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Kansalaiset haluavat 
saada ammattitaitoista, 

asiantuntevaa ja 
kunnioittavaa hoitoa.
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Tarkastuslautakunta on valtuuston työväline valtuuston päättämän toiminnan seuraamiseen. Arvioinnin tavoitteena on nostaa esiin 
havaintoja ja antaa rakentavia ehdotuksia toiminnanohjauksen, tehokkuuden ja laadun edistämiseksi.

Lautakunnan tehtävänä on tarkastella tavoitteiden täyttymistä ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta koko organisaatiossa, eri toi-
mialoilla ja vastuualueilla; toimintoja, sääntöjä ja prosesseja. Koottu asiakas- ja potilaspalaute muodostaa sairaalamaailmassa arvioin-
nin kultajyvän. Tyypillisiä tarkastuskohteita, jotka kuuluvat lautakunnan jatkuvaan toimintaan:  

• Tavoitteet ja kytkentä strategiseen ohjaukseen 1 
• Resurssipanostukset ja resurssien jakautuminen (tasapainoinen tuotannonohjaus)
• Vastuunjako ja yhteistoiminta (dokumentoidut tavoite- ja vastuukuvaukset – organisaatiorajat ylittävä laatujärjestelmä)
• Toiminnan tulokset ja vaikutukset (oikeat panokset tuottavat odotetut vaikutukset/tarkoituksenmukaiset toimintatavat suhteessa  
 käytössä oleviin resursseihin)
• Seuranta ja valvonta (tulosvalvonta – että tilivelvolliset ja kaikki VSHP- työntekijät suorittavat oikeat työtehtävät)

Tämä arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka piirin hallitus, muut vastuussa olevat elimet ja virkamiehet 
vuoden 2014 aikana ovat onnistuneet valtuuston tahdon täyttämisessä 2. Tarkastuslautakuntaan ovat toimintakauden aikana kuulu-
neet seuraavat vakituiset jäsenet (henkilökohtaisine varajäsenineen):

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

JHTT Jari Lindholm on toiminut lautakunnan valmistelijana, sihteerinä ja kielenkääntäjänä. Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkas-
tusvuoden aikana kahdeksan kokousta. Lakisääteisen tilintarkastuksen on hoitanut Oy BDO Audiator Ab, vastuullisena tilintarkasta-
janaan JHTT Anders Lidman.

Tarkastuslautakunnan tehtävä 
ja kokoonpano 

1  Vrt. hallituksen esitys uudeksi kuntalaiksi, HE 27.11.2014, sivu 70: ” Vaikka kuntalakiin ei sisälly kuntasuunnitelmaa koskevaa velvoitetta, strategiatyö kunnissa on kuntalain 
voimassa ollessa lisääntynyt ja vahvistunut. Käytännössä kaikissa kunnissa laaditaan nykyisin kuntastrategia. Kuntien toimintaympäristön muuttuminen ja monimutkaistuminen 
edellyttää kunnissa vahvaa strategista johtamista, jotta kunnat selviytyvät tulevaisuuden haasteista ja kykenevät uudistamaan rakenteita ja toimintatapoja niiden edellyttämällä 
tavalla.” Katso myös ehdotus KuntaL § 37: ”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.”
2  Arviointi tapahtuu ensisĳ aisesti ex post (jälkikäteen), mutta vrt. myös HE uusi KuntaL, sivu 87: ” ”Tilikaudenaikainen raportointi antaa tarkastuslautakunnalle mahdollisuuden 
puuttua esimerkiksi tavoitteiden toteutumattomuuteen ajantasaisemmin ja vastaavasti valtuusto voisi hyödyntää tietoa seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa aikaisempaa 
paremmin.” Esim. Espoon kaupungissa pyydetään tarkastuslautakunnalta 2–3 sivun lausunto osavuosikatsausten yhteydessä. 
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Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan seurannut kuntayhtymävaltuuston ja -hallituksen päätöksiä ja pöytäkirjoja sekä käyt-
tänyt arvioinnin perusdokumentteina  muun muassa Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaa 2014–2017 sekä tilinpäätöstä ja 
henkilöstöraporttia vuodelta 2014, asiakaspalautteen kehitystä, suoritetun väestökyselyn tuloksia, ulkoisen  tilintarkastajan raportte-
ja, saatavissa olevia auditointiraportteja sekä kansallisia tietokantoja.

Kokouksissaan tarkastuslautakunta on kuullut muun muassa piirin ja sairaalan johtoryhmiä sekä eri tulosyksiköiden esimiehiä. Tam-
mikuussa 2015 pidettiin yhteinen työkokous TYKS-ERVA:n (Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirit) tarkastuslautakuntien 
kanssa painopistealueina arviointimenetelmät ja arvioinnin yhteistyöprojektit tulevaisuudessa. 

Kaudella 2014–2015 arvioinnissa on huomioitu erityisesti seuraavat osa-alueet:

• SOTE-hoitouudistus ja alueelliset kartoitukset
• TYKS-ERVA-alueen yhteistyömuodot/eteneminen
• Investoinnit ja tilaoptimointi – VKS 2025 -ohjelma
• Operatiivisen klinikkaryhmän tavoitteet ja toiminta vuonna 2014
• Laatu- ja potilasturvallisuustyön toimintakonsepti
• Yhteispäivystys 1.10.2014 lukien
• Hoitologistiikka ja potilaan tie hoitoketjussa
• IT-toiminta ja sen alueellinen/ERVA-integrointi
• Valinnanvapauden vaikutus sekä ostopalveluvolyymit
• Asiakaspalaute ja suoritettu väestökysely, potilasasiamiestoiminta ja kansallinen vertailutieto

Toteuttaminen ja painopisteet

ERVA-alueen tarkastuslautakuntien yhteistyökokous Vaasassa 15.1.2015.
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Arviointikertomuksen kommentit käsiteltiin Vaasan sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 2.9.2014 ja esitettiin sairaan-
hoitopiirin hallitukselle 22.9.2014 seuraavassa muodossa: 

Seuranta ja suositukset

Sininen = OK Tummansininen = välitila, menossa parempaan/huonompaan Vaaleansininen = ei hyvä, parannettavaa
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ARVIOINTIKERTOMUS 2013 HALLITUKSEN VASTAUS 22.9.2014

1. Tarkastuslautakunta panee merkille, että strateginen tulevaisuus-
ohjelmanperusteinen uudistustyö on priorisoitu korkealle ja että 
työ on tuottanut yksikkökohtaisia tuloksia muun muassa Lean-työn 
avulla. Vaasan sairaanhoitopiirin visio, missio ja omistajastrategia 
esitellään valtuustolle marraskuussa 2014. 

1. Lean-työ jatkuu ja uusia yksiköitä tulee mukaan. Strategian laati-
minen on intensiivisessä vaiheessa, ja se sovitetaan yhteen uuden 
lainsäädännön kanssa. Kuntien edustajat työstävät edelleen strategiaa 
niin sanotussa Kentala-ryhmässä. Olemme palkanneet koordinaatto-
rin, jonka tehtävänä on selvittää kuntien koko sote-strategiaan liittyvät 
toiveet. Tämä merkitsee sitä, ettei strategia ole valmis marraskuun 
valtuustokokoukseen mennessä vaan vasta sitten, kun uusi sote-laki 
on hyväksytty.

TILANNE 3/2015: Hallitus asetti 21.1.2014 työryhmän tehtävänään laatia Vaasan sairaanhoitopiirille strategiasuunnitelma. Tavoitteena oli, että uusi 
strategiasuunnitelma esitetään valtuustolle marraskuun kokouksessa 2014. Niiden muutosten johdosta, jotka tuleva SOTE-lainsäädäntö aiheuttaa, 
päätettiin Vaasan sairaanhoitopiirin strategian päivitystä lykätä. Virkamiehet ovat aloittaneet työn integroituja palveluja antavan tuotantokuntayh-
tymän perustamiseksi kuntien johdolla, ja poliittinen edustus tulee työhön mukaan keväällä 2015. Tätä hanketta vetää Vaasan kaupunki. Valtuusto 
vapautti 24.11.2015 § 31 hallituksen ja strategiatyöryhmän strategiatehtävästään sillä edellytyksellä, että laaditaan SOTE-strategia, joka kattaa 
niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin sosiaalihuollonkin. Tällä hetkellä ajankohtainen VKS 2025 -ohjelma kompensoi lautakunnan 
mukaan vallitsevan strategiakuilun erinomaisesti. Tarkoituksena on, että konseptisuunnitelma esitetään valtuustolle kesäkuussa 2015. Konseptin 
tavoitteena on luoda toimintaa, jossa asiakkaan kokema laatu on parasta Suomessa ja luoda paremmat valmiudet sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatioille mukaan lukien kustannussäästöt.  

Tarkastuslautakunta toivottaa suunnitelman tervetulleeksi ja arvioi, että pitkän strategisen notkahduksen jälkeen VKS 2025 voidaan muuntaa strate-
giseksi visioksi ja suunnitelmaksi ja edelleen vuotuisiksi toimeenpanosuunnitelmiksi kaudella 2015–2025.

1. Tarkastuslautakunta ilmaisee tyytyväisyytensä niihin panostuksiin, 
joita vuoden aikana on tehty hoitotakuuvelvoitteiden täyttämiseksi 
niin, että Vaasan keskussairaala on yksi parhaista keskussairaalo-
ista. 

2. Hoitotakuu: Hallitus seuraa jonotilannetta kolme kertaa vuodessa. 
Olemme panostaneet asiaan, jotta välttäisimme sakkomaksut. Tilanne 
on yleisesti katsoen hyvä. Sairaalan toiminta mitoitetaan niin, että
sakkomaksuilta vältytään. Jos tilanne äityy jollakin erikoisalalla tu-
kalaksi, on hallitus hyväksynyt tilapäisen lisätyön hyödyntämisen.

TILANNE 3/2015: Hoitotakuu on Vaasan sairaanhoitopiirissä viimeisten vuosien aikana kyetty täyttämään entistä paremmin. Lyhytaikaisia poikkeuk-
sia on kuitenkin esiintynyt pienillä erikoisaloilla esimerkiksi lomasulkujen aikana tai lääkärivajauksen takia. Hoitotakuun toteutuminen on kuitenkin 
vaatinut ulkopuolisten lääkärien ja ostopalvelujen käyttöä, minkä vuoksi hoito on tullut kalliimmaksi. Useilla erikoisaloilla on jouduttu turvautumaan 
lisätyöhön hoitojonojen pienentämiseksi (muun muassa gastrokirurgia, kirurgia, anestesia, onkologia, kardiologia, neurologia, radiologia, patologia, 
keuhkosairaudet, ortopedia ja gastroenterologia).

3. Lautakunta odottaa, että hallitus ja operatiivinen johto analysoi-
vat, miksi Vaasan sairaanhoitopiirin strategian 2009–2012 mukaisia 
taloudellisia tavoitteita ei saavutettu ja että ne esittävät uudessa 
strategiassa konkreettisen korjausehdotuksen. 

3. Taloudelliset tavoitteet strategiasuunnitelmassa 2009–2012: 
Strategiasuunnitelman tavoite oli, että hintataso olisi kansallista 
keskitasoa ja kustannukset asukasta kohti keskitasoa. Tavoitetta ei ole 
saavutettu. Syynä tähän on se, että meillä on sekä suurempi hoidon 
volyymi että joiltakin osin heikompi tehokkuus. Hallitus on pyrkinyt 
täyttämään valtuuston poliittisen toiveen siitä, että tarjontamme on 
laaja ja hoitomme laadukasta. Eri laatumittarit osoittavatkin, että laa-
tumme on usein keskimääräistä parempaa. Poliittinen priorisointimme 
on koko ajan tähdännyt siihen, että olemme laadullisesti etulinjassa. 
Mikäli tarkastelemme asukaskohtaisia kuluja ilman tarvetarkistusta, 
olemme maamme keskitasoa.

TILANNE 3/2015: Tuoreimmat benchmarking-luvut vuodelta 2013 eivät osoita kustannustason ja tuottavuuden kehittyneen. Katso tähän liittyen kohta 
7 alla. Liittyen VKS 2025 -ohjelman hyväksymiseen ja toteutukseen tarkastuslautakunta toivoo, että ajalla 2016–2025 vahvistetaan riittävä korotettu 
tuottavuustavoite vuosittain. Mitä pidemmälle lykkäämme Vaasan sairaanhoitopiirin kilpailukykyisen kustannustason parantamista, sitä vaikeammaksi 
tehtävä muuttuu. 

4. Sydänkirurgiakysymyksen käsittely sairaanhoitopiirissä aiheutti 
levottomuutta ja sillä oli vaikutuksensa Vaasan keskussairaalan ima-
goon. Asian valmistelu ja toimeenpano ennen valtuuston kokousta 
oli puutteellista. Lautakunta suosittelee, että:

• suuret rakennemuutokset vaativat laaja-alaisen riskianalyysin, 
tulevaisuusohjelman ja kokonais-strategian potilashoidossa ta-
pahtuvien nopeiden muutosten tietopohjaksi

• valtuuston tavanomainen toiminta- ja talous-suunnitelmakäsittely 
ei saa sisältää yksittäisiä suuria toiminnan muuttamista koskevia 
päätöksiä, kuten sydänkirurgia.

4. Sydänkirurgian käsittely Vaasan sairaanhoitopiirissä: 
Tarkastuslautakunta katsoo, ettei taloussuunnitelma saa sisältää 
yksittäisiä suuria päätöksiä ja vaatii laaja-alaista riskianalyysiä. Ka-
ikkien talouteen ja toimintaan vaikuttavien päätösten on sisällyttävä 
taloussuunnitelmaan. Kyse on kuitenkin siitä, pitäisikö tämäntyyppiset 
päätökset ensin käsitellä erikseen ja sisällyttää taloussuunnitelmaan 
vasta sitten, kun ne on ratkaistu. Tällaisen menettelyn haittapuolena 
on kuitenkin se, että päättäjät haluavat usein tehdä kokonaisarvion 
siitä, miten tietty päätös vaikuttaa taloussuunnitelmaan kokonaisuu-
dessaan. Prosessin alkuvaiheessa on usein vaikeaa arvioida, kuinka 
se kehittyy. Nyt kun kyse on sydänkirurgiasta, erillinen käsittely olisi 
tuskin johtanut konsensukseen valtuustossa. Kun hallitus aloitti 
talousarviotyöskentelyn, tuntui luonnolliselta, että sydänkirurgian 
toiminta olisi osa taloussuunnitelmaa. Suuria päätöksiä on ennenkin 
käsitelty taloussuunnitelman osana. Kuten Audiatorin tarkastus 
osoittaa, asian valmistelu on ollut sekä luotettavaa että laaja-alaista. 
Hallinto-oikeuteenhan on tehty valitus siitä, että valmistelu olisi ollut 
puutteellista. Oikeuden päätös tulee jonkin ajan kuluttua.
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TILANNE 3/2015: Mittavan päätös- ja hankintaprosessin jälkeen sydänkirurgialeikkaukset aloitettiin Vaasan keskussairaalassa 12.1.2015.  Sydänki-
rurginen päivystysvalmius kattaa kuukausittain kolme viikkoa ja yhden kuukausittaisen viikon aikana mahdolliset päivystystapaukset kuljetetaan 
ambulanssilla Tampereelle tai Turkuun. 

5. Vaasan sairaanhoitopiiri sai jo kolmannen SHQS-laatusertifikaat-
tinsa todistuksena järjestelmällisestä ja hyvin tehdystä laatutyöstä. 
Lautakunta odottaa, että kiinteistöpolitiikka laaditaan laaturaportin 
mukaisesti: ”Tilahallinnan strateginen pitkän ajan suunnitelma tulee 
laatia”.

5. SHQS-laatusertifikaatti: Tilasuunnitelmasta tulee osa strategiatyön 
yhteydessä tehtävää selvitystyötä. Konsulttiyritys NHG on jo tehnyt 
ensimmäisen alustavan luonnoksen toimintamuodoista, jotka tarvit-
sevat vastaisuudessa tilaa. Luonnos huomioidaan sairaalan omassa 
2025-suunnitelmassa sekä Kentala-ryhmän kokonaisstrategiassa. 
Erillistä omaa investointisuunnitelmaa ei näiden lisäksi tässä vaihe-
essa tehdä. Kiinteistöinvestoinnit synkronoidaan Vaasan kaupungin 
investointisuunnitelmien kanssa. Hallitus vahvistaa investointiohjel-
man taloussuunnitelman yhteydessä.

TILANNE 3/2015: Uusi konseptivaiheessa oleva VKS 2025 -ohjelma muodostaa samanaikaisesti hyvän perustan uudelle pitkäjänteiselle Vaasan 
sairaanhoitopiiri -strategialle, joka on ehdottoman välttämätön turvaamaan piirin tulevan kilpailukyvyn.  Visio on, että ”VKS 2025 on mahdollisuus 
uudistaa työtapoja, parantaa potilaan kokemusperäistä hoitoa, tutustua uusiin työkavereihin ja luoda jotakin uutta!”

6. Tämänvuotinen sairaanhoitopiirin tunnustus menee päivystyspo-
liklinikalle konkreettisesta Lean-kehitystyöstä. Lautakunta panee 
merkille, että prosessien uudistustyötä tehdään laajalla rintamalla: 
lastensairaala-konsepti, siirtoviivepotilaiden kotiuttaminen, potilas- 
ja turvallisuustyö ja niin edelleen.

6. Sairaanhoitopiirin tunnustus, päivystyspoliklinikka.
Päivystyspoliklinikka on tehnyt loistavaa kehitystyötä ja pitää jatkossa-
kin korkean tasonsa.

TILANNE 3/2015: Lean-työ on sisällytetty jatkuvaksi ja velvoittavaksi osaksi koko toiminnanohjausta, ja se on tuottanut yleisesti hyviä tuloksia. 
Lean-ohjaus voisi kuitenkin tapahtua enemmän koordinoidun strategiapainotteisen kokonaisohjauksen kuin klinikkaryhmäpainotteisen ohjauksen 
kautta. Siirtoviivepäivien volyymin vähentämisprosessi ei onnistunut kovin hyvin. Tarkastuslautakunta toteaa, että tiukan sopimusohjauksen kautta 
muualla Suomessa siirtoviivepäivät on kyetty poistamaan tai minimoimaan. Kysymys on tärkeä Vaasan sairaanhoitopiirin tulevan kilpailukyvyn ja tuot-
tavuustavoitteiden kannalta sekä tasa-arvoisen hoidon tarjoamiseksi omistajakunnille. Miksi tämä ei voi onnistua meidän piirissämme?
 

7. Lautakunta toteaa, että voimakkaita toimia tarvitaan, jotta asetettu 
hoitoisuustavoite saavutetaan. 

7. Hoitoisuustavoitteet: Hoitoisuusluokitusta kehitetään jatkuvasti, jo-
ten muun muassa mittareita tarkistetaan niin, että ne ovat relevantim-
pia. Tämä on tapahtunut sen jälkeen, kun tarkastuslautakunta tutustui 
hoitoisuusluokitukseen. Hoitoisuusluokitus ei ole aina pystynyt 
olemaan relevanttia toteutettujen säästöohjelmien vuoksi ja siksi, että 
erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita edelleen ylipaikoilla.

