonnaisen
taloudellisen
tavoitteen
osalta
syvällisemmin
vaeller annan mätardata om måluppfyllelsen i serviceområdets bokslutsrapportering.
laista toteumaa. Täyttämistavoitteen sisältyessä taloudellisten tavoitteiden kategoriaan toteuma on myös suhteutettava toimeenpananser att serviceområdet för sjukvårdens stödservice i sin bokslutstujenRevisionsnämnden
palvelujen kokonaiskustannuksiin.

rapportering gällande detta enda serviceområdesbundna ekonomiska mål mera ingående
kunde belysa utfallet. Medan hanteringsmålet ingår i kategorin ekonomiska mål, så bör
utfallet
även relateras
till totalkostnaderna
för verkställd tehdään
service.vuosittain” raportoidaan tavanomaiseen
Tavoite
”Sairaalan
tuotantoprofiilin
vertaus vastaaviin keskussairaaloihin
tapaan
saavutetuksi.
Hallituksen
vertailuja
koskevat
päätelmät
voisivat
toimia
kirjallisena
perusmateriaalina
VKS 2025
Målet ”de planerade, nya regionala funktionerna har inletts”
rapporteras
som strategian
hienosääntöä varten.
uppnått.
H-talo on poistettu
käytöstä” toteutui. Uusi
H-rakennushanke
on med
hyväksytty
hallituksessa
29.3.2019 ja valtuusTavoite
Målet”Vanha
”sjukhusets
produktionsprofil
jämförs
årligen
profilen
hos
tossa 15.4.209. H-talon kustannuslaskelma on noin 141 M€ ja lopullisen rahoituspäätöksen tekee valtuusto 17.6.2019 olettaen, että
motsvarande
centralsjukhus”
sedvanligt
somjotta
uppnått.
Styrelsens
tarvittavat
selvitykset, neuvottelut
ja vaihtoehtoiset rapporteras
rahoitusmallit silloin
ovat valmiina,
päätös voidaan
tehdä.
konklusioner av jämförelserna kunde utgöra skriftligt basmaterial för finjusteringar av VCS
2025-strategin.
Målet ”det gamla H-huset har tagits ur bruk” förverkligades. Det nya H-nybyggnationen har godkänts av styrelsen 29.3.2019 och av fullmäktige 15.4.2019. Kostnadsberäkningen för H-huset är ca.141 M€ och det slutliga finansieringsbeslutet fattas av fullmäktige
17.6.2019 med antagandet om att nödvändiga utredningar, underhandlingar och alternativa
finansieringsmodeller då är färdiga för att beslut kan fattas.
Tavoite ”Suunnitellut uudet alueelliset toiminnot on käynnistetty” raportoidaan saavutetuksi.
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Källa: ekonomidirektör Lena Nystrands presentation för nämnden 19.2.2019.
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Vaasan keskussairaalan H-rakennus valmistuu
2022
Bothnia High 5-projektiallianssissa rakennamme H-uudisrakennusta Vaasan keskussairaalalle. Uusi
H-rakennus yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon maakunnallisia sekä
yksitysiä palveluita. Digitalisaation ja etäyhteysien avulla palvelut tuodaan tasapuoliseti lähelle asuinkunnasta riippumatta. Allianssimallissa osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä.

UUTEEN H-RAKENNUKSEEN TULEVAT TOIMINNOT:
• Uusi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen SUURPOLIKLINIKKA, joka vastaanottaa arviolta
326 000 asiakaskäyntiä vuodessa
• AVOHOIDON PALVELUJA kolmessa kerroksessa
• VUODEOSASTOPALVELUJA viidessä kerroksessa, joista kolmessa kerroksessa somatiikan osastoja ja kahdessa
kerroksessa psykiatrian osastoja
• INFORMAATIO- JA PALVELUNOHJAUSTOIMINTOJA, esimerkiksi palvelunohjauspiste, kolmas sektori ja vapaaehtoistoimijat
• TILOJA YKSITYISILLE PALVELUNTUOTTAJILLE, esimerkiksi asiakasapteekille, kioskitoiminnalle, kahvila- ja ravintolapalveluille
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Alla kommentoidaan lyhyesti toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 sitovuustason mukaan sitovien määrärahojen/tulojen toteumaa30.

Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu
Talousarvio
2018

Tilinpäätös
2018

Poikkeama
talousarviosta

%

SITOVAT MÄÄRÄRAHAT

Oma toiminta
Toimintakulut

226 723 998

233 362 507,81

6 638 509,81

2,9

35 125 000

39 550 961,64

4 425 961,64

12,6

Oman toiminnan toimintakulut

191 598 998

193 811 546,17

2 212 548,17

1,2

Toimintatuotot ilman jäsenkunt. maksuos.

-33 772 290

-33 113 673,74

658 616,26

-2

Oman toiminnan nettotoimintakulut

157 826 708

160 697 872,43

2 871 164,43

1,8

- hoito muissa laitoksissa

RAHOITUS
Rahoituskulut

955 000

845 395,19

-109 604,81

-11,5

Rahoitustuotot

-100 000

-283 500,75

-183 500,78

183,5

855 000

561 894,41

-293 105,59

-34,3

38 060 000

26 464 271,05

-11 565 728,95

-30,4

-3 452 613,32

-3 452 613,32

38 060 000

23 041 657,73

-15 018 342,27

Nettorahoituskulut

INVESTOINNIT
Investointimenot
Investointitulot
Nettoinvestointimenot

-39,5

Tavoite ”Oman toiminnan nettotoimintakulut” ylittyi 1,8 %:n marginaalilla.
Tavoite ”Rahoituksen nettokulut” täyttyi suurella marginaalilla.
Tavoite ”Nettoinvestointimenot” täyttyi klassisesti suurella marginaalilla.

YHTEENVETO:
Edellä olevasta 42 sitovasta, mitattavissa olevasta toiminnallisesta tavoitteesta 20 tavoitetta (47,6 %) täyttyi
kokonaan, 15 tavoitetta (35,7 %) ei täyttynyt ja seitsemän tavoitetta (16,7 %) täyttyi osittain tai tyydyttävästi.
Sekä valtuuston (mm. siirtoviivepäivien määrä, kunta-asiakastyytyväisyys, jonokirjanpito ja tilikauden tulos)
että hallituksen (mm. jonottomuussuunnitelmat, call center, hoitoisuus ja keskustelut jatkuvasta kehittämisestä) sitovissa tavoitteissa oli täyttämättömiä tavoitteita. Kokonaisuutena katsottuna ja ottaen ensisijaisesti
huomioon hoidon saatavuus, asiakastyytyväisyys, tuotannon kehittyminen ja kansallisesti ontuva uudistustilanne sekä negatiivinen taloudellinen lopputulos lautakunta pitää kokonaistulosta hyväksyttävänä.

TAVOITETOTEUMA 2018 (%)

TAVOITETOTEUMA TAVOITEKATEGORIAN MUKAAN
2018 (%)

TOTEUTUI 47,6 % (20), OSITTAIN 16,7 % (7), EI TOTEUTUNUT 35,7 % (15)

ASIAKAS

PROSESSIT

HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN/
UUDISTUMINEN

TALOUS

41,7 % 25 % 33,3%

46,7 % 20% 33,3%

33,3 % 11,1 % 55,5 %

83,3 % 16,7 %

30 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018-2020 (s.13): ”Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan
tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle asetetaan sitovuustasoksi oman tuotannon nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot.
Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.”
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6.5. PALVELUALUEIDEN TAVOITETOTEUMA SEKÄ 		
		 AKUUTTIHOIDON, AVOHOIDON JA VUODE		 OSASTOHOIDON ERITYISANALYYSIT
Voimassa olevan organisaationrakenteen mukaan VKS:n palvelut tuotetaan seuraavasti (kuntoutuksen palvelualue on käynnistetty
vuoden 2019 alussa):

PALVELUALUEET
Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

Psykiatrian palvelualue
Serviceområdet för sjukvärdens stödfunktioner

Psykiatran vastuualue

Naisten ja lasten palvelualue

Lasten vastuualue

Vuodeosastojen palvelualue

Medisiininen vastuualue

Avohoidon palvelualue

Operatiivinen vastuualue

Akuuttihoidon palvelualue

Diagnostiikkakeskus
Huollon palvelualue
Hallinnon palvelualue

VASTUUALUEET
Edellä luvussa 5 on myös käsitelty palvelualueiden erityistavoitteiden toteumaa. Lautakunta toteaa, että palvelualueista osalla on
enemmän tai vähemmän rajatut tavoitteet ja mittarit suurelta osin johtuen toiminnan luonteesta. Lautakunta on aikaisempina vuosina huomauttanut, että myös hallinnolla ja huollolla on VKS:n sisäisinä palvelujen tuottajina täysin samat mahdollisuudet kuin
muilla vastuualueilla velvoittavien, esimerkiksi asiakkaisiin ja talouteen liittyvien tavoitteiden asettamiseen.31 .
Alla olevassa taulukossa lautakunta tarkastelee tavoitteiden täyttymistä palvelualueittain. Valkoiset sarakkeet osoittavat, että tilinpäätöksessä 2018 ei ole seurantaa. Taulukosta käy ilmi, että monet palvelualueet eivät ole raportoineet tarkkoja mittarilukujaan,
ainoastaan liikennevalototeuman. Lautakunta toteaa, että valkoisten sarakkeiden runsas määrä aiheuttaa kysymyksen, olisiko tarvetta tasapainottaa sekä tavoitemekanismeja että tavoitevolyymeja palvelualueiden välillä. Onko tarvetta ottaa käyttöön palvelualuekohtaiset räätälöidyt, mutta ei välttämättä sitovat mitattavat tavoitteet osana VKS 2025 -strategiaa? VKS:n toiminnanohjauksessa
käytetään lautakunnan mielestä edelleen klassisia tavoitteenmäärittelyjä suunnitellaan, kehitetään, henkilökunnan hyvinvointi nostettiin
esille vuoden aikana, jotka eivät anna odotettua tietoa siitä millä tavalla ja miten täydellisesti yksikkö on pystynyt toteuttamaan asetetun tavoitteen.

Onko sekä tavoitemekanismien että tavoitevolyymien tasapainottamiseen tarvetta palvelualueiden välillä? Lautakunta konkretisoi: onko tarvetta ottaa käyttöön
palvelualuekohtaiset räätälöidyt, mutta ei välttämättä sitovat mitattavat tavoitteet
osana VKS 2025 -strategiaa ja prosessi-integraatiota? Palvelualueita koskevat vahvistetut sitovat tavoitetasot vaativat yhdenmukaisen tarkan raportoinnin tilinpäätöksessä.

31 Esim. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ei-hoidollisille yksiköille sitovaksi tavoitteeksi on asetettu sisäisen palvelukyvyn mittaaminen tehtyjen kyselyjen mukaan. Ks.
lähemmin https://www.tays.fi/download/noname/%7B880e87a9-17a4-405a-9ef6-2b54cd66c863%7D/117321
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Palvelualueista avohoidon palvelualueella oli kattavin sitovien tavoitteiden raportointi ja se esitti samalla myös kokonaistavoitetoteuman (72 %) parhaan luvun. Taloudellinen näkökulma sisältäen VKS 2025 -ohjelman kustannustehokkuustavoitteet voisi hyvin toimia
osana palvelualueiden toiminnan ohjausta ja seurantaa.

ENSIHOITO

AVOHOITO

VUODEOSASTOHOITO

NAISET &
LAPSET

PSYKIATRIA

SAIRAANHOIDON TUKITOIMINNOT

DIAGNOSTIIKKAKESKUS

4,8

LÄÄKÄRIT &
ASIANTUNTIJAT

HUOLTO

HALLINTO

88 %

79 %

96 %

92 %

21 %

80 %

ASIAKAS
Potilastyytyväisyys > 4.5
NPS-indeksi > 75

4,4

4,7

4,7

4,5

4,7

NPS 50

NPS 80

NPS 72

NPS 61

NPS 72

Hoidon tarpeen / saatavuuden arviointi,
kansallinen keskitaso saavutetaan
Ajantasaiset jonotiedot ja odotusajat
löytyvät verkosta
Kokemusasiantuntijatoimeksiantoja
jokaisella palvelualueella
Asiakaspalautepäätteitä käytössä
jokaisessa hoitoyksikössä
99 % tyytyväisiä kielellisiin palveluihin

4,8

4,7

PROSESSIT
Lean-menetelmää käytetään 40 %:ssa
yksiköistä
Jokainen palvelualue on tehnyt
suunnitelman jonottoman palvelun
kehittämiseksi
Päädiagnoosit kirjattu THL:lle
lähetettävistä hoitokontaktityypeistä
100-prosenttisesti

99,6 %

Hoitajien poimimat dg-kirjaukset ovat
100 % käynneistä
1 hoitopolku per yksikkö wwwsivuilla
näkyvillä
HENKILÖSTÖ/OPPIMINEN JA UUDISTUMINEN
Työyksikön suositusmittarin
vastausprosentti saadaan nostettua
yli 60 %:n, samalla kun NPS-indeksi on > 50
92%:lla henkilökunnasta on
kielitaitotodistus

svars
% 78
NPS 52
93 %

99 %

svars
% 66
NPS 44
90 %

svars
% 52
NPS 16
99 %

svars
% 37
NPS 8
96 %

94 %

Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä
optimialueella vähintään 50 %/kk
Työntekijät suosittelevat VKS:aa
hoitopaikkana NPS 80
Kehityskeskustelut käyty 70/87prosenttisesti

NPS 76

59 %

95 %

NPS 76,5

NPS 25

NPS 35,5

94 %

65 %

87 %

62 %

42 %

Irtisanoutuneen henkilöstön kanssa
käydään keskustelu lopettamisen
syistä. Tavoite: 85%
Palveluhenkisyyden käsittely
yksiköiden ryhmäkehityskeskusteluissa
65 %
TAVOITE SAAVUTETTIIN %

31

72

47

42

44

36

36

50

0

40

TAVOITE SAAVUTETTIIN OSITTAIN%

44

17

47

32

37

24

21

50

50

40

T AVOITETTA EI SAAVUTETTU %

25

11

6

26

19

36

43

0

50

20
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Alla olevassa taulukossa lautakunta ottaa itselleen vapauden kehittää taulukkoa edelleen Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä
olevan mallin mukaisesti. Pirkanmaalla on kaikkien BSC-mittareiden (balanced scorecard = asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousperusteinen tavoiteohjaus) perusteella laskettu johtamisen32 yhteismittari. Alla lautakunta on vastaavasti arvioinut, että johtamisen
mittari useimmilla palvelualueilla näyttää keltaista valoa, kun otetaan huomioon palkkamenojen kestävyys kaikilla alueilla. Alla on
johtamisen painotettu keskiarvo, jossa on huomioitava mittareiden suuri epätasapaino palvelualueiden välillä. Avohuollon palvelualueen arvo on tässä selvästi paras.
Kun lasketaan koko VKS:n johtamisarvoa, se on 1,6 ottaen huomioon, että tavoitteiden kokonaismäärässä on joitakin eroavaisuuksia.

AKUUTTIHOITO

AVOHOITO

VUODEOSASTOHOITO

NAISET
& LAPSET

PSYKIATRIA

SAIRAANHOIDON
TUKITOIMINNOT

DIAGNOTIIKKAKESKUS

LÄÄKÄRIT
JA ASIANTUNTIJAT

HUOLTO

HALLINTO

KOKO
VKS

1,6

2,4

1,9

1,6

1,7

1,8

1,4

2,3

1,0

1,8

1,6

TALOUSKULUT
(PALKKAKULUT)
JOHTAMINEN

Toimintavuoden aikana lautakunta on erityisesti tutustunut akuuttihoidon, avohoidon ja vuodeosastohoidon palvelualueisiin. Alla
on tarkastuslautakunnan syksyllä 2018 keräämien VKS:n palvelualuekohtaisten33 SWOT-mielipiteiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on valottaa VKS:n toiminnan mahdollisuuksia, vahvuuksia, heikkouksia ja uhkia (SWOT). Lautakunnan saamat vastaukset toistetaan seuraavassa autenttisina ilman käännöstä, jotta ne parhaiten kuvastaisivat VKS:n toiminnasta ja tulevaisuudesta annettujen
näkemysten moninaisuutta palvelualueilla:

Sitovien tavoitteiden koottu analyysi voisi sisältää arvion johtamisen tavoitteen
saavutuksesta VKS- ja palvelualuetasolla.

