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Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on julkisten erikoissai-
raanhoidon palveluiden palveluorganisaatio, jonka omistaa 13 
kaupunkia ja kuntaa Pohjanmaan maakunnassa. Jäsenkuntien 
asukasmäärä on 168 848 henkeä, ja lisäksi kuntayhtymä palve-
lee tietyillä erikoisaloilla naapuripiirien yli 200 000:ta asukasta.
 Toimintavuosi 2014 toteutui vakiintuneiden olosuhtei-
den vallitessa samalla kun suuria strategisia muutoksia 
suunniteltiin ja toteutettiin. Kuntien terveydenhuollon jär-
jestämissuunnitelma päivitettiin yhdessä kuntien kanssa 
ja hyväksyttiin piirin valtuustossa 9.6.2014. Suunnitel-
massa kuvataan lähinnä nykyisiä rakenteita ja yhteistyö-
muotoja uutta rakenteellista toimintamallia odotelles-
sa. Hallituksen lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä annettiin eduskunnalle joulukuussa 
2014. Päätös lain hyväksymisestä tehtäneen viimeistään 
maaliskuun 2015 alussa. Lakiesityksen mukaan kunnilta 
otettaisiin kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät 
ja vastuu niistä annettaisiin uusille kuntayhtymille, jotka 
hoitaisivat toiminnan integroidusti. Nykyiset, hoidosta vas-
taavat organisaatiot lakkautettaisiin, sairaanhoitopiirit mu-
kaan lukien. 
 Kansallisten rakenteiden muuttuminen merkitsi sitä, että 
tulevan toiminnan suunnitteleminen sai toisenlaisen luonteen.  
Sairaanhoitopiirin strategiasuunnitelman päivittäminen pysäy-
tettiin ja virkamiesryhmä, jossa oli jäseniä piirin kaikista kun-
nista, aloitti selvitys- ja valmistelutyön koko alueen tuotannosta 
vastaavasta kuntayhtymästä. Työtä ryhtyy vuonna 2015 hoita-
maan poliittisesti nimitetty ryhmä. Osana tätä työtä käynnistet-
tiin keskussairaalassa VKS 2025 -hanke, jossa tarkoituksena on 
laatia erikoissairaanhoidon konsepti- ja toimintasuunnitelma 
sekä investointisuunnitelma uutta kuntayhtymää varten.
 Keskustelu sydänkirurgian tulevaisuudesta, osana rakenne-
muutosta omistajakuntien säästövaatimusten tyydyttämiseksi, 
leimasi poliittista keskustelua vuoden aikana. Sydänkirurginen 
toiminta oli keskeytettynä kesäkuun puolestavälistä vuoden lop-
puun saakka. Valtuusto päätti myöntää varat toimintaan vuosik-
si 2015 ja 2016. Muu osa säästöohjelmasta toteutettiin, myös 40 
vuodepaikan suunniteltu vähentäminen, sillä oli ajateltu, että 
kunnat selviävät perusterveydenhuollon piiriin kuuluvien po-
tilaiden hoidosta. Syksyn aikana osoittautui, että hoitoketju ei 
toimi ja keskussairaala ylikuormittui suuresti.
 Keskussairaalan uusi siipi, Y-rakennus, valmistui vuoden 
2014 alussa. Rakennuksessa on tilat perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon päivystykselle, tarkkailuosastolle ja päi-
väkirurgialle. Erikoissairaanhoidon yksiköt muuttivat uusiin 
tiloihin helmi-huhtikuussa 2014. Kuntien yhteispäivystys aloitti 
toimintansa uusissa tiloissa lokakuussa 2014.
 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hajautettu 

lääkärikoulutus jatkui sovitusti. Opetuksen määrää kasvatetaan 
tulevina vuosina ja kliinistä yhteistyötä syvennetään.