TILANNE 3/2015: Tilanne on edelleen epätyydyttävä tilinpäätöstietojen valossa: 60 prosenttia osastoista ei saavuttanut hoitoisuustavoitetta. Lauta-
kunta toivoo, että jatkossa hallitus raportoi tavoitteen toteutumisasteen trendistä viime vuosina. Tilinpäätösraportointi  ”toteutui neljällä osastolla ja 
ei toteutunut kuudella osastolla” ei sisällä lainkaan tietoa siitä, onko myönteistä kehitystä tapahtunut. 

8. Kehityskeskusteluita on pidettävä tavoitteiden mukaisesti. 
Ainoastaan psykiatrian klinikka-ryhmä hyödynsi täysimääräisesti 
tätä strategista johtamisvälinettä. 

8. Kehityskeskustelut: Johtoryhmä kehottaa erityisesti niitä yksiköitä, 
joilla oli viime vuonna huono tulos, lisäämään kehityskeskusteluiden 
määrää. Pyrimme parantamaan tulosta muun muassa järjestämällä 
tänä vuonna esimiehille koulutusta kehityskeskusteluiden pitämi-
sestä. Nykytilanteessa suurin haaste on pikemminkin siinä, miten 
saamme koko henkilöstön sitoutumaan edessä oleviin suuriin muu-
toksiin. Jonkinlainen ryhmäkehityskeskustelu voi silloin osoittautua 
tarpeellisemmaksi kuin henkilökohtainen
kehityskeskustelu.

TILANNE 3/2015: Tilanne on parantunut yhdeksällä prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Silti ollaan kaukana tavoitteesta, ja suuret erot klinikkaryh-
mien ja ammattikuntien välillä ovat huolestuttavia. Katso lähemmin kohta 5 alla. 

9. Potilaiden antama palaute on hyvää vuosi toisensa jälkeen. 
Jäsenkuntien antama palaute on yleisesti hyvä, mutta yhteistyö-
osapuolet kunnissa katsovat myös, että prosessien ohjaamiseen 
on heikot mahdollisuudet, ja ne toivovatkin yhteistyön lisäämistä. 
Tiedonkulkua perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopiirin välillä on 
kehitettävä. 

9. Potilas- ja kuntapalaute: 
Potilaspalautteesta voidaan sanoa, että sitä annetaan vastedes jatku-
vasti eikä tiettynä ajanjaksona kuten nyt. Tarkastuslautakunta nostaa 
esiin erityisesti tiedonkulun perusterveyden-huollon ja sairaanhoi-
topiirin välillä. Kyseessähän on kansallinen ongelma, joka pyritään 
ratkaisemaan uudella, parempaan vertikaaliseen ja horisontaaliseen 
integrointiin pyrkivällä lainsäädännöllä. Molempia toimintamuotoja 
ohjaa jatkossa sama organisaatio.

TILANNE 3/2015: Palaute, jota nyt seurataan jatkuvana prosessina, kertoo edelleen korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Vertailtavuus edellisvuosiin 
valitettavasti heikkeni, kun potilaiden kysymyslomake sisältää nyt 20 kysymystä aiemman 10 kysymyksen sĳaan. Toivottava on, että asiakastyyty-
väisyyden seuranta yhtenäistetään kansallisesti, jotta VKS 2025 -tavoite ”Vaasan keskussairaassa asiakkaan kokema laatu on Suomen parasta” on 
arvioitavissa.
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10. Lautakunnan kommentit tilinpäätösanalyysistä on otettava 
jatkokäsittelyyn.

10. Tilinpäätösanalyysi: Johdon näkökulmasta talousarvio, joka on-
nistuu kahden prosentin marginaalilla, on hyvin tehty. Se, että hinnat 
ovat muodostuneet liian korkeiksi, johtuu ennen kaikkea siitä, että 
suoritemäärä oli budjetoitu liian pieneksi verrattuna toteutuneeseen 
määrään. Talousarvion laadinnassa on kuitenkin parempi soveltaa va-
rovaisuusperiaatetta tulojen budjetoinnissa kuin yliarvioida toteutuma 
optimistisesti. Liika optimistisuus voi johtaa alĳäämiin, joita voi olla 
vaikea tasapainottaa tulevina vuosina. Pyrimme joka vuosi tekemään 
mahdollisimman tasapainoisen talousarvion. Toiminnan volyymin ja 
moninaisuuden huomioiden on hyväksyttävä, että talousarvion suun-
nitteluun voi tulla muutaman prosentin heitto. Koska sairaanhoitopiirit 
lakkautetaan ja kahden vuoden kuluessa rakennetaan täysin uusi
rahoitusjärjestelmä, ei tunnu tarpeellista aloittaa keskustelua uudesta 
järjestelmästä kuntalaskutuksen tasaamiseksi kuntien kanssa. Kaikki 
energia olisi suunnattava uusiin asioihin, jotka tapahtuvat meistä 
riippumatta.

TILANNE 3/2015: Oman tuotannon taloudellinen tulos toteutui viime vuonna 98,7-prosenttisesti, 2,2 M€ budjetoitua pienempänä. Säästötoimet ja 
pidättyvyys toteutuivat tältä osin. Muista hoitolaitoksista ostettu hoito tuli huomattavasti arvioitua kalliimmaksi. Näyttää kuitenkin siltä, että osto-
palveluiden kasvu on nyt pysähtynyt.



Priorisoinnit, tulevaisuuden hallinta ja 
vuoden 2014 tärkeät tapahtumat
Odotettu SOTE-uudistus ei saanut poliittista hyväksyntää keväällä 2015. Tähän mennessä suoritettu valmistelu ja käsittely osoittivat 
sen, kuinka tärkeä SOTE-uudistus on yhteiskunnalle. Uudistuksen ja mittavien rationalisointien tarve on ilmeinen, ja uudistus on 
välttämätön ihmisten perusoikeuksien turvaamiseksi ja kestävyysvajeen vähentämiseksi. 

”Tällä kansakunnalla ei ole voimavaroja ylläpitää nykyistä hyvinvointipalvelujärjestelmää, meidän toimintamallimme ovat virheellisiä” (sairaanhoito-
piirin johtaja Göran Honga ltarkastuslautakuntien ERVA-yhteistyökokouksessa 15.1.2015.)

Tarkastuslautakunta on vuosina 2012–2014 painottanut pitkäjänteisten strategia- ja kiinteistösuunnitelmien tarvetta. Valtuusto va-
pautti 24.11.2014 § 31 31 hallituksen ja strategiatyöryhmän strategiatehtävästään valtakunnallista SOTE-strategiaa odoteltaessa. Lau-
takunta on tutustunut VKS 2025 -ohjelmaluonnokseen ja arvioi, että suunnitelma itsessään lähestyy hyvin suunniteltua strategista 
toimintasuunnitelmaa tavoitteenaan optimaalinen tulevaisuuden ohjaus. Hallitus käsittelee lopullisen VKS 2025 -ohjelman touko-
kuussa 2015. 

Keskeiset tapahtumat ja taloudelliset avainluvut voidaan koota yhteen seuraavasti:

• Kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitettiin yhdessä kuntien kanssa ja hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa  
 2014.
• Sydänkirurginen toiminta oli keskeytyksissä kesäkuun puolestavälistä vuoden loppuun saakka. Valtuusto päätti myöntää varat  
 toimintaan vuosiksi 2015 ja 2016.
• Säästöohjelma, mukaan lukien 40 vuodepaikan vähennys, toteutettiin. Arvioitiin, että kunnat selviävät perusterveydenhuollon  
 piiriin kuuluvien potilaiden hoidosta. Syksyn aikana osoittautui, ettei hoitoketju toimi, ja keskussairaala ylikuormittui suuresti.  
 Siirtovalmiiden potilaiden hoitopäivien määrä väheni vain nimellisesti aiheuttaen vakavat seuraukset muulle vuodeosastohoidolle.
• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystä, tarkkailuosastoa ja päiväkirurgiaa varten rakennettu uusi Y-siipi 
 valmistui vuoden 2014 alussa.
• Kuntien yhteispäivystys aloitti toimintansa uusissa tiloissa lokakuussa 2014.
• Vaasan sairaanhoitopiiri saavutti tavoitteensa toiminnallisesti ja määrällisesti.
• Lähetteiden määrä kasvoi 4,2 % (vrt. kuitenkin lukua kansallisessa taulukossa alla), avohoitokäyntien määrä kasvoi 0,3 %, 
 DRG-pakettien määrä väheni 1,4 %.
• Toimintatuotot olivat 233,7 M€ ja ylittivät talousarvion 3,0 M€ eli 1,3 %.
• Toimintakulut olivat 218,2 M€ ja alittivat talousarvion 1,4 %.
• Jäsenkunnilta laskutettiin 202,5 M€, ylitys talousarvioon 1,1 %.
• Toimintaylijäämä oli 7,0 M€.
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KYSYNTÄ ASIAKKAAT PALVELU

 Lähetteet Päiv.käynnit Palv. käyttäneet Käynnit yht. Hoitojaksot Synnytykset Keisarin- 
leikkaus-
ten

LEIKKAUKSET

2014 muu-
tos 2014 muu-

tos 2014 muu-
tos 2014 muu- 

tos 2014 muu- 
tos 2014 muu- 

tos 2014 muu- 
tos

Sairaala lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % %-osuus lkm %

Etelä-Karjalan ks 46 886 0,9 20 818 3,3 32 062 4,5 199 404 3,9 18 968 1,5 1 097 1,1 16,8 9 240 -1,1

EPSHP (Seinäjoki) 82 999 0,8 27 887 4,7 68 138 -0,7 279 818 -0,0 23 198 -3,0 2 059 0,0 18,7 12 656 -4,6

HYKS sha 355 495 1,8 171 614 10,9 395 289 2,7 1 690 127 4,5 123 685 0,7 14 294 -0,4 18,2 73 458 2,4

Kainuun ks 28 501 -1,3 18 560 21,4 .. 137 393 7,4 15 300 1,4 702 -1,7 20,4 5 545 -3,0

Kanta-Hämeen ks 50 251 2,3 22 297 2,9 53 391 0,1 240 275 4,3 25 644 -1,0 1 621 -1,9 15,1 10 549 1,5

Keski-Pohjanm. shp 31 215 -2,7 15 411 -7,7 34 832 -0,4 158 844 3,6 13 987 -4,4 1 521 13,3 14,4 5 611 -6,6

Keski-Suomen ks 67 089 0,3 37 793 1,4 .. 296 533 1,7 32 528 -3,7 2 828 -1,4 17,1 15 711 1,0

Kymenlaakson ks 49 620 -0,5 25 130 8,8 47 029 -0,6 186 984 7,4 15 818 -18,0 1 387 -4,0 12,5 10 257 -2,0

KYS 91 963 0,3 40 104 -0,3 88 802 0,5 414 949 6,2 46 455 -3,1 2 382 -1,5 12,9 21 442 -2,5

Lapin ks 40 095 3,3 16 947 16,8 69 088 12,2 160 410 3,6 19 027 2,0 1 102 -7,6 13,1 8 245 0,2

Länsi-Pohjan ks 19 558 0,3 12 770 2,6 27 511 6,1 123 961 4,8 10 562 -0,3 593 -5,6 13,0 6 140 5,0

Mikkelin ks 31 193 -3,3 18 068 -2,0 35 789 -0,2 149 542 3,2 159 28 5,5 788 -4,9 22,2 6 503 1,7

OYS 92 390 1,9 45 900 -0,2 112 894 -1,1 457 138 3,2 46 161 -2,8 4 100 -4,2 17,2 30 033 0,3

Pohjois-Karjalan ks 44 525 -4,4 65 082 22,5 69 927 4,7 278 968 2,4 28 669 3,3 1 567 1,2 12,4 12 640 1,2

Päĳ ät-Hämeen ks 51461 -1,6 31 923 5,0 91 873 2,2 350 640 3,2 37 985 -0,9 1 817 -3,6 17,6 14 413 -3,7

Satakunnan shp 75302 4,6 28 125 -4,0 66 822 1,7 372 119 -3,2 32 528 -0,8 2 017 -2,2 15,3 13 579 1,2

Savonlinnan ks 18810 -1,3 12 621 4,8 20 271 1,4 89 533 4,5 11 594 0,3 320 -6,4 19,7 3 843 -9,4

TAYS 124396 2,3 63 304 3,5 141 142 1,4 537 536 2,3 69 825 0,8 5 337 -2,7 13,8 32 435 -1,6

TYKS 98643 5,9 17 060 8,4 126 478 5,1 488 602 5,8 48 410 1,5 4 143 5,0 16,8 27 342 2,1

Vaasan ks 49828 4,6 23 225 0,1 50 898 0,3 234 876 1,5 24 260 12,7 1 445 4,9 14,8 9 029 -1,9

YHT. KAIKKI SHP:T 1 450 220 1,4 714 639 6,3 1 565 052 2,3 6 847 652 3,5 660 532 -0,4 51 120 -0,8 16,4 328 671 -0,1

Alla tuore vertailu tuotannon keskeisistä tiedoista suhteessa muihin sairaanhoitopiireihin ja koko maahan (lähde: Kuntaliiton julkaisu 
”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014”).  Vaasan sairaanhoitopiirin lähetteiden kasvu oli maan korkeinta ja eri palve-
lukäyttäjien määrä kasvoi minimaalisesti. Hoitojaksojen kasvuluku on epätasapainossa aikaisemman vuoden (2013) tilaston ja ympäristö-
raportin lukujen kanssa (sivu 26). 
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Seuraava taulukko on lainattu vuoden 2014 tilinpäätöksestä, johon tarkastuslautakunta) on lisännyt omat, tavoitteiden toteutumisastet-
ta kuvaavat kommentointisarakkeet (TL-kommentaarit):

Sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi 

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUONNA 2014 
(suluissa vuoden 2013 mahdollinen toteutuma)

Mittari Tavoite Seurannan
tiheys/taso  Vastuu Sitovuustaso

Potilastyytyväisyys > 3,5 skaalalla l 1-5 1 krt / vuosi VSHP Valtuusto 

Tavoitteen saavuttaminen 4,4 ja 3,9 (3,42)      

TL kommentit: Tulos OK.  Seuranta uudistettiin täysin vuonna 2014, katso lähemmin luku ”Potilaspalaute”. Autenttisia ja avoimia potilas- ja omaiskomment-
teja voi lukea liitteestä 2.
Tilinpäätöksessä ilmoitetaan toteumatulokseksi 4,4 (koskien 20 kysymystä), kun taas tulos yhteenvetokysymykseen  ”Annan arvosanaksi Vaasan keskussai-
raalan hoidosta ja palvelusta” oli 3,9.  Viime vuoden muut asiakaslähtöiset +/-  -näkökulmat  tiivistetään seuraavasti:
  palveluketjujen luomine/parantaminen jatkui: luotiin viisi palveluketjua
  lokakuussa avattiin palvelupiste, jossa potilaille ja omaisille tarjotaan neuvontaa /ohjausta 

Kuntien tyytyväisyys > 3 skaalalla 1-5 1 krt / vuosi VSHP Valtuusto 

Tavoitteen saavuttaminen 3,4 (3,5)      

TL kommentit: Tulos OK. Lautakunta nostaa esille kysymyksen, antaako asiakastyytyväisyysmittaus riittävän kuvan omistajakuntien palautteesta/tyytyväisyy-
destä, kun se tehdään ainoastaan kuntien terveyskeskus-/hoitoyhteistyökumppaneiden henkilöstön kautta.  Vastauksia ja kommentteja kuvataan lähemmin 
kohdassa luvussa ”Väestökyselyn laadulliset tulokset”.

Hoitotakuun toteutuminen Kansallisten määräysten mukaisesti 1 krt / vuosi Hallitus Hallitus

Tavoitteen saavuttaminen Tulos  täysin  OK      

TL kommentit: Tulos on erittäin hyvä. Vaasan sairaanhoitopiiri on oikeastaan ollut kansallisen tilastoseurannan kärjessä viime vuosina. Poikkeuksena ovat 
jotkin ajoittain ruuhkautuneet erikoisalat, lähinnä ortopedia. Tehokkaita jononpurkutoimenpiteitä suoritettiin syksyllä 2014. Katso myös tilasto sivulla 17.

Asiakasraadin julkilau-
sumat Vähintää neljä kappaletta 1 krt / vuosi Hallitus Hallitus

Tavoitteen saavuttaminen 4 julkilausumaa annettiin.

TL kommentit: Asiakasraadin julkilausumien keskeinen sisältö on luettavissa kohdassa ”Väestökyselyn laadulliset tulokset”. Tarkastuslautakunta arvostaa 
raadin aktiivista työtä ja vuonna 2014 aikaansaatuja tuloksia.

Lean-menetelmän
käyttö Vähintään kaksi prosessia / klinikkaryhmä 1 krt / vuosi VSHP:n 

jory
VSHP:n 
jory

Tavoitteen saavuttaminen 7 prosessia suoritettu  (87,5%)      

TL kommentit: Tulos OK alla mainitun mukaisesti.
  Yhteensä seitsemän Lean-prosessia toteutettiin: niistä kaksi organisaatiotason prosessia, kolme operatiivista prosessia (preoperatiivinen  yksikkö, CCU ja  
elektiivinen  leikkauspotilas/OKR) ja  kaksi medisiinistä prosessia (keuhkopoliklinikka/ ja E4/MKR). Näin ollen lautakunnan tulkinnan mukaan medisiininen 
klinikkaryhmä osallistui neljään, operatiivinen klinikkaryhmä viiteen, psykiatrinen klinikkaryhmä kahteen ja lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmä 
yhteen prosessiin. Viime vuonna kahdeksan yksikköä osallistui Lean-prosesseihin, kun yhteensä 16 Vaasan keskussairaalan yksikköä on tehnyt Lean-työtä 
vuoden 2014 loppuun mennessä.
  Epätietoisuus hoitouudistuksen toteutumisesta rajoitti yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
  Siirtoviivepäivien vähentämisen Lean-prosessi ei onnistunut hyvin.
  Riski, että leanaus (=läpivirtaustehostaminen) etenee ilman riittävää kokonaisohjausta, tulee huomioida. Vaasan keskussairaalan Lean-prosessin ohjaus 
tulee tapahtua ensisĳ aisesti kootun (liike-) strategian kautta, toisin sanoen antamalla vastaus siihen, mitkä asiakastarpeet Vaasan keskussairaalan tulee 
tyydyttää. Vaasan keskussairaalan (toiminta-) strategia ohjaa sitten, miten Vaasan keskussairaala tyydyttää nämä asiakastarpeet 3. 
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Potilasturvallisuus-kult-
tuurimittaus 

Tulokset paranevat edellisestä
mittauksesta 

Joka kolmas vuosi 
(ensimmäinen mittaus 
2014)

VSHP:n 
jory/klinik-karyhmä

VSHP:n 
johtoryhmä

Tavoitteen saavuttaminen Tulokset paranivat edellisestämittauksesta.      

TL kommentit: Tulos OK, parempi kuin edellisessä mittauksessa. Lautakunta asettaa kysymyksen, onko mittari ”parempi kuin edellisessä mittauksessa” 
laajassa kulttuurimittauksessa optimaalinen ja riittävän spesifi. Miten erilaiset vastaustasot ja kehitys klinikkaryhmien ja erityisten vastuualueiden kesken 
tasapainotetaan? 