32 Pirkanmaan johtamisen mittari perustuu BSC-mittareiden yhteenlaskettuihin arvoihin. Vihreästä mittariarvosta tulee 3 pistettä, keltaisesta mittariarvosta 1 piste ja
punaisesta arvosta 0 pistettä. Yllä olevassa taulukossa painotettu keskiarvo on laskettu saman periaatteen mukaan.
33 Huomaa, että seuraavan sivun taulukko ei koske VKS:n kaikkia palvelualueita, vaan lautakunnan työohjelman mukaista otantaa.
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VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT & RISKIT

• Osaava ja ammattitaitoinen hoitohenkilökunta

• Potilaspaikkojen vähentäminen
näkyy ja ajoittain potilas joudutaan
sijoittamaan yksikköön, jossa ei välttämättä ajankohtaisinta osaamista
kyseisestä erikoisalasta

• Hoitotyöntekijöiden osaaminen
karttuu ja on mahdollisuus kehittää
itseään työntekijänä melko laajastikin (motivaatio)

• Riittävätkö potilaspaikat -> näyttäisi
riittävän jos jatkohoitopaikat vetävät

• Yhteistyö yksiköiden välillä parantunut merkittävästi ja nähdä enemmän
kokonaisuutta kuin vain omaa
yksikköä

• Yksityistämiset aiheuttaneet
ongelmia, kokonaisuus saattaa olla
hukassa jos ei tiedä mihin pitää olla
yhteydessä

• Organisaatiomalli (palvelualuejako):
puhutaan samoista ongelmista ja
yritetään ratkaista niitä yhdessä
esimiesten kanssa
• Lähes kaikki toimet on saatu
täytettyä ja pystytään kehittämään
yksikköä vakihenkilökunnan kanssa
• Opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen satsataan
• Muutoksen myötä tehdyt erikoisalat ja osaaminen alkavat vakiintua
yksiköissä
• Asiakkaat antavat hyvää palautetta
ja asiakastyytyväisyys on keskiössä
yksiköiden toiminnassa
• Kahden uuden yksikön avaaminen ->
geriatria, kuntoutus (neurologinen ja
kirurginen potilas)

• Jatkohoito ei vedä jolloin sairaalamme vuodeosastot täyttyvät ja hoitoajat pitenee -> kustannukset kunnille
myös nousevat
• Palvelualueella ollut paljon muutoksia, jotka vaatineet henkilökunnalta
sopeutumista ja uuden oppimista.
Aika ei ole aina tahtonut riittää asioiden syvälliseen oppimiseen -> suunta
on kuitenkin oikea muutoksen
aikana on korjattu asioita parempaan
suuntaan
• Henkilökunnan vaikuttaminen
muutokseen ei ole aina onnistunut, kun muutokset tehty nopealla
aikataululla

• Muutos on muuttunut negatiivisesta
asenteesta positiiviseksi
• Mahdollisuus työkiertoon ja suositaan työkiertoa, myös työntekijän
jaksaminen keskiössä ja annetaan
mahdollisuus kokeilla muuta
yksikköä
• Moniammatillisuus lisääntynyt,
tehdään aktiivisesti yhteistyötä eri
ammattiryhmien kanssa
• Selkeä strategia, visio ja tavoitteet

• Valmistuneista sairaanhoitajista
ajoittain pulaa

• Koulutus ja kouluttautuminen haastavaa, jos ei ole mahdollista laittaa
työvuorolistaa kun resurssi ajoittain
rajallinen.
• Sairaslomat hankaloittavat suunniteltujen työvuorolistojen toteutumista.
• Sairaslomien määrä lisääntynyt
• Säästöt painavat taustalla, vaikka
kuitenkin nyt tarkoitus edetä olemassa olevilla yksiköillä
• Muutoksiin sopeutumattomien
työntekijöiden poislähtö ja siitä
aiheutuva kompetenssin menetys

• Sijaisia on ajoittain vaikea saada

• Toimiva työympäristö

• Henkilöstön vaihtuvuuden tuoma
kompetenssin menettämisen uhka

• Laadukas ja oikeanaikainen hoito
oikeassa paikassa

• Kaikilla ei vaadittavaa tahtotilaa
muutoksiin

• Työviihtyvyyden parantuminen

• Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

• Hyvä yhteistyö palvelualueella

• Saumattoman yhteistyön puuttuminen tekniikan ja käyttäjien välillä

• Henkilökunnan joustava käyttö

• Uusien toimintatapojen löytyminen
mahdollistaa laadukkaan hoidon

• Kaikkiin projekteihin ei tällä hetkellä
ole resurssia

• Digitalisaation hyödyntäminen
(CCL-logistiikka ohjelman käytön
laajentuminen)

• förväntningar som inte uppfylls
gällande förändringar

• Palvelualue kiinnostaa uusia hoitajia

• utrymmena; gamla, dålig inomhusluft, oändamålsenliga utrymmen,
brist på rum för utveckling av effektfulla processer

• Asiakaslähtöisyys toiminnan suunnittelussa
• Palvelualueella ammattitaitoinen
henkilökunta ja yksiköissä hyvä
johtajuus
• Kehitysmyönteisyys

• proffessionell, lojal och flexibel personal som känner till verksamheten
och strategin
• vården är klientcentrerad och evidensbaserad
• gott samarbete över enhetsgränserna
• välfungerande tvärvetenskapligt
samarbete
• den gemensamma ledningsstrukturen är tydlig och klar, röd tråd finns
inom serviceområdet
• välplanerad introduktion på enheterna
• tvåspråkigheten är naturlig och stark
• fokus på klientcentrerad utveckling
• inom ansvarsområdet som helhet
har sjukfrånvaron minskat, speciellt
korta sjukfrånvaron
• Nyfikenhet och hopp inför de nya
förändringarna som är på kommande, positiv attityd
• modell för studerandehandledning
• givna budgetramar följs

• vikariebrist, HPY-resurserna är
ytterst sparsamma, påverkar möjligheten till personalens fortbildning
och rotation
• brist på IT-verktyg som är up to date!
rapportering är ett handarbete tidskrävande
• stor efterfrågan på service, men stor
utmaning att svara på efterfrågan
• utvärdering av introduktionsprocessen – tidsbrist
• mångfald av arbetsgrupper och
rapporteringar
• intresse för effektfulla lean processer
bland olika yrkesgrupper
• verksamhetsuppgifter och prestationer ökar men inte personalresurser

• Yhtiöittämisistä uusia haasteita

• upplevelse av onödiga arbetsinsatser
• vision,strategi och mål är tydliga
• transparenta beslut, medarbetarna
involverade och delaktiga i planeringsfrågor
• positiv attityd för kommande förändringar
• arbetsrotation när möjlighet ges->
ökar kunskap, erfarenhet, förståelse
för andras verksamhet, förbättrar
samarbetet
• fortgående lean förbättringsarbete-mångprofessionellt
• förståelse för behov av standardisering av gemensamma rutinartade
processer
• ökar tvärvetenskapliga samarbetet

• svårt att rekrytera behörig och kunnig personalmånga specialområden
• privatisering/bolagisering (TeeSee,
Mico Botnia, 2M-IT) -> splittring, ingen helhet gällande ansvarstagandet
• processbeskrivningar saknas/är otydliga nya organisationsmodeller
• mångfald av utvecklingsarbeten,
tidskrävande – resurser?
• tid för implementering och utvärdering av utvecklingsplaner saknas
• möjligheten till forskningsarbete
kräver resurser av vårdpersonalen
• omfattande sparåtgärder
• smidiga IT-verktyg för uppföljning
och rapportering saknas
• arbetsuppgifter som inte hör till
vårdarbetet åläggs vårdpersonal, t.ex
www-sidor
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7. 		Palaute
7.1. ASIAKAS-/POTILASPALAUTE
VKS:n asiakas-/potilaspalaute on aina ollut hyvä, ja se muodostaa yhden lautakunnan keskeisistä arviointikohteista. Viime vuonna palautteita tuli yhteensä 5038 (vrt. 4646 vuonna 2017). Alla oleva taulukko on VKS:n laaturaportista 2018 ja valaisee hyvin suuntauksen
kohti parempaa, miltei optimaalista palautetta. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,69, kun asteikko on 1-5.

POTILASPALAUTE VKS VUOSINA 2016-2018

1. Pääsin tutkimukseen tai hoitoon riittävän nopeasti

4,6
4,6
4,6

= 2018

2. Tutkimukseni tai hoitoni toteutui sovitun aikataulun mukaisesti

4,6
4,6
4,6

= 2016

= 2017

4,7
4,7
4,7

3. Tunsin voivani luottaa henkilökunnan ammattitaitoon
4,6
4,6
4,6

4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani

4,7

5. Henkilökunta kohteli minua hyvin
4,6

6. Saamani tieto tutkimuksesta ja/tai hoidosta oli ymmärettävää

4,7

4,6

4,8
4,8
4,8

7. Yksityisyyttäni ja intimiteettisuojaani kunnioitettiin
4,7

8. Saamani hoito oli hyvää

4,7

9. Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon aikana

4,7

4,8
4,8
4,8

4,7
4,7
4,7

10. Läheiseni tai perheeni huomioitiin riittävästi
4,6
4,6
4,6

11. Sain hyvät jatko-ohjeet

4,8
4,8
4,8

12. Sain hoitoa omalla äidinkielelläni
4,68
4,71
4,69

KESKIARVO
4,3

4,8
4,8

4,5

4,7

4,9
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Palautteet on yhä enemmän saatu tietokonepäätteiden kautta, viime vuonna annettiin 2200 palautevastausta (43 % kaikista vastauksista). Mitä voimme saada selville palautteista ja muista lähteistä, kuten palvelualueiden kvartaaliseurannasta? Alla muutama poiminto niistä:

ERINOMAINEN ARVOSANA

EI AKUUTTEJA ONGELMIA,
PARANNUSTOIVEITA

• Vastaajista 82 % suosittelee omaisilleen VKS:aa
hoitopaikkana.

• Hoidosta, sairaudesta tai jatkosuunnitelmista
tiedottaminen on koettu epäselväksi, puutteelliseksi tai jopa huonoksi.

• Kiitollisuus hyvästä hoidosta ja hyvä kohtelu
ovat asioita, joita suuressa määrin esiintyy
vastauksissa.

• Hyvä palaute perustuu useimmiten empaattiseen ja ystävälliseen kohteluun.

• Asiakkaat arvostavat mukavaa, rentoa ja iloista
ilmapiiriä sekä myös hyvin keskenään toimeentulevaa henkilöstöä.

• Ammatillinen osaaminen sekä turvallisen hoidon saaminen ovat erittäin arvostettuja asioita.

• Erityisesti ruotsinkieliset asiakkaat ovat kiitollisia palvelusta äidinkielellä.

• Palaute lääkäriopiskelijoiden osallistumisesta
vastaanotolla on ollut jossain määrin arvostelevaa. Huolimatta siitä, että VKS on opetussairaala, asiakkaan on aina annettava suostumuksensa opiskelijan läsnäololle vastaanotolla.

HUONO/HEIKKO

• Lääkäriresurssien puute on huomioitu mm.
psykiatriassa.

• Huono kohtelu ilmenee palautevastauksissa
epäystävällisyytenä ja alentavana/ylimielisenä
asenteena.

• Päivystyksen odotusajat ovat asiakkaille turhauttavia ja tästä tulee varsin paljon palautetta.
Myös avohoidon palvelualueella viivästykset
vastaanottoajoissa ovat aiheuttaneet ärtymystä.

• Asiakas on kokenut, ettei häntä kuunnella tai
ettei hän saa vastausta kysymyksiin.

• Opasteiden epäselvyydet tai puutteet.

• Ohjeet ja neuvot ovat olleet ristiriitaisia.

• Pysäköintivaikeudet aiheuttavat paljon negatiivista palautetta.

• Asiakas ei aina ole ymmärtänyt saatua informaatiota johtuen kielivaikeuksista tai joissain
tapauksissa henkilökunta ei ole ymmärtänyt
asiakasta tarpeeksi hyvin.

• Nettisivuille toivotaan koottua tietoa kaikkien
yksiköiden vierailuajoista.

• Kivunhoidon puutteista tai muista lääkitysongelmista on annettu palautetta.
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7.2. Palaute eSairaala-tietokannasta 2017–2019

Tarkastuslautakunta käyttää jo kolmantena vuonna peräkkäin eSairaala-tietokantaa34 yhtenä tulevaisuuden arviointivälineenä ja apuna arvioinnissa. Alla vertailu sairaaloiden yleisarvosanasta vuosina 2017–2019 huhtikuun arviointitilanteessa. Yleisarvosana koskee
asiakaspalvelun, jonotilanteen ja laadun keskiarvoa. VKS:n yleisarvosana on ollut täysin tyydyttävä aikaisempina vuosina, nyt alla
olevan taulukon mukaan hieman alle sairaaloiden keskiarvon. Asiakkaiden asiakaspalvelua ja laatua koskevat arviot ovat kuitenkin
maan parhaita: VKS sijoittuu toiseksi tai kolmanneksi.

Picture 7

= 2017

SAIRAANHOITOPIIRIEN YLEISARVOSANA %:NA VUOSINA 2017-2019,
SJUKVÅRDSDISTRIKTENS ALLMÄNNA VITSORD SOM % ÅREN 2017lähde eSairaalatietokanta 22.4.2019

= 2018
= 2019

2018, källa eSairaaladatabasen 7.3.2018, blå stapel = 2017,
röd stapel=2018, grön stapel=2019, maxvärdet 100%

maxarvo 100 %
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34 Ks. lähemmin https://www.esairaala.fi/toimijat?search=Vaasan+keskussairaala , josta ilmenee, että VKS kuluu tietokannan kehittämiseen osallistuvien
organisaatioiden joukkoon.
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8. Operatiivisen vastuualueen tavoitteet ja
toiminta 2018
Yleisesti todetaan, että vastuualueen kokonaistulos ja hoidon saatavuus voitiin turvata täysin tyydyttävästi. Vaikka elämä vastuualueella on ollut turbulenttia voimakkaine kansallisine myrskypilvineen, vuonna 2018 on edelleen panostettu kehittämistoimenpiteisiin
ja positiiviseen tulevaisuuden uskoon. Vastuualue osallistuu aktiivisesti kirurgian kansalliseen benchmarking-projektiin35, jonka
mukaan VKS:lla viime vuonna oli kymmenen sairaalan joukossa korkein leikkaussalien käyttöaste (68 %); sekä aamu- että iltapäivät
käytetään tehokkaasti.

POSITIIVISTA-MAHDOLLISUUDET 2018

NEGATIIVISTA-UHKAKUVAT-RISKIT 2018

• Osaavasta henkilökunnasta kiinni pitämisen politiikka.

• Vaikea rekrytointitilanne vaatii päivittäisiä panostuksia. Puute ortopedeistä, anestesialääkäreistä, fysiatreista.

• Toimeliaisuus potilasvirran pysäyttämiseksi pohjoisessa Soiteen (KPKS)
laajentamalla toimintaa (etävastaanotot, videoyhteydet).

• Jatkuva hoitopaikkojen puute (siirtoviivepotilaat), myös vähentynyt hoitohenkilökunta ovat huolenaihe.

• Kirurgian benchmarking-projekti osoittaa mahdollisuudet toiminnan parantamiseksi ja virtaviivaistamiseksi.

• Potilasvirta Pietarsaaresta ja erityisesti Luodosta Soiteen (KPKS) kasvoi.

• Pyrkimys keskittämisasetuksen36 vaikutusten rationaaliseen minimoimiseen ja panostus OPVA:n ydinosaamisalueisiin.

• Myös eteläisen alueen potilasvirta kasvaa Satakunnan keskussairaalaa
kohti, jonkin verran vaihtelua vuosien välillä.

• Synnytysten minimivolyymi keskittämisasetuksen mukaan (=1000) täyttyi
(=1175).

• Nivelproteesileikkausvaatimus 600 leikkausta/vuosi ei valitettavasti täyttynyt keskittämisasetuksen mukaan, yhteensä 547 leikkausta toteutettiin
(vuonna 2017 luku oli 580).

• Syksyllä 2017 käyttöön otettu tekstiviestikäytäntö vastaanottoaikojen (pkl)
muutoksia varten on ollut vaikutuksiltaan positiivinen.

• Päiväkirurgian osuus leikkauksista oli aikaisemmin huippuluokkaa, viime
vuonna elektiivisten leikkausten (48,9 %) %-osuus laski jopa 24 %.

• Taloudellinen tulos/ylijäämä on +0,3 M€.