Vaasan sairaanhoitopiiri saavutti tavoitteensa toiminnallisesti 
ja määrällisesti.  Lähetteiden määrä kasvoi 4,2 % (47 598:sta 49 
603:een). Perusterveydenhuollon lähetteiden määrä kasvoi 2,8 % 
ja yksityissektorin 6,7 %. Avohoitokäyntien määrä kasvoi 0,3 % 
(215 932:stä 216 518:ään). Drg-pakettien määrä väheni 22 998:sta 
22 669:ään eli 1,4 %. Siirtovalmiiden potilaiden hoitopäivien 
määrä väheni 3 191:stä 2 894:een, mutta oli kuitenkin 207 % 
budjetoidusta aiheuttaen vakavat seuraukset muulle vuodeosas-
tohoidolle.
 Toimintatuotot olivat 233,7 M€ ja ylittivät talousarvion 3,0 
M€ eli 1,3 %. Toimintakulut olivat 218,2 M€ ja alittivat talous-
arvion 1,4 %. Jäsenkunnilta laskutettiin 202,5 M€, mikä ylitti 
talousarvion 1,1 %. Toimintaylijäämä oli 7,0 M€. 
 Kiitän sairaanhoitopiirin henkilöstöä ja kaikkia, jotka ovat 
osallistuneet kuntayhtymän toimintaan piirin asukkaiden hy-
väksi.

Göran Honga
Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja

Piirin johtajan katsaus
VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Muutos%

2013 2014

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 226 585 233 743 3,2

Toimintakulut -216 930 -218 170 0,6

Toimintakate 9 656 15 573 61,3

Korkotuotot 2 2 0,0

Muut rahoitustuotot 83 96 15,7

Korkokulut -427 -414 -3,0

Muut rahoituskulut -1 136 -691 -39,2

Vuosikate 8 177 14 565 78,1

Poistot käyttöomaisuudesta -6 350 -7 537 18,7

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 826 7 028

TOIMINTALUKUJA  (oma toiminta)

Avohoito:

Avohoitokäynnit; somaattinen sair.h. 259 087 268 520 3,6

Avohoitokäynnit; psykiatrian sair.h. 39 402 45 733 16,1

Vuodeosastohoito:

Hoitojaksot; somaattinen sair.h. 20 429 19 981 -2,2

Hoitojaksot; psykiatrian sair.h. 1 129 969 -14,2

Hoitojakson keskim. pituus; som.sair.h. 3,6 3,3 -8,3

Hoitojakson keskim. pituus; psyk.sair.h. 34,3 34,9 1,7

Nettohoitopäivät; somaattinen sair.h. 72 530 65 490 -9,7

Nettohoitopäivät; psykiatrian sair.h. 38 760 33 778 -12,9

Sairaanhoidolliset palvelut:

Laboratoriotutkimukset 1 372 469 1 375 902 0,3

Radiologiset tutkimukset 57 280 65 991 15,2

Patologia:

 - histologiset tutkimukset 9 399 10 633 13,1

 - sytologiset tutkimukset 2 731 2 609 -4,5

Toimenpiteet:

Leikkaustoimenpiteet 10 938 10 753 -1,7

Sädehoitotoimenpiteet 17 805 18 242 2,5

Keinomunuaishoito: hoitokerrat 5 641 5 942 5,3

Synnytykset 1 378 1 445 4,9

2013 – 2014Toimintaluvut
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MITTARI TAVOITETASO SEURANNAN TIHEYS/
TASO SITOVUUSTASO TULOS

Potilastyytyväisyys >3,5 (asteikko 1-5) 1/vuosi valtuusto 4,4 – 

Kunta-asiakastyytyväisyys > 3 (asteikko 1-5) 1/vuosi valtuusto 3,4

Hoitotakuun toteutuminen kansallisten määräysten mu-
kaisesti 1/vuosi hallitus Toteutui valtaosin

Asiakasraati tuottaa julkilau-
sumia vähintään neljä 1/vuosi hallitus 4 julkilausumaa

Lean-menetelmän käyttö vähintään kaksi prosessia/klinik-
karyhmä 1/vuosi shp:n johtoryhmä 7 prosessia lean-menetelmällä