 
HENKILÖSTÖ- JA OSAAMISNÄKÖKULMA
 

Mittari Tavoite Seurannan
tiheys/taso  Vastuu Sitovuustaso

Työhyvinvointi 
Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutki-
muksessa yli osallistuvien sairaaloiden 
keskiarvon 

Joka toinen vuosi Hallitus Hallitus

Tavoitteen saavuttaminen Saavutettiin.      

TL kommentit: Vaasan keskussairaala oli parempi kuin muut sairaanhoitopiirit lähestulkoon kaikilla tutkimusalueilla. Vaasan keskussairaalan tulokset olivat 
lisäksi varsin vakaat pitemmällä aikavälillä. 

Täydennyskoulutuspäivät Henkilöstöstrategian mukaisesti 1 krt / vuosi Henkilöstö-jaosto Henkilöstö-
jaosto 

Tavoitteen saavuttaminen Työntekĳää kohden  3,0 päivää      

TL kommentit: Tulos OK. Koulutuspäivien määrä/työntekĳä oli muuttumaton verrattuna vuoteen 2013.  Y-rakennuksen suunnittelun ja käyttöönoton aiheutta-
ma työtaakka vaimensi tilapäisesti mahdollisuuksia osallistua muun muassa ulkoisiin koulutuksiin. 

Hoitoisuus /hoitaja Yksiköt ovat optimialueella
vähintään 70 %/kk 1 krt/vuosi Henkilöstö-jaosto Henkilöstö-

jaosto

Tavoitteen saavuttaminen Ei täysin saavutettu (67 %).      

TL kommentit:  Kymmenen hoito-osastoa on jatkanut hoitoisuuden luokitusta kerran vuorokaudessa kansallisen RAFAELA-luokitusmallin mukaisesti. Vuoden 
2014 aikana myös CCU aloitti hoitoisuusluokituksen saman mallin mukaisesti. Katso kuva sivulla 17 koskien  kirurgisten hoito-osastojen hoitoisuutta:  eri 
osastojen optimialueiksi muodostui vuonna 2014 arviolta 
30 %, 38 %, 43 % ja 45 %.  Tiedot muiden klinikkaryhmien hoitoisuudesta kertovat yleisesti sen, että hoitoisuus medisiinisen klinikkaryhmän sisällä vaihteli 
voimakkaasti. Eniten kuormitetut osastot olivat onkologian ja päivystyksen osastot. 

Kehityskeskustelut Henkilöstöstrategian mukaisesti 1 krt/vuosi Henkilöstö-jaosto Henkilöstö-
jaosto

Tavoitteen saavuttaminen Ei saavutettu strategian mukaisesti.      

TL kommentit: Tulos on parantunut mutta on samanaikaisesti vain tyydyttävä. 
  Kehityskeskusteluihin osallistui 70 % henkilöstöstä. Tilanne parani 9 % vuoteen 2013 verrattuna muttei ole linjassa henkilöstöstrategian kanssa. Vaihtelu 
klinikkaryhmien ja tulosyksiköiden kesken on suurta ja vaatii tarkastuslautakunnan mukaan terävöittämistä. Klinikkaryhmissä käytiin kehityskeskusteluja 
seuraavasti: psykiatrian klinikkaryhmä 95 %, medisiininen klinikkaryhmä 85 %, operatiivinen klinikkaryhmä 69 % ja hallinto ja huolto ainoastaan 50 %.  
Tosiasia, joka lisäksi huolestuttaa lautakuntaa on se, että lääkärikunnan kehityskeskusteluprosentti oli ainoastaan 20 %.  Miten tämä vaikuttaa niihin pro-
sesseihin ja rakenteisiin, joiden tulevan jatkokehittämisen osavastuu on lääkärikunnalla/ lääkäriesimiehillä? Kuinka kehitetään yksikkökohtaisia mittaritau-
luja ilman tätä perusinstrumenttia? 

 
PROSESSIT JA RAKENTEET 

Mittari Tavoite Seurannan
tiheys/taso Vastuu Sitovuustaso

Hoitoon pääsy kiireettö-
mässä ja kiireellisessä
hoidossa sekä hoidon 
tarpeen arviointi 

Kansallisten määräysten mukaisesti 3 krt/vuosi VSHP Valtuusto  

Tavoitteen saavuttaminen Toteutui.      

TL kommentit: Kiireettömän hoidon tarpeen arvioinnissa esiintyi ortopediassa satunnaisia ongelmia. Katso myös kuva sivulla 17.

Seurantataulut Jokaisessa yksikössä ajan-kohtaiset mitta-
ritiedot 1 krt/vuosi VSHP:n 

jory 
VSHP:n 
jory 

Tavoitteen saavuttaminen Toteutui ainoastaan osittain.      
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TL kommentit: Toteutuminen heĳastaa myös puutteita Vaasan keskussairaalan käytännön johtamisjärjestelmässä, joka heĳastuu edelleen klinikkaryhmiin ja 
osastoihin/yksiköihin, joiden tulee suorittaa valvontaa ja vastata siitä. Operatiivisen johdon tulee aikaansaada esimerkiksi johdon katselmusten yhteydessä 
(katso seuraava kohta alla) harmonisoitu ja tasapainoinen yksikön johtaminen. Vaasan keskussairaalan johdon katselmuskäytännön mukaan tulee seuraava 
kysymys nostaa esiin johdon katselmuksissa: ” Mitä asioita seurataan mittaritaulussa?” Tarkastuslautakunta toteaa, että johdon tulee katselmuksissaan 
kehittää integroituja ja strategiapohjaisia mittaritauluja.

Sisäiset ja ulkoiset
auditoinnit

Ylläpitoauditointi ja sisäiset
auditoinnit järjestetty 1 krt/vuosi VSHP:n 

jory 
VSHP:n 
jory 

Tavoitteen saavuttaminen Auditointeja on  järjestetty.      

TL kommentit: Toukokuussa 2014 suoritettiin ulkoinen ylläpitoauditointi 4  seuraavin tuloksin:
  Organisaatiotasolla Vaasan keskussairaala sai kiitosta muun muassa tavoitepainotteisesta laatujohtamisestaan, uusista tavoistaan lisätä potilaiden 
osallisuutta, parantuneesta taloudellista seurannasta ja osallistavasta strategiatyöstä. 
  Kehittämisalueita: kehityskeskustelut, koulutuspäivien määrä ja johdon katselmukset.

Sisäiset auditoinnit toteutettiin syksyllä 2014 koskien kolmea ulottuvuutta 5. Seuraavat suositukset annettiin: 1) Lääkeainekäsittely: vakavien vaaratapausten 
käsittelyprosessia tulee kehittää ennen kaikkea dokumentointi- ja kommunikointinäkökulmasta.  2) Laboratorio: näytteenoton puutteellisten poikkeamien 
kirjaamista tulee kehittää. Yhteistyökokoukset tilaaja-asiakkaiden kanssa muodostavat asiakaspalvelun kehittämiskohteen.  

Tarkastuslautakunnan suositus: Auditointitulokset ja/tai yhteenvetoanalyysi SHQS-laatujärjestelmän voimassaolotilanteesta voisi sisältyä tilinpäätösrapor-
tointiin. Sisältö kiinnostaa enemmän kuin määrä. 

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA
 

Mittari Tavoite Seurannan
tiheys/taso   Sitovuustaso

Palkkamenot ≤ talousarvion palkat 4 krt/vuosi VSHP Valtuusto  

Tavoitteen saavuttaminen 98,6 % budjetoidusta      

TL kommentit: Tulos OK. Lautakunta toteaa, että palkkabudjetin pitävyys viime vuosina on parantunut erityisesti hoitohenkilöstön palkkamenojen paremman 
valvonnan kautta.  

Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos 4 krt/vuosi VSHP Valtuusto  

Tavoitteen saavuttaminen +7,03 M£

TL kommentit: Tulos OK. 

Oman toiminnan nettotoi-
mintakulut

Nettotoimintakulujen
budjetin puitteissa 1 krt/vuosi VSHP Valtuusto  

Tavoitteen saavuttaminen Budjetoitu -8,4 M€ (-5,2 %)

TL kommentit: Tulos OK.

Rahoitus

Nettoinvestointimenot 

Rahoitusbudjetin
puitteisa.

Investointibudjetin  puitteissa

1 krt/vuosi 

1 krt/vuosi 

VSHP 

VSHP 

Valtuusto  – 

Hallitus  (yksityis- koh-
dittain)

Tavoitteen saavuttaminen Rahoitus TA -0,45M€  (-31 %)
Investoinnit TA -6,9 M€ (-31,1 %)      

TL kommentit: Tulos OK vahvistetun sitovuustason mukaisesti.  Nettoinvestointimenojen toteutumisen arviointi yhden talousarviovuoden aikana ei anna pa-
rasta kuvaa investointi-toiminnasta. Monivuotisten investointiprojektien kokonaisbudjetteja tulee verrata niiden kokonaistoteutumismenoihin investointien 
valmistumisvuonna. Katso lähemmin kohta 12 alla.

3  lähde: ”Detta är Lean-lösningen på effektivitetsparadoxen”, Niklas Modig ja Pär Ahlström, Stockholm School of Economics Institute for Research 2013: 
Strategiset tavoitteet määrittävät sen minkälaisia tarpeita VKS haluaa tyydyttää ja ymmärryksen ja valinnan priorisoitavista tavoitteista. Painopistevalinnat 
kohdistetaan joko laatuun tai kustannuksiin. VKS:n toimintastrategian avulla saamme vastauksen siihen kuinka tuote tai palvelu tuotetaan ja kuinka laatu 
varmistetaan. Painopisteen tulee olla ensisĳaisesti läpivirtaustehostamisessa ennen resurssitehokkuutta.  Keskittymällä läpivirtaustehostamiseen voi VKS 
vähentää lisätyötä ja torjua tarpeetonta tuhlaamista.

4  Ulkoisessa 5/2014 suoritetussa auditoinnissa auditoitiin mobiilivarusteiden tavarantoimitusprosessi käsittäen IT-yksikön sekä sähkö- ja lääketieteellisen 
tekniikan. Tämän lisäksi auditoitiin  lasten päivystysaikainen hoitoprosessi: lastenosastot A8 ja A9, lastenpoliklinikka, lastenneurologian poliklinikka ja lasten 
ja nuortenpsykiatrian poliklinikka ja osasto.

5   1) Lääkeainekäsittelyn dokumentoinnin suuntaviivat ja suositukset vakavien vaaratapahtumien selvittämiseksi auditoitiin käytännössä kuudessa yksikössä. 
2) Laboratorion näytteenotto auditoitiin sisäisesti 4/2015. Tällöin tarkastettiin myös henkilöstön pätevyys, osaaminen, pätevyysvaatimusten ylläpito ja pereh-
dytys ja niin edelleen. 3) Röntgenin osalta suoritettiin kliininen auditointi kolmatta kertaa, käsittäen myös radiologin, fyysikon ja röntgenhoitajan suorittaman 
ulkoisen auditoinnin.



Arviointikertomus 2014     17

200

150

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kuva valaisee hoitoisuusolosuhteita, muun muassa optimaalisen hoitoisuuden osuuden VKS:n kirurgisilla 
hoito-osastoilla vuonna 2014. 

Kuva ilmentää kirurgisen hoidon odotusaikojen oivallisen kehitystrendin vuosina 2008-2014 
(lähde: talouspäällikkö Lena Nystrand/THL)

Vuoden 2014 hoitopäivien suhde optimitasoon kirurgisissa yksiköissä

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %0 %

Vaasan sairaanhoitopiiri – T3 vuodeosasto / kir

Vaasan sairaanhoitopiiri – T2 vuodeosasto / ort

Vaasan sairaanhoitopiiri – A3 vuodeosasto / kir

Vaasan sairaanhoitopiiri – BB vuodeosasto / gyn ja obst

Alle optimaalin Yli optimaalinOptimaali



Palaute
Potilaspalaute

Potilaspalaute on klassisesti ollut hyvä, katso oheinen kuva. Todetaan, että nyt tehdään jatkuvaa seurantaa, mutta palaute ei ole 
suoraan verrattavissa aikaisempien vuosien seurantaan.  Lokakuussa  2014 otettiin käyttöön uusi palautejärjestelmä ja palautetta 
voidaan nyt antaa sekä sähköisessä muodossa että paperilomakkeilla. Vuoden aikana saatiin yhteensä 255 palautetta.
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4,3

4,2

4,1

3,7

1. Pääsin tutkimukseen tai hoitoon riittävän nopeasti. 

2. Sain riittävästi etukäteis- ja valmistautumisohjeita ennen hoitoon tai tutkimukseen... 

3. Sain mahdollisuuden vaikuttaa tutkimus-tai hoitoajankohtaani. 

4. Tutkimukseni tai hoitoni toteutui sovitun aikataulun mukaisesti. 

5. Tarpeeni ja toiveeni huomioitiin tutkimuksen tai hoidon aikana. 

6. Tunsin voivani luottaa lääkäreiden ammattitaitoon. 

7. Tunsin voivani luottaa hoitajien ammattitaitoon. 

8. Läheiseni tai perheeni huomioitiin riittävästi. 

9. Yksityisyyttäni ja intimiteettisuojaani kunnioitettiin. 

10. Minua koskevia asioita käsiteltiin luottamuksellisesti. 

11. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani. 

12. Oireitani hoidettiin riittävästi. 

13. Lääkärit kohtelivat minua hyvin. 

14. Hoitajat kohtelivat minua hyvin. 

15. Saamani tieto tutkimuksesta ja/tai hoidosta oli ymmärrettävää. 

16. Tutkimuksesta/hoidosta oli minulle apua 

17. Sain hyvää hoitoa ja/tai hyvää palvelua 

18. Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen/hoidon aikana 

19. Sain hyvät jatko-ohjeet 

20. Sain hoitoa omalla äidinkielelläni .

KESKIARVO 1-20 

POTILASPALAUTE VKS VUONNA 2014 
(2 kuukautta, vastausten Ikm 255, ei vertailukelpoinen edellisvuosiin)
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Yksiköt saivat palautetta vaihtelevasti. Yksiköiden palautteen määrä riippui suuressa määrin siitä, kuinka aktiivisesti henkilökunta 
markkinoi palautejärjestelmää. Sydän- ja verisuonikirurgian ja urologian osasto A3, onkologian poliklinikka ja sädehoito-osasto ovat 
keränneet potilaspalautetta aktiivisesti. 

Keskiarvo 4,4 (skaalalla 1–5), joka kuvaa koko sairaalan saamaa palautetta on erinomainen, joskin se kuvaa pitkälti sitä keskiarvoa, 
jonka aktiivisimmat yksiköt ovat saaneet. Ainoa kysymys, joka perinteisesti saa heikomman arvosanan on mahdollisuus vaikuttaa 
hoitoajankohtaan (3,7).  Vastaajia pyydettiin antamaan yleisarvosana Vaasan keskussairaalan hoidosta ja palvelusta skaalalla 10–4, 
prosentuaaliset vastaukset alla olevassa kuvassa.  Tämän kysymyksen arvosana muutettuna skaalaan 1–5 on 3,9.

Alla vastaukset erikseen klinikkaryhmittäin ja koko Vaasan keskussairaalan osalta:

Klinikkaryhmä Vastausten lukumäärä Keskiarvo  1–20 
Skaala 1–5

Keskiarvo yleisarvosanakysy-mykseen, 
skaala 4–10 (muutettu skaalaan  1–5)

Medisiininen 79 4,6 8,5 (4)

Operatiivinen 126 4,3 8,6

Psykiatria 17 4,2 8,2

Lääketieteelliset palvelut 21 3,5 6,6

Koko  
Vaasan keskussairaala 255 4,4 8,4 (3,9)

KUVA 4. VKS-asiakaspalaute (yleisarvosana yhden kysymyksen kautta) loka-joulukuussa 2014 
%-osuuksina skaalalla 10–4. 
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VKS-asiakaspalaute (yleisarvosana yhden kysymyksen kautta) loka-joulukuussa 2014 %-osuuksina skaalalla 10–4. 
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Väestökyselyn laadulliset tulokset 

Kysely julkaistiin Kotikäynti-lehdessä ja sairaalan www-sivuilla keväällä 2014 ja siihen vastasi yhteensä 2 273 henkilöä edustaen 
kaikkia ikäryhmiä.  Kysymykseen ”Minkälaista on sinun mielestäsi laadukas hoito? saatiin 1 574 vastausta ja kysymyksiin ”Miten voi-
simme huomioida potilaita entistäkin paremmin? Muita kehitysehdotuksia, palautetta ja terveisiä sairaalalle” saatiin 1 319 vastausta.

Vastauksissaan kansalaiset halusivat saada ammattitaitoista, asiantuntevaa ja kunnioittavaa hoitoa, jossa potilaan kokonaistilanne ja 
omaiset myös huomioidaan.  Erityisesti ruotsinkieliset pitivät tärkeänä hoidon saamista omalla äidinkielellä. Yksinkertaisia asioita, 
jotka muodostavat hyvän palvelun, ovat henkilökunnalta saatu ystävällinen hymy sekä hoito, jota annetaan yhteisymmärryksessä 
potilaan kanssa ja potilaan näkemyksiä kuunnellen. Tarpeettomia tutkimuksia ja toimenpiteitä tulee välttää ja tiedonvaihtoa tulee 
parantaa niin, ettei samoista asioista jouduta kysymään toistuvasti.

Vastauksista voidaan nostaa esille 10 suosituinta toivetta, alla myös eräitä autenttisia vastauksia: 

1.  Ammattitaito 
2. Nopeasti, oikea-aikaisuus, saatavuus ja tehokkuus
3. Palvelu omalla äidinkielellä
4. Negatiivinen kokemus
5. Väestön ideoita kehittämiseen 
6. Positiivinen kokemus
7. Kuunnellaan 
8. Turvallisuus
9. Ohjaaminen
10. Kokonaisvaltaisuus

”Inga vårdköer, gott bemötande av kunnig personal, betjäning på eget modersmål. Att varje patient får exakt det som den människan behöver just 
då. Och helst på sitt eget modersmål!” 
”Tvåspråkig service, kunnig personal och positiv anda.” 
”Att få tala sitt modersmål så att man förstår varandra, det är alltid något att bygga på och så får man förtroende på ett positivt sätt.” 
”Kaksikielisessä kaupungissa pelottaa, että ei tule ymmärretyksi.” 
”Potilasta ja omaisia kuunnellaan ja saa palvelua omalla äidinkielellä!!! 
”Ja lääkäreiden sekä hoitajien pitää myös kuunnella mitä potilas/omaiset heille sanoo. Lisäksi lääkärien ja hoitajien tulee kertoa asiat niin, että 
maallikkokin ymmärtää!!!”
”Ei maallikko ymmärrä terveydenhoitoalan sanastoa.”
”Epikriisikin on ihan hepreaa maallikolle.” 
”Lääkäreiden ja hoitajien ei tarvitse ”tarinoida”, lyhytkin potilaan kohtaaminen, silmiin katsominen, tiedonanto ja muu info ystävällisesti kerrottu-
na aikaan saa luottamusta ja lisää turvallisuuden tunnetta hoitohenkilökuntaan.” 
”Patienten ska vara i centrum, och att de som jobbar där verkligen jobbar för patientens bästa, brinner för sitt arbete och tar ansvar. Långsiktigt 
tänkande, bra och anpassade utrymmen i gott skick och kunniga läkare.”
 ”Huomioitaisiin potilas ihmisenä.... ei läpikulkumatkailijana”
 ”Hoidon muistot rakentuu kohtaamisen ja kohtelun perustalle” 
 ”Potilaslähtöistä, potilas on ihminen eikä kirurgien ”työpiste”
 ”..bli  bemött av både läkare och skötare som en människa snarare än en diagnos” 
”Gott bemötandet kostar inget, dessutom växer det som ringar på vattnet!”
 ”Ögonkontakt, ett vänligt leende i korridorer gör underverk!”