35 Benchmarking-vertailuanalyyseja on vuonna 2018 tehty kaksi kertaa NHG/Nordic Health Groupin toimesta, vertailu koskee 10 sairaanhoitopiiriä.
36 Keskittämisasetus (582/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alussa ja säätelee erikoissairaanhoidon toimenpiteitä ja yliopistollisten sairaaloiden ja alue-/

keskussairaaloiden vuosittaisia minimivolyymeja. ” Näyttö siitä, että tällä parannettaisiin potilasturvallisuutta, puuttuu täysin”, sanoo Helsingin yliopiston
terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen 22.3.2019 YLE:n uutisissa. Ks. lähemmin https://yle.fi/uutiset/3-10700930.
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Alla on valikoima graafeja/tietoja operatiivisen vastuualueen osalta Exreport-seurantatietokannasta:

HOIDON SAATAVUUS, LIIKENNEVALOT
LIIKENNEVALOT OPVA37 - HOIDON SAATAVUUDEN
OSALTA, TILANNE 31.12.2018:
• Punainen pallo tarkoittaa, että yli 3 % on odottanut > 90 päivää
• Keltaiset pallot tarkoittavat, että ollaan ≤ 3 % raja-arvosta

Hoitoa odottavat
Hoidon arviointia odottavat
Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat
Toimenpiteisiin odottavien lukumäärä
Toteutuneet toimenpiteet

OPVA-HOIDON SAATAVUUDESTA GRAAFI OIKEALLA
KUUKAUSITTAIN VUONNA 2018.
• Lähetevirta kasvoi 1,9 % verrattuna vuoteen 2017
• Kaikilla erikoisaloilla on nähtävissä lähetteiden pieni kasvu

• Avoin opva-hoito: kuntalaskutuksen suoritukset vähenivät jopa 11,7 % verrattuna vuoteen 2017: vähenemisen syynä m-käynnit, joita ei enää laskuteta
erikseen sekä toiminnan supistaminen kesällä. oikealla lukuja, jotka selkeästi
osoittavat kasvua ostopalveluille sekä avohoidossa että vuodeosastohoidossa

• Edellä mainittu siirtoviivepäivien ”jarruttava” vaikutus toimintaan näkyy
oikealla

• Oikealla leikkausvolyymien erot 2017-2018, päivystysleikkaukset vähenivät
hieman enemmän ja elektiivisten osalta vaihtelu on minimaalinen

37 OPVA= Operatiivinen vastuualue
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9. Tuotannonohjaukseen ja hoitologistiikan
kehittämiseen liittyvä ICT-toiminta, -teknologia – potilaan hoitoprosessi ja digitalisaatio
ICT-toiminnan tilanteen voidaan sanoa olevan turbulentti. Meillä on vastaperustettu 2M-IT, joka aloittaa uuden
palvelustrategian laatimisen asiakaskunnalle, jolla on ollut kaksi melko erilaista tasoa ulkoistetun toiminnan
laajuudessa. Strategian laatiminen omistajaohjaukselle on tällaisessa tilanteessa haastavaa, mutta meidän on
aloitettava keskustelu siitä.”38

Vaasan sairaanhoitopiiristä tuli vuoden 2017 alussa Medbit Oy:n osakas, jolloin piirin ICT-toiminta ja yksi it-työntekijä siirrettiin yhtiölle. Maaliskuussa 2018 vastuu piirin käytännön ICT-toiminnasta siirtyi uudelle yhtiölle 2M-IT Oy:lle Medbitin ja Medi-IT:n fuusion
seurauksena. ICT-toiminnan koordinointia varten piiri palkkasi oman it-johtajan. Piirin omistajaohjausjaosto on tutustunut 2M-IT
Oy:n toimintaan, strategioihin ja yhteistyövisioihin ja toteaa että suurin ongelma koskee ICT:n kehittämisen kokonaisnäkemystä ja strategista ohjausta prosessien tehostamisen puitteissa VKS 2025:n mukaisesti39.
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 todetaan: ”Terveysteknologia ja ICT muuttavat toimintaa mobiiliksi ja paikkariippumattomaksi, siirtäen erikoissairaanhoitoa jopa potilaan kotiin. Robotiikkaa ja tekoälyäkin on jo testattu meidänkin sairaalassamme ja virtuaalisairaalaa
valmistellaan kansallisesti.” ICT-tavoitteiden jatkuminen tai edelleen jalostus ei käy ilmi tuoreimmasta ohjausasiakirjasta, toiminta- ja
taloussuunnitelmasta 2019–2021, mutta tilinpäätöksestä 2018 ilmenee, että piirin in-house-yhtiö Oy Mico Botnia Ab on 1.5.2018 lukien tarjonnut it-palveluja palkanlaskennan ja talouspalvelujen osalta.

Jo nyt saatavilla olevissa digitaalisissa tekniikoissa on potentiaalia Suomen hoitojärjestelmän muuttamiseen
perinpohjaisesti.

Tarkastuslautakunta on haastatellut piirin keskeisiä it-vastuuhenkilöitä lokakuussa 2018 ja toteaa, että palvelujen digitalisointi sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen väistämättömän integraation yhteydessä tarjoaa VKS:lle mahdollisuuden ”liinata” prosesseja,
vähentää päällekkäisiä työpanoksia ja siten parantaa tuottavuutta. Tavoitteena on, että VKS yhä enemmän panostaa toiminnan ohjattuun
tietotekniikkaan.
Suunnitelmat uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotosta jo vuonna 2021 tarkastuslautakunta ottaa ilolla vastaan. Nyt
on korkea aika kitkeä pois vuosikausia rakennettuja vanhentuneita, päällekkäisiä ja jopa riskialttiita järjestelmiä, jotka eivät ole yhteensopivia. Oikeastaan tämä on peruskomponentti suunnitellussa Pohjanmaan sote-uudistuksessa ja parantaa merkittävästi VKS:n
ja terveyskeskusten välisiä joustavia hoidon ohjausprosesseja ja niiden järjestämistä.

38 Omistajaohjausjaosto 22.2.2018 § Strategiakeskustelu ICT-toiminnasta.
39 Ks. tilinpäätös 2018 s. 4: ”Omistajien ICT-tarpeiden kartoittaminen ja 2M-IT:n strategiatyö ovat osoittaneet, että meillä on tarvetta uudenlaiselle ajattelutavalle
käyttäjien ja digitalisaatioon liittyvän kehittämistyön harjoittamisesta. Tämä on tärkeää myös riskien arvioinnin näkökulmasta.”
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It:n vallatessa yhä enemmän tilaa tulevassa erikoissairaanhoidossa on mm. it-johtajan osallistumista ja pysyvää jäsenyyttä VSHP:n keskeisissä johtoryhmissä vahvistettava, samalla kun piirin it-henkilöstöresurssit turvataan. Riittääkö, että it-johtaja
yksin vastaa massiivisista ICT-haasteista tulevaisuudessa? On tärkeää, että digitalisaatiota ykkösprioriteetilla työstetään niitä konkreettisia toteuttamistavoitteita
kohti, joita VKS visioi alullepannun digitaalisen tiekartan kautta.

Naapurimaassamme on vuonna 2016 asetettu seuraava tavoite: ”Alle kymmenessä vuodessa, 2025, Ruotsin tulee olla e-terveyden
alalla maailman paras".40 Alla olevassa kuvassa on esimerkkejä eri osa-alueilta, joiden vaihtelevin panostuksin katsotaan luovan merkittäviä taloudellisia säästöjä, mutta joilla myös on merkitystä optimaaliseen henkilöstöresursointiin ja työssä viihtyvyyteen.

”Meidän olisi pitänyt oppia ennakoimaan erilaisia skenaarioita ja asettamaan tiukempia vaatimuksia kokonaisuuden - ei pelkästään erillisten osien - varmistamiseksi tulevaisuutta varten. Siitä huolimatta teemme
edelleen saman virheen tutkiessamme uusia digitaalisia ja lääketeknologisia tuotteita erikseen – kardinaalivirhe.” 41

40 Ks. lähemmin mm. ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” (2016), https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Healthcare%20Systems%20
and%20Services/Our%20Insights/Digitizing%20healthcare%20in%20Sweden/Digitizing-healthcare-in-Sweden.ashx
41 Lähde: Medicinsk och social vetenskap & praxis 1-2-/2019, Sverige SBU: information från statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Artikkelissa
todetaan ja varoitetaan, että hoidon ja hoivan painottuessa yhä enemmän tekniikkaan ja digitaalisuuteen vaarana on toiminnan uppoaminen yhä syvemmälle
päivityssuohon.
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Digitaliseringens ekonomiska potential i relation till hur lätt den låter sig realiseras

Digitalisoinnin taloudellinen potentiaali suhteessa siihen kuinka helposti se on toteutettavissa
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E-TJÄNSTER INOM SOCIAL OCH
HÄLSOVÅRDEN: RESULTAT PER
MÄTARE PÅ ENSMÅ
REGIONAL KARTA

Källa: Uppföljning och värdering av informationssystem
tjänster inom social- och hälsovården (STePS 2.0)
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Mätare: e-tjänsteanvändare
% år: 2017
Hela landet: 70,2 %; Österbotten 57,1 %.

Ympäri maata on käynnissä sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen. THL:n vuoden 2017 asiakaskyselyn mukaan Pohjanmaan
Datainnehåll: Andelen av de svarande (%), som använt
maakunta on jälkijunassa e-palvelujen käytössä, katso taulukko alla 42:
några hälso-, välfärds- eller sociala tjänster elektronisk

E-TJÄNSTER INOM SOCIAL OCH
E-palvelut
sosiaali- ja terveydenhuollossa:
HÄLSOVÅRDEN:
RESULTAT PER
mittarikohtaiset tulokset alueellisella kartalla
MÄTARE PÅ EN REGIONAL KARTA

under det senaste året. %-andelen viktad 2017. Mätaren
har inte beräknats om n är mindre än 30.

Källa: Uppföljning och värdering av informationssystem-

social- och hälsovården
(STePS 2.0)
Lähde: tjänster
Sosiaali- inom
ja terveydenhuollon
tietojärjestelmäpalvelujen
seuranta ja arviointi (STePS 2.0)

Mätare: e-tjänsteanvändare % år: 2017

landet: 70,2%
%;vuosi:
Österbotten
57,1 %.
Mittari:Hela
e-palvelukäyttäjät
2017
Koko maa: 70,2 %; Pohjanmaa 57,1 %.
Datainnehåll: Andelen av de svarande (%), som använt
någraVastaajat
hälso-, välfärdseller sociala
elektroniskt
Tietosisältö:
(%), jotka
olivat tjänster
käyttäneet
terveys-,
undertai
detsosiaalipalveluja
senaste året. %-andelen
viktad
2017. Mätaren
hyvinvointisähköisesti
edellisenä
vuonna.
har inte beräknats om n är mindre än 30.
%-osuus painotettu 2017. Mittaria ei ole laskettu, jos n on pienempi kuin 30.
Lautakunta on tutustunut EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon 2018 liittyvään valmistelutyöhön. Ulkoisessa auditoinnissa
todettiin keväällä, että VSHP:n tietosuojajärjestelmät voidaan
tulkita hyviksi.

42 Kannattaa panna merkille Sotkanet-tieto vuodelta 2017, jonka mukaan voitiin säästää keskimäärin 6,3 käyntiä vuoden aikana kansalaisten käyttäessä sähköisiä
palveluja! Ks. lähemmin https://sotkanet.fi/sotkanet/sv/

Nämnden har bekantat sig med beredningsarbetet i
förordningens i kraftträdande 2018. Den externa au
dataskyddssystem kan tolkas som goda.
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10. Arviointi yhtiöittämisistä vuonna 2018 – 			
		 huollon ja hallinnon palvelualueet
Vuonna 2018 toteutettiin Vaasan kaupungin ja VKS:n kesken tukitoimintojen yhtiöittämisprosessi. Tavoitteena oli pitkällä tähtäimellä (odotettaessa sittemmin kariutunutta sote-uudistusta) luoda alueellisesti toimivat in-house-yhtiöt43 , jotka suuremmalla kapasiteetilla takaisivat volyymietuja ja tehokkuutta sekä välttäisivät jatkuvan ja raskaan kilpailuttamisen riskit. Teese Botnia aloitti toimintansa toukokuussa 2018 ja otti vastuun koko ravitsemiskeskuksesta ja puhdistustoiminnasta44. Yhteensä 214 työntekijää siirrettiin
huollosta yhtiöön.
Myös toinen tukiyhtiö, Mico Botnia, aloitti toimintansa toukokuussa 2018, jolloin 11 tointa siirrettiin, 5 palkanlaskijaa ja 6 talouspalvelujen tointa käsittelemään HR-rutiinitöitä, taloutta ja ICT:tä. Yhtiöittämiset ja osallistuminen maakuntasuunnitteluun ovat olleet
näiden palvelualueiden ydinhankkeita, joihin on sisältynyt laajoja neuvotteluita sekä toiminnan ja prosessien hienosäätöä.
Tarkastuslautakunta on kokouksissaan kuullut palvelualueiden vastuuhenkilöitä, jotka ovat esittäneet varsin paljon kritiikkiä yhtiöittämisten kulkuun ja toiminnan ulkoistamiseen liittyviin riskeihin. Valtuuston 15.4.2019 hyväksymän ”Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteet” -asiakirjan tuoreen päivityksen mukaan in-house-yhtiöiden ohjauksen ohjeet ovat selkeät ja velvoittavat.

”In-house-yhtiöiden tulee laatia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus ja toteuttaa valvontamenettelyä aktiivisesti päivittäisessä toiminnassaan ja suorittaa aktiivisesti riskienhallintaa. Lisäksi yhtiöiden
toimintaa arvioidaan esimiesten taholta jatkuvasti jokapäiväisessä arkityössä yhteistyössä toimiessa. Henkilöstöllä on mahdollisuus jättää palautetta yhtiöitettyjen palveluiden toimivuudesta, ja saatua palautetta
hyödynnetään yhteistyön kehittämiseksi. Vastuunjako yhtiöiden ja sairaanhoitopiirin välillä on dokumentoitu
kirjallisesti.”

Omistajaohjausta harjoitetaan omistajaohjausjaostossa, joka on kokoontunut keskimäärin joka toinen kuukausi. Lautakunta on
kuullut omistajaohjauksen edustajia ja toteaa, että yhtiöittämisten vaikutuksia voidaan parhaiten arvioida riittävän pitkän sisäänajovaiheen jälkeen kerätyn keskeisen palvelupalautteen perusteella. Vuoden 2018 seitsemän kuukauden kokemukset sisältävät joitakin
nk. sisäänajo-ongelmia: tiedonkulku-, palvelu- ja käsittelyrutiinit, lisäpalvelut ja sovitun tason ylittävä laskutus, tilatun palvelun/
palvelujen muutokset ja tarkistukset. Yksittäisissä tapauksissa on kritisoitu siitä, että sopimuskysymykset ovat tulleet vaativammiksi/
vaikeammiksi verrattuna aikaisempiin sisäisiin prosesseihin. Omistajaohjausjaoston toiminta on vuoden 2018 aikana lautakunnan
mukaan kehittynyt positiivisesti, ja dokumentaatiota, seurantaa ja toimintaperiaatteita kehitetään jatkuvasti.
Yhdessä Vaasan kaupungin ja muiden yhteistyökuntien kanssa käynnistettiin myös valmistelutyö, jonka tarkoituksena oli toteuttaa
työterveyshuollon palvelujen rakennemuutos vuoden 2019 aikana.

43 In-house-yhtiö: Suorittaa palveluja omistajille maksua vastaan ilman kilpailuttamista.
44 Yhteensä 214 työntekijää siirrettiin Teese Botniaan, joka vastaa siivouksesta, huollosta, kuljetuksista, ruokahuollosta ja kanttiinitoiminnasta. Tekniikan ja kiinteistöjen
tukihenkilöstöä ei kuitenkaan siirretty.
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11. Turvallisuustyö – HAI PRO45 ym. kansallisessa
		vertailussa
Potilasturvallisuustiedote 1/2019

15 % erikoissairaanhoidon
kustannuksista kuluu haittatapahtumien hoitoon!

Potilasturvallisuustiedote ilmestyy 2–4 kertaa vuodessa Vaasan sairaanhoitopiirin
alueella. Tiedotteen tavoitteena on nostaa esiin tärkeitä, ajankohtaisia asioita turvallisuuden hallinnasta. Tiedotteissa esitetyt tapahtumat ja teemat tulee käydä jokaisessa työyksikössä läpi oman toiminnan turvallisuutta tarkastellen.

Yllä oleva tieto tuoreimmasta potilasturvallisuustiedotteesta heijastaa VKS:ssa tehtyä pitkäjänteistä potilasturvallisuustyötä. Vaikka
sairaala on suomalaisittain katsoen aiheen kanssa eturintamassa, pyritään jatkuvasti parannuksiin dokumentoimalla turvallisuuteen
liittyvät tapahtumat, panostamalla ennaltaehkäisevään koulutukseen/turvallisuustiedotteisiin ja tiedottamiseen sekä riskien analysointiin ja hallintaan erilaisissa asiantuntijaryhmissä46. Uuden laaturaportin mukaan VKS:ssa otettiin keväällä käyttöön vuosittaiset
potilas- ja työturvallisuuskierrokset hoitoyksiköissä.
Edellä luvussa 9 käsiteltiin terveydenhuollon suuria ICT-haasteita. Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ei ensisijaisesti ole ICT-hanke, vaan ennen kaikkea hanke, joka edistää toiminnan kehittämistä/alueen sosiaali- ja terveydenhuoltoprosessien yhtenäistämistä. Pohjanmaan sote-järjestelmien kirjo on laaja ja tilanteemme on kansallisessakin vertailussa yksi maan pirstaleisimmista.
Uudistamistarve on siis enemmän kuin perusteltu ja samalla haluamme kehittää työtapoja potilaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi
tulevaisuudessa. Yhteinen järjestelmä on tärkeä myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Vuoden 2018 VSHP:n HaiPro-ilmoituksista 27 % liittyi tiedonkulkuun ja se olikin yleisin vaaratapahtuman tyyppi. Tiedonkulku ja siihen liittyvät ongelmat ovat yksi tärkeimmistä asioista mihin uuden tietojärjestelmän rakentamisessa tullaan panostamaan.
Lautakunta on tutustunut laaturaportin vuoden 2018 vaaratapahtumatietoihin. Voidaan todeta, että potilaille sattuneet tapaturmat
ja kaatumiset ovat lisääntyneet verrattuna vuoteen 2017. Osittain tilannetta saattaa selittää kahden uuden vuodeosaston avaaminen
vaativaa kuntoutusta ja erityisgeriatriaa varten, mutta pätevänä syynä tarkastuslautakunta ei voi hyväksyä tätä. Muilta osin vaaratapahtumien ryhmitys ja luokittelu näyttävät noudattavan edellisten vuosien toteumaa. Alla on tilastoa HaiPro-ilmoituksista vuonna
2018:

Vaasan keskussairaala

Vaasan keskussairaala
Muu havainto /
kehittämissuositus

Tapahtui
potilaalle

14 %

59%

Läheltä piti
-ilmoituksia

28 %

22 %

27 %

Ilmoituksia

2 526

Lääke- ja
nestehoito

Muut

Laboratorioja muut
tutkimukset

14 %

Tapahtuman
tyyppi

Tapaturmat

11 %
Tiedonkulun
ongelmat

27 %
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VKS on potilasturvallisuuden näkökulmasta sairaaloiden kärjessä ja sairaanhoitopiiri haluaakin jatkossa perustaa potilasturvallisuuden tutkimuksen osaamiskeskuksen. Vaasan keskussairaalalla on potilasturvallisuuden edelläkävijänä vuodesta 2008 ollut
useita edustajia HaiPro-kehittämisen kansallisessa ohjausryhmässä ja lautakunta pitää tätä hyvänä indikaattorina potilasturvallisuuden laatutasosta VKS:ssa, samalla kun tämä edelläkävijän asema merkitsee VKS:lle positiivisesti velvoittavaa kehittäjän
roolia.
Valtakunnallinen yhdistys SPTY (Suomen potilasturvallisuusyhdistys) on vuodesta 2017 jakanut ansiomerkkejä/diplomeja
ansioituneille hoitoyksiköille tai henkilöille, jotka ansiokkaasti
ovat kehittäneet kansallista potilasturvallisuutta. Vuonna 2017
seuraavat VKS:n työntekijät saivat ansiomerkin: Auvo Rauhala,
Marina Kinnunen, Mari Plukka, Linda Styris, Merja Jutila ja Kalevi Inha. Vuonna 2018 ansiomerkin sai VKS:n operatiivisen vastuualueen johtaja Peter Nieminen.