Potilasturvallisuuskulttuuri-
mittaus 

tulokset paranivat edellisestä 
mittauksesta 

joka 3. vuosi (2014 alussa 
seuraava) shp:n johtoryhmä Tulokset paranivat edellisestä 

mittauksesta

Asiakasnäkökulma
Hyvän hoidon ensisijaisena lähtökohtana on potilaskeskeisyys. 
Potilaiden ja läheisten kokemus hyvästä hoidosta ja kohtelusta 
on toiminut suunnannäyttäjänä toiminnan kehittämiselle. Poti-
las-/asiakaspalautteen antaminen on mahdollista uudistetun pa-
lautejärjestelmän avulla. Potilaiden ja läheisten antamaa palau-
tetta arvostetaan ja annettuja palautteita seurataan jatkuvasti. 
Uusi palautejärjestelmä otettiin käyttöön lokakuun alussa.
 Hoitotakuu toteutui hyvin lähetteiden katsomisen (21 vrk 
raja) ja hoitoonpääsyn (180 vrk raja) osalta, viimeksi mainitussa 
olimme ajoittain jopa sairaanhoitopiirien kärkisijalla. Hoidon-
tarpeen arviointi (90 vrk raja) heikkeni ortopedian osalta niin, 
että 31.8. oli yli 3 kk odottaneita kaikkiaan 474 potilasta (20,9 
%), joista 331 (70 %) oli ortopedisia. Tätä jonoa purettiin loppu-
vuodesta erityistoimenpitein.
 Vapaaehtoisten vaaratapahtumailmoitusten määrää on 
saatu vuodessa nousemaan lähes 15 % vuodesta, joka on hyvä 
merkki riskitietoisuuden noususta. Olemassa olevien, potilastur-
vallisuutta edistävien toimintatapojen ja työkalujen käyttöä on 
kannustettu otettavan osaksi potilaan hoitoprosessia varmista-
maan potilasturvallisuutta. Vaaratapahtumia on tutkittu proses-
sinäkökulmasta ja prosesseja on pyritty ohjaamaan suositusten 
avulla toteuttamaan potilasturvallisempaa hoitoa. Asiakasraati 
on osallistunut aktiivisesti toiminnan kehittämiseen mm. suun-
nittelemalla Palvelupistettä ja pääaulan muutoksia potilaskes- 
 

 
keisemmäksi, osallistunut Sairaalapäivään sekä antanut run-
saasti erilaisia ajatuksia toiminnan kehittämiselle. Asiakasraati 
on tarjonnut apuaan yksiköiden prosessien kehittämiseen. Asia-
kasraadin julkilausumat on julkaistu sairaalan www-sivuilla ja 
toimitettu tiedoksi johtoryhmälle.
 Lokakuussa 2014 avattiin Palvelupiste, jossa potilaat ja lähei-
set saavat neuvontaa ja ohjausta terveydenhuollon ammattilai-
silta, potilasyhdistysten edustajilta sekä potilasasiamiehiltä.
 Prosessien kehittämisessä on käytetty lean-menetelmää, jos-
sa tärkeimpänä elementtinä on lisätä potilaalle arvoa tuottavaa 
toimintaa.
 Toimintakykyä ylläpitävään osaamiseen kiinnitettiin huo-
miota erilaisen koulutusten ja hankkeiden kautta. 
 Yhteistyö piirin terveyskeskusten kanssa jatkui palveluket-
jujen tuottamisessa ja niiden vaikuttavuuden parantamiseksi. 
Vuoden aikana tuotettiin 5 palveluketjua. Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelman uutta yleistä päivityskierrosta ei toi-
mintavuoden aikana käynnistetty, vaan painopiste kohdistui 
toimintoihin, joita voitiin kehittää tulevasta sote-ratkaisusta 
riippumatta, tehokkaiden ja potilaskeskeisten toimintojen ai-
kaansaamiseksi.
 Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön 
tiivistämistä jatkettiin, mutta rajoittavana tekijänä oli epätietoi-
suus tulevasta sote-ratkaisusta.

Toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet 2014
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MITTARI TAVOITETASO SEURANNAN 
TIHEYS/TASO SITOVUUSTASO TULOS

Työhyvinvointi
Työterveyslaitoksen työhyvinvointitutki-
muksessa yli osallistuvien sairaaloiden 
keskiarvon.

joka 2. vuosi hallitus Toteutui

Täydennyskoulutus-
päivät henkilöstöstrategian mukaisesti 1/vuosi henkilöstöjaosto Kolutuspäivät/työntekijä 3,0

Hoitoisuus/hoitaja yksiköt ovat optimialueella vähintään 70 
%/kk 1/vuosi henkilöstöjaosto Vuodeosastoista 4 yksikössä toteutui,  6 yksikössä 

ei toteutunut

Kehityskeskustelut henkilöstöstrategian mukaisesti 1/vuosi henkilöstöjaosto 70 % henkilöstöstä osallistui (+ 9 %). 

Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma   
Ydintehtävä–projekti valmistui ja sen tulokset esiteltiin ja rapor-
toitiin esimiehille. Tuloksiin perustuva kehittäminen annettiin 
klinikkaryhmien vastuulle. Samalla käynnistettiin osastonsihtee-
ritoiminnan kehittäminen ja sen uudelleen järjestäminen.
 Resurssienhallintaan pyrittiin löytämään parempia keinoja 
resurssiyksikön toiminnan käynnistyttyä. 
 Henkilökunta osallistettiin laajasti toiminnan kehittämiseen 
tyky-päivien tehtävän kautta. Henkilöstö esitti kehittämisideoita 
talouden, työhyvinvoinnin, potilaiden hoitokokemuksen ja pro-
sessien potilaskeskeisyyden näkökulmista.
 Henkilökunnan suomen/ruotsin kielikoulutusta jatkettiin, 
jotta pystytään varmistamaan potilaille hoito omalla äidinkielellä.
 Henkilöstö osallistui työtehtävien edellyttämään täydennys-
koulutukseen. Potilaskeskeisten prosessien edistämiseen liittyvät 
koulutukset on valittu organisaatiossa painopistealueeksi. 
 Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti toiminnan kehittämi-
seen osana jokapäiväistä työtään.
 Esimiesten koulutusta ja heidän työnsä kehittämistä jatket-
tiin hyödyntäen johtamiskyselyssä esille nostettuja alueita.
 Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointiin ja 
pysyvyyteen panostettiin.

Prosessit ja rakenteet    
Lean-menetelmän mukaista prosessien kehittämistä on tehty:

• 2 organisaatiotason prosessia (siirtoviivepotilaat ja  
 lääkelogistiikka),
• 3 operatiivista prosessia (preoperatiivinen yksikkö, CCU  
 ja elektiivinen leikkauspotilas), 
• 2 medisiinistä prosessia (keuhkopoliklinikka ja E4). 

Muutamassa prosessissa on pystytty näyttämään toiminnan te-
hostuminen, mutta osassa prosesseja on ollut haasteellista saada 
mittaustietoa toiminnan tehostumisesta. 
 Lisäksi organisaatiossa on tehty pienempiä kehittämistoimen-
piteitä työympäristön sujuvoittamiseksi: edellä luetellut medisii-
nisen ja operatiivisen puolen yksiköt sekä päivystysosasto, A3, 
sydänosasto sekä kirurgian poliklinikan ja leikkaustiimin koulu-
tuspäivä. 
 Seurantataulujen käyttö osassa yksiköissä, ei kattavaa.
 Vaasan keskussairaala 2025 -hankeen osalta on edetty suunni-
telmallisesti ja konseptisuunnitelmaa on tehty, pidetty työpajoja 
ja valmisteltu toiminnallisen suunnittelun käynnistymistä.
 Alueen perusterveydenhuollon päivystys siirtyi Vaasan pää-