Asiakasraadin palaute  

Asiakasraati on valittu Vaasan sairaanhoitopiirin väestöstä (huomioiden ikä, sukupuoli, kotipaikka ja kieli) tehtävänään edustaa 
väestöä tasapuolisesti. Asiakasraati kokoontuu 3–6 kertaa vuodessa käsittelemään ja kehittämään Vaasan keskussairaalan palvelua. 
Raadin tehtäväkenttä koetaan osittain vielä hieman epämääräiseksi. Toiminta-ajatus on olla puuttumatta hoitoon vaan antaa tukea 
esimerkiksi logistisissa kysymyksissä ja tarjota apua kysymyksiin, joihin sairaalan henkilökunta katsoo tarvitsevansa apua tai tietoa. 
Raadin vuoden 2014 neljästä julkilausumasta on lautakunta nostanut esille seuraavat suositukset:
   
1) Asiakasraadin suositukset koskien Vaasan keskussairaalan uutta potilastiedotuskeskusta (palvelupiste): 

• Infokeskuksen pitäisi sijaita hyvin keskeisellä paikalla: mielellään siellä, missä vahtimestareiden info-piste on tällä hetkellä,  
 jotta potilaat löytävät sinne. Näkyvyyteen ja selkeisiin kyltteihin on kiinnitettävä huomiota.
• Potilailla voisi olla mahdollisuus soittaa infokeskukseen pienemmissä yleisen tason kysymyksissä. Infokeskuksen osaava hoitaja  
 voisi vastata kysymykseen tai ohjata potilasta kysymään oikeasta paikasta.
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2) Raadin näkemys koskien Vaasan keskussairaalan strategian valmistelua – mitä raati haluaisi muuttaa:

• Saman erikoisalan hoito poliklinikalla ja osastolla voitaisiin yhdistää. 
• Jokaisen potilaan pitäisi olla tyytyväinen ja hyvillä mielin lähtiessään sairaalasta. 
• Hoidon pitäisi toimia myös sijaisten aikana. 
• Hyviä käytäntöjä ja metodeja pitäisi nostaa esille ja kopioida eteenpäin. 
• Potilaiden kohtelua pitäisi parantaa. Aitoa empatiaa.
• Yhteistyötä sekä sairaalan seinien sisällä että muiden sairaaloiden välillä.
• Potilaan tulee saada epikriisi hoidon päätteeksi ja sen on oltava omalla äidinkielellä.

3) Poimintoja raadin suosituksista syyskuussa 2014:

• Raati katsoo, että potilaan on tärkeää tietää, mihin hän tarvittaessa voi ottaa hoitonsa suhteen yhteyttä kotiutuksen jälkeen,  
 myös päivystysaikana. 
• Potilaalle on tärkeää saada tieto tehtyjen tutkimusten tuloksista sujuvalla tavalla. 
• Omaisten informointia ei saa unohtaa! 
• Sairaalan www-sivuilla tiedonhakua voisi helpottaa vaikkapa potilasohjeiden ryhmittelyllä sairauden mukaan.

4) Raadin näkemykset koskien Vaasan keskussairaalan pääaulan muutossuunnitelmia ynnä muita: 

• Vastaanottopisteessä pitäisi olla jonkun paikalla aina tai ainakin klo 7–19 välillä, kun potilaita/asiakkaita tai läheisiä liikkuu  
 sairaalassa. Poliklinikoiden aukioloajat ja tutkimusajat sekä osastojen vierailuajat on huomioitava. Henkilökunta saisi olla  
 mieluiten hoitohenkilökuntaa. 
• Vastaanottotiskien tulee olla mukautettuja vammaisten tarpeisiin. 
• Itseilmoittautumisautomaattien tulee olla helppokäyttöisiä, eli niiden tulee toimia esim. kutsu-kirjeessä olevan viivakoodin tai  
 Kela-kortin avulla siten, että  tietoja ei tarvitse näppäillä laitteeseen. Ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautujalle tulostuisi kartta  
 siihen hoitoyksikköön, johon potilaalla on aika. Ohjetekstien tulee olla isoja, selkeitä ja ymmärrettäviä. 
• Raati ehdottaa Kela-taksin tilauspaikaksi pääoven vasenta puolta.
• Kanttiiniin olisi hyvä olla erilliset sisään- ja uloskäynnit esimerkiksi siten, että sisään kuljetaan vasemmalta puolelta ja ulos   
 oikealta. 
• Pääkulkureiteillä voisi olla opasteet lattiaan kiinnitetyillä merkeillä ja symboleilla. 
• Potilasvaatteet pitäisi uusia vastaamaan muuta sairaalan modernia imagoa. 
• Raadin mielestä olisi hyvä käytäntö saada varatusta ajasta tekstiviestimuistutus. 
• Sairaalassa on otettu monessa paikassa käyttöön puhelinajat. Usein on vaikeaa saada puhelu läpi puhelinaikana. Raadin  
 mielestä tähän täytyisi liittää takaisinsoitto, jotta potilas saa kuitenkin yhteyden hoitopaikkaansa. 
• Lääkärin soittoajat: Jos lääkäri on luvannut soittaa, tulee hänen soittaa määriteltynä ajankohtana. 
• Tutkimusajat ja eri poliklinikoille suunnitellut vastaanottoajat olisi hyvä yhdistää. 
• Osastojen vierailuajat vaihtelevat. Kaikkien osastojen vierailuajat pitäisi ilmoittaa selkeästi internetissä.

Jatkossa huomioidaan asiakasraadin rooli ja merkitys yhä paremmin. Asiakasraati on esittänyt toiveen, että sairaalan johto antaa raa-
dille palautetta siitä, kuinka kysymykset, jotka on valmistettu ja käsitelty, viedään eteenpäin tai toteutetaan. Vaasan keskussairaalan 
johtoryhmä päätti 1.4.2015, että asiakasraadille annetaan palautetta kaikista raadin julkilausumista, jotta raadin jäsenet saavat tiedon 
siitä, mitä kysymyksiä Vaasan keskussairaala aikoo viedä eteenpäin. 

PALVELUPISTE AVATTIIN 28.10.2014
Tervetuloa Vaasan keskussairaalan palvelupisteeseen! 
Toimimme A1:ssä INFO-tiskin takana (vahtimestarit). 
Palvelupiste on avoinna arkisin klo 9.00–15.00. Voit 
ottaa yhteyttä, jos jokin on epäselvää, jos haluat tavata 
potilasyhdistysten edustajia tai sosiaalihoitajan tai 
haluat käydä muutoin tervehtimässä. Palvelupisteessä 
työskentelee kaksi terveydenhuollon koulutuksen  
saanutta henkilöä. Puhelin 06 213 2433. 

Vaasan keskussairaalan uusi palvelupiste
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Kuntapalaute

Tilinpäätöksessä esitetään mittariarvo 3,4 kuvaamaan kuntien tyytyväisyyttä perustuen seuraavassa esitettävään yhteenvetokoostee-
seen niin kutsutusta TK-kyselystä 6. Kysely kuvaa pääasiassa kuntien terveyskeskusten ynnä muiden hoitohenkilöstön ja lääkärien 
tyytyväisyyttä. Herää kysymys, kuvaako ainoastaan tämä niin sanottu hoitokollegiaalinen näkemys täysin kuntien tyytyväisyyttä? 
Saadaanko omistajakuntajohdon hallinnollinen/kokonaisvaltainen näkö-kulma ja palaute esille? 7

Kyselyn suuri merkitys nousee esiin arvioinnissa koskien hoitoprosesseja ja joustavuutta alla olevassa taulukossa koskien suorien 
erikoisalakohtaisten konsultaatioiden saatavuutta. Taulukon keskiarvolukua on myös käytetty kuvaamaan sitä lukua, joka kuvaa 
kuntien tyytyväisyyttä vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

SKAALA 1-5: 1=heikko, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä , 5=kiitettävä , 0= ei kuulu minun tehtäviini  

 1 2 3 4 5 0 Yht. 
vast.

Keskiarvo 
1-5

Naistentautien potilaat 1 0 10 14 9 22 56 3,9

Sydänpotilaat 1 0 5 18 11 22 57 4,1

Diabetespotilaat 1 0 8 14 8 23 54 3,9

Reumapotilaat 5 10 15 4 1 22 57 2,6

Aivoverenkiertohäiriöpotilaat 4 7 12 6 3 23 55 2,9

Muut neurologiset potilaat 4 12 9 8 2 21 56 2,8

Astmaa/ allergiaa sairastavat aikuispotilaat 1 1 10 18 3 22 55 3,6

Astmaa/ allergiaa sairastavat lapsipotilaat 0 0 11 11 11 24 57 4

Syöpäpotilaat 1 2 10 14 5 24 56 3,6

Kaihipotilaat 4 5 11 4 2 29 55 2,8

Tekonivelpotilaat 1 4 10 11 4 25 55 3,4

Murtumapotilaat 1 1 9 12 9 23 55 3,8

Selkäongelmaiset potilaat 2 4 14 6 0 27 53 2,9

Kuulo-ongelmaiset potilaat 2 5 9 6 5 27 54 3,3

Päivystyspotilaat: aikuiset 1 2 6 14 12 22 57 4

Päivystyspotilaat: lapset 1 2 3 11 14 25 56 4,1

Fysiatrian potilaat 4 4 10 6 3 27 54 3

Synnyttäjät 0 0 3 13 8 30 54 4,2

Akuuttipsykiatriset potilaat 4 9 11 8 1 25 58 2,8

Vanhuspsykiatriset potilaat 5 9 7 7 1 27 56 2,7

Nuorisopsykiatriset potilaat 3 10 11 2 1 30 57 2,6

Lastenpsykiatriset potilaat 3 8 9 3 0 33 56 2,5

YHTEENSÄ 49 95 203 210 113 553 1223 3,4

Henkilöstöpalaute (Tyky-kyselyn vastaukset)

Vuonna 2014 yhteensä 1 339 Vaasan keskussairaalan työntekijää osallistui ”Yhdessä eteenpäin” -teemalla järjestettyihin tyky-tapahtu-
miin. Henkilökunta nosti esiin seuraavat kehitysideat:

1. Miten saavutamme potilaiden mielestä Suomen parhaan hoitokokemuksen?
• Toiminnan sujuvuudella ja turvallisuudella
• Henkilöstön tulee olla ammattitaitoista ja hyvinvoivaa
• Potilaita informoidaan jatkuvasti ja ymmärrettävällä tavalla 
• Olemme potilaita varten ja potilas tulee kuulluksi
• Hoidon saatavuutta kehitetään ja moniammatillinen yhteistyö on osa onnistunutta hoitokokemusta

6  Kysely, joka on suunnattu VSHP:n sosiaali- ja terveystoimen ja yksityisten terveyspalveluyritysten lääkäreille ja hoitohenkilöstölle vuonna 2014.
7  Vrt. Lapin shp: kunnat ja terveyskeskukset ovat tyytyväisiä palvelujen saatavuuteen ja yhteistyöhön.  Arviointi = määrälliset tunnusluvut, koulutuspalautteet, kuntien antamat lausunnot 
ja palautteet ja terveyskeskuskäyntien palaute: palvelujen myynti toteutuu kuntaneuvotteluissa sovitun mukaisesti.
8  lähde källa: THL:n julkaisu ”Sairaaloiden tuottavuus 2013”, 3/2015, s 5-7.
9  lähde: Nordic Health Group (NHG), VSHP:n konseptisuunnitelma,  pohjana  VKS 2025-ohjelmalle.
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2. Miten oman yksikkösi prosessista saadaan potilaskeskeisempi?
• Toiminnan sujuvoittaminen esimerkiksi Lean-menetelmää käyttäen
• Potilaille annettavan hoidon haluttiin huomioivan potilaiden yksilöllisyyden. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi

3. Oma ajatuksenne siitä miten selviämme taloudellisista haasteista?
• Karsitaan toiminnasta pois kaikkea turhaa, kuten päällekkäisiä toimintoja/ turhia tehtäviä
• Tehdään potilaille arvoa tuottavia asioita ja järkevällä tavalla

4. Miten henkilöstön viihtyvyyttä ja työhyvinvointia voidaan parantaa?
• Saadaan tehdä työtä terveissä  ja toimivissa työtiloissa
• Tyky-toimintaa lisätään,  monipuolistetaan ja kehitetään
• Henkilöstö saa suuremmat vaikutusmahdollisuudet työajan valintaan
• Henkilökuntaa on riittävästi ja johtamiseen kuuluu  henkilöstön kuunteleminen
• Työterveyspalveluita kehitetään
• Työntekijät huomioidaan myös yksilöinä
• Parempaa tiedonkulkua ja avoimuutta joka läpäisee koko sairaanhoitopiirin 
• Enemmän palautetta ja kunnioitusta tehdystä työstä

Tarkastuslautakunta arvioi, että edellä kootun palautteen huomiointi tarjoaa hyvän mahdollisuuden luoda moderni sairaala VKS 2025 
-konseptin mukaisesti.

Kansallinen tilastovertailu:  
toiminta-, tuottavuus- ja sairastavuustietoja
Tarkastuslautakunta on perinteisesti peilannut Vaasan sairaanhoitopiirin tuotantoa suhteessa muihin sairaanhoitopiireihin/koko 
maahan. Alla kuva, jossa sisältää vertailun THL:n benchmarking-tietokannasta 8. Vuosien 2009–2013 aikana kaikkien keskussairaa-
loiden reaalikustannukset nousivat 6 % ja palvelutuotanto nousi 4 %, kun taas Vaasan keskussairaalan kustannukset nousivat 14 % 
ja palvelutuotanto laski 3 %.  Vaasan keskussairaala jakaa tässä yhdessä Mikkelin keskussairaalan kanssa toiseksi huonoimman tilan 
Kainuun keskussairaalan jälkeen.

Joskin tästä tietokannasta ajallisesti puuttuu viime vuosi ja siinä on omat heikkoutensa (esimerkiksi virheelliset syöttötiedot, virheel-
liset koodaukset/rekisteröinnit.), se antaa summaarisen kokonaiskuvan ja trendin Vaasan keskussairaalan tuotannon kansallisesta ase-
masta valittujen vertailutietojen mukaan. VKS 2025 -suunnittelun yhteydessä on  laskettu/arvioitu erilaisia lukuja kuvaamaan  muun 
muassa tuottavuuden parantamistarpeita. Jos rinnakkain edellä olevien THL-lukujen kanssa yrittää löytää Vaasan keskussairaalan 
”oikean” kustannustason, on otettava mukaan NHG:n benchmarkingtiedot,  jotka osoittavat että Vaasan keskussairaalan kokonaiskus-
tannukset nykytilanteessa ovat 11 % ja omat kustannukset 12,5 % liian korkeat kansalliseen tasoon verrattuna 9.  
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10  lähde: Auvo Rauhalan/Pia Wikin  THL-benchmarking 2013 -tuottavuusanalyysi  VSHP-hallitukselle 24.2.2015 § 31. 
11  STEMI-päivystys: kardiologit ylläpitävät jatkuvaa päivystysvalmiutta 24/7  ST-infarktien  osalta (ST elevation myocardial infarction, STEMI).

On paikallaan valaista monia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat Vaasan keskussairaalan tuottavuuteen ja kustannuskehitykseen: 

• suhteellisen suuri osuus siirtoviivepäiviä ja mittava päivystystoiminta, joilla on monen prosentin tuottavuutta laskeva vaikutus 
• somaattisten erikoisalojen palvelukäyttö on suurta verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin (NHG-tietoa): koskee muun muassa  
 sisätauteja, kirurgiaa, gynekologiaa/synnytyksiä, lasten- ja keuhkosairauksia 
• Vaasan keskussairaala on aktiivisesti kehittynyt valtakunnan avohoitopainotteisimmaksi keskussairaalaksi, kun samanaikaisesti  
 kustannustaso on säilynyt korkeana 10 
• palvelutuotannon määrä ja omavaraisuusaste on laskenut, ja ne ovat selvästi alle keskussairaaloiden keskiarvon 
• on helpompaa/kannattavampaa lisätä Vaasan keskussairaalan omavaraisuusastetta keskussairaalatasolle sopeutetulla hoitotasolla  
 kuin siirtää yliopistotasoista hoitoa Vaasan keskussairaalaan

Seuraavilla sivuilla esitetään kolme vertailutaulukkoa (lähde ”Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014”/Kuntaliitto) 
koskien erikoisalakohtaisia leikkauksia yliopisto- ja keskussairaaloissa verrattuna 2013. Erityisiä huomioita voidaan tehdä seuraavasti: 

• päiväkirurgisten leikkausten osuus kasvoi Vaasan keskussairaalassa viime vuonna 6,2 % ja Vaasan keskussairaala on maan  
 kuudenneksi paras sairaala koskien päiväkirurgisten leikkausten osuutta elektiivisistä leikkauksista
• leikkaukset vähenivät kokonaisuudessaan yhteensä 1,9 %, kun eräät erikoisalat lisäsivät leikkauksia. Muun muassa kaihileik- 
 kaukset lisääntyivät 10,5 % ja plastiikkakirurgia 12,3 %.
• kolmas taulukko valaisee sepelvaltimotoimenpiteiden ja ohitusleikkausten kehitystä. STEMI- infarktipäivystyksen vaikutus  
 suoritettuihin pallolaajennuksiin on merkittävä (+27 % lisäys). Tilapäisesti pysähtyneen sydänkirurgiatoiminnan vaikutukset oli- 
 vat yhtä merkittäviä 11. 