45 HaiPro on sosiaali- ja terveydenhuollon potilasturvallisuutta vaarantavien

epäsuotuisten tapahtumien ja vaaratilanteiden raportointimenettely ja
tietotekninen työkalu. HaiPro-raportointijärjestelmä on tarkoitettu sisäiseen
kehittämiseen ja sitä käytetään yli 200:ssa terveyden- ja sosiaalihuollon
yksikössä koko maassa. HaiPro-raportointimenetelmä on kehitetty VTT:ssa
yhteistyössä hoitoyksiköiden kanssa.
46 Lainattu ulkoisen ylläpitoauditoinnin raportista 8.3.2018: ”Potilasturvallisuutta

arvioidaan osana kokonaisturvallisuutta turvallisuusarvioinnissa. Muutostilanteet
ja niihin liittyvät riskit ovat myös pääsääntöisesti arviointikohteina. Käynnissä
on mittava potilasturvallisuuden tutkimusprojekti, jossa käydään kaikki
potilas-turvallisuusmittarit läpi ja arvioidaan niiden antamaa tietoa osana
väitöskirjatyötä. Potilasturvallisuuteen liittyen tehdään ennaltaehkäisevää
kehittämistyötä. Tämä on tullut esille mm. turvallisuuskulttuuri kyselyssä (TUKU).
Yksiköiden välillä on kuitenkin eroja turvallisuuskulttuurissa ja sen arvioidaan
perustuvan esimiesten turvallisuusasenteisiin. Henkilöstön rokotusaktiivisuus
ilmentää potilasturvallisuutta. Lääkäreiden aktiivisuus tässä asiassa on pysynyt
ennallaan ja muiden on lisääntynyt. Tarvetta aktivointiin katsotaan vielä olevan”.
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12. Psykiatrian tilanne vuonna 2018

”PSYKIATRINS
ÖVERLÄKARE HAR
SAGT UPP SIG”
Vasabladet 2.4.2019

HOIDON LAATU,
HOIDON SAATAVUUS JA
HOITO PYSTYTTIIN TURVAAMAAN TYYDYTTÄVÄSTI
VUONNA 2018

Tarkastuslautakunta otti syksyllä 2017 vahvistetun ohjelmansa ulkopuolelta käsittelyyn ajankohtaisen psykiatripulan, johon erityisesti paikalliset tiedotusvälineet kiinnittivät huomiota. Vuosille 2018–2019 vahvistetun työohjelmansa mukaisesti lautakunta halusi
taas kuulla tilivelvollisia tilanteen kehityksestä vuonna 2018.
Lautakunnan joulukuussa 2018 saamien tietojen mukaan vallalla oli positiivinen tulevaisuudenusko ja VKS:n psykiatrian tilanteen
odotettiin parantuvan enemmän tai vähemmän resurssien puutteen leimaamien toimintavuosien jälkeen. Toivottiin, että toimintaa
voitaisiin tasapainottaa ja uudistaa muuttamalla kalliit ostolääkäriresurssit omiksi virkalääkäreiksi ja luoda ympärivuorokautinen
päivystyspoliklinikka, joka ottaisi vastaa potilaita ilman lähetepakkoa. Lautakunta on useiden kausien ajan kantanut huolta psykiatrian resurssien tilanteesta ja ollut sitä mieltä, että jo kauan sitten kirjattu lupaus psykiatrian integroinnista kantasairaalaan
siirtämällä toiminta Hietalahteen on lunastettava. VKS 2025:n toimeenpanolla lupauksen toteuttaminen lähenee.
Psykiatrian tilanne on ollut turbulentti jo pitkään ja sen tulosaluejohtajien vaihtuminen on ollut lähes vuosittainen ongelma, joka
puolestaan on vaikeuttanut toiminnan vakauttamista. Nykyinen tulosaluejohtaja otti virkansa vastaan vuoden 2018 alussa lupaavasti,
mutta on nyt sanoutunut irti kesäkuusta 2019 lukien. Alla on taulukko psykiatrian omista lääkäriresursseista henkilötyövuosina47
2014–2018, ja siitä käyvät ilmi 20 psykiatrian lääkärivakanssin täyttämisen jatkuvat ongelmat (13 psykiatriassa, 4 lasten psykiatriassa
ja 3 nuorten psykiatriassa):

LÄÄKÄRIRESURSSIT 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

PSYK vakinaiset

2,5

3,4

PSYK määrääikaiset

8,7

7,7

3,9

3,4

2,1

5,9

5,6

8

0,9

0,5

0,4

NUORISOPSYK vakinaiset
NUORISOPSYK määrääikaiset
LASTENPSYK vakinaiset

0,7

1

1

1

LASTENPSYK määrääikaiset

1,9

1,3

1,9

2,2

2,2

YHT.

14

13,6

13,1

12,2

13,3

47 Henkilötyövuosi HTV=henkilön palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * k (kokoaikaisuutta kuvaava kerroin).
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VSHP:n operatiivisen johdon täydestä tuesta huolimatta pitkän ajan vakiintuneet rutiinit ja toimintatavat ovat vahva este psykiatrian
tulosalueen kehittämiselle asiakaskeskeisesti ja kustannustehokkaasti VKS 2025 -strategian mukaisesti. Vuosi 2018 sisälsi psykiatriassa paljonkin valopilkkuja aktiivisen työn muodossa toiminnan kehittämiseksi ja ostopalvelukeskeisten lääkärivirkojen leikkaamiseksi radikaalisti. Jatkuvasta psykiatripulasta huolimatta on vuosien ajan tehty hyvää työtä potilaiden hoidon parantamiseksi. Jonotusajat ovat yleisesti ottaen olleet lyhyitä ja avohuollon panostuksilla on voitu vähentää vuodeosastohoitoa kansallisten suositusten
mukaisesti. Lautakunta tiivistää näkemyksensä psykiatrisen vastuualueen toiminnasta vuonna 2018 seuraavaan taulukkoon:

POSITIIVISTA-MAHDOLLISUUDET 2018

NEGATIIVISTA-UHKAKUVAT-RISKIT 2018

• Vastuualue pystyi hoitamaan äkillisinä hoitoon otetut potilaat

• Äärimmäisen vaikea psykiatripula. Tilanne on vaikeutunut, kun useat
ostopalvelulääkärit ovat sanoneet sopimuksensa irti, mikä puolestaan on
vaikeuttanut omaa rekrytointia. Yksityisellä puolella on psykiatreja, mutta
julkisella puolella niukasti.

• Pyrkimykset ja vahva tahto vanhojen epätarkoituksenmukaisten työtapojen,
rutiinien järkeistämiseksi: ostopalvelulääkärien muuttaminen VKS-virkalääkäreiksi, päihdehuollon integroiminen psykiatriaan ym. Suurta osaa
näistä ei valitettavasti pystytty toteuttamaan 2018, mutta haasteet säilyvät.

• VKS:n psykiatrisen lääkärikunnan kollegiaalinen johtajuus/lojaliteetti/muutoshalukkuus heikkeni huolestuttavasti ja aiheutti henkilöstöpaon.

• Aikuispsykiatrisen poliklinikan täysin lähetteetön poliklinikka oli erinomaisen hyvä uudistusajatus, joka nyt kuitenkin jää odottamaan toteutusta.

• Selkeä ja kokonaisvaltainen hoitopolku avohuollosta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon puuttuu maakunnasta.

• Vuonna 2018 päätettiin, että aikuispsykiatrian poliklinikka muodostaa
yhden monitoimi-poliklinikan vuodesta 2019.

• Viivästymisiä on tapahtunut jatkohoidossa: koskee palvelutarpeen arviointeja ja jatkohoidon hoitopaikkoja. Useat potilaat ovat odottaneet jatkohoitoa
osastolla tai poliklinikalla.

• Vuosikausia vallinneesta psykiatripulasta huolimatta hoitohenkilökunnan
sitoutuminen ja joustavuus ovat edistäneet lakisääteisen välttämättömän
ydintoiminnan turvaamista.

• Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on kasvanut voimakkaasti ja vaatii ennaltaehkäiseviä resursseja ja integroitua yhteistyötä laajalla rintamalla
– lasten ja nuorten psykiatria on kuitenkin VKS:ssa ensisijaisessa asemassa.

• Taloudellinen tulos/alijäämä on -1,3 M€.

Siihen mennessä, kun psykiatria muuttaa Hietalahteen 2022, lautakunta odottaa,
että rakennetaan toimintasuunnitelma vuonna 2018 visioitujen pakollisten uudistamistoimien toteuttamisesta:
• Kestävän ”johtamis-, rekrytointi- ja jatkuvan miehitysjärjestelmän” rakentaminen koko
vastuualueelle
• Lähetteetön poliklinikka
• Toiminnan ja talouden toiminnan optimointi- ja integrointisuunnitelmien realisointi yksikkö-/vastuualuekohtaisesti
• Rakenteelliset aikaa vaativat muutokset, jotka voidaan toteuttaa H-taloon muuttamisen
yhteydessä: virtaviivaistetut prosessit, front desk -konsepti ym.

48
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13. Kansallinen toiminta-, tuottavuus- ja 				
sairastavuusvertailu
"Tulosten avoin julkaiseminen ja vertaaminen lisää terveydenhuollon laadun
läpinäkyvyyttä ja tukee maakäräjien ja alueiden terveydenhuollon kehittämistä.
Laatuvertailut edistävät tämän vuoksi tasapuolista ja yhdenvertaista sairaanhoitoa48”

Alla on vertailu VKS:n eräistä keskeisistä tuotantoluvuista 2018 tai muutoksesta 2017–2018 verrattuna koko maahan ja omaan erva-alueeseemme. Lautakunta on tästäkin tilastosta muokannut seuraavat vertailutaulukot. Ydinhavainnot osoittavat, että VKS:n
toiminta on jo pitkään seurannut kansallista sairaalakohtaista palvelutuotantoa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. VKS:n
lähetteiden kasvu johtui osittain uusista rakenteellisista toimintamuodoista (Pietarsaaren röntgentoiminta, vaativan kuntoutuksen
ja erityisgeriatrian osastot). Hoitopäivien kasvu (+9,0 %) selittyy pääosin toiminnan laajentamisesta, mutta suhteellisen suuri väheneminen käyntien kokonaismäärässä (-4,9 %) poikkeaa muista sairaaloista ja liittyy myös potilaskäyntien rekisteröintikäytännön
muutokseen. Operatiivisella vastuualueella avohoitokäynnit vähenivät 11,7 % verrattuna vuoteen 2017, lasten vastuualueella 12,8 %
ja psykiatrian vastuualueella 3 %.

KYSYNTÄ
Lähetteet
Sairaala/SHP

2018
määrä

muutos
17-18%

ASIAKKAAT

Päivystyskäynnit
2018
määrä

muutos
17-18%

Eri palvelukäyttäjät
2018
määrä

muutos
17-18%

PALVELUT
Käynnit yht.
2018
määrä

muutos
17-18%

Hoitojaksot
2018
määrä

muutos
17-18%

Synnytykset
2018
määrä

muutos
17-18%

Keisarin
leikk.

Leikkaukset

2018
%-määrä määrä

muutos
17-18%

Etelä-Karjalan shp

47044

0,6

20545

8,6

47242

1,1

213622

1,0

18154

-1,4

861

-11,1

18,0

9357

-1,4

EPSHP(Seinäjoki)

94947

2,1

35125

6,4

71317

0,5

444864

1,6

23158

-1,6

1604

-11

21,4

12509

2,3

Helsingin/Uudenmaan
499709
shp

2,6

250435

4,4

530661

3,0

2561168 3,3

170079

-0,4

15858

-3,7

18,1

91558

-0,6

Kainuun shp

28901

10,2

29179

17,2

38622

-1,3

138896

6,5

14606

5,5

513

-8,7

18,3

4825

-3,5

Kanta-Hämeen shp

58989

5,2

48571

5,1

66787

2,5

313264

2,8

26714

1,8

1235

-8,4

17,6

9761

-4,4

KPSHP (Kokkola)

27455

0,6

13621

1,2

38530

2,9

167148

-1,1

17169

0,6

1393

-5,6

15,9

5541

4,4

Keski-Suomen shp

78019

2,6

9453

-1,4

104443

-0,6

406045

-0,8

30797

-3,8

2148

-5,8

14,4

16591

2,8

Kymenlaakson shp

68630

1359

-4,7

16,2

9196

-0,3

58359

77528

297712

24854

Pohjois-Savon shp

101144

0,0

50339

-4,2

98633

1,1

517485

1,5

43136

-2,1

2085

-2,6

13,4

22670

-9

Lapin shp

41009

8,0

11744

-19,1

45770

-1,5

218293

4,0

17852

-3,2

859

-10,6

12,6

9147

-0,4

Länsi-Pohjan shp

21243

0,8

24173

4,1

32330

0,2

153326

3,4

10509

-3,6

507

-2,1

11,6

5824

-1,1

Etelä-Savon shp
Pohjois-Pohjanmaan
shp
Pohjois-Karjalan shp

37632

4,4

19906

-4,2

40160

-1,6

175408

-1,3

16796

-0,9

739

-10,0

15,3

6623

-1,6

130540

4,2

64531

-0,2

141949

1,9

547447

1,9

52951

-0,5

3972

-7,8

16,4

36000

3,7

47815

2,1

65655

0,4

74602

1,7

320622

4,3

27864

0,4

1236

-5,4

14,0

12238

-0,5

Päijät-Hämeen shp

57145

2,8

89590

3,2

95827

-0,2

479575

-0,8

35924

-1,6

1587

-2,9

18,2

13581

1,9

Satakunnan shp

81911

2,6

55532

8,4

85202

2,1

465647

2,7

32686

-3,5

1568

-11,3

14,2

13875

1,6

0,4

27330

-6,0

25085

-1,5

101448

-6,1

7760

-4,5

Itä-Savon shp

14535

Pirkanmaan shp

185590

Varsinais-Suomen shp

182671

3,1

VKS/ Vaasan shp

57357

5,9

YHTEENSÄ KAIKKI
SHPT

1608066 2,9

107958
21372

182075
-0,8

223707

1,7
1,6

21470

3,2

54127

858571

2,6

1814994 1,5

728355

76544

1134492 5,7

60393

226042

-4,9

8584792 2,4

-0,5

2,0

100

0,0

3462

-5,2

4420

-6,0

14,8

43243

0

3810

-5,6

16,9

41108

0,6

22684

-3,0

1175

-6,3

16,2

8912

-0,9

629232

-1,0

46931

-5,7

16,6

323582

1,1

48 Sveriges Kommuner och Landsting 2019: ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018”, s. 5. https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/
halsoochsjukvardutvecklingochjamforelser.17347.html
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Alla olevasta taulukosta käy ilmi, että ensikäyntien määrän kasvu oli suurin sairaanhoitopiirien joukossa ja tämä korreloi suoraan
ensikäyntien/kaikkien käyntien %-osuuteen.