terveysasemalta 1.10.2014 Vaasan keskussairaalan Y-rakennuk-
seen erikoissairaanhoidon päivystyksen yhteyteen. Tällöin toi-
minta muuttui päivystysasetuksen vaatimusten ja määritelmän 
mukaiseksi yhteispäivystykseksi. 
 Psykiatrian strategian toimeenpano jatkui erikseen hyväksyt-
tyjen suunnitelmien mukaisesti.
 Sairaalassa on yhtenäistetty laatu-, turvallisuus- ja potilastur-
vallisuustyötä, sekä toimintojen, arviointien että tietojärjestelmi-
en puitteissa.  Ulkoisessa auditoinnissa arvioitiin mobiililaitteiden 
laitetoimitusprosessi ja päivystyslapsen prosessi. Sisäisesti auditoi-
tiin lääkehoidon kirjaamisen linjausten toteutuminen ja vakavien 
vaaratapahtumien selvityksistä nousseiden suositusten toteutu-
minen.
 Turvallisuuskulttuurikysely suoritettiin kolmannen kerran 
keväällä ja tulokset olivat paremmat kuin edellisellä kerralla. 
Etenkin turvallisuusmotivaatio ja vastuuntunne saivat hyvät ar-
vosanat tutkimuksessa. Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuden 
ennakoiva kehittäminen oli parantunut edellisestä kerrasta vuo-
desta 2011. Muutosjohtaminen koettiin heikompana osa-alueena, 
mutta sekin oli parantunut viime kerrasta.   Hallinnan tunne sai 
heikomman arvion kuin edellisellä kerralla. Tutkimuksen mu-
kaan koko organisaatio on hyvin turvallisuusmotivoitunutta ja 
vastuuntuntoista ja tämän arvioidaan antavan hyvät edellytykset 
turvallisuudelle. Lisäksi tuloksissa tuli ilmi korkea henkilökoh-
tainen turvallisuusmotivaatio ja vastuuntuntoisuus, jotka luovat 
sellaista joustavuutta, että työtehtävistä suoriudutaan myös puut-
teellisissa olosuhteissa. Työn stressaavuus ja jatkuva kiire nousi 
esiin vastauksissa.
 Piirin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman suunnitel-
lun päivittämisen sijaan keskityttiin epäselvässä sote-uudistuksen 
tilanteessa kehittämään yksittäisiä palveluketjuja siltä osin, kuin 
se katsottiin mahdolliseksi ilman tietoa tulevasta organisaatio-
mallista. 
 Sairaanhoitajien vastaanotoilla terveyden edistäminen ja sii-
hen liittyvien asioiden puheeksi ottaminen huomioitiin heidän 
toimenkuvaan kuuluvaksi.
 Kotiutushoitajatoimintaa varten on luotu verkosto koko sai-
raanhoitopiirin alueelle.
 Potilastietojärjestelmien yhteen sovittamisessa oli tarkoitus 
katsoa Kanta-rekisterin sopivuutta tuotantokäyttöön. Rekisterin 
käyttöönotto siirtyi kuitenkin seuraavaan vuoteen.
 Vaikuttavuutta seurattiin THL:n mittareilla keskeisten sai-
rausryhmien osalta. Osallistuimme myös FCG:n Utilis Sanitas-pro-
jektiin, jossa luodaan uusia kansallisia terveyshyödyn mittareita.
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MITTARI TAVOITETASO SEURANNAN TIHEYS/
TASO SITOVUUSTASO TULOS

Hoitoonpääsy kiireettö-
mässä ja kiireellisessä 
hoidossa sekä hoidon 
tarpeen arviointi

kansallisten määräysten mukaisesti x 3/vuosi valtuusto
Pääsääntöisesti toteutui. Kiireettö-
män hoidon osalta arviointiin pää-
syssä oli ortopediassa ongelmia.

Seurantataulut jokaisessa yksikössä ajankohtaiset 
mittaritiedot x 1/vuosi jory Seurantataulut ovat osassa yksiköi-

tä käytössä.

Sisäiset ja ulkoiset audi-
toinnit

Ylläpitoauditointi ja sisäiset audi-
toinnit järjestetty x 1/ vuosi hallitus Ylläpitoauditointi ja sisäiset audi-

toinnit on järjestetty.

MITTARI TAVOITETASO SEURANNAN TIHEYS/
TASO SITOVUUSTASO TULOS

Palkkamenot ≤ talousarvion palkat x 4 /vuosi valtuusto 98,6 % budjetoidusta

Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos x 4 /vuosi valtuusto + 7,03 M€

valtuusto + 7,03 M€

Talousnäkökulma
Oman toiminnan tuotot ylsivät budjetoidulle tasolle, 99,3 % tuo-
toista toteutui, kun taas säästötoimet vaikuttivat siihen, että kus-
tannukset omasta tuotannosta kyettiin pitämään 96,1 % budje-
toiduista. Kustannukset olivat siten samalla tasolla kuin vuonna 
2013. Vuoden aikana päätettiin kahdesta talousarviomuutoksesta, 
jotka molemmat olivat suurempia kuin lopulliset kustannukset, 
minkä vuoksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmalla 
tasolla kuin oli budjetoitu. Talous on tasapainossa.
 Prosesseja on tehostettu monissa yksiköissä.