Kooste leikkauksista
Leikkaukset Elektiiviset leikkaukset Päiväkir. leikkaukset Kirurgia 1) Naist. ja synn. Knk-taudit Silmätautien.

 yhteensä yhteensä osuus yhteensä osuus 
elekt: 

sta

yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä

2014 muu-
tos
%

2014 muu-
tos
%

kaikista 2014 muu-
tos
%

2014 muu-
tos
%

2014 muu-
tos
%

2014 muu-
tos
%

2014 muu-
tos
%Sairaala lkm lkm % lkm % lkm lkm lkm lkm

Etelä-Karjalan ks 9 240 -1,1 7 216 -0,6 78,1 3 618 0,8 50,1 6 248 2,5 873 -2,1 576 -0,7 1 239 0,6

Etelä-Pohjanmaa ks 12 656 -4,6 10 290 -3,9 81,3 5 412 1,3 52,6 7 219 -6,9 1 454 -11,7 993 -4,5 2 167 14,1

HYKS sha 73 458 2,4 54 061 2,9 73,6 28 694 5,7 53,1 37 776 -0,6 6 764 2,6 5 498 -6,1 11 138 23,4

Kainuun ks 5 545 -3,0 4 070 -6,1 73,4 1 717 -19,9 42,2 3 713 -0,3 747 8,3 286 0,4 599 -12,8

Kanta-Hämeen ks 10 549 1,5 7 864 -1,3 74,5 4 739 -0,8 60,3 7 173 2,0 1 071 7,7 756 -14,9 1 283 3,3

Keski-Pohjanmaan ks 5 611 -6,6 4 374 -5,7 78,0 2 769 -9,1 63,3 3 458 -7,5 720 -6,6 493 -14,3 714 2,9

Keski-Suomen ks 15 711 1,0 11 454 0,7 72,9 6 728 2,4 58,7 9 129 1,3 1 660 1,1 1 391 -5,9 2 189 0,4

Kymenlaakson ks 10 257 -2,0 8 195 -1,8 79,9 3 847 1,1 46,9 5 726 -5,1 714 -10,0 818 5,8 1 855 10,7

KYS 21 442 -2,5 16 452 -3,9 76,7 6 682 -6,3 40,6 12 560 -3,4 1 559 3,1 1 404 -10,3 2 804 -5,2

Lapin ks 8 245 0,2 6 957 7,5 84,4 3 996 8,7 57,4 5 061 -7,5 780 -5,7 527 -4,7 1 159 4,6

Länsi-Pohjan ks 6 140 5,0 5 134 7,3 83,6 3 389 21,0 66,0 3 979 6,0 478 -4,6 668 11,5 691 -8,7

Mikkelin ks 6 503 1,7 4 958 1,0 76,2 2 991 2,6 60,3 4 075 -1,1 603 11,7 532 0,0 1 158 7,7

OYS 30 033 0,3 22 241 1,7 74,1 10 478 1,9 47,1 13 858 -0,6 2 333 -6,2 2 249 -8,8 4 187 8,4

Pohjois-Karjalan ks 12 640 1,2 9 608 1,6 76,0 4 709 -0,4 49,0 6 900 1,8 1 213 -1,7 1 062 -8,4 1 863 3,8

Päĳät-Hämeen ks 14 413 -3,7 11 324 -4,7 78,6 7 212 -0,7 63,7 8 692 -3,6 1 403 -5,5 941 -24,3 3 116 4,6

Satakunnan shp 13 579 1,2 10 894 2,8 80,2 5 778 4,7 53,0 7 708 2,1 1 112 1,9 1 088 -7,3 2 890 9,1

Savonlinnan ks 3 843 -9,4 3 192 -7,9 83,1 1 601 -12,4 50,2 2 472 -10,3 346 -3,9 219 -2,2 452 -8,7

TAYS 32 435 -1,6 22 074 -2,7 68,1 8 709 -2,2 39,5 13 493 1,2 2 253 -22,0 2 510 -7,6 4 478 -2,2

TYKS 27 342 2,1 20 521 2,5 75,1 10 814 3,6 52,7 16 410 5,0 2 488 -0,2 2 456 -8,0 3 653 1,7

Vaasan ks 9 029 -1,9 6 837 -1,8 75,7 4 118 6,2 60,2 5 463 -4,4 919 6,5 784 0,3 1 041 10,3

YHT. KAIKKI SHP:T 328 671 -0,1 247 716 0,1 75,4 128 001 1,8 51,7 181 113 -0,7 29 490 -2,7 25 251 -7,0 48 676 7,2

*) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä
1) yleiskirurgia, ortopedia, gastrokirurgia jne. yht.
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Kooste leikkauksista  - jatkoa

Kooste sepelvaltimoiden tutkimuksista ja toimenpiteistä

Suu- ja leukakirurgia Plastiikkakirurgia Lastenkirurgia Neurokirurgia Kaihileikkaukset Lonkan ja polven tekonivell.

 yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä yhteensä joista leikkaukset yht. joista

2014 muutos
%

2014 muutos
%

2014 muutos
%

2014 muutos
%

2014 muutos
%

molempien 2014 muutos  
%

lonkan

Sairaala lkm lkm lkm lkm lkm %-osuus lkm %-osuus

Etelä-Karjalan ks 36 56,5 532 12,7 40 -40,3 2 1186 3,4 8,5 639 10,6 42,7

EPSHP (Seinäjoki) 166 -27,5 456 -7,1 372 -4,4 183 -10,7 1805 6,4 21,6 753 -6,6 47,7

HYKS sha 1266 -1,8 4224 6,2 3423 -9,4 3369 3,5 5795 48,2 3,7 2130 -3,2 55,7

Kainuun ks 40 -7,0 74 -21,3 113 4,6 - 539 -14,4 68,1 426 -2,3 50,2

Kanta-Hämeen ks 227 9,1 516 3,0 386 7,8 - 1077 -1,0 29,7 466 6,9 47,9

Keski-Pohjanm. shp 109 -3,5 192 2,7 139 56,2 - 589 -0,5 29,2 350 27,7 44,6

Keski-Suomen ks 841 -0,6 747 3,6 409 3,3 - 1419 -5,0 41,8 824 16,1 48,5

Kymenlaakson ks 136 8,8 - - 1757 10,8 6,4 660 7,1 47,9

KYS 248 -7,8 1294 2,3 695 -4,1 1811 -2,1 1637 -10,4 0,0 1256 -9,6 45,9

Lapin ks 572 -8,2 447 96,1 213 -14,8 - 862 9,7 43,3 495 -7,5 53,1

Länsi-Pohjan ks 233 11,0 46 4,5 281 -5,7 31 -11,4 619 -11,4 8,9 379 10,8 48,0

Mikkelin ks 112 -5,1 323 2,2 148 -2,0 - 1134 6,9 7,5 366 9,3 49,5

OYS 1174 11,2 1624 -9,6 1283 4,8 1322 8,0 2568 11,7 24,8 913 -0,5 56,3

Pohjois-Karjalan ks 271 0,4 601 2,6 262 -0,8 - 1405 -2,5 51,4 707 12,6 49,9

Päĳät-Hämeen ks 217 -1,8 326 -5,0 308 7,7 - 2359 4,5 0,3 724 -18,2 55,8

Satakunnan shp 242 1,7 - 434 -25,6 - 2396 16,6 6,8 765 -3,0 46,7

Savonlinnan ks 104 -8,0 346 39,0 71 -1,4 79 -4,8 439 -9,1 36,0 285 5,6 40,4

TAYS 722 15,3 1463 5,2 1310 0,7 1921 -1,4 3292 -1,5 39,2 2439 0,5 51,8

TYKS 1111 6,4 766 -7,8 1224 -9,2 1520 14,7 2226 -12,8 33,7 1319 -13,0 54,3

Vaasan ks 116 28,9 201 12,3 309 -4,0 24 0,0 877 10,5 28,6 369 -7,1 50,1

YHT. KAIKKI SHP:T 7943 2,4 14178 3,7 11420 -4,9 10262 3,1 33981 7,0 19,9 16265 -1,3 50,6

*) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä
TAYSin lonkan ja polven tekonivelleikkaukset tehdään Coxassa.

Sepelvaltimoiden

 angiografiat joista pallolaajennukset joista ohitusleikkaukset joista 

2014 muutos päivystyksenä 2014 muutos päivystyksenä 2014 muutos päivystyksenä

Sairaala lkm % lkm %-osuus lkm % lkm %-osuus lkm % lkm %-osuus

Etelä-Karjalan ks 620 6,7 .. 287 8,3 .. - -

EPSHP (Seinäjoki) 775 10,7 320 41,3 269 21,7 148 55,0 - -

HYKS sha 5140 -3,9 2853 55,5 2189 5,0 1610 73,5 512 -7,4 63 12,3

Kainuun ks 723 20,7 245 33,9 293 18,6 151 51,5 - -

Kanta-Hämeen ks 524 11,0 8 1,5 311 48,1 17 5,5 - -

Keski-Pohjanm. shp 783 29,6 69 8,8 344 14,7 67 19,5 - -

Keski-Suomen ks 1370 3,6 759 55,4 552 12,2 376 68,1 - -

Kymenlaakson ks 673 -7,4 271 40,3 310 7,3 164 52,9 - -

KYS 1990 3,4 820 41,2 952 14,6 512 53,8 336 -11,1 23 6,8

Lapin ks 932 -2,9 303 32,5 338 5,0 163 48,2 - -

Länsi-Pohjan ks 324 -5,5 109 33,6 186 -2,1 105 56,5 - -

Mikkelin ks 702 0,3 .. 301 -1,3 .. - -

OYS 2485 -2,2 978 39,4 1005 -8,6 517 51,4 249 -6,7 19 7,6

Pohjois-Karjalan ks 1604 15,5 344 21,4 768 27,4 214 27,9 - -

Päĳät-Hämeen ks 1181 11,4 585 49,5 700 28,7 .. - -

Satakunnan shp 1284 3,4 496 38,6 537 12,3 277 51,6 - -

Savonlinnan ks 275 4,6 6 2,2 98 11,4 8 8,2 - -

TAYS 2780 3,7 1339 48,2 1000 6,0 715 71,5 347 -4,9 87 25,1

TYKS 1829 10,0 1056 57,7 975 16,5 653 67,0 206 6,2 46 22,3

Vaasan ks 1352 8,1 290 21,4 636 26,9 220 34,6 33 -64,9 3 9,1

YHT. KAIKKI SHP:T 27346 3,7 12051 11,1 1683 -9,1 241 14,3

*) muutokset laskettu niistä, joista molempien vuosien vertailukelpoiset tiedot käytössä
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Ympäristöraportti  2014
Ympäristökysymysten merkitys kasvaa ja Vaasan sairaanhoitopiiri on sitoutunut ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Tarkastuslauta-
kunta katsoo perustehtäväkseen arvioida vuosittain ympäristötyön tulokset Vaasan sairaanhoitopiirissä. Raportin ympäristöindikaat-
toreita ovat vedenkulutus, lämmön- ja sähkönkulutus, paperinkulutus (A4) ja jätteiden määrä. Mittarit on suhteutettu joko rakennus-
tilavuuteen (b-m3), hoitojaksoihin tai sairaalan henkilöstömäärään ja niitä käyttävät myös muut Suomen sairaalateknisen yhdistys 
ry:n (SSTY) ympäristöjaoston toimintaan sitoutuneet sairaalat. 

Tarkastuslautakunta toivoo, että ympäristöraportissa hyödynnettäisiin myös mahdollisuutta verrata Vaasan sairaanhoitopiirin kehi-
tystä kansallisesti vertailukelpoisiin lukuihin/-yksiköihin.

Lautakunta antaa Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristötyölle hyvän arvosanan järjestelmällisestä työstä ja panee merkille seuraavat 
edistysaskeleet sekä tulevaisuuden haasteet alla olevan taulukon mukaisesti. Energiankulutus hoitojaksoa kohden näyttää olevan 
ainoa indikaattori, joka osoittaa kasvua. Toisen taulukon mukaan hoitojaksot 12 vähenivät noin 3 % vuosien 2013–2014 välillä, joten 
tällä tekijällä yhdessä vuotuisten energiakulutusvaihteluiden kanssa on vaikutuksensa asiaan. Y-rakennuksen rakennusaikainen ener-
giankulutus sisältyy vuoden 2013 lukuun.

VSHP 2009 - 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hoitojaksot (hj) vuodeosasto-
hoito 22141 21255 20688 22212 21588 20913

12  Vuodeosastohoitojaksot poikkeavat tässä siitä hoitojaksolaskennasta, jota Kuntaliitto käyttää (s. 13 yllä), tässä laskennassa on poissuljettu päiväkirurgian ja silmäpäiväkirurgian 
hoitojaksot.

 YMPÄRISTÖINDIKAATTORI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %-muutos vuodesta 2009 
vuoteen 2014

Karkeajäte, kg/hoitojakso 3,80 4,12 4,45 3,19 3,96 2,92 -30 %

Hyötyjäte, hyödyntämisaste % 74 75 75 80 84 86 12 %

Vaarallinen jäte, kg/hoitojakso 0,65 0,57 0,68 0,66 0,44 0,58 -12 %

Paperinkulutus, A4/työntekĳä 3187 2275 2658 2717 2475 2042 -34 %

Energiankulutus, (sähkö+lämpö),
kWh/hoitojakso 1588 1835 1638 1687 1625 1830 15,2 % 

Vedenkulutus, l/hoitojakso 3898 3939 4087 3207 3674 3582 -8,8 %
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13 Suomen Palopäällystöliitto on yhdessä sosiaali- ja terveysministe¬riön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), aluehallintovirastojen ja SPEK-ryhmän (SPEK = Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö) kanssa perustanut So¬siaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon alan turvallisuus-toiminnan edistämiseksi. Turvallisuuspalkinto myönne¬tään aina yhteisölle, vuonna 2014 
Vaasan sairaanhoitopiirille.

Todellinen turvallisuudentunne 
löytyy, paradoksaalista kyllä, vain 

kasvusta, uudistumisesta ja 
muutoksesta

Anne Morrow Lindberg

Sairaanhoitopiirin vuoden tunnustus 
sairaalan turvallisuustyölle
Tarkastuslautakunta nostaa vuosittain esille jonkin erityisen Vaasan keskus-
sairaalan toiminnan, joka on saanut esimerkiksi kansallisen tunnustuksen 
tai projektin, jolla on ollut toiminnalle myönteinen ja innovatiivinen 
vaikutus. Vuosi vuodelta on parhaan uudistumiskykyä osoittavan yk-
sikön valinta yhä vaikeampaa, kun keskussairaalassa on meneillään 
lukuisia kehitys- ja laatuprojekteja.

Jo aikaisempina vuosina lautakunta on huomioinut ne hyvät 
tulokset, jotka Vaasan keskussairaalan turvallisuustyössä on ai-
kaansaatu laajalla rintamalla. Viime vuonna Vaasam sairaanhoi-
topiiri sai kansallisen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkin-
non 13, joka myönnetään seuraavin kriteerein:

• esimerkillisestä onnettomuuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta  
 tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen määrää,
• ansiokkaasta toiminnasta sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden 
 kehittämiseksi tai
• alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai vastaavan   
 kehittämisestä.

Kansallisen sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon jako-
tilaisuus 2014. Vaasan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö 
Timo Toivonen kuvan oikeassa laidassa vastaanottaa palkinnon. 
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Hyvät osa-alueet Osa-alueet, joilla kehitettävää

Hoitotakuu kyettiin täyttämään. Työpanos ja tuottavuus  kohosi vähemmillä/
entisillä resursseilla.

Suuri pula sairaanhoitajista, hoitoisuus pysyi korkeana vuoden aikana, kts. 
myös kuva s. 17 

Y-rakennuksen käyttöönotto: päiväkirurgian uudet  toimitilat, yhteispä-
ivystys jne.

Erinäinen määrä ”teknisiä riskejä” toteutui vuoden aikana, merkittävin koski 
sadevesitulvaa. Myös automaatio-järjestelmävikoja syntyi kesähelteiden 
aikana. 

Rakenteellisia muutoksia tehtiin: vastasyntyneiden ja naistentautien vuo-
deosastot yhdistettiin (A4), osasto  A5 lakkautettiin, korva-, nenä- ja silmäs-
airauksien erikoisalat liitettiin A3-osastoon ja plastiikka- sekä yleiskirurgia  
osastoon T2. Tehohoito-osasto ja CCU yhdistyivät hallinnollisesti. 

Sydänkirurgia oli keskeytettynä 7–12/2014. Leikkaukset suoritettin pääosin 
Turussa 14. 

Ortopediassa suoritettiin rakennemuutoksia, jotka paransivat työnkulkua.

Klinikkaryhmien yhteistyö on parantunut ja vanhat rajat hämärtyvät esim. Le-
an-työn ansiosta, jolloin resursseja pystytään siirtämään tarpeiden mukaan. Hoitoketjuihin vaikuttaminen on vaikeaa ilman mittavaa SOTE-uudistusta.

Kevään aikana toimintayksiköissä suoritettiin johdon katselmuksia.

Taloudellinen tulos oli ok tiukan seurannan myötä, toiminnallisia muutoksia 
tehtiin (pienten erikoisalojen osaston toiminta lakkautettiin). 

Säästö- ja yhdistämistoimenpiteet aiheuttivat kuitenkin sen, että hoito-osas-
tojen kuormitus kasvoi (kts. kuva s. 17).

Selkä-, neuro-, ja lastenkirurgian ostopalvelut vähenivät merkittävästi. 
Lisätyön tarvetta oli ainoastaan ortopediassa syksyllä 2014.

On vaikeaa valvoa/ohjata sitä erikois-sairaanhoitoa, joka ostetaan muilta 
tuottajilta valinnanvapausoikeuden nojalla tai ohjataan edelleen muista 
hoitoyksiköistä. 

Operatiivisen klinikkaryhmän  
tavoitteet ja toiminta vuonna 2014
Operatiivisen klinikkaryhmän vuosi 2014 sisälsi monia suuria toiminnan muutoksia. Samanaikaisesti monet yksiköt saivat uudet, ny-
kyaikaiset toimitilat uudesta Y-rakennuksesta, jonka käyttöönotto tapahtui vaiheittain eikä aiheuttanut mainittavia ongelmia. Nais-
tentautien ja vastasyntyneiden vuodeosastot yhdistettiin.  

Uuden yhteispäivystyksen toimintaa voitaisiin kutsua ”rinnakkaiseksi päivystykseksi”. Huolimatta luonnollisista sisäänajo-ongelmis-
ta tämänkaltaisten uudistusten yhteydessä on päivystystoiminnan integrointi saman katon alle vähentänyt liikennettä erikoissairaan-
hoitoon.