ENSIKÄYNNIT

Sairaala/SHP

KAIKKI KÄYNNIT

HOITOJAKSOT

ENSIKÄYNNIT/
KAIKKI
KÄYNNIT %

HOITOPÄIVÄT

2018

muutos 17-18

2018

muutos 17-18

2018

muutos 17-18

2018

muutos 17-18

Lukumäärä

%

Lukumäärä

%

Lukumäärä

%

Lukumäärä

%

2018

Etelä-Karjalan shp

30802

0,1

213622

1

18154

-1,4

80180

3,7

14,4

EPSHP (Seinäjoki)

36614

-0,5

444864

1,6

23158

-1,6

108628

-0,1

8,2

Helsingin/Uudenmaan shp

273813

0,3

2561168

3,3

170079

-0,4

811383

3,4

10,7

Kainuun shp

18851

2,3

138896

6,5

14606

5,5

60213

-2,8

13,6

Kanta-Hämeen shp

37051

4,2

313264

2,8

26714

1,8

95533

-0,1

11,8

KPSHP (Kokkola)

23404

-2,1

167148

-1,1

17169

0,6

63337

0,0

14,0

Keski-Suomen shp

49797

0,8

406045

-0,8

30797

-3,8

127785

-3,0

12,3

0,5

517485

1,5

43136

-2,1

167660

1,9

11,1

Kymenlaakson shp

39851

Pohjois-Savon shp

57549

297712

24854

127510

13,4

Lapin shp

27859

-0,2

218293

4,0

17852

-3,2

73057

-4,1

12,8

Länsi-Pohjan shp

15108

-0,6

153326

3,4

10509

-3,6

40294

0,0

9,9

Etelä-Savon shp

28232

2

175408

-1,3

16796

-0,9

74865

-2,2

16,1

Pohjois-Pohjanmaan shp

83117

7,0

547447

1,9

52951

-0,5

235647

0,2

15,2

Pohjois-Karjalan shp

37025

6,6

320622

4,3

27864

0,4

115735

1,2

11,5

Päijät-Hämeen shp

40927

-4,3

479575

-0,8

35924

-1,6

126886

2,1

8,5

Satakunnan shp

41801

1,5

465647

2,7

32686

-3,5

134152

-1,9

9,0

Itä-Savon shp

11898

-0,4

101448

-6,1

7760

-4,5

28964

0,1

Pirkanmaan shp

86540

728355

76544

311132

11,7
11,9

Varsinais-Suomen shp

127696

2,8

1134492

5,7

60393

-0,5

268535

-0,5

11,3

VKS/ Vaasan shp

40187

12,4

226042

-4,9

22684

-3,0

86635

9,0

17,8

YHTEENSÄ KAIKKI SHP:T

981731

1,8

8584792

2,4

629232

-1

2699489

0,9

11,4

Kansalliset tilastotiedot sairaaloiden tuottavuudesta49 ovat aina vuoden jäljessä, mutta nk. pitkän trendin mukaan VSHP on parantanut tuottavuuttaan. Olemme lähestyneet maan keskiarvoa, kun muutama vuosi sitten olimme huonoimmalla sijalla. Valitettavasti
vuosi 2017 merkitsi tilanteen heikentymistä verrattuna vuoteen 2016 (episodituottavuus50 oli silloin 92). Viime vuonna lautakunta
ennusti, että tuottavuus paranee edelleen tulevina vuosina, mutta nyt lautakunta toteaa, että tulos vuonna 2018 voimakkaine kustannusnousuineen ja suoritemuutoksineen vaarantaa hyvän tuottavuuskehityksen.

49 Sveriges Kommuner och Landsting 2019: ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018”s.45: ”Med produktivitet menas kostnad per prestation för sjukvårdens tjänster - en
diagnostisk undersökning, ett mottagningsbesök eller en operation/behandling. Tillsammans med mått på kvalitet/resultat kan effektiviteten i princip beskrivas.”
50 Käsite on analoginen käsitteelle ”hoidettu potilas” eikä sisällä potilaan kaikkia välisuoritteita yhtenä ja samana vuonna.
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KESKUSSAIRAALOIDEN TUOTTAVUUS 2017, SAIRAALATYYPIN KESKIMÄÄRÄINEN TUOTTAVUUSLUKU = 100
106

Mikkelin keskussairaala

112
109
109

Satakunnan keskussairaala

108
108

Pohjois-Karjalan keskussairaala

116

Keski-Suomen keskussairaala

108
105
105

Päĳät-Hämeen keskussairaala
100

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

105
99

Kanta-Hämeen keskussairaala

100
101
99

Kymenlaakson keskussairaala

99
97

Länsi-Pohjan keskussairaala
88
90

Seinäjoen keskussairaala

93
90

Vaasan keskussairaala
Etelä-Karjalan keskussairaala

89
89

Savonlinnan keskussairaala

86
89

Lapin keskussairaala

86
87
83
85

Kainuun keskussairaala

0

20

40

60

DRG-tuottavuus

80

100

120

140

Episodituottavuus

On mielenkiintoista vertailla episodituottavuuden kehitystä muutaman vuoden ajalta ja VKS:n keskeisten erikoisalojen osalta alla
olevan taulukon mukaan, jossa vuosi 2013 on vertailun perusvuosi (=100).

EPISODITUOTTAVUUDEN KEHITYS 2013-2017 VKS:ssä JA TIETYILLÄ ERIKOISALOILLA (2013= 100)
130

125

123
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121

121

120
119

116

115
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112
111

110
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105

VKS

104

104

100

SISÄTAUDIT

100

95

Helsingin ja Uudenma

KIRURGIA

90

2013

2014
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2016

2017
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VKS 2025 -strategian erittäin tärkeä komponentti on sairaalan kyky palvella vetovoimaisesti piirin väestöä kaikissa jäsenkunnissa
palvelutarjonnan ja päivystysvalmiuden säilyttämiseksi51. Potilaat piirin pohjoiselta alueelta ovat yhä suuremmassa määrin turvautuneet erikoissairaanhoidon palveluihin Kokkolassa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (Soite52). Soiten käyttö lisääntyi 2018–2018
27 % (+1,9 M€). Välillisesti tämä aiheutti leijonanosan 42,5 %:n kustannusten kasvusta 2017–2018 koskien Oulun yliopistollisen
sairaalan käyttöä (+0,5 M€). Piirin tulee käyttää vahvuuksiaan, aktiivisesti markkinoida tunnettuja laadukkaita tavaramerkkejään
elintärkeän asiakaspohjansa varmistamiseksi. Alla positiivisia poimintoja VKS:n/Pohjanmaan maakunnan osalta (ilmoitetut vahingot/
palaute synnytykset) Sotkanet-tietokannasta:

THL/SOTKANET TIETOJA VUODELTA 2017 (2016)
VKS
(Pohjanmaa)

KPKS (Kokkola/
Keski-Pohjanmaa)

KOKO MAA

Ilmoitetut potilasvahingot/100 000 hoitojaksoa

90,7

183,2

148,1

5 min. Apgar-pisteet 0-3 %

0,3

0,5

0,4

Asiakastyytyväisyys synnytyssairaalassa: osallistuminen päätöksentekoon (2016)

4,3

4,5

4,7

Asiakastyytyväisyys synnytyssairaalassa: synnytyssairaalan kokonaisarvioint (2016)

4,8

4,4

4,4

VSHP on niiden piirien kärjessä, joiden asukkaat ovat saaneet hoitoa muissa sairaanhoitopiireissä:

SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA
ASUVAT, JOITA
HOIDETTU
SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 2016-2017,
INOM SJUKVÅRDSDISTRIKTET
BOSATTA
SOM VÅRDATSTOISESSA
INOM SJUKVÅRDSDISTRIKT 2016-2017, % AV SPECIALSJUKVÅRDENS KUNDER
% ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKKAISTA
14,2

Vaasan sairaanhoitopiiri

2017

14,1

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri

13,7

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

13,3

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

13,2

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

12,6

Kainuun sairaanhoitopiiri

12,6

Itä-Savon sairaanhoitopiiri

12,6

2016

11,9

Satakunnan sairaanhoitopiiri

10,9

Lapin sairaanhoitopiiri

8,6

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

8,5

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

7,4

Päĳät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Ahvenanmaan sairaanhoitopiiri

6,9

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

6,7

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

6,5
6,4

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

5,9

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

4

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

3,9
3,4

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

0

2

4

6

8

10

12

14

16

51 Lainsäädäntö antaa potilaalle vapauden valita hoitopaikkansa julkisista sairaaloista. Kansallisen FinSote-kyselyn 2018 mukaan vain n. 41 % Suomessa asuvista oli
tietoisia hoitopaikan valintamahdollisuudesta julkisessa erikoissairaanhoidossa.
52 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.
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Vertaa: Muussa sairaanhoitopiirissä saadun hoidon keskiarvo oli koko maassa 7,1 % vuonna 2017.
Edellä oleva taulukko korreloi vahvasti alla olevaan taulukkoon; keskiarvo koko maassa 6,9 % vuonna 2017.

INOM ANNAT SJUKVÅRDSDISTRIKT BOSATTA SJUKVÅRDS-

DISTRIKTETS
KUNDER
2016-2017, % AV DISTRIKTETS KUNDER
TOISEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA
ASUVAT
SAIRAANHOITOPIIRIN
ASUKKAAT
SAIRAANHOITOPIIRIN ASIAKKAISTA 2016-2017, % SAIRAANHOITOPIIRIN ASIAKKAISTA
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
MÖSVD (Karleby)

20,7

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Norra Savolax svd

13,2

Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Östra Savolax svd

2017

11,3

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Birkalands svd

10,2

Pohjois-Pohjanmaan
Norrasairaanhoitopiiri
Österbottens svd

2016

9,8

Lapin sairaanhoitopiiri
Lapplands svd

7,8

Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri
Egentliga
Finlands svd

7,5

Etelä-Savon Södra
sairaanhoitopiiri
Savolax svd

6,5

Päĳät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Päĳät Häme svd

6,1

Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri
Mellersta
Finlands svd

5,9

Länsi-Pohjan
Länsi-Pohjansairaanhoitopiiri
sairaanhoitopiiri

5,8

Kanta-Hämeen
sairaanhoitopiiri
Centrala
Tavastl. svd

5,7

Kainuun sairaanhoitopiiri
Kajanalands svd

5,4

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
VSC/Vasa svd

4,9

Kymenlaakson Kymmedalens
sairaanhoitopiiri
svd

4,9

Vaasan
sairaanhoitopiiri
Helsinfors/Nylands
svd

4,9

Etelä-PohjanmaanSÖSVD
sairaanhoitopiiri
(Seinäjoki)

4,8

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Norra Karlens svd

4,5

Satakunnan sairaanhoitopiiri
Satakunda svd

3,6

Etelä-KarjalanSödra
sairaanhoitopiiri
Karelens svd

3,2

Ahvenanmaan sairaanhoitopiiri
Ålands svd

2,5

0

5

10

15

20

25

Luoto
Pietarsaari
Pedersöre

Kolmasosa VSHP:n
väestöstä asuu piirin
pohjoisessa osassa. Pietarsaaren
sairaalan akuuttitoiminnan
muutokset edellyttävät konkreettista
toimintapolitiikkaa, jotta pohjoisen
alueen väestölle voidaan tarjota hyvät
palvelut jatkossakin. Tämä on tärkeää
myös VSHP:n kilpailukyvyn ja
palvelutarjonnan turvaamiseksi
VKS 2025 -strategian mukaisesti!

Uusikaarlepyy

Mustasaari
Vaasa
Vaasa

Laihia
Maalahti
Korsnäs
Närpiö

Kaskinen

Kristiinankaupunki

Vöyri
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Lautakunta peräänkuuluttaa osana VKS 2025 -ohjelmaa konkreettista toimintasuunnitelmaa, joka hillitsee muista sairaanhoitopiireistä ostettujen palvelujen menojen
kasvua.

Tarkastuslautakunta esittää alla muutaman mielenkiintoisen indikaattorin Sotka-tietokannasta valaistakseen piirin asemaa suhteessa muuhun maahan sekä tässä valittuun naapuripiiriin eli Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin (KPSHP):

MITTARI/INDIKAATTORI (THL/SOTKANET)

VSHP

Koko maa

KPSHP

Erikoissairaanhoidon päivystyksessä hoidetut potilaat, joita ei ole siirretty
vuodeosastolle, % kaikista päivystyksessä hoidetuista potilaista (2017)

80,3

65,8

73,7

Lääkärit, joiden mielestä tiedonkulku organisaatioiden välillä toimii, % vastaajista (2017)

10,7

4,2

3,3

Pakkotoimet psykiatrisessa sairaanhoidossa, % potilaista psykiatrisessa laitoshoidossa

34

8,8

16,3

Hoitojaksot, tahdonvastainen hoito / 1000 asukasta

0,4

1,5

1,4

Psykiatrisessa laitoshoidossa olevat potilaat / 1000 asukasta (2017)

3,7

4,7

4,8

Psykiatrinen laitoshoito, keskimääräinen hoitoaika (2017)

47

31

25

1407

1308

1375

Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaiden vuodeosastohoitopäivien ikä- ja sukupuolivakioitu indeksi

111

100

91,1

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika (2017)

4,2

4

3,3

Päiväkirurgiset potilaat /1000 asukasta (2017)

37

32

35

617,9

542,8

503,9

Asiakkaat joilla yli 10 lähetettä erikoissairaanhoitoon, % kaikista lähetteiden saaneista (2017)

1,9

0,4

0,3

Toimenpiteellisten hoitojaksojen keskimääräinen pituus (2017)

5,2

5,2

6,5

Komplikaatioita kirurgisessa tai muussa lääketieteellisessä hoidossa, % hoitojaksoista

1,8

1,9

1,9

Kaihileikkaukset / 10 000 asukasta

97

84

72

Sepelvaltimoiden pallolaajennukset / 100 000 asukasta

292

248

338

Lonkan kokotekonivelen ensileikkaukset / 100 000 asukasta (2017)

184

182

213

Toimenpiteellisten hoitojaksojen (kirurgiset toimenpiteet) potilaat /1000 asukasta

34

41

37

Ensihoitotehtävät /1000 asukasta (2018)

109

145

153

Clostridium difficile -tapaukset / 100 000

100

78

134

Erikoissairaanhoidon nettokäyttökulut euroa/asukas (2017)

1227

1221

1239

Hoitopäivät sairaalahoidossa /1000 asukasta (2017)

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon hoitopäivät /1000 asukasta (2017)
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14. Tämänvuotinen VSHP-tunnustus menee
		avohoidon palvelualueelle
Lautakunta on vuosittain huomioinut jonkin VKS:n yksikön, joka on kehittänyt toimintaansa ansiokkaalla tavalla. Lautakunnan tunnustus vuonna 2018 menee avohoidon palvelualueelle parhaasta mitattavasta tavoitteensaavutusasteesta viime vuonna. Palvelualue
saavutti sitovat tavoitteensa 72-prosenttisesti, ja lisäksi lautakunta toteaa, että yksittäisten tavoitteiden saavutusaste oli huippuluokkaa: esim. kehityskeskustelut pidettiin 95-prosenttisesti, 99 %:lla henkilökunnasta oli kielitodistus ja asiakas-NPS-luku oli 80.
Palvelualue on ainoa, joka tilinpäätösraportoinnin mukaan saavuttaa tavoitteen ”Lean-menetelmän käyttö 40 % yksiköistä”. Toistamatta tilinpäätöstekstiä voidaan sanoa, että palvelualueen raportointi huokuu positiivista tahtoa/vahvuutta asiakaskeskeisen toiminnan toteuttamiseksi alueen kaikissa yksiköissä. Itsenäisyyttä ja innovaatiota havainnollistaa tilinpäätöksen teksti: ”Henkilöstöresursseja saadaan HPY:stä 53 erittäin niukasti. Avohoidossa on kehitetty omaa strategiaa haavoittuvuuden vähentämiseksi muun muassa lisäämällä
parityöskentelyä ja auttamalla toisia yli yksikkörajojen, ja yhteistyö onkin sujunut hyvin”. Alla kuva yksiköistä, joita tunnustus koskee:

• Avohoito, yhteiskustannuspaikka

• Onkologian poliklinikka

• Kipupoliklinikka

• Neurologian poliklinikka

• Sisätautien poliklinikka

• Keuhkopoliklinikka

• Dialyysiosasto

• Heva-yksikkö

• Kirurgian poliklinikka

• Fysiatrian osasto

• Silmäpäiväkirurgia

• Lääkinnällinen kuntoutus

• Silmätautien poliklinikka

• Tikoteekki ja apuvälinepalvelut

• Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka

• Sosiaalityöntekijät

• Suu- ja leukasairauksien yksikkö

• Hengityshalvauspotilaat

• Ihotautien poliklinikka

• Sädehoito-osasto
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15. Sisäisen valvonnan järjestäminen, paino-			
		pisteenä riskienhallinnan rakenne ja laatu
Piirin riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka päivitettiin huhtikuussa 2018. Sen mukaan toimintakertomuksessa on arvioitava merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jotka vaikuttavat toiminnan kehitykseen.
Tarkastuslautakunta on pannut merkille, että VKS:n toimintakertomuksen (tilinpäätöksen) selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on parantunut sikäli, että se nyt sisältää itsearvioinnin sisäisen valvonnan toimivuudesta eri osa-alueilla. Arvosanojen
keskiarvoksi muodostuu 3,4 asteikolla 1–5. Selonteko ei kuitenkaan sisällä konkreettista kuvausta VKS:n merkittävimmistä riskeistä
ja niiden käsittelystä ja kehittymisestä vuonna 2018 eikä myöskään analyysiä tulevaisuuden riskeistä ja epävarmuustekijöistä VKS
2025 -ohjelman toteuttamisessa.

Selonteko on lähinnä epävirallista pohdintaa eri riskialueista eikä siinä ole järjestelmällisesti arvioitu asetettujen tavoitteiden riskienhallintaa vuoden aikana tai
luokiteltu riskejä todennäköisyyksien tai merkittävyyden mukaan. Riskienhallinnasta
ei löydy mainittavasti kirjauksia lukuun ottamatta hyviä ja perusteellisia riskianalyysejä toimintaan liittyvistä suurista muutoksista54.

Problematiikka myönnetään selvästi tilinpäätöksen selonteossa:”Täysin ei kuitenkaan ole onnistuttu toteutettujen riskianalyysien seurannassa
ja riskienhallinnan kytkemisessä toiminnan vuosittaiseen suunnitteluun sekä riskienhallintatyön muodostamisessa kokonaisuudeksi, joka toimisi organisaation kaikilla tasoilla.”

Viitaten yllä mainittuun politiikan päivittämiseen sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeeseen55 lautakunta suosittaa jälleen, että riskienhallinta ja sisäinen
valvonta yhteensovitetaan konkreettiseksi osaksi strategista ja vuosittaista talousarvioprosessia.56 Sairaanhoitopiirin nimittämien vastuullisten toimijoiden on analysoitava toimintaympäristön muutokset ja tunnistettava talousarvion valmistelun
yhteydessä tavoitteiden toteutumiseen liittyvät riskit, arvioitava riskien seuraukset
ja laadittava tarpeelliset suunnitelmat riskien hallinnasta.

53 HPY= Hoidon palveluyksikkö

54 Vrt. Eksote, Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiiri, jossa tavoitteiden vahvistamisen, indikaattoriseurannan ja jatkuvan toiminnan yhteydessä laaditaan riskikartoitus

merkittävimpien riskien arvioimiseksi. JOHTORYHMÄ JA HALLITUS KÄSITTELEVÄT RISKIKARTOITUKSEN KAKSI KERTAA VUODESSA. Ks. tarkemmin https://mfiles.eksote.fi/
kokoukset/eksote/1/17/138/view/3688
55 Ks. tarkemmin: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Toimintakertomus_2017.pdf. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja

toimintakertomuksen laatimisesta, Helsinki, 2.5.2017. ”Kirjanpitolain 3a luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan lisäksi tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen
huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta.
Toimintakertomuksessa kuvataan millaisia toimintaperiaatteita kunta noudattaa huolehtiessaan edellä luetelluista asioista, toimintaperiaatteiden noudattamisen tulokset
sekä kuvaus riskeistä, joiden toteutuminen todennäköisesti haittaa sen toimintaa sekä selostus siitä, miten kirjanpitovelvollinen hallitsee näitä riskejä.”
56 Ks. esim. EKSOTEn toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021 (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), jossa riskienhallinta on selkeä osa toiminnan perusedellytyksiä,
ks. tarkemmin https://mfiles.eksote.fi/kokoukset/eksote/10/119/1136/view/24751. Ks. myös Keski-Suomen shp:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021: ”
Riskienhallintaa toteutetaan riskienhallintaprosessin avulla osana talousarvion valmistelua, vuosisuunnittelua ja -seurantaa. Riskien hallinnassa on myös selkeät
raportointi- ja arviointimekanismit ja ne toimivat suoraan sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa.” http://www.ksshp.fi/download/noname/%7B5F5644F8-FB58-43FF8F47-857D6A6B5B77%7D/69762
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”Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja
kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Raportoinnissa
on suositeltavaa ottaa huomioon kunnanvaltuuston hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, joissa on usein
päätetty riskien luokittelusta, niihin suhtautumisesta ja niistä raportoinnista. Jos kunnan sisäisessä valvonnan järjestämisessä tai
toteuttamisessa on havaittu puutteita ja virheitä, on niistä tehtävä selkoa ja esitys niiden korjaamisesta. Selonteon tulee pohjautua
dokumentoituun ja tarkastettavissa olevaan tietoon.57”

Riskienhallinnasta tulee yhä monimutkaisempaa. Tarkastuslautakunta on vuonna
2009 keskussairaalassa tapahtuneen suuren kavallustapauksen jälkeen seurannut jatkuvasti sisäisen tarkastuksen resursseja sairaanhoitopiirissä. Lautakunta
on huolissaan siitä, että entisen vakanssin (tilintarkastusassistentti) suhteellista
työpanosta on selvästi supistettu ja että nykyisen vastuuhenkilön ammattinimike
(hallinnon suunnittelija) ei paranna sisäisen tarkastuksen asemaa ja uskottavuutta
kiivaasti muuttuvassa toimintaympäristössä, joka vaatii ennakoivaa riskienhallintaa
ja valvontaa.

Lautakunta toistaa alla näkemyksensä piirin kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kypsyysasteesta.

EPÄLUOTETTAVA

VAPAAMUOTOINEN

MÄÄRÄMUOTOINEN

SYSTEMAATTINEN

VALVOTTU

Ennakoimaton ympäristö,
jossa valvontaa ei ole tai se
ei toimi.

Valvontaa on, mutta se
toimii satunnaisesti eikä
sitä ei ole formalisoitu.
Suuresti henkilösidonnainen.

Valvonta on suunniteltua ja
dokumentoitua Vshp:n eri
osissa, mutta yhtenäistä
kokonaiskuvaa on mahdotonta saada.

Sisäinen valvonta on suunniteltu ja dokumentoitu
järjestelmällisesti yli organisaatio- ja yksikkörajojen.

Valvontavaatimusten
mukainen jatkuva seuranta.
Ohjaaville toimielimille
raportoidaan säännöllisin
väliajoin. Johto seuraa
puutteita.

Tilivelvollisten ja asiantuntevien viranhaltijoiden kanssa käytyjen keskusteluiden
sekä tilastovertailujen pohjalta tarkastuslautakunta esittää oman arvionsa tulevaisuuden keskeisistä riskialueista ja uhkista satunnaisessa järjestyksessä:
• Operatiivisen johdon ohjausmekanismi VKS 2025 -strategian turvaamiseksi (kilpailu, ostopalvelujen kasvu ym.).
• Piirin ja tuotannon pitäminen yhtenäisenä toteuttamalla tarpeellinen vapaaehtoinen sosiaalija terveydenhuollon integraatio ja laaja-alaiset ITC-prosessit.
• Palvelujen kysynnän turvaaminen (erityisesti pohjoinen alue) ja palvelutarjonnan tasapaino
(psykiatrian tilanne ym.).
• Osaavan henkilöstön saatavuus ja henkilöstön hyvinvointi terveissä tiloissa.
• Taloudellisuuden optimointi digitalisoinnin avulla.
• Omistajaohjauksen ja yhtiöittämisten vaikuttavuus ja seuranta.

57 Ks. tarkemmin s. 20: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Toimintakertomus_2017.pdf.
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16. Kooste tarkastuslautakunnan keskeisistä
		huomioista ja suosituksista
1) Tarkastuslautakunta on hämmästynyt siitä, että vuoden
2018 tilinpäätös ei sisällä lainkaan välianalyysiä VKS 2025
ohjelmassa vuonna 2018 vahvistetuista uusista mittareista ja
tavoitetasoista. VKS 2025 -ohjelman uudet tavoitteet ovat tilinpäätöksessä tehtävän erillisen jatkuvan arvioinnin arvoisia.
2) Tarkastuslautakunta toteaa vertailtuaan maamme eri sairaanhoitopiirien tavoitejohtamisen prosesseja, että piirimme
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat korkealuokkaisia ja on erinomaista, että toimintaa halutaan jatkuvasti parantaa toimintaympäristöanalyysien avulla.
3) Lautakunta kysyy, voidaanko vastuualueiden tavoitejohtamismekanismia ja synkronointia VKS 2025 -strategiaan parantaa ja tavoitteiden mitattavuutta konkretisoida.
4) Lautakunta suosittaa, että toiminnalle asetettuja strategianmukaisia keskeisiä tavoitteita seurataan jatkuvasti, jolloin
päätökset tarpeellisista ohjaustoimista/korjauksista voidaan
tehdä talousarviovuoden aikana ja dokumentoida välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
5) Raportoidusta 42 sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tavoitteesta saavutettiin kokonaan 20
(48 %), 15:tä ei saavutettu (35 %) ja 7 saavutettiin osittain tai
tyydyttävästi (17 %). Sekä valtuustoa että hallitusta sitovia tavoitteita jäi saavuttamatta.
6) Lautakunta peräänkuuluttaa syvempää analyysiä siitä,
miksi sitovien tavoitteiden toteutumisaste heikkeni selvästi
vuonna 2018. Sitovien tavoitteiden kokonaisvaltainen analyysi
voisi sisältää arvion johtamisen tavoitteiden toteutumisesta
sairaala- ja palvelualuetasolla.
7) Lautakunta katsoo, että myös palvelualueiden tavoiteasettelussa ja -seurannassa on jatkossa raportoitava sitovien
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta osana balanced
scorecard mekanismia. Onko sekä tavoitemekanismin että
tavoitemäärien tasapainottamiseen tarvetta palvelualueiden
välillä? Palvelualueita koskevat vahvistetut sitovat tavoitetasot
vaativat vastaavan tarkan palauteraportoinnin tilinpäätöksessä.
8) Lautakunta suosittaa palveluprosessien ja prosessimittareiden kehitystyön jatkamista. Prosesseista puuttuvat sellaiset täsmätavoitteet ja -mittarit, joita voitaisiin aidosti käyttää
työn ohjaamiseen. Myös prosessien rajapintoja on tarkistettava, jotta potilasprosessit olisivat sujuvia yli yksikkörajojen.
9) Sairauspoissaolojen määrä väheni ilahduttavasti 16 päivästä (2017) 15,4 päivään/työntekijä (2018). Kehityssuunta oli
osaksi yhtiöittämisten ansiota.

10) Digitalisointia koskevat tavoitteet on työstettävä nopeassa
tahdissa konkreettisiksi toteuttamistavoitteiksi, jotka keskussairaala visioi aloitetun digitaalisen tiekartan pohjalta.
Informaatioteknologia on yhä suurempi osa erikoissairaanhoidon tulevaisuutta, joten muun muassa it-johtajan osallistumista ja jatkuvaa läsnäoloa sairaanhoitopiirin keskeisissä johtoryhmissä on vahvistettava. Riittääkö se, että yksi it-johtaja
vastaa tulevaisuuden valtavista ITC-haasteista?
11) Lautakunta peräänkuuluttaa konkreettista toimintasuunnitelmaa osana VKS 2025 ohjelmaa ostopalvelumenojen kasvun hillitsemiseksi. Se on tärkeää myös sairaanhoitopiirin kilpailukyvyn ja VKS 2025 ohjelman mukaisen palvelutarjonnan
turvaamiseksi. Kokonaistaloudellisissa vertailuissa Vaasan sairaanhoitopiiri sijoittuu sairaanhoitopiirien keskiarvon paikkeille. Suuri riski ja uhkakuva muodostuu ostopalveluiden
yleisestä kasvusta, erityisesti piirin pohjoisen alueen asukkaiden osalta.
12) Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2018 tunnustuksen
avohoidon palvelualueelle parhaasta mitattavasta tavoitetoteumasta viime vuonna.
13) Lautakunta olettaa, että ennen kuin psykiatria muuttaa
Hietalahteen 2022, laaditaan toimintasuunnitelma pakollisten, vuonna 2018 visioitujen uudistustoimenpiteiden toteuttamiseksi.
14) Riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta on muodostettava konkreettinen osa strategista ja vuosittaista talousarvioprosessia.
15) Tarkastuslautakunta on seurannut jatkuvasti sisäisen tarkastuksen resursseja sairaanhoitopiirissä. Lautakunta on huolissaan siitä, että entisen vakanssin suhteellista työpanosta on
selvästi supistettu ja että nykyisen vastuuhenkilön ammattinimike ei paranna sisäisen tarkastuksen asemaa ja uskottavuutta.
16) Kariutunut sote- ja maakuntauudistus jatkuu nyt pohjanmaalaisena sote-uudistuksena. Piirin strateginen johtamisprosessi ja tavoitteenasettelumekanismi ovat selvästi parantuneet
VKS 2025 -ohjelman ja sen mittareiden tuoreen päivityksen
ansiosta. Yleisesti katsoen ja kun otetaan huomioon ennen
kaikkea hoidon saatavuus, asiakastyytyväisyys, tuottavuuskehitys, kansallinen ontuva uudistustilanne sekä negatiivinen
talouden lopputulos, lautakunta katsoo, että kokonaistulos
on täysin tyydyttävä.
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Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntayhtymän valtuuston vuodeksi 2018 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu hyvin.
Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 121. §:n mukaisena arviona valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018.
Vaasassa 25. huhtikuuta 2019
Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta
Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri
Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri
on onnistunut
onperustehtävässään
onnistunut perustehtävässään
hyvin. Tarkastuslautakunta
hyvin. Tarkastuslautakunta
arvioi, että arvioi, että
kuntayhtymän
kuntayhtymän
valtuuston vuodelle
valtuuston
2017
vuodelle
vahvistamat
2017 vahvistamat
toiminnalliset
toiminnalliset
ja taloudelliset
ja taloudelliset
tavoitteet ontavoitteet on
saavutettu hyvin.
saavutettu hyvin.

Tämän kertomuksen
Tämän kertomuksen
annamme yhtymävaltuustolle
annamme yhtymävaltuustolle
kuntalain 121kuntalain
§:n mukaisena
121 §:n
arviona
mukaisena
valtuuston
arviona
asettamien
valtuuston asettamien
toiminnallisten
toiminnallisten
ja taloudellisten
ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta
tavoitteiden toteutumisesta
vuonna 2017..vuonna 2017..
Vaasassa 26. huhtikuuta
Vaasassa 26.2018
huhtikuuta 2018
Vaasan sairaanhoitopiirin
Vaasan sairaanhoitopiirin
tarkastuslautakunta
tarkastuslautakunta

Kjell Heir, ordförande
Kjell Heir, ordförande

Bengt Kronqvist,
Bengt
viceordförande
Kronqvist, viceordförande

Christian Pundars
Christian Pundars

Ulla-Maj SalinUlla-Maj Salin

Ulla Salmenheimo-West
Ulla Salmenheimo-West

Kristina Vesterback
Kristina Vesterback

Kjell Heir, puheenjohtaja

Jan Ray

Bengt Kronqvist, viceordförande

Jan Ray
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LIITE 1.

VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY VSHP:SSÄ SEKÄ LAUTAKUNNAN 			
SEURANTA NYKYTILANTEESTA / SUOSITUSTEN ETENEMISESTÄ
(värit: vihreä= ok = , keltainen = välitila, menossa parempaan/huonompaan ,
punainen = ei hyvä, parannettavaa ) skall förbättras = )

Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin Vshp:n hallituksessa 12.11.2018/§ 173 alla olevan vastaustekstin mukaisesti. Hallitus
antoi vastauksen lautakunnan kaikkiin kommentteihin. KOMMENTIT = joko tarkastuslautakunnan tekstivastaus ja/tai väri, joka kertoo kehityksestä (vuodesta 2017 vuoteen 2018 tai jopa vuoteen 2019).
1) Lautakunta toteaa tyytyväisenä, että tammikuusta 2018 lähtien henkilöstölle on järjestetty kuukausittain tiedotustilaisuuk-		
sia, joilla halutaan kannustaa VKS:n kaikkia työntekijöitä luovuuteen ja miettimään mahdollisuuksia kehittää yhdessä VKS:sta
maan paras keskussairaala.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus tuo esiin, että johdon tiedotus-, keskustelu- ja vaikuttamistunteja on pidetty säännöllisesti.
Tilaisuudet on myös videoitu, niin että koko henkilöstö voi katsoa niitä jälkikäteen. Hallitus kannustaa henkilöstöä tuomaan
vielä aktiivisemmin kehittämisideoita esiin tilaisuuksissa.
KOMMENTTI: Tiedonvaihto jatkuu aktiivisena ja menetelmiä kehitetään jatkuvasti.
2) THL:n tuoreen Pohjanmaa-raportin mukaan tarkasteluun valituissa erikoissairaanhoidon laatumääreissä tulokset ovat maan 		
parhaimmistoa. Lisäksi sekä jäsenkuntien tekemät omat sopeutustoimet että sairaanhoitopiirin toimeenpanema säästöohjelma
ovat laskeneet sotekustannuksia vuodesta 2015 eteenpäin.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus seuraa säännöllisesti erikoissairaanhoidon laatuarvioita ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen on sitouduttu laatujärjestelmän mukaisesti. Kustannussäästöjen osalta tullaan edelleen pitämään kiinni VKS 2025
-ohjelman mukaisesta säästötavoitteesta, vaikka muutaman vuoden ajan ei ole kyetty tekemään säästöjä.
KOMMENTTI: Laatutyö on VKS 2025 -strategian toteuttamisen perusta. Tulevaisuuden talous muodostaa jatkuvan haasteen
meillä ja koko maassa (ostopalvelut ym.) ja vaatii sopeutustoimia ja aktiivista markkinointia laajan palvelutarjonnan ja asiakaspohjan säilyttämiseksi (erityisesti Pietarsaaren seudulla).
3) Yllä raportoidusta 32:sta sitovasta mittauskelpoisesta toiminnallisesta ja taloudellisesta tavoitteesta saavutettiin kokonaan 16 (53
%), kuutta ei saavutettu (20 %) ja kahdeksan saavutettiin osittain tai tyydyttävästi (27 %). Katso sivut 9 ja 16. Kahden tavoitteen (6
%) raportointi puuttui tilinpäätöksestä kokonaan. Sekä valtuustoa että hallitusta sitovia tavoitteita jäi saavuttamatta. Esimerkkinä ryhmäkehityskeskustelut, joihin osallistui ainoastaan 47 % henkilöstöstä.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on tehnyt tiiviimpää yhteistyötä koko keskussairaalan virkamiesjohdon kanssa ja 29.8. pidettiin yhteinen arviointipäivä, jotta toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen pystyttäisiin varmistamaan vielä
paremmin.
KOMMENTTI: Lautakunta toteaa, että muun muassa tavoitteiden määrä kasvoi rajusti 2018 ja kaikkien tavoitteiden toteuma
heikkeni hieman. Luvussa 4 lautakunta esittää, että vastuualueiden tavoitejohtamismekanismia parannetaan ja että se integroidaan osaksi keskussairaalan muuta sitovaa tavoitejohtamista. Yhteisen arviointipäivän järjestäminen oli varmasti hyvä
alku toiminnalle asetettujen tavoitteiden jatkuvalle seurannalle välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
4) Kaikki valtuuston vahvistamat sitovat määrärahat alittivat sitovuustason. Lautakunta toteaa, että hallituksen on tiukennettava
kaikkien sitovien tavoitteiden seurantaa ja raportointia ja siten näytettävä hyvää esimerkkiä koko VKS:lle siitä, miten toimivalla
sisäisellä valvonnalla voidaan turvata tavoitteiden toteutuminen toimintavuoden aikana.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus käy säännöllisesti kokouksissaan läpi välitilinpäätöksiä ja kiinnittää nyt suurempaa huomiota
valtuuston vahvistamiin sitoviin määrärahoihin ja sitovuustasoon koko toimintavuoden ajan.
KOMMENTTI: Viralliset välitilinpäätökset voisivat lautakunnan mielestä sisältää vastaavanlaisen mittariseurannan ja -raportin
kuin talousarviossa. Tähän säännölliseen seurantaan on kytkettävä dokumentoitu seuranta siitä, mitä ennalta ehkäiseviä toimia
on tehty toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamista uhkaaville riskeille.
5) Lautakunta odottaa, että myös palvelualuekohtaisista tavoitteista ja tavoitenäkökulmista tehdään kooste, joka sisältyy tilinpäätökseen. Nyt tarkastuslautakunnalta puuttuvat yhteenvetotiedot esimerkiksi keskeisten sitovien tavoitteiden toteutumisesta
palvelualueilla. Vuoden 2017 tilinpäätös sisältää vastuu- ja palvelualuekohtaiset yleiset tekstiosat ja tuotantoperusteiset suoritteet, mutta entinen laaja raportointikäytäntö puuttuu.
HALLITUKSEN VASTAUS: Lautakunnan esittämä toive huomioitiin vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman tekemisessä.
Koko organisaatiolla on yhteiset strategiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit vuodelle 2019. Jokaisella palvelualueella on
laadittu organisaation strategisten tavoitteiden pohjalta omat tavoitteet ja toimenpiteet sekä mittarit vuodelle 2019.
KOMMENTTI: Lautakunta on kommentoinut tätä yllä kohdissa 3 ja 4. Vastuualueiden tarkka mitattava VKS 2025 -strategian mukainen tavoitetoteuma jää hataraksi ja myös palvelualuekohtainen raportointi tavoitetoteumasta sisältää muutamia epätarkkoja
tietoja suhteessa sairaalakohtaiseen raportointiin tavoitetoteumasta.
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6) Potilas-/asiakastyytyväisyys oli entiseen tapaan erinomainen ja suuri vastausmäärä takaa, että arviointi on laadultaan hyvä. Myös
jäsenkuntien tyytyväisyys lienee paras koko mittaushistorian aikana. VKS:n tuoreessa sisäisessä auditointiraportissa suositellaan
asiakaspalautteen kehittämistä muun muassa hyödyntämällä paremmin suullista palautetta ja asiakasraadin ehdotuksia sekä parantamalla yleisesti palautteiden kirjaamista. Tarkastuslautakunta kysyy, eikö raadin esittämien toteutuneiden ehdotusten pitäisi
sisältyä vuosittaiseen tilinpäätökseen/ laaturaporttiin.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on käsitellyt säännöllisesti kokouksessaan asiakasraadin julkilausumat ja toimenpiteet sekä
arviointipäivässä 29.8. kokonaisuudessaan asiakastyytyväisyyttä. Hallitus kehittää myös näiden raportointia osana tilinpäätöstä.
KOMMENTTI: Elokuussa 2018 järjestetty arviointipäivä muodosti hyvän alun kehittyneelle ja jatkossa toivottavasti läpinäkyvälle
kirjaamiselle keskeisen tavoitetoteuman/riskienhallinnan turvaamisesta.
7) Tärkeä tavoite Osaamisen kehittämissuunnitelman toteutuminen toteutui tilinpäätöksen mukaan. Vuoden 2017 koulutussuunnitelma sisältää selkeitä ja konkreettisia tavoitteita, ja seuranta tapahtuu koulutusrekisterin avulla. Koulutuspäivien määrä laski
kokonaiset 21 % vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 henkilöstökertomuksen mukaan tämä johtui osittain siitä, että ”Yhä suurempi osa henkilöstön koulutuksesta tapahtuu nykyisin etäkoulutuksena verkkokoulutuksen muodossa. Näitä
koulutuksia varten ei ole rekisteröintijärjestelmää”. Lautakunta katsoo tavoitteen tehokkaan seuraamisen vaativan, että kaikki
yksilötason osaamista parantava koulutus on voitava rekisteröidä.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on samaa mieltä, että myös etäkoulutuksena verkkokoulutuksen muodossa suoritetut koulutukset tulee saada rekisteröityä ja se sitoutuu kehittämään järjestelmiä siihen suuntaan.
KOMMENTTI: Lautaunta toteaa henkilöstökertomuksen 2018 mukaisesti, että koulutuspäivien määrä kasvoi 9 % edellisvuoteen
(2017) verrattuna.
8) Lautakunta suhtautuu erittäin kriittisesti tavoitetason asteittaiseen alentamiseen, kun tavoitetasoa ei ole edeltävinä vuosina saavutettu esim. kehityskeskusteluiden tai hoitoisuuden suhteen. Sama ”alennetaan rimaa” -ilmiö näkyy myös siinä, että konkreettisten mitattavissa olevien sitovien tavoitteiden sijaan on asetettu tavoitteita, joita ei voi mitata (kuten ”merkitään tiedoksi”).
Lautakunta kysyykin, onko tällainen ilman tavoitetasoa tai mittaria tehtävä vertailu ylimalkaan relevantti.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on tiedostanut lautakunnan kriittisyyden selkeiden mittareiden puuttumista ja tavoitetasojen
asteittaista alentamista kohtaan. Teemasta keskusteltiin arviointipäivässä 29.8. Kehityskeskusteluiden tavoite on nyt nostettu
takaisin (100 %) ja hallitus on viestittänyt selkeästi virkamiehille, että kehityskeskustelut tulee käydä henkilökohtaisesti jokaisen
työntekijän kanssa. Sen lisäksi tulee käydä muitakin kehityskeskusteluita, esimerkiksi yksiköiden jatkuvan kehityksen keskusteluita. Hallitus tuo kuitenkin myös esiin, että toimivien mittareiden löytäminen ei ole terveydenhuollossa aina helppoa ja myös
tavoitetasojen laatiminen ei aina osu kohdalleen ja vaatii ajoittain korjaamista.
KOMMENTTI:
9) Lean-menetelmä on tärkeä työväline toiminnan parantamisessa ja virtaviivaistamisessa. Eräs sitovista tavoitteista on jo useana
vuonna ollut, että Lean-menetelmää käyttää 25 % yksiköistä. Vuoden 2017 lopussa 42 % kaikista yksiköistä oli hyödyntänyt menetelmää. Tavoite on jo useana vuonna asetettu 25 prosenttiin yksiköistä ja lautakunta pohtiikin, eikö tavoitetasoa pitäisi nyt
reilusti nostaa.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on huomioinut arviointiraportin kommentin ja nostanut Lean-menetelmän käyttötavoitteen
50 %:iin yksiköistä. Keskussairaalassa tullaan kouluttamaan kaikki sairaanhoidon hallinnon ja yleishallinnon päälliköt ja kehittäjät Lean-menetelmään.
KOMMENTTI:
10) Laatu- ja potilasturvallisuustyötä on VKS:ssa vuosien aikana kehitetty järjestelmällisesti, ja se on saanut kansallista huomiota ja
tunnustusta. Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä hyväksyy laaturaportin, ja se annetaan VKS:n hallitukselle tiedoksi. Lautakunta
ihmetteleekin, miltä osin käytännön voidaan katsoa muodostavan hallitusta sitovan tavoitteen. Lautakunta toteaa myös, että
luvattu läpinäkyvyys ei ole toteutunut, sillä laaturaporttia ei ole julkaistu verkkosivuilla tai hallituksen pöytäkirjan liitteenä.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus kehittää laaturaportin julkaisu- ja raportointiprosessia tiiviimmäksi osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessia.
KOMMENTTI:
11) Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 tunnustus annetaan kirurgian poliklinikalle, jonka kehitystulokset ovat olleet loistavia. Kaikki työntekijät osallistuvat jatkuvaan parantamistyöhön, joka perustuu asiakkaan kuulemiseen ja osallistamiseen.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus onnittelee vuoden 2017 tunnustuksen saanutta kirurgian poliklinikkaa ja kannustaa jatkamaan hyvää kehittämistyötä.
KOMMENTTI:
12) Lautakunta edellyttää, että sisäiselle tarkastukselle taataan riittävän riippumaton asema sekä riittävät ajalliset resurssit riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan koordinointiin, kehittämiseen ja seurantaan sekä hallitukselle raportoimiseen. Tämä on erityisen
tärkeää nyt, kun operatiivisessa johdossa on tapahtunut laaja sukupolvenvaihdos.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on samaa mieltä sisäisen tarkastuksen merkityksestä ja riittävistä resursseista. Organisaatiossa
on tehty järjestelyjä riippumattomuuden ja resurssien riittävyyden turvaamiseksi kehittämällä henkilön työnkuvaa. Asiaa käsitellään myös säännöllisesti.
KOMMENTTI: Lautakunta ottaa sisäisen tarkastuksen ja sairaanhoitopiirin riskienhallinnan tilanteen käsittelyyn myös tässä kertomuksessa.
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13) Piirin strateginen johtamisprosessi ja tavoitteenasettelumekanismi ovat selvästi parantuneet VKS 2025 -ohjelman ja sen mittareiden tuoreen päivityksen ansiosta. Väliarvio osoittaa, että olemme oikealla tiellä pyrkiessämme VKS:n tulevaisuuden turvaamiseen.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on edelleen pyrkinyt kehittämään strategista ohjausprosessia ja tavoitteenasettelua tiiviimmällä yhteistyöllä koko keskussairaalan johdon kanssa. Lisäksi kuntayhtymän johtoryhmä sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ovat tavanneet ulkopuolisia konsultteja, jotta toiminnan tulevia mahdollisuuksia ja riskejä on pystytty tarkastelemaan
tarpeeksi laajalla näkökulmalla.
KOMMENTTI:
14) Tavoite, joka koskee vanhojen, usein suojeltujen kiinteistöjen myymistä tai luovuttamista, on vaikea toteuttaa ja prosessit ovat
usein pitkällisiä. Tällaiset tavoitteet ovat osatavoitteita VKS:n tavoitteessa toteuttaa toimintaympäristö, joka on pitkälle tulevaisuuteen tarkoituksenmukainen, potilaslähtöinen, joustava, työympäristön kannalta terveellinen sekä kokonaistaloudellinen.
Lautakunta ehdottaa, että sen sijaan kehitettäisiin mittareita, jotka mittaavat kiinteistöpolitiikan vuosittaista ja pitkäaikaista
vaikuttavuutta.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on pyrkinyt viemään eteenpäin kiinteistöjen myymistä tai luovuttamista, mutta kuten lautakunta toteaa, ovat prosessit pitkällisiä. Edistymistä on kuitenkin tapahtunut. Lisäksi virkamiehet tekevät tilojen kokonaiskäytön
pitkän tähtäimen arviointia jatkuvasti ja sitä on käyty läpi myös yhdessä hallituksen kanssa.
KOMMENTTI:
15) Vuoden 2017 kokonaistulos on katsottava erittäin hyväksi, ja taloudellisen kilpailukyvyn paraneminen on selkeästi ollut maakunta- ja sote-uudistus huomioiden keskussairaaloiden paras vuonna 2017. Yhteisin panostuksin on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä vaarantamatta asiakastyytyväisyyttä tai muita tärkeitä toimintoja.
HALLITUKSEN VASTAUS: Hallitus on myös erittäin tyytyväinen vuoden 2017 kokonaistulokseen, mutta on myös joutunut kiinnittämään huomiota henkilöstön jaksamiseen ja sen tähden henkilöstöresursoinnissa on jouduttu tekemään joitain korjauksia.
Hallitus tuo kuitenkin esiin, että VKS 2025 -ohjelman mukainen säästötavoite on yhä olemassa ja sen eteen tehdään töitä.
KOMMENTTI: Lautakunta toteaa tässä kertomuksessa, että kokonaistaloudellisissa vertailuissa Vaasan sairaanhoitopiiri sijoittuu
nyt sairaanhoitopiirien keskiarvon paikkeille. Suuri riski ja uhkakuva muodostuu ostopalveluiden yleisestä kasvusta, erityisesti
piirin pohjoisen alueen asukkaiden osalta.
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LIITE 2.

ASIAKAS- JA POTILASPALAUTETTA SEKÄ MUUTA PALAUTETTA ERI LÄHTEISTÄ
(VKS:N VERKKOSIVUT, INTRANET, FACEBOOK)
Alla joitakin poimintoja VKS:n uudelta palautesivulta.58

• Blev väldigt överraskad av den vänlighet och respekt personalen visade mig på alla dom instanser på sjukhuset jag besökte.

• Hyvä ja ammattitaitoinen henkilökunta. Turvallinen olo koko
hoitoprosessin ajan :) DAGKIRURGI

• Haluan lähettää ruusuja päivystykseen ja etenkin sairaanhoidonneuvonnan puhelinpalve-luun. Henkilöt ovat siellä tosi
ammattitaitoisia ja kysymyksiin saa luotettavia vastauksia.
Iso kiitos, että ylläpidätte neuvontapalvelua ja ammattitaitoista henkilökuntaa siellä. AKUTEN

• Olin päiväkirurgisessa toimenpiteessä 10.10.2018 ja sain
hyvää hoitoa, henkilökunta oli mahtavaa ja asiansa osaavaa
ja selvitettiin, mitä tehdään ja milloin. Hoidon jatko myös
selvitettiin, kiitos siitä. DAGKIRURGI

• Erityiskiitokset Külliki Strandvall empaattisuudesta ja potilaan arvostamisesta sekä riittävän ajan antamisesta tilanteen
ja jatkohoidon selvittelystä, jossa myös potilasta kuunneltiin.
Kiitokset myös ensiavun Teemulle ennakoivasta hoitoajattelusta mahdollisten riskien välttämiseksi. AKUTEN
• Kiitos, kiitos, kiitos mahtaville lääkäreille ja hoitajille lastenosastolla A9 ja lasten kotisairaalan hoitajille. Saimme niin
huippua ja ymmärtävää hoitoa poikamme lyhyellä osastovisiitillä. Poikaa kohdeltiin iänmukaisella tavalla ja hänen
pelkonsa huomioitiin erinomaisesti. Hoitajilla oli aikaa jutella
huolestuneiden vanhempien kanssa. Lasten kotisairaanhoidon henkilökunta oli tosi mukavaa ja ammattitaitoista. Jäi
hyvä mieli heidän käynneistään. BARNAVDELNINGEN

• Personalen på förlossningen A4 samt vid BB-avd. B4 skall ha
en stor eloge för det fina och värdefulla arbete Ni gör i samband med att ett barn föds till världen! Kände mig så trygg i
era händer och det fina bemötandet som jag fick i samband
med födseln av vår dotter. Vill speciellt tacka bm Helena Pellas och bm Ritva Saari som var med vid själva förlossningen.
Barnmors-korna och barnskötarna vid BB-avd. som skötte om
oss så bra skall också ha ett stort tack. Att en doula var med
vid förlossningen beaktades väl av personalen. FÖRLOSSNINGSOCH GYNEKOLOGISKA AVDELNINGEN A4

• Iso kiitos synnytysosastolle ja erityisesti kätilölle Anna Hurinille, joka teki pelkoasiakkaan ensimmäisestä synnytyksestä
niin hyvän kokemuksen kun se tilanteeseen nähden pystyi
olemaan (kiireellinen sektio).
FÖRLOSSNINGS- OCH GYNEKOLOGISKA AVDELNINGEN A4

• Suuret kiitoksen vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnalle meidän tytön hyvästä hoidosta ja vastasynnyttäneen äidin huomioimisesta! Erityiskiitos Mariela-nimiselle hoitajalle,
jonka kanssa vietimme ison osan ajasta! Kurjassa tilanteessa
luotettava ilmapiiri ja sydämelliset hoitajat tekivät ajasta
mahdollisimman mukavan! BARNAVDELNINGEN
• Olitte huumorintajuinen ja ihana henkilökunta. ISO KIITOS!
DAGENHETEN

• Personalen kunde svenska, till och med dialekt. DAGENHETEN
• Sydämeni hoito oli alusta lähtien johdonmukaista, tutkittiin ja sitten tehtiin kokonais-valtainen, erinomainen hoito.