Operatiivisen klinikkaryhmän toimintaa ja taloutta vuonna 2014 voidaan arvioida seuraavasti:

14  Myöskään  nykyinen sydän-, thorax-, ja verisuonikirurgia ei ole täyskattavaa 24/7 toimintaa taukojen johdosta. Tämä aiheuttaa haavoittuvuutta ja edellyttää jatkuvaa varasuunnitelmaa. 
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Siirtoviivepäivät (SVP) vuonna 2014

1 500 3 5001 000 3 00050 2 5000 2 000

2013

2014

Vöyri

Luoto

Kokkola

Kaskinen

Närpiö

Kristiinankaupunki

Korsnäs

Maalahti

Vakuutusyhtiöt

Uusikaarlepyy

Pietarsaari

Laihia

Pedersöre

Mustasaari

Vaasa

Yhteensä

Vaasan keskussairaalan siirtoviivepäivät 2013–2014 (aikaisemmin klinikkavalmiit potilaat/hoitopäivät)

Tilinpäätösraportoinnin mukaan suoritettiin Lean-projektina ”Kaksi organisaatiotason prosessia (siirtoviivepotilaat ja   lääkelogistiik-
ka”.  Alla oleva kuva kertoo sen tosiasian, että Vaasan kaupungin SVP-osuus oli viime vuonna lähes yhtä suuri kuin edellisvuonna. 
Voidaan jälleen todeta, että pääosin ongelma koskee Vaasan kaupunkia, vähemmässä määrin se koskettaa myös Mustasaarta, Peder-
söreä ja Laihiaa 

Siirtoviivepotilaiden prosessi muodosti viime vuonna organisaatiorajat ylittävän Lean-projektin. Tämän projektiselvityksen nojalla 
esiin nousivat seuraavat tosiasiat, tarpeet ja toimenpiteet: 

• Tehostaminen vaatii kaikkien osastojen toiminnan läpikäyntiä
• Siirtoviivepotilaiden määrän vähentäminen on riippuvainen Vaasan kaupungista ja siitä toiminnasta, joka siirtoihin liittyy 
• Informaatiomuurien purkamista tarvitaan (IT-järjestelmien vuorovaikutusta eri potilashallintojärjestelmien, Pegasos ja Esko,  
 välillä)
• Palveluneuvojia ammatillisesti koulutetuille henkilöille 
• Niiden IT-ongelmien poistamista, jotka ovat kytköksissä osastokiertoihin, tarve jäsenneltyihin lähetteisiin osastokierroille, siirtoepi- 
 kriisien kirjoittaminen klo 14 jälkeen 

Käytäntöön koskien viivästyneitä potilassiirtoja tehtiin muutoksia vuoden 2014 aikana. Jos päivystyksessä todetaan, ettei potilas tar-
vitse erikoissairaanhoitoa, potilas rekisteröidään siirtoviivepotilaaksi jo päivystyksessä.  Tällöin laskutus perustuu heti alusta lähtien 
siirtoviivästymisiä koskevaan maksuun. Muilla hoito-osastoilla jatkuu nykyinen käytäntö koskien siirtoviivepotilaiden rekisteröintiä. 
Käytäntö motivoi kuntia kotiuttamaan ”omat” potilaansa, jolloin perusterveydenhuollon potilaat eivät rasita erikoissairaanhoidon 
niukkoja hoitopaikkoja.

Tarkastuslautakunnan suositus: Lautakunta odottaa, että tämän problematiikan hoito otetaan syvennetyksi Lean-prosessi II:n koh-
teeksi.
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Investoinnit ja tilaoptimointi 2014
Lautakunta on tutustunut investointiohjelman toteuttamiseen vuoden 2014 aikana sekä uuteen VKS 2025 -ohjelmakonseptiin, ja 
katsoo että se luo hyvän perustan onnistuneelle ja pitkäjänteiselle toimintasuunnittelulle. Se tulee sitomaan yhteen tulevan proses-
sikeskeisen perus- ja erikoissairaanhoitotoiminnan sekä hallinnoi ja optimoi tuotantoresurssit yhä enemmän liikkuvien joustavien 
resurssien pohjalta: tuottajat ja toimitilat järjestetään vallitsevien tarpeiden mukaan. Lautakunnan haastattelut vastuuhenkilöiden 
kanssa vuoden aikana voidaan kiteyttää seuraavalla lauseella: ”Tarvitaan vielä mittava lääkärityöpanos, joku, jolla on aikaa tarkastella VKS-ko-
konaisuutta ja sitä, kuinka investoinnit ja hoito voidaan tulevaisuudessa suunnitella optimaalisesti”. Tavoite on jalostaa Vaasan keskussairaalasta 
maan houkuttelevin keskussairaala. 

Vaasan keskussairaalan tuleva investointiohjelma käsitellään yksityiskohtaisesti sitä mukaa, kun VKS 2025 -ohjelma etenee ja alueel-
lisen SOTE-integraation suuntaviivat etenevät. Nykyiset kansalliset visiot rakentuvat sille, että koko erikoissairaanhoitoa ja tulevia 
talousarvioita kohtaavat voimakkaat tasoleikkaukset. Kilpailukykyisen 24/7-hoidon turvaaminen Vaasan keskussairaalassa edellyttää 
kuitenkin, että vaihtoehtoiset rahoitusmallit, tukipalveluyhtiöittämiset ynnä muut analysoidaan kiireellisesti. Suurten investointi-
tarpeiden siirtäminen (esimerkiksi Huutoniemen muutto, E-siiven purkaminen) aiheuttavat joka budjettivuonna tuottavuushäviöitä.    

Tarkastuslautakunta huomioi seuraavaa investointien osalta vuonna 2014:

• Vaasan keskussairaalan kokonaisnettoinvestointimenot ovat sitovia valtuustoon nähden, hallitukseen nähden investointilista on  
 sitova yksityiskohdittain vuoden 2014 talousarvion mukaisesti. Nettoinvestoinnit alittivat 6,9 M€ (-31,1 %), joista kiinteistö-
 investointien alitus oli 5,5 M€ (-30,9 %).
• Alla olevan taulukon mukaan vuonna 2014 valmistuneet kiinteistöinvestoinnit ovat ylittäneet näihin investointeihin varatut talous-
 arviomäärärahat  5,3 M€:lla , ts.  16 %
• Nykyinen vuotuinen vertailu budjetoitujen ja toteutuneiden vuotuisten nettoinvestointien kesken antaa virheellisen käsityksen  
 useiden vuosien aikana toteutuneiden nettoinvestointien toteutumisesta. Tämä voi pahimmillaan johtaa virheellisiin johto-
 päätöksiin ja investointien alibudjetointiin.

Uuden apteekkirakennuksen perustamistyöt ovat 
käynnissä keväällä 2015.
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VKS -kiinteistöinvestoinnit 2014 Talousarvio-/Tilin-
päätös-poikkeama % Koko investointi     %

Y-rakennus 4 700 917 156,7 5 207 149 14,2

F-rakenuksen muutostyöt Y-rakennus yht. 338 606 22,6 338 606 22,6

U-rakennus -9 993 388 -86,1 0

MNO-rakennus -349 100 -99,7 0

X-rakennuksen saneeraus -223 338 -17,2 -223 338 -17,2

Muutokset instrumenttihuollossa -72 353 -36,2 -72 353 -36,2

Muut saneeraukset 54 188 0 54 188 0

 YHTEENSÄ -5 544 468 -31 5 304 251 16

Tarkastuslautakunnan suositus: Nettoinvestointien toteutumisen arviointi kokonaisuutena yhden talousarviovuoden aikana antaa 
virheellisen käsityksen investointiohjelman vaikuttavuudesta. Monivuotisten investointiprojektien kokonaisbudjetteja tulee verrata 
niiden yhteenlaskettuihin toteutumiskustannuksiin sinä vuonna, kun investoinnit on viety päätökseen.  

Laatu- ja potilasturvallisuustyö
Lautakunta on tutustunut meneillään olevaan laatu- ja potilasturvallisuustyöhön.  Vuoden aikana Vaasan keskussairaalaan perustet-
tiin laatutiimi, joka kykenee kehittämään laatutyötä laajemmilla harteilla. SHQS-laatujärjestelmä osoittaa ja tiedottaa toiminnoista/
yksiköistä, jotka hyötyvät työn kehittämisestä esimerkiksi Leanin avulla, jota myös kutsutaan läpivirtaustehostamiseksi 15. Vuonna 
2014 oli kahdeksalla yksiköllä käynnissä Lean-projekti ja yhteensä 16 yksikköä on osallistunut Lean-projekteihin vuosien saatossa. 

Laatutyötä koordinoivan viiden henkilön laatutiimin päävastuualueet ovat seuraavat:

1. Laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmien päälinjaukset, kokonaisvastuu ja kehitystyön hallinnointi 
2. Laatujärjestelmän kokonaisvalvonta ja -kehittäminen 
3. Prosessien kehittäminen 
4. Potilasturvallisuusjärjestelmän kokonaisvalvonta ja -kehittäminen 
5. Laatusihteeritehtävät

Lautakunnan käsitys on, että laatutyön nykyinen koostumus, laatutiimin vastuujako ja järjestelmälliset työsuunnitelmat ovat vahvis-
taneet laatu- ja potilasturvallisuustyötä. Alla laatutyön yleiskatsaus ja parantamisehdotuksia vuodelta 2014:

Hyvät osa-alueet  Osa-alueet, joilla kehitettävää

Vuoden aikana LAATUPORTTI, jonka ansiosta tulevaisuudessa standardoida-
an sekä laatu- että prosessityö Laatutiimin tulee saada lisävaltuuksia ohjata ja kehittää laatua.

Laatutyö lähtee siitä, että meillä on toiminnalle määritellyt mittarit, ja 
leikkausten/ päiväkirurgisten leikkausten prosessimittarit ovat kunnossa ja 
laadulliset. 

Mittaritaulut jokaisessa yksikössä muodostavat tärkeän tavoitteen, mutta 
toteutus vaatii tukea, ja tämä onkin haaste tulevissa johdon katselmuksissa. 
Henkilöstö ei aina tunne tavoitteita tai sitä mihin suuntaan ollaan menossa. 

Laatu- ja prosessityötä tulee paremmin nostaa esille ja standardoida 
vastuussa olevan operatiivisen johdon toimesta. Tänä päivänä kehittäminen 
on turhan jäykkää. 

14  Leanin avulla pyritään vähentämään turhaa työtä. Tarpeeton määritellään seuraavasti = odotusaika, käyskentely, peräänkuuluttaminen, kysymykset, virheen oikaisu, liikkuminen, 
yliprosessointi, käyttämätön voimavara, epätasaisuus ja ylikuormitus. 
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Erityisten uudistusten ja  
muutosten arviointi vuonna 2014

Yhteispäivystys ja hoitologistiikka – potilaan tie hoitoketjussa

Uuden yhteispäivystyksen toiminta oli viime vuonna käynnissä ainoastaan kaksi kuukautta. Perusterveydenhuollon päivystys ja eri-
koissairaanhoidon päivystys ovat kaksi eri erillistä päivystyspistettä, jotka toimivat vierekkäin samassa rakennuksessa. Päivisin omis-
tajakunnat hoitavat pääosin oman perusterveydenhuollon päivystyksensä. Perusterveydenhuollon päivystyksessä on päiväsaikaan 
ylilääkärin lisäksi yksi lääkäri, joka hoitaa ambulanssilla saapuvat potilaat, matkailijat, joilla ei ole piirin alueella omaa terveyskes-
kusta ja potilaat, jotka saapuvat hoitajalähetteellä, koska eivät ole saaneet kiireellistä ajanvarausta omaan terveyskeskukseen. Uusi 
yhteispäivystys toi mukanaan uuden tärkeän lisäresurssin, kun psykiatrian sairaanhoitaja aloitti toimintansa.

”Periaate on, että ambulanssilla on aina yksi ja sama osoite”
”On myönteistä, että yhteistyö yhteispäivystyksen ja erikoissairaanhoidon välillä toimii hyvin!”

Lautakunta on tutustunut yhteispäivystyksen ja päivystyksen toimintaan ja arvostaa muun muassa panostusta moderniin potilaslo-
gistiikkajärjestelmään, joka on ainutlaatuinen Suomessa ja antaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan yhteispäivystyksen jonohallinnasta ja 
triage-potilasluokituksesta. Ruotsinkielisessä puhelinneuvonnassa (call back -palvelussa) on ollut tiettyjä teknisiä ongelmia, jotka ovat 
jatkuneet edelleen. 

Pyhien aikana on ollut suuria potilasmääriä ja pitkiä odotusaikoja. Ajoittain syntyy pitkiä jonoja johtuen siitä, ettei potilaan kotikunta 
kykene järjestämään jatkohoitopaikkaa. Potilasvastaanoton tavoitteet ja prosessi ovat selkeät ja päällekkäistyö kyetään minimoimaan 
sekä lisäksi käytetään pitkälle myös ”common sense – maalaisjärki” -periaatetta. Alla oleva taulukko kuvastaa selvää jo toteutunutta 
työnjaon tasausta viime vuoden osalta.   

IT-toiminta ja sen alueellinen ERVA-integrointi
ICT- järjestelmillä ja niiden jatkuvalla integroinnilla/uusimisella on yhä suurempi merkitys erikoissairaanhoidossa. Samanaikaisesti 
toisaalta SOTE-uudistuksen epävarmuus on jarruttanut järkeviä  kansallisia  ICT-ratkaisusuunnitelmia.

Vaasan keskussairaalan IT-toimintapolitiikan voidaan sanoa rakentuvan ajatukselle ”Pienin askelin kohti tulevaisuutta”.  Tulevaisuuden 
SOTE-integrointi tulee synnyttämään järjestelmäfuusioita, joihin Vaasan keskussairaalalla ei ole tänä päivänä osaamista (esimerkiksi 
sosiaalihuollon järjestelmät).  Uudistusta odoteltaessa huolehtii IT-yksikkö laajoista potilastieto- ja -kertomusjärjestelmistä, hallinnol-
lisista IT-järjestelmistä ja tietotekniikasta, työasemista, servereistä, IT-koulutuksesta/helpdeskistä ja IT-päivystyksestä. Yksikön palve-
luita tuottaa yhteensä 17 asiantuntijaa.

Eräitä avainlukuja IT-yksikön toiminnasta vuonna 2014:
• Potilastietojärjestelmän käytettävyys korkealla tasolla, keskimäärin 99,98 %
• Suunniteltuja käyttökatkoja 3 kpl (järjestelmäpäivityksiä) ja suunnittelemattomia 5 kpl (sähkökatkot ja vastaaavat)
• Keskimäärin 1 400 rekisteröityä helpdesk-yhteydenottoa 
• IT-päivystykseen (24/7) n. 150 rekisteröityä yhteydenottoa vuositasolla
• Y-rakennuksen IT-tekninen käyttöönotto oli keskeinen projekti samoin kuin digitaalisen arkiston hankinta 

ERVA-yhteistyöstä todetaan, että todelliset tulevat edistysaskeleet ovat sidoksissa SOTE-uudistukseen ja kansalliseen järjestelmäinte-
grointiin. Jo nyt on TYKS-ERVA-yhteistyö saanut aikaan yhteisen tietohallintostrategian ja konkreettisen, jatkuvan  yhteistyön sairaa-
loiden IT-päälliköiden kesken tavoitteena yhteisten IT-järjestelmien harmonisointi ja yhteensovitus. Yhteistyö OYKS:n (Oulu) kanssa 
koskee yhteistä ESKO-potilaskertomusjärjestelmää ja TAYS:n (Tampere) ja SEKS:n (Seinäjoki) kanssa yhteistyö on kytketty käynnissä 
oleviin kansallisiin projekteihin.
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Potilaat ajalla  10/2014– 3/2015 Potilasmäärä 12 kuukauden 
aikana (arvio)

Erikoissairaanhoidon potilaiden 
vähennys 

Perusterveydenhuollon päivystys 13 234 32 000

Erikoissairaanhoidon päivystys 7262 17 500 18 900  (-8%)

Yhteensä 20 496 50 000

Päivystyksen potilaiden odotusajat vuonna 2014 olivat keskimäärin 2,17 tuntia, arvo joka kansallisesti tarkasteltuna on erinomai-
nen 16. Päivystyksen nk. läpivirtausajat vuonna 2014 olivat myös kansallisesti arvioituna kunnossa: sisätautipotilailla 3,23 tuntia ja 
kirurgisilla potilailla keskimäärin 2,52 tuntia.

Valinnanvapauden vaikutus sekä ostopalveluvolyymit

Toimintavuoden aikana on lautakunta pyrkinyt analysoimaan hoidon valinnanvapauden vaikutuksia sairaanhoitopiirin vastuuhenki-
löiden kuulemisen yhteydessä. Tosiasiahan on, että kilpailu potilaista ja asiakkaista kasvaa koko ajan.  Paikallisten lehtien ja bussipy-
säkkien mainoksissa markkinoi erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palveluitaan muun muassa seuraavasti:

Harkitsetko sairaalan valintaa?  Me autamme sinua TEKEMÄÄN ELÄMÄSI VALINNAN.  Kun harkitset meidän valintaa hoitopaikaksesi, niin 
tarjoamme sinulle tietoa hoidon saamisesta hoidon valinnanvapauden nojalla. Voit ottaa yhteyttä meihin myös läheistesi puolesta. Ota yhteys 
palveluneuvojaamme arkisin klo 9–11 ja 12–14 (normaali puhelinmaksu) tai kysy meiltä sähköisesti. Palvelemme myös ruotsin (suomen) ja 
englannin kielellä.
 03 311 67 000
 palveluneuvonta@tays.fi 
 www.valinnanvapaus.fi 

Yhteispäivystyksen pääsisäänkäynti Y-talossa

16  Taulukon/tietojen lähde: yhteispäivystyksen ylilääkäri Karolina Lönnberg ja päivystyksen ylilääkäri Hannu Paloniemi 26.3.2015.
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17  THL:n piirissä on parhaillaan käynnissä kaksi tutkimusta, jotka pyrkivät löytämään vastauksen siihen, miten hoidon valinnanvapaus vaikuttaa kansalliseen terveydenhuoltoon. 
18  lähde: talouspäällikkö Lena Nystrandin esitys lautakunnalle 24.2.2015.

Hoito muissa laitoksissa
Tilin-
päätös
2009 €

Tilin-
päätös
2010 €

Tilin-
päätös
2011 €

Tilin-
päätös
2012 €

Tilin-
päätös
2013 €

Talous- 
arvio
2014 €

Tilin-
päätös 
2014 €

2014 Tilin-
päätös- 
Talousarvio

2009-
2014 %

2013-2014 
%

Erikoisala

Sisätaudit 2 263 383 3 130 624 3 535 229 4 144 969 5 344 054 4 592 000 3 938 499 85,77 74,01 -26,30

Kirurgia 8 395 775 7 693 989 7 574 602 8 187 658 9 946 031 7 919 500 10 092 374 127,44 20,21 1,47

Naistentaudit 1 202 994 1 270 815 1 435 229 1 692 570 2 101 356 2 307 000 2 364 450 102,49 96,55 12,52

Lastentaudit 2 770 913 3 724 363 3 915 069 3 219 486 4 181 901 3 890 000 4 869 504 125,18 75,74 16,44

Silmätaudit 831 499 563 730 450 430 420 562 474 927 410 000 620 824 151,42 -25,34 30,72

Korva-, nenä- ja kurkku-
taudit 569 176 431 515 526 070 623 306 756 111 820 000 801 981 97,80 40,90 6,07

Hammas- ja suusairaudet 78 748 98 247 65 167 127 274 113 096 90 000 207 417 230,46 163,40 83,40

Ihotaudit 91 351 132 043 161 040 159 468 175 215 153 100 169 575 110,76 85,63 -3,22

Onkologia 550 372 396 416 836 130 1 429 001 1 508 827 1 210 000 1 704 573 140,87 209,71 12,97

Psykiatria 1 618 097 1 540 741 2 241 901 3 426 675 3 981 202 3 868 000 4 236 010 109,51 161,79 6,40

Nuorisopsykiatria 99 680 74 406 105 085 198 473 307 951 389 000 592 466 152,31 494,37 92,39

Lastenpsykiatria 91 154 179 465 42 525 42 781 225 892 205 000 452 319 220,64 396,21 100,24

Neurologia 844 302 951 980 1 017 176 999 159 1 200 580 1 037 000 1 155 447 111,42 36,85 -3,76

Lastenneurologia 103 616 83 716 134 198 131 146 123 167 108 000 178 433 165,22 72,21 44,87

Keuhkosairaudet 366 746 255 524 317 486 329 627 437 660 367 000 248 330 67,66 -32,29 -43,26

Fysiatria 1 002 104 1 209 260 1 283 416 1 232 927 1 563 748 1 206 000 1 399 552 116,05 39,66 -10,50

Lääkinnällinen kuntoutus 420 318 442 186 0 0 0

Muut 2 741 3 382 4 707 25 907 17 636 11 478

21 302 969 22 182 402 23 645 460 26 390 988 32 459 354 28 571 600 33 043 232 115,65 55,11 1,80

Kysymykseen, kuinka paljon hoidon valinnanvapaus vaikuttaa Vaasan sairaanhoitopiirin tuotantoon, on haastatellun asiantuntija-
kunnan mukaan vaikea vastata 17. Käynnissä olevat kansalliset tutkimukset antavat tähän vastauksen lähiaikoina. Kysymys Vaasan 
keskussairaalan ydinosaamisen ja kärkikompetenssin välisestä tasapainosta jää silti ratkaistavaksi. Tärkeä menestystekijä tulee ole-
maan 24/7-ydinpalvelukonseptin säilyttäminen. Päivystysasetus astui voimaan 1.1.2015 ja Vaasan keskussairaalan keskeinen tavoite 
on säilyttää päivystys- ja keskussairaala-asemansa. 