• Saamani hoito oli erittäin hyvää, suosittelen teitä aivan varmasti! En löydä parannettavaa, kaikki oli täydellistä. Hyvää
jatkoa teille kaikille ja jaksamista :) HJÄRTAVDELNINGEN
• Mycket vänlig och sakkunnig personal HJÄRTAVDELNINGEN
• Endokrinolog Otto Knutar är mycket förtroendeingivande
och duktig läkare och hans sköterska också. Även diabetessköterskan är trevlig, hjälpsam och gör överlag ett bra jobb.
INREMEDICINSKA POLIKLINIKEN

• Absolut inget att klaga på. Fick jättebra vård och undersökningar. Personalen helt huippu! JOURAVDELNINGEN

DAGENHETEN

• Kompetent personal. Berättade åt mig vad som gjordes.

• Päivystysosaston hoitajat ihania, samoin oli akuutissa kiireestä huolimatta. Myös lääkärit empaattisia. JOURAVDELNINGEN

DAGENHETEN

• Helt underbara allihop! KIRURGISKA AVDELNINGEN T2
• Stort tack till sjukskötaren, studerande, kardiologen och anestesiläkaren från kardioversionspatienten. DAGENHETEN
• Förstklassig service på eget modersmål. Mycket pedagogisk
och serviceinriktad, samtidigt professionell personal.

• Todella kivaa ja miellyttävää henkilökuntaa joka osa-alueella
mikä vain hoitooni ja olemiseeni täällä liittyi! Hoito on alansa
huippua. KIRURGISKA AVDELNINGEN T2

DAGKIRURGI

58 Katso tarkemmin https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/sairaalaopas/meista-sanottua/
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PALAUTETTA VKS:N INTRANET, FACEBOOK 2018–
2019, ESAIRAALATIETOKANTA

• Kia på T2 vill dottern och jag ge ett extra tack till! Hon gjorde
att vistelsen 12 - 14.10.2018, blev fin trots allt. Pigg, glad och
hjälpsam! KIRURGISKA AVDELNINGEN T2

1. SISÄISTÄ JA ULKOISTA PALAUTETTA ORGANISAATIOSTA
JA SISÄISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ: PÄIVÄN RUUSU (POIMINTOJA
PALAUTTEESTA INTRANETISSÄ 2018–2019)

• Erityisen merkillepantavaa oli kaikkien - ei pelkästään
hoitohenkilökunnan - vaan jokaisen ystävällinen suhtautuminen. Täällä tuntuu olevan hyvä meininki kaikkien kesken,
hymyillään ja tervehditään aina kun ohi kuljetaan. Ensikertalaiselle jäi erittäin hyvä maku tästä paikasta!

• Fortsatta problem med patientuppgifter i personalens arbetskläder som skickas till tvätteriet. (INTRANET 4/2019)

KIRURGISKA POLIKLINIKEN

• Doktor Kimmo Kulppi är en bra läkare vad gäller patientbemötande och kirurgiskt utförande. Jag fick genast förtroende
för honom. KIRURGISKA POLIKLINIKEN
• Ni har ett bemötande av världsklass!! En alldeles underbar
personal, en fin vårdkultur. När en mänska drabbas av cancer
är det hela familjen och anhöriga som drabbas. Vi är så
otroligt tacksamma över den omsorg och den lätt tillgängliga
servicen man får hos er. 100 kilometers avstånd till vården
har ingen betydelse då servicen är av världsklass.
ONKOLOGISKA POLIKLINIKEN

• En stor ros till vår tekniska personal som snabbt och effektivt
"fixade" vattenläckaget och rivning av vattenskadat mellantak
utanför Kirurgiska polikliniken/Kafeterian. (INTRANET 2/
2019)
• NATTENS ros vill jag ge personalen på akuten natten till
onsdagen 5.12.2018. Tack för god vård i ett jobbigt läge!!
(INTRANET 12/2018)
• Dagens ros går till fastighetsservicen för snabba ryck. (INTRANET 2/2018)
• Dagens Ros till den kvinnliga läkare, som hjälpte mig på simhallen, 6.4 när jag fick en sjukdomsattack. Skulle gärna tacka
dig personligen. Mvh, L.V. (INTRANET 6/2019)

• Henkilökunta on parasta mahdollista! Älkää päästäkö hoitajia
pois. ONKOLOGISKA POLIKLINIKEN

• MEISTÄ SANOTTUA T3: Kiitokset leikanneelle kirurgi XX:lle
sekä koko tiimille! (INTRANET 3/2018)

• Erikoiskiitos tosi hyville lääkäreille Heidille ja Johanille!

• SAGT OM OSS Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning
5: Vänlig och yrkeskunnig personal! (INTRANET 2/2018)

POLIKLINIKEN FÖR LUNGSJUKDOMAR OCH NEUROLOGI

• Servicen och vården på Lungpolikliniken är mycket bra och
jag känner att jag alltid får hjälp när jag behöver, även i akuta
tillfällen. Känner mig trygg i min vård på Lungpolikliniken. !
POLIKLINIKEN FÖR LUNGSJUKDOMAR OCH NEUROLOGI

• SAGT OM OSS T3: Stort tack till op. läkare X.X. (INTRANET
2/2018)
• SAGT OM OSS Dagkirurgin: Hela teamet på dagkirurgi är helt
underbara, ”supergäng” (INTRANET 1/2018)
----------------eSairaaladatabasen 2018:
• Kärt / Päiväkirurginen toimenpide(6/2018) Kiitos aivan erinomaisesta huolenpidosta sairaalan henkilökunnalle päiväkirurgisen toimenpiteen aikana. Aulaemäntä huolehti röntgenin löytymisestä ja hoitajat varmistivat mennen-tullen, että
kaikki on hyvin niin ennen toimenpidettä kuin sen jälkeen.
Ja kirurgi kävi jututtamassa niin kuin pitikin. Lämmin kiitos
vielä!
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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. Tarkastuslautakunta voi esittää tulkintoja toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta tekemiensä yksikkö- ja kenttävierailujen, vastuuhenkilöiden haastatteluiden, asiakaskyselyiden ja vertailevan
kansallisen benchmarkingin perusteella.
Tarkastuslautakunnan lakisääteisistä keskeisistä tehtävistä säädetään kuntalain 14. luvussa, Vshp:n hallintosäännössä sekä sisäisestä
valvonnasta ja hyvästä hallinto- ja johtamistavasta annetussa ohjeessa.
Kuntalain 121. §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä/ konsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää
4) huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
5) valvoa 84. §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
6) valmistella hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousa
vioksi.

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.

2. ARVIOINNIN TARKENTAMINEN
Arvioinnit tehdään eri tavoin asiayhteydestä ja tarkoituksesta riippuen. Arviointi tarkoittaa toiminnan arvon ja merkityksen järjestelmällistä tutkimista ja toiminnan arviointia organisoidun työtavan avulla. Arvioinnin tarkoituksena on ottaa selvää, onko toteutetulla
toimenpiteellä ollut vaikutusta ja miten hyödyllinen ja tehokas lopputulos on.
Tarkastuslautakunnan järjestelmällinen arviointityö tuottaa valtuustolle tietoa siitä, onko tavoitteet saavutettu tai onko toiminnassa
ja tuloksissa lähestytty tavoitteita. Arvioinnilla pyritään vähentämään epävarmuutta, parantamaan toiminnan vaikuttavuutta ja päätöksentekoa, tukemaan muutosprosesseja ja rohkaisemaan tulosten parantamiseen. Arvioinnin tarkoituksena on objektiivisesti ja
kriittisesti analysoida tehtyjä tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä sekä niiden toimeenpanoa ja tehokkuutta suhteessa tavoitteisiin.
Vshp:n toiminnan menestyminen edellyttää, että suoritteet tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti, tuottavasti ja 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. Vaikuttavuudella tarkoitetaan palveluprosessien kykyä luoda toivottuja vaikutuksia esimerkiksi potilaan terveydentilaan tai kunta-asiakkaiden tyytyväisyyttä vuosit-
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taisiin ostopalveluihin.
Kuva 1. Vastuuyksiköiden (palvelualueet ja tilivelvolliset toimielimet/viranhaltijat) itsearvioinnin / sisäinen valvonnan ja tarkastuslautakunnan arviointityön välisestä suhteesta (lähde: Hakulinen ym. 2005):

Revisionsnämnden

Helhets- och effektfullhetsutvärderingen

Strategierna

Benchmarking och
Kundresponsen

Servicemålen
Handlingssätt och principer

Självutväderingen

Ansvars- och serviceområdena

3. ARVIOINTITYÖN SUORITTAMINEN JA PAINOPISTEET
Arviointitoimien ensisijainen tavoite on
1) tuottaa tietoa valtuuston vahvistamien tavoitteiden toteutumisesta/toteutumisasteesta
2) jalostaa olennaista tietoa tukemaan valtuuston strategista ohjausta ja indikoimaan korjaustarpeita.

Tyypillisiä arviointikohteita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

4. ARVIOINTIMENETELMÄ
Arviointi tehdään monisärmäisenä arviointina, mikä merkitsee palveluiden tuottajien ja palveluiden käyttäjien kuulemista, mistä
esimerkkinä Vshp:n luottamushenkilöt, esimiehet ja henkilöstö, asiantuntijat ja potilaat sekä alueen terveydenhuollon edustajat. Arviointi tehdään lähinnä haastatteluiden, yksiköihin tehtyjen vierailujen, molemminpuolisen dialogin ja kirjallisten kyselyiden avulla.
Arvioinnissa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä kriteerejä.
Arviointikausien vaikuttavuuden parantamiseksi ja syventämiseksi maksimoidaan vertailumateriaalin käyttö sekä etukäteen että
jälkikäteen (esim. kansalliset tietokannat, sairaanhoitopiirejä ja erva-alueita koskevat analyysit, laatuauditoinnit sekä Vshp:n oma
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seuranta toiminnan tunnusluvuista ja VKS 2025 ohjelman asteittaisista toteutumistuloksista).

5. ARVIOINNIN JA TARKASTUKSEN YHTEENSOVITTAMINEN
Arvioinnin ja tarkastuksen tehostamiseksi tarkastuslautakunta, ulkoinen tilintarkastaja/tarkastusyhteisö ja sisäinen tarkastus tekevät vuosittain yhteistyötä tietoja yhteensovittamalla.
Yhteensovittaminen tehdään käytännössä suunnittelu- ja seurantakokouksissa, joissa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tarkastusyhteisön vastaava JHHT-tarkastaja ja sairaanhoitopiirin operatiivinen johto sopivat työnjaosta.

6. VUOSIEN 2017-2020 ARVIOINTISUUNNITELMA
ARVIOINTIALUE

Koko Vshp

Arviointivuosi

ARVIOINTIKOHDE

2017

VKS 2025:n tavoitteet: tuloksellisuus, talous, investoinnit ja tilojen optimointi

2017

ERVA-yhteistyömekanismit

2017

2018

2018

Riskienhallinta - sisäinen valvonta

2018

Suoritteiden ja resurssien tasapaino
2017

Sote-yhteensopivuus

2017

2019
2020

Henkilöstösaatavuus/-tasapaino

2018

LEAN ja prosessityö, uudistumiskyky

2018
2019
2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Lasten vastuualue61

2017

2018

2019

2020

Psykiatrian vastuualue62

2019
2017

ICT-toiminta, -teknologia

Asiakastyytyväisyys
(potilaat/kunnat/vertailut)

2020

Medisiininen vastuualue60

Ostopalveluiden kehittyminen

Palvelualueet/tukipalvelut

2020
2019

SHQS-laatutyö: mittarit ja tunnusluvut

Turvallisuustyö (potilaisiin ja ympäristöön liittyvä)

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

2020
2018

Hoitologistiikka (potilaan hoitoprosessi)

2020
2019

Eri palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen (2–3
aluetta vuodessa)

2017

2018

2019

2020

Asiakaspalaute, potilasasiamiestoiminta, kyselyt ja
kansalliset tietokannat

2017

2018

2019

2020

59 Vastuu- ja palvelualueet arvioidaan vuosittain yleisesti, mutta ne jaetaan vuosittain myös erityisiin alueisiin ja prosesseihin, jotka tarkentuvat kyseisessä
vuosisuunnitelmassa (esim. lääketieteelliset erikoisalat).
60 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 1 kuvataan.
61 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 1 kuvataan.

62 Samoin periaattein kuin alaviitteessä 1 kuvataan.

2020
2020

Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen

Operatiivinen vastuualue59

2019
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7. TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSOHJELMA 2018
Tarkastuslautakunnan kokouspäiviksi ja -kohteiksi ehdotetaan alustavasti seuraavia päiviä (kellonaika klo 17, ellei muuta sovita).
Kokouspaikka alustavasti T1:n kokoushuone.

SYYSKAUSI 2018:
11.9.2017
1. PIIRIN JOHTAJAN JA JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN KATSAUS SOTE-TILANTEESTA JA TUOTANNOSTA YM. TAMMI			 ELOKUUSSA 2017
		
2. VASTAAVAN JHT-TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN TILIVUONNA 2018
		
3. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖ- JA KOKOUSOHJELMA 2018–2019
18.10.2018
		
		

1. OPERATIIVISEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA 2018
2. AJANKOHTAISTEN TOIMINTATIETOJEN VERTAILUANALYYSI
3. BDO AUDIATORIN TYÖOHJELMA TILIVUODEKSI 2018
4. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEKSI 2019

21.11.2018
1. ICT-TOIMINTA JA -TEKNOLOGIA TUOTTAVUUSOHJAUKSEN JA HOITOLOGISTIIKAN KEHITTÄMISEN
			 YHTEYDESSÄ (POTILAAN HOITOPROSESSI) – DIGITALISOINNIN ARVIOIMINEN
		
2. TURVALLISUUSTYÖ: HAIPRO YM. KANSALLISESSA VERTAILUSSA
		
3. JHHT-TARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI

13.12.2018
1. PSYKIATRIAN VASTUUALUEEN TILANTEEN SEURANTA: RESURSSITILANTEEN PARANEMINEN VUODESTA 		
			2017
		
2. HALLINNON JA HUOLLON PALVELUALUEET: ERÄIDEN PALVELUIDEN YHTIÖITTÄMISEN TOTEUTUS JA
			VAIKUTUKSET
		
3. TARJOUSPYYNTÖ TILINTARKASTUKSEN HANKINNASTA 2019–2020

KEVÄTKAUSI 2019:
17.1.2019
		
		
		

1. PALVELUALUEKOHTAISET TOIMINTA-ANALYYSIT: AKUUTTIHOITO JA VUODEOSASTOT
2. TURVALLISUUSTYÖ JA SISÄINEN TARKASTUS VUONNA 2018
3. ARVIOINTIKERTOMUS 2018 – SISÄLTÖ JA RAKENNE
4. LAUTAKUNNAN KOKOUSOHJELMAN VAHVISTAMINEN KEVÄÄKSI 2019

21.2.2019
		

TILINPÄÄTÖS 2018: YLEISSELVITYS TALOUDESTA, TAVOITTEISTA SEKÄ VASTUU- JA PALVELUALUEIDEN
AVAINTULOKSISTA 2018

21.3.2019
		

1. MAHDOLLISESTI: TILIVELVOLLISET VOIVAT ANTAA LISÄTIETOA VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN PERUSTEELLA
2. ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2018 ENSIMMÄINEN KÄSITTELY

25.4.2019
		
		

1. ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2018 JATKOKÄSITTELY/HYVÄKSYMINEN
2. KANSALLISTEN TILASTOJEN 2018 JA POTILASTYYTYVÄISYYSMITTAREIDEN ANALYSOINTI
3. JHT-TARKASTAJAN RAPORTTI JA TARKASTUSKERTOMUKSEN 2018 KÄSITTELY

15.5.2019

MAHDOLLISESTI: ARVIOINTI- TAI TARKASTUSKERTOMUKSEN MAHDOLLINEN JATKOKÄSITTELY

Vaasan sairaanhoitopiiri
Vaasan keskussairaala
65130 Vaasa
puh. 06 213 1111
fax 06 323 1108
sähköposti etunimi.sukunimi@vshp.fi
www.vaasankeskussairaala.fi