VKS 2025 -konseptisuunnitelmaan liittyvän NHG-tutkimuksen mukaan Vaasan keskussairaalan kilpailukyky voidaan taata sillä, että 
potilaat ovat valmiita käyttämään Vaasan keskussairaalan vapaassa kilpailutilanteessa, osaava henkilökunta on halukas työskente-
lemään Vaasan keskussairaalassa ja annettu hoito on vaikuttavaa suhteessa kustannuksiin. Tämä edellyttää tuottavuuden lisäystä.

Ostopalveluiden voimakas kasvutrendi näyttää heikentyvän. Lautakunta tarkastelee tässä ensisijaisesti hoitoa muissa laitoksissa, jon-
ka kasvu vuosien 2009–2014 aikana oli peräti 55,1 %. Nyt vuosien 2013–2014 välillä kasvu oli 1,8 % (ylitti tosin vuoden 2014 TA:n 15,6 
%).  Alla oleva taulukko kuvaa kehitystä erikoisaloittain 18 :
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19  lähde: VSHP-laaturaportti 2014, s 18: ”Suoritettu riskien arviointi synnytti kehitysideoita koskien potilaita, henkilökuntaa ja asiakkaita. Kehitysideat sisällytettiin vuosien 2015-2016 
turvallisuus-ohjelmaan.”
20  lähde: Kuntaliiton suositus: ” Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpano”,  julkaistu  9.12.2013. Katso lähemmin  http://www.kunnat.net/fi/
asiantuntĳapalvelut/kuntatalous/tarkastus/sisainen-valvonta-ja-riskien-hallinta/Sivut/default.aspx 
21  Esim. Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja Vaasan kaupungissa on vastuullinen tilintarkastaja pyytänyt tilivelvollisilta raportteja siitä, kuinka sisäinen 
valvonta heidän vastuualueellaan vuonna 2014 on toteutettu. Näin myös Pohjois-Savon shp:ssä, jossa shp:n johtaja on vaatinut raportointia kaikilta palvelualuejohtajilta.  Katso tähän 
liittyen Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, hallitus 25.3.2015 § 15 ”Sisäisen valvonnan raportit vuodelta 2014”,  http://www.kainuu.fi/sote_paatokset/
kokous/20151135-15-1.PDF

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  
Sisäisen valvonnan ja hyvän hallinto- ja johtamistavan ohje Vaasan sairaanhoitopiirissä päivitettiin 15.12.2014 ja hallintosääntö päi-
vitettiin 10.5.2014, jolloin huomioitiin KuntaL:n uudet säännökset paremman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 
Päivitetyn hallintosäännön 44 § mukaan sairaanhoitopiirin johtaja raportoi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta 
hallitukselle.

Tilinpäätöksen mukaan perustuu Vaasan sairaanhoitopiirin riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikkaan ja vuosittain laadittavaan ris-
kienkartoitukseen, joka raportoidaan johtoryhmälle 19. Tämä laaturaportin kautta raportoitava potilas- ja toimitilapainotteinen riski-
enhallintaprosessi ja turvallisuusohjelma saavat lautakunnalta kiitosta.    

Se, miten ulkoiset ja sisäiset riskit luokitellaan systemaattisesti uudistetun kansallisen lainsäädännön/suositusten mukaan ja tulevai-
suuden priorisoidut kokonaisvaltaiset riskit määritellään, ei ilmene täsmällisesti tilinpäätöksestä.  

Riskienhallinnan lähtökohta on sairaanhoitopiiriä uhkaavien keskeisimpien riskien analyysi, jonka jälkeen riskienhallinta kohdiste-
taan toiminnan ja talouden merkittäviin riskeihin, piirin ydintehtäviin, toisin sanoen asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
miseen, kestävään kehitykseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.  Riskienhallinnan tulee olla kokonaisvaltaista ja kaikkeen toimintaan 
sovellettua sekä kattaa kaikki riskiluokat, sekä ulkoiset että sisäiset. Hallitus on velvollinen toimintakertomuksessaan selostamaan, 
kuinka sisäinen valvonta ja riksienhallinta on järjestetty, esittämään kootut keskeiset johtopäätökset ja toimenpiteet havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi. Kuntajaoston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan merkittävimmistä riskeis-
tä ja tulevaisuuden epävarmuustekijöistä 20  tulee antaa selvitys.

Tarkastuslautakunnan suositus: Raportointia riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä voidaan edelleen parantaa ja 
vastuuta selkeämmin delegoida organisaation vastuuyksiköille 21. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon tulee jatkossa 
paremmin huomioida ja analysoida tulevaisuuden riskejä: kuinka esimerkiksi Vaasan keskussairaalan heikentynyttä tuottavuutta 
kohotetaan, ostopalvelumääriä vähennetään ja tuotantotiloihin liittyviä riskejä käsitellään. 

Tilinpäätöshavaintoja 
Viitaten ulkoisen JHTT-tilintarkastajan raporttiin lautakunta toteaa seuraavaa:

Hallitus on 24.2.2015 vuoden 2014 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä esittänyt valtuustolle, että ylijäämästä palautetaan 4 miljoonaa 
euroa jäsenkunnille.
Kuntayhtymän kassavarat 31.12. olivat eräs luottolimiitti huomioiden noin 600 000 euroa miinuksella. Käyttöpääoma, joka lasketaan 
kassavarojen ja lyhytaikaisten saatavien summana, oli kokonaista 12,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Näin ollen kuntayhtymän on 
otettava lainaa rahoittaakseen takaisinmaksu jäsenkunnille. Samanaikaisesti kuntayhtymän vakavaraisuus heikentyisi 51,7 prosentis-
ta 48,8 prosenttiin 31.12.2014 tilinpäätöstietojen valossa.  
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Kootut kommentit
 
Yhteenveto tarkastuslautakunnan keskeisistä havainnoista ja suosituksista:

1) VKS 2025 -ohjelmakonsepti lähestyy hyvin suunniteltua strategista toimintasuunnitelmaa tavoitteenaan optimaalinen tulevai-
suuden ohjaus.  Kootun laajan palautteen huomiointi tarjoaa hyvän mahdollisuuden luoda moderni sairaala VKS 2025 -konseptin 
mukaisesti.

2) Liittyen VKS 2025 -ohjelman hyväksymiseen ja toteutukseen tarkastuslautakunta toivoo, että vuosittain ajalla 2016–2025 vahvis-
tetaan riittävä, korotettu tuottavuustavoite. Mitä pitemmälle lykkäämme Vaasan sairaanhoitopiirin kilpailukykyisen kustannus-
tason parantamisen, sitä vaikeammaksi tehtävä muuttuu.

3) Auditointitulokset ja/tai yhteenvetoanalyysi SHQS-laatujärjestelmän voimassaolotilanteesta voisi sisältyä tilinpäätösraportointiin. 
Sisältö kiinnostaa enemmän kuin määrä. 

4) Potilaspalaute kuvastaa kuten aiemminkin Vaasan keskussairaalan antaman hoidon ja toiminnan korkeaa tasoa. Myös asiakasraa-
din toiminta ja uudet perustetut palvelumuodot, palvelupiste ja palveluneuvojatoiminta, saavat kiitosta lautakunnalta.

5) Lautakunta nostaa esille kysymyksen, antaako asiakastyytyväisyyden mittaus ainoastaan kuntien terveyskeskus-/hoitoyhteistyö-
kumppaneiden henkilöstön kautta riittävän kuvan omistajakuntien palautteesta ja ohjaustarpeista?

6) Henkilöstöstä osallistui kehityskeskusteluihin 70 % ja vaihtelu klinikkaryhmien ja tulosyksiköiden kesken on suurta. Huolestut-
tavinta on se, että lääkärikunnan kehityskeskusteluprosentti oli ainoastaan 20 %.  Miten tämä vaikuttaa niiden tulevien prosessien 
ja rakenteiden jatkokehittämiseen, joiden osalta lääkärikunnalla/ lääkäriesimiehillä on osavastuu? 

7) Tarkastuslautakunta esittää, että operatiivisen johdon katselmuksissaan tulee kehittää yksikkökohtaisia mittaritauluja. Sairaan-
hoitopiirin tavoitteilla ja mittareilla tulee olla korrelaatio kaikilla toimintatasoilla. Kysymys liittyy läheisesti seuraaviin kohtiin  
9 ja 14.

8) Keskussairaalan osastoista 60 % ei saavuttanut hoitoisuustavoitetta. Lautakunta toivoo, että hallitus jatkossa raportoi tavoitteen 
toteutumisasteen trendistä viime vuosina. Tilinpäätösraportointi ”toteutui neljällä osastolla ja ei toteutunut kuudella osastolla” ei 
sisällä lainkaan tietoa siitä, onko myönteistä kehitystä tapahtunut. 

9) Operatiivisen johdon tulee nostaa laatu- ja prosessityö paremmin esille ja standardoida. Tällä hetkellä on kehittäminen turhan 
jäykkää. 

10) Lautakunta odottaa, että siirtoviivepäiviin liittyvän problematiikan hoito otetaan syvennetyksi Lean-prosessi II:n kohteeksi. Kysy-
mys on tärkeä sairaanhoitopiirin tulevan kilpailukyvyn ja tuottavuustavoitteiden kannalta sekä tasa-arvoisen hoidon tarjoamisek-
si omistajakunnille. 

11) Nettoinvestointien toteutumisen arviointi kokonaisuutena yhden talousarviovuoden aikana antaa virheellisen käsityksen inves-
tointiohjelman vaikuttavuudesta. Monivuotisten investointiprojektien kokonaisbudjetteja tulee verrata niiden yhteenlaskettuihin 
toteutumiskustannuksiin sinä vuonna kun investoinnit on viety päätökseen.  

12) Tarkastuslautakunta toivoo, että ympäristöraportissa myös hyödynnettäisiin mahdollisuutta verrata sairaanhoitopiirin kehitystä 
kansallisesti vertailukelpoisiin lukuihin/-yksiköihin.

13) Sairaanhoitopiirin vuoden tunnustuksen saa sairaalan turvallisuustyö, joka sai kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon turvalli-
suuspalkinnon vuonna 2014.  

14) Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen raportointia voidaan edelleen parantaa ja vastuuta delegoida selkeämmin 
organisaation vastuuyksiköille. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon tulee jatkossa huomioida ja analysoida tulevai-
suuden riskejä paremmin. 

15) Tilinpäätöshavaintoja 2014: Hallitus on 24.2.2015 vuoden 2014 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä esittänyt valtuustolle, että 4 mil-
joonaa euroa ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille.  Käyttöpääoma oli tilinpäätöksessä 12,2 miljoonaa euroa negatiivinen, jolloin 
takaisinmaksu jäsenkunnille voidaan ainoastaan rahoittaa lainalla. Lautakunta katsoo, että sairaanhoitopiirin valtuuston tulee 
harkita takaisinmaksua ja sen seurauksia tarkoin. 
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Loppuarvio: Sairaanhoitopiiri on onnistunut perustehtävässään hyvin. Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntayhtymän valtuuston vuo-
deksi 2014 vahvistamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu hyvin.

Tämän kertomuksen annamme yhtymävaltuustolle kuntalain 71. §:n mukaisena arviona valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutumisesta vuonna 2014.

Vaasassa, 21. huhtikuuta 2015
Vaasan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta

Jani Peräsarka

Kjell Heir, puheenjohtaja     Bengt Kronqvist, varapuheenjohtaja

Mathias Skytte Kristina Vesterback

Sonja Lapveteläinen   Emely Sundqvist
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LIITE 1. ERÄITÄ INDIKAATTOREITA, JOTKA VERTAILEVASTI VALAISEVAT VSHP:N VÄESTÖN 
 PALVELUKÄYTTÖÄ/-TASOA, HYVINVOINTIA JA TERVEYDENTILAA

Menetetyt elinvuodet (PYLL) välillä 0–80 vuotta/100 000 asukasta  (lähde: SOTKANET)

Kuolleisuutta pidetään yhtenä luotettavimmista väestön terveydentilan osoittimista etenkin kansainvälisissä vertailuissa. PYLL-indek-
sissä painottuvat erityisesti sellaiset terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat, jotka lisäävät kuoleman riskiä nuoremmissa ikäryhmissä. 
Indikaattori ilmaisee ennen 80 ikävuotta tapahtuneiden kuolemien takia menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 
asukasta kohti. Yläikärajan valinta perustuu siihen, että suomalaisten elinajanodote on noin 80 vuotta.
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Somaattisen erikoissairaanhoidon käyttöindeksi (lähde Sotkanet)

Tilasto kuvaa sairaaloiden tuotoksen ja kokonaispanoksen volyymimuutoksia sekä niistä laskettuja kokonaistuottavuuden muutoksia. 
Tuotoksena käytetään kahdenlaista mittaria: episodi ja DRG-hoitojakso. Sairaaloiden välisessä vertailussa tiedot sisältävät julkisen 
sektorin tuottamat somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut.

Terveyspuntarin kansantaudit/indeksi VSHP:ssä 2000-2014 KELA:n mukaan
Vakiointi: Vakioitu, indeksi koko maa = 100

Aika

2014 2012 2010 2008 2006 2000

Alue Kansantauti

Vasa 103 Diabetes 82,5 84,9 86,1 86,1 85,9 86,5

112 Psykoosit 86,2 87,2 89,9 93,3 97,3 111,5

201 Sydämen vajaatoiminta 84,9 83,7 83,0 82,3 81,1 72,7

202 Nivelreuma 86,6 84,2 81,5 79,7 79,4 80,8

203 Astma 89,5 91,9 91,9 92,2 91,3 97,1

205 Verenpainetauti 112,5 111,6 110,4 108,2 106,1 96,9

206 Sepelvaltimotauti 95,3 93,9 93,5 93,6 93,5 87,8

Kansantauti-indeksi 91,1 91,1 90,9 90,8 90,7 90,5
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LIITE 2. SATUNNAISESTI VALITTUJA POTILASKYSELYN ASIAKASKOMMENTEJA VUODELTA 2014

• Kiitos ihanalle kätilölle ja mukavalle lääkärille saamastani 
hoidosta. Onneksi käynti oli ns. turha tarkistuskäynti, mutta 
pidin erittäin tärkeänä, ettei kukaan vähätellyt tuloni syytä. 
Palaan hyvillä mielin myöhemmin synnyttämään!

• Koen, että oireeni otettiin vakavasti ja minulle tehtiin kaikki 
tärkeät tutkimukset kohtuullisen nopealla aikataululla. 

• Henkilökunta oli todella ystävällistä, ihan joka ikinen ihmi-
nen, kenen kanssa olin päivän aikana tekemisissä. Kaikki pu-
huivat minulle hyvää suomen kieltä. 

• Ambulanssi vei minut päivystykseen 30.9.14, kun olin henki-
sesti huonossa kunnossa ja mieheni oli soittanut hätäkeskuk-
selle. Odotin siellä yli tunnin ja kun pääsin lääkärin huone-
eseen, niin hän vain sanoi miehelleni, että olen rauhoittunut 
ja saamme mennä kotiin. Onko tämä tosiaan ihan inhimillistä 
ja oikeudenmukaista, että vain kahden sanan vaihdon pitkän 
odotusajan jälkeen minun pitää maksaa lähes 30 Euroa? Pidän 
laskuanne kohtuuttomana ja toivon, että voisitte jollain taval-
la oikaista sitä. 

•  Kerrankin oli lääkärillä aikaa potilaalle.!!! :) 

• Isot kiitokset, että sain erinomaista palvelua tänään päivystyk-
sessä. Ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että terveydenhuollos-
sa allerginen kohtaukseni otetaan vakavasti. Erityiset tervei-
set toivon lähetettävän (jos mahdollista) minua hoitaneelle 
Novian sairaanhoitajaharjoittelijalle, joka sai erittäin helposti 
ja siististi laitettua kanyylin käteeni. Arvostan kovin näin piik-
kikammoisena ja kanyylin laittamista pelkäävänä.

• Jag kom in akut med ambulans och har inget att klaga på. Jag 
blev mycket bra bemött och behandlad.

• Barnmorskorna/skötarna kunde fråga huruvida man har ont 
och erbjuda smärtlindring, om möjligt. ---Det är svårt som pa-
tient att veta hur mycket smärtlindring man kan få och vid 
vilken tidpunkt.

• Kaikki hoitajat olivat mukavia ja ammattitaitoisia. A oli aivan 
huippuhoitaja.

• Saadessani ensimmäistä kertaa diagnoosin, (jo epäilyvaihees-
sa) lääkäri X.X oli tyly. Vasta myöhemmin (=kuukausia) pysty-
in sulattamaan hänen sanansa. Leikkaukset on tehty TYKS:ssä.

• Jälkikontrollit ovat olleet asiallisia ja jäänyt hyvä mieli. (Eri 
lääkäri -> X.X) Pääsin myös halutessani nopeasti psyk. polille.

• Vänligt bemötande! Fick tid för frågor!

• Lapsipotilaan, varsinkin taaperoikäisen kanssa monen tunnin 
odottelu lääkärille pääseminen ei ole ”hyvää hoitoa”. Ymmär-
rän kyllä, että kiireellistä hoitoa tarvitsevat menevät edelle, 
mutta silti lapsipotilaat tulisi ottaa paremmin huomioon. 
Herää myös kysymys, että onko päivystykseen mitoitettu tar-

peeksi väkeä (lääkäreitä) kun tämä uusi yhteispäivystys alkoi. 
Jos asiakaskunta laajenee, niin toivottavasti sitä myöden myös 
hoitohenkilökunta.

• Kävin sterilisaatiossa, joten toimenpiteen onnistumisen näkee 
sitten myöhemmin ;)

• Osasto T2:n henkilökunta oli todella mukavaa ja joustavaa. 
Tämä oli ensimmäinen kertani yötä sairaalassa (niin että 
muistan), ja yllätyin kuinka hyvää hoitoa sain! Kiitos ja jatka-
kaa samaan malliin!

• Tack för vården 29.10 vid operationen. Mest positiva att hela 
personalen ville tala svenska även om kunskapen inte var så 
bra för somliga, toppen personal ni har ,även väntetid att slip-
pa hem efter operation kort, mycket smidigt, överlag positivt 
överraskad, Jämfört med Malmska sjukhuset är ni nog bättre.

• Uroterapeutiksi opiskeleva sairaanhoitaja antoi loistavaa, käy-
tännönläheisiä informaatiota. Vaimoni huomioitiin hyvin ja 
hän sai olla mukana lääkärinkierrolla. 

• Vet ju inte vad som sker i sköterskerummet :). Det är nog läka-
rens sak! Recepten på finska : (

• Efter förlossningen fick vi födelsedagskaffe kallas det. Själv 
skulle ja kalla det till morgonmål. Borde man inte ha fått en 
tårtbit till födelsedagskaffet? :/

• Hoitajien taholta hyvin erilaisia kokemuksia: erittäin hyviä 
ja osaavia hoitajia, mutta joukossa myös välinpitämättömiä, 
ehkä vielä kokemattomia esim. kivun lääkitseminen leikkauk-
sen jälkeen vaihtelevaa - osa hoitajista ei oikeasti osannut / us-
kaltanut vaikka oli selvät määräykset... Ikävä kokemus myös 
hoitajasta, joka vastasi kir. pkl puhelimeen - ei ollut kykyä 
kohdata kipujen kanssa kamppailevaa.. Alkoi viisastelemaan 
liikunnasta, vaikkei ole potilasta koskaan nähnytkään! -Usko-
matonta ylimielisyyttä! Eikä sitten hoitanut lupaamaansa asi-
aakaan.

• Missnöjd med framflyttning av operationsdag x x.x.15. ”Leik-
kauskertomus” endast på finska upplevdes negativt, lovades 
skicka på svenska senare.

• Ett vänligt och lugnt bemötande av skötarna på förlossningen. 
Där kunde jag känna mig trygg och i goda händer.

• Vänligt och lugnt bemötande av skötarna på avdelningen. Jag 
fick gott om råd och hjälp och jag kände att jag vågade fråga 
om behov fanns. 

• Lugnt och varmt mottagande och bemötande. Proffessionell 
vård. Jag kände mig trygg och i goda händer under förloss-
ningen. Stort tack!

• Har ansett mej vara tvungen att kontakta nya samjouren(ut-
anför ordinarie arbetstid) i tre fall,utan att få svar. Tyckte iden 
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med ringbud lät fint, för att konstatera att det i våra fall inte 
fungerade. Till våra svensk-språkiga ringbud har ingen ringt 
tillbaka tills dagens datum, lämnade ett finskspråkigt ringbud 
och då återkom nån efter 4 timmar. Ringde igår 11.11 kl 17:40 
och lämnade ringbud - ingen ringde, ringde på nytt 23.49 - 
inget svar trots väntande. Ringbud tror vi ju inte längre på. 
Det uppmanas ju naturligtvis att ringa 112 i nödfall, men icke 
allvarliga fall kunde kanske i större mån stödas per telefon 
och undvika besök hos jouren. I två av våra fall var vi tvungna 
att söka upp akuten för vård. Erbjud inte en tjänst som absolut 
inte fungerar! 

• Anhörig fick ingen info på över 1 ½ timme om vården, hur 
länge det tar , åtgärder osv.

• Kirurgin ammattitaito oli hyvä ja se näkyi leikkaushaavasta, 
koska se oli todella siistiä työtä. - Vanhemman hoitajan am-
mattitaito oli todella hyvä. Hoitaja otti kaikki asiat huomioon.

• Kätilö X.X:lle suurkiitos poika H:n synnytyksessä torstaiyö-
nä 30.10.2014. Ihana, ystävällinen, ammattitaitoinen kätilö, 
johon pystyin luottamaan 100 %.sti ja joka omalla ammatti-
taidollaan teki synnytyksestä positiivisen kokemuksen. Suur-
kiitos!!

• En aina ymmärtänyt taudin ja lääkityksen vieraskieliset ni-
met.

• Rosor till T3. Vården avgjordes av läkare efter att jag var på 
granskning!

• Vänligt bemötande av läkaren X och assistenten från första 
början. Beskrev orsaken till åkomman lugnt och förståeligt. 
Operationsdagen var också välorganiserad o mycket trevligt 
bemötande av alla. Speciellt vid uppvaknandet ger jag fulla 
poäng till Elina Rauhala och Mirja Vallius som skötte om mig. 
Jag vet att det är deras jobb, men ett jobb kan skötas på många 
sätt. Dessa gjorde det exemplariskt o mänskligt. Bra och kvick 
humor var det som gällde. Riktigt roligt faktiskt. Även övrig 
personal som gick omkring där var glada, frågade hur man 
mår, trevliga osv. Även min läkare X.X skall ha ett stort tack. 
Lyssnade o förklarade allting riktigt bra. Ett mycket fint bemö-
tande av alla. Jag uppskattar stort denna mänsklighet hos alla 
som skötte om mig. Lova att föra fram denna respons till dessa 
människor. Det är de alla värda!! Tack. 

• Lapselle sattui tapaturma lauantai-iltana, löi kasvonsa ja taka-
raivonsa kaatuessaan kylpyhuoneessa. Lapsen isä yritti soittaa 
5-6 kertaa reilun tunnin ajan kysyäkseen mahd. kontrolli-
käynnin tarpeellisuutta ja hoito-ohjeita - mutta puheluihin 
ei vastattu lainkaan! Toivottavasti meille ei tule enää tarvetta 
ensiapuun, mutta jos tulee niin todennäköisesti emme enää 
yritä soittaa vaan tulemme suoraan ensiapuun tai soitamme 
ambulanssin.

• Lämpimät kiitokset hyvästä hoidosta! Voimia ja siunausta vaa-
tivaan työhönne.

• Jouduin CCU:lta vielä sydänosastolle Y1B

• Nieluni olivat turvonneet marraskuun alussa ja ääneni oli 
hyvin matala vaikkakin kuultava. 4.11.2014 kello 8.32 (kest. 
8.37) soitin päivystykseen, jossa mies työntekijä vastasi. Hä-
nelle tuli asiakas ja hän sanoi soittavansa minulle pian. En 
kuullut hänestä mitään, joten kello 9.20 (kest. -> 9.31) soitin 
päivystykseen, jossa vastasi naistyöntekijä. Hän ei kuunnellut 
minua vaan keskittyi johonkin muuhun kokoajan. Puhelun 
lopuksi hän suuttui ja sanoi, että mennä vain laboratorioon. 
En ehtinyt saada kaikkiin kysymyksiini vastausta. 

• Ainahan leikkaukseen joutuu odottamaan äkillisissäkin  
tapauksissa, mutta kirurgia on varmaan liian vähän, puute 
ainakin on.

• Kaikin puolin hoitokokemus oli miellyttävä. Sen huomion tein, 
että aika julmaa laittaa gyn.potilaat samalle osastolle synnyt-
täneiden kanssa, ottaen huomioon, että gyn. oper. saatetaan 
selvitellä lapsettomuutta tai taustalla voi olla keskenmeno... 
Omakohtaisesti tällä hoitokerralla ei ollut isoa menettämisen 
tuskaa, mutta taaksepäin katsoen en olisi ehkä henkisesti itse 
kestänyt ensimmäisellä kertaa ollessani, kun iso suru lapsen 
menettämisestä. Lämmin kiitos kaikille minua hoitaneille lää-
käreille (sekä ti aamuna päivystäneelle että minut leikanneel-
le X:lle  ja F:lle) sekä erityisesti gynekologian polin hoitajalla, 
jonka nimeä en valitettavasti muista. Ps. myös ma vastaanotta-
nut terv.keskuslääkäri on kiitoksensa ansainnut.

• Myös osaston laitosapulaiset ja siistijät olivat ystävällisiä.

• Eipä lisättävää, arvosana kertonee kaiken

• Keskiarvoa laskee leikkauksen jälkeinen toiminta Heräämössä 
minua ei hoitanut oikeastaan kukaan itse seurasin tippapul-
loa ja monitorista arvoja. Ensinnäkin koin ahdistavaksi tuloni 
leikkauksesta heräämöön kun siellä oleva hoitaja X alkasi paa-
saamaan kuinka väsynyt hän ja opettanut jotain tyttöä koko 
päivän (siis salista tulevalle hoitajalle) sanoi ettei ehdi minua 
nyt huomioida kun on vieressä oleva mies vailla hoitoa ollut 
kauan aikaa. Ymmärrän että leikkaukset saattavat venyä ja sil-
lehän ei voi mitään.Tulin sairaalaan klo 10.45 ja pääsin pois 
klo 17.30 ruuatta olin ollut edellisestä illasta saakka, elikkä 
ravinnotta 18 tuntia ennekuin sain kahvia. Olen ollut useam-
massa leikkauksessa sairaalassanne ja näin ala-arvoista koh-
telua en hoitajilta ole aikaisemmin saanut. Oikeastaan kaikki 
päiväkirurgian hoitajat olivat epäystävällisiä. Leikkaustiimille 
suurkiitokset lääkäri X + tiimi teitte hyvää työtä.

• Läkaren oförberedd och 15 min försenad eftersom han stod i 
mottagningen och såg på TV till sköterskan frågade vad han 
gjorde.

• Över 4 timmar för att få komma till läkare är lång tid. Inn-
an jag fått svar på prov och allt var klart hade det gått 5, 45 
timmar. Skötaren tog crp kl.12.00. Kl.15.15 sa läkaren att vi 
borde kolla crp. Han hade tydligen inte läst uppgifterna sköta-
ren dokumenterat. Nonchalans? Läkaren kunde ingen svenska 
och även om jag accepterade att gå till en finsk läkare för att 
få någonslags hjälp, upplevde jag att han inte förstod och jag 
kunde inte förklara tillräckligt bra, trots allt. Skötarna var un-
derbara, duktiga, vänliga och gjorde allt på bästa sätt. Övrig 
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upplevelse av besöket deprimerande.

• Olin äitinä päivystyksessä tyttäreni kanssa auto-onnettomuu-
den jälkeen. Olin omaisena samassa paikassa myös 2 kk sitten. 
Nyt positiivista oli, että hoitaja kävi odotuskäytävällä välillä 
katsomassa miten potilaat jaksoivat odottaa!! Tyttäreni oli on-
nettomuudesta hyvin järkyttynyt psyykkisesti ja tämä otettiin 
hyvin huomioon! Hän pääsi heti psyk.sairaanhoitaja kanssa 
juttelemaan,tämä auttoi paljon! Fyysisiä vammoja ei tullut on-
neksi mutta henkinen kolaus oli pahempi!Ja tämä huomioiti-
in hienosti pkl:lla! Siitä suuret kiitokset hoitajille jotka olivat 
vuorossa 16-17.12 välisenä yönä ja vartijalle myös!! KIITOS ja 
rauhallista joulunaikaa teille!

• Det vänliga och professionella bemötandet gjorde sjukhusupp-
levelsen till något positivt, fastän det normalt inte är något 
positivt att behöva opereras!

• Läkare o. skötare bemötte oss väl o. förklarade tydlig o klart 
situationen steg för steg.

• Kuuden tunnin odotus päiv.pol 3.6. Lääkäreiltä epäasiallista 
puhetta (joko paranet tai et parane!!)

• Erityiskiitos X.X:lle. Hän kohtelee potilastaan empaattisesti. 
Kiitos sydänasemalle, leikkausosastolle, vuodeosasto A3:lle

• Potilasta ei hoideta oireiden mukaan!!!! Eikä huomioida poti-
lasta ”kokonaisuutena”.

• Koittakaa nyt hiukan alkaa ajattelemaan miten Vaasan  
ulkopuolisten potilaiden hoito voisi nopeutua. Täällä maalla 
liikkuu niin paljon kauhujuttuja teidän päivystyksestä, ikävä 
kyllä, ne tulee todeksi todettua kun itse joutuu koneistonne 
rattaisiin. Ottakaa huomioon, että potilas on jo käynyt omas-
sa tk:n päivystyksessä, lääkärireissu on voinut alkaa jo useita 
tunteja aiemmin. 

• Synnyttäneiden vuodeosastolla tulisi olla perhehuoneita 
joihin ainakin esikoisen saaneet äiti ja isä yhdessä voivat ma-
joittua. Esikoisen kohdalla kaikki on uutta ja äiti jätetään yk-
sin vieraan äidin kanssa samaan huoneeseen opettelemaan 
vauvan hoitoa. Myös wc ja suihku tulisi olla jokaisessa huo-
neessa mikä helpottaisi äitiä erittäin paljon. Kokonaisuuteni 
koin vuodeosastolla ajan todella ahdistavaksi edellä mainituis-
ta syistä, tuoreena äitinä koin että minut jätettiin ihan yksin. 
Kun osastolle otetaan harjoittelijoita tulisi heidän osata suo-
men kieltä, nyt harjoittelija ei osannut kommunikoida kans-
samme juuri ollenkaan, ainakaan hän ei ymmärtänyt mitään 
mitä kysyimme. 

• Sängarna samt madrasserna borde bytas ut, t.ex. med elek-
triska sängar kunde en sectiomamma lättare själv ändra ställ-
ning samt komma upp ur sängen. Fler bekväma stolar/fåtöljer 
som är amningsvänliga borde inköpas, ifall man vill sitta och 
amma. 

• Potilaan aikana tulisi hoitajien puhua keskenään potilaan äi-
dinkieltä (päivystyksessä)

• Nyopererade vill ha lugn och ro! Eget rum! Passar inte i ett 
rum med 4-5 andra som inte har ro dag eller natt.

• Skyltningarna kunde vara större, när man kommer på mor-

gonen och det är mörkt, så är det inte så lätt att hitta rätt hus

• Mera information om grå starr hos barn och mera kunskap 
om vem föräldrar kan kontakta när de fått beskedet. Bättre 
social kompetens för att möta föräldrar i chock.

• I företagsvärlden har man en exitintervju. Det skulle vara 
bra att ha en diskussion med patienten förrän patienten blir 
hemskickad, vad har blivit gjort, prognoser, vad ska patienten 
göra, ge en känsla av omtänksamhet.

• Ändra inte på vården för oss åldringar.

• Ens na goda kex skulle ha varit kul. O int bara någon tråkig 
degestivekex.

• Svenskspråkiga patienter skulle få skriftliga uppg. på sitt mo-
dersmål.

• En ollut täysin tyytyväinen lääkärin käytökseen.

• Erbjud inte en tjänst som absolut inte fungerar!

• Väntrummet vid nya akuten; stolarna i väntrummet obekvä-
ma

• Kotiin lähtiessäni oli hieman vaikeuksia saada vaatteita päälle 
koska, päällimmäinen side oli todella paksu.

• Luottamuspula lääkäriin on hoidettava tarjoamalla toista 
lääkäriä tai toista sairaalaa. Luottamuspulaan on suhtaudut-
tava vakavasti. 

• Lyssna på den blivande modern, läs mödrakortet och ta till er 
den info som står där.                                  

• Kommunikationen kunde varit bättre om läkaren förstått 
svenska. Även om jag talar finska själv var jag otrygg med att 
allt kanske inte gick fram så skötaren tolkade genom att jag 
ville säkerställa mig att läkaren förstod. Ge bättre anvisningar 
om sårskötsel så man kan undvika infektioner. 

• Tietojärjestelmä kuntoon, niin että hänet olisi siirretty seuraa-
valle vapaalle suomenkieliselle lääkärille. EIKÄ UUSI POTILAS. 
Koulutusta lääkäreille koneenkäytössä, ettei tiedot katoa, vaik-
ka joutuu em tapaisesti potilasta siirtämään toiselle lääkärille.

• Vastaan ottavan henkilökunnan osaavuus/tarkkanäköisyys 
aivoinfarktiepäilyssä ja hoidon nopeutus kyseisessä tilantees-
sa. Tällä kertaa onneksi kaikki kääntyi parhaaseen päin, mut-
ta mitä jos ei olisi käynytkään hyvin?????

• Fortsätt med jobba med sammarbetet mellan oss patienter och 
läkare och var personal!

• En del av sköterskorna borde vidareutveckla sina kunskaper 
i urologisk behandling. Det borde inte få vara så att den be-
handlande sköterskan känner sig tvungen att gå och hämta 
en annan sköterska för att kunna genomföra behandlingen.

• Tarpeeksi resursseja puhelinneuvontaan - jos asiakkaita keho-
tetaan ensin soittamaan, olisi palvelun toimittava...toki ym-
märrämme, että on kiirettä, mutta palvelu, joka ei toimi on 
hyödytön eikä sitä tulisi tarjota lainkaan.
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• Pyjamien sopivuus paremmaksi.

• Parantakaa asiakaspalvelua. Ymmärrän kiireen, mutta ei näin 
voi palvella asiakkaita. Pyysin jälkimmäiseltä työntekijältä ni-
meä (palautteen antamisen takia), jota hän ei suostunut kerto-
maan. Mielestäni minun kuuluisi tietää kelle puhun.

• Enämpi kontaktia hoitajiin lisää ei olisi pahitteeksi.

• Olkaa ihmisiä ihmisille! Ja huomioikaa ne pienetkin potilaat! 
Kohta teillä ei ole pieniä potilaita ollenkaan!!! Ja muistakaa 
antaa aikaa ja olla vasta heränneen lapsen rauhassa omalla 
paikalla ja herätä omassa rauhassa ja syödä sämpylän ja jät-
skin rauhassa! Pieni asia teille, iso asia sille pienelle sairaalle 
lapselle.

• Potilas voisi ostaa itselleen sairaalassaolon aikana palveluita 
esim. ulkopuolisilta yrittäjiltä: hierontaa, parturi/kosmeto-
logi, tms. hoitoja. Yhteiset jumppahetket osaksi päivärytmiä 
osastolla!

• God Jul o. stort tack önsk. L:s anhöriga.

• Ei makuuteta infektiopotilasta päiv. os.

• Täytyisi tutustua tai tutkia potilasta sen verran, että tietää mi-
stä on kyse, jos potilas ei osaa itse asiaa selventää. Tätä varten-
han on asiantuntijoita ja ammattilaisia. Potilaan ei varmasti 
tarvitse itse osata hoitaa itseään.

• Lääkäri käyttää valtaansa väärin, määrää ja poistaa lääkkeitä 
potilaalle juttelematta asiasta ensin potilaan kanssa.  

• Opetelkaa viestittämään paremmin, ettei asiakkaan tarvi tur-
haa juosta tapaamiseen jota ei olekaan. -Hoitajat sais kuun-
nella paremmin mitä potilas sanoo. Eikä puhua ristiin esim. 
toinen sanoo toista toinen toista. Luota ny siinä sit hoitajiinkin.

• Pidän hyvänä, että tieto tulevista hoidoista tulee potilaalle 
etukäteen, kuten nyt sainkin.

• Allting har varit bra, inga utvecklingsförslag 

Henkilökunta oli todella 
ystävällistä, ihan joka ikinen 
ihminen, kenen kanssa olin 
päivän aikana tekemisissä.
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