 Kansainväliset benchmarkingluvut tuottavuudesta 2014 ovat 
saatavilla vasta syksyllä, vuoden 2013 luvut eivät osoittaneet tuot-
tavuuden lisääntymistä.
 Erot suunniteltujen investointien ja poistojen välillä arvioi-
daan olevan viiden seuraavan vuoden aikana keskimäärin 57,7 %, 
ts. vähemmän kuin puolet investoinneista hoidetaan omalla ra-
hoituksella.  Muilta osin ne kuormittavat kuntayhtymän taloutta 
lainoin tai jäsenkuntia lisääntynein osuuksin peruspääomassa.

Yhteistyö ja kehittäminen
Vaasan keskussairaalan pitemmän tähtäyksen kehittämistyö ja 
tulevaisuuden suunnitelmat koottiin VKS 2025 -ohjelmaksi, joka 
käynnistettiin toimintavuoden aikana osallistaen asiakkaat, hen-
kilöstön sekä päättäjät.
 Vaasan keskussairaalan tulevaisuusohjelma otettiin osaksi 
VKS 2025 -suunnitelmaa ja tulevaisuusohjelman osa-alueita to-
teutettiin suunnitelmien mukaisesti. Sairaalan oma strategiatyö 
keskeytettiin, kun sote-järjestelmän suunnittelu toimintavuoden 
aikana eteni kansallisesti sellaiseen vaiheeseen, jossa sairaalan 
oman sisäisen strategiatyön jatkamiselle ei enää ollut perusteita.
 Luotiin edellytyksiä lisätä hajautettua lääkärien peruskoulu-
tusta. 
 Pyrittiin luomaan mahdollisuuksia tutkimustyön tekemi-
selle, jotta pysymme siinä suhteessa edelleenkin Suomen ak-
tiivisimpien keskussairaaloiden joukossa, mm. osallistumalla  

 
alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijakoulutuksen 
suunnitteluun sekä pyrkimällä lisäämään tutkijoiden välistä yh-
teistyötä ERVA-alueella. 
 ERVA–miljoonapiirin strategian ja järjestämissopimuksen toi-
mintalinjauksia vietiin käytäntöön, mutta epäselvyys tulevasta 
sote-rakenteesta rajoitti etenemismahdollisuuksia.
 Yhteistyö Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirien kanssa jatkui.
 Vaasan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireillä, on Pietar-
saaren seudulla kliinistä yhteistyötä tietyillä erikoisaloilla sekä 
päivystysjärjestelyitä. Yhteistyömuotojen kehittämisestä käytiin 
neuvotteluja.
 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa kartoitettiin pie-
nillä erikoisaloilla säännöllisesti yhteistyömahdollisuuksia ja tar-
peita, jotta voidaan varmistaa alueen väestölle paras mahdollinen 
hoito.

Asiakasnäkökulma
Potilaalla on oikeus hyvään kohteluun ja siksi sairaalassamme 
on nollatoleranssi huonoon kohteluun. Potilasasiamiehet kiersi-
vät yksiköiden osastotunneilla keskustelemassa aiheesta. Jokai-
nen tietoon tullut potilaan kokema huonon kohtelun kokemus 
saatettiin esimiesten tietoon ja käsiteltiin heidän toimestaan 
yksikössä. Jatkuvan palautteen systemaattista keräämistä varten 
otettiin käyttöön sähköinen palautejärjestelmä, josta tiedotettiin 
aktiivisesti. Rinnakkain sähköisen palautteen kanssa toimivat lo-
makepohjaiset palautteet. Potilaiden laajempaan osallistamiseen 
kiinnitettiin huomioita erilaisessa kehittämistyössä. Yksiköiden 
yksittäisten prosessien kehittämiseen otettiin mukaan potilaita. 
Lisäksi asiakasraadin osallistumista prosessien kehittämiseen 
suositeltiin yksiköihin.
 Hoitotyössä Hyvän hoidon kriteerit implementoitiin yksiköis-
sä. Hyvän hoidon kriteerit kytkettiin moniin hoitotyön osa-aluei-
siin esimerkiksi hoitoisuuden arviointiin ja kirjaamiseen. Hoito-
työn yhteenvedosta laadittiin ohjeistus, joka implementoidaan 
osastoille. Kirjaamiseen ja terveyden edistämiseen liittyen tehtiin 
koulujen kanssa yhteistyötä opinnäytetöiden muodossa. 
 Potilasturvallisuutta varmentavien menettelytapojen käyttöä 
arvioitiin yksiköissä potilasturvallisuusprevalenssin ja aloitettu-
jen turvallisuuskävelyiden avulla. Tarkastelussa saadut huomiot 
eivät vaatineet erityisiä korjaavia toimenpiteitä. Palvelupiste 
aloitti toimintansa loppuvuodesta. Yhteydenotoista tehtiin seu-
rantatilastoa ja aloitettiin teemaviikkojen suunnittelutyö.

Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma
Marraskuussa 2013 aloitettu ydintehtäväprojekti valmistui ja sen 
tulokset esiteltiin ja raportoitiin esimiehille. Tuloksiin perustu-
va kehittäminen annettiin klinikkaryhmien vastuulle. Samalla 
käynnistettiin osastonsihteeritoiminnan kehittäminen ja sen 
uudelleen järjestäminen. Resurssiyksikön toiminta käynnistyi, 
tällöin operatiivisen ja medisiinisen klinikkaryhmän varahenki-
löstö yhdistettiin. Yksikön uusia toimintamalleja ja -periaatteita 
kuvattiin. Resurssiyksikön toimintaa päätettiin laajentaa. Vuo-
den lopussa aloitettiin autonominen listasuunnittelupilotti nel-
jässä yksikössä.
 Henkilöstön koulutusten painopisteet vuonna 2014 olivat 
potilaan toimintakykyä ylläpitävässä työotteessa sekä uusien tilo-
jen ja toimintamallien käyttöön ottoon liittyvissä koulutuksissa. 
Nämä painopisteet toteutuivat suunnitellusti. Näyttöön perustu-- 
 

 
van hoitotyön mallinnus aloitettiin ja suurinta osaa osastonhoi-
tajia haastateltiin alkukartoitusta varten. Mallintaminen jatkuu 
edelleen. Eettisesti kestävä hoitava kulttuuri -mallin jalkautta-
minen aloitettiin kaikissa hoitoprosesseissa. Keskussairaalan 
ja oppilaitosten väliset yhteistyöryhmät jatkoivat säännöllisiä 
tapaamisiaan käytäntöön kytketyistä ajankohtaisista asioista. 
Klinikkaopettajatoiminta jatkui ja sen kehittämistä arvioitiin. 
Yliopistoyhteistyö käynnistyi ja samalla järjestettiin ensimmäi-
nen yhteinen hoito-meeting. Työryhmien toiminnan arviointia ei 
vuoden aikana ehditty aloittamaan.
 Kehittämistyö tulee nähdä osana jokaisen työtehtäviä. Tämä 
näkökulma nostettiin usein esiin esimieskokousten yhteydessä. 
Moniammatillista tiimityötä kehitettiin hyödyntämällä sisäis-
tä CRM-koulutusmallia yksiköiden osastotunneilla. Osastofar-
masiaa hyödynnettiin laajemmin henkilöstön lääkehoidon osaa-
misen varmistamisessa. Opiskelijaohjaajien ohjaamisosaamisen 
tason nostamiseksi suunniteltiin koulutus.

Prosessit ja rakenteet
Laatujärjestelmän (SHQS) ylläpidossa otettiin käyttöön vuoden 
alussa uusi sähköinen kriteeristö. Potilasturvallisuusvastaavat 
aloittivat säännölliset arviointikeskustelut ylihoitajien kanssa 
klinikkaryhmien Laatu- ja potilasturvallisuusraporteissa esiin 
nostetuista kehittämiskohteista. Potilasturvallisuutta varmen-
nettiin ottamalla käyttöön systemaattinen raportointi (ISBAR). 
Yksiköiden Seurantataulujen käyttö (ja arviointi ei vuoden aika-
na toteutunut) vaatii vielä opettelua.
 Esimiesten johtamistyön tukemiseksi järjestettiin heille 
suunnattua koulutusta. Johtamisen arvioinnin kyselytulokset 
läpikäytiin osastonhoitajakokouksissa. Henkilöstöä koskevat pä-
tevyysvaatimukset päivitettiin ja hyväksyttiin valtuustossa. Hoi-
totyön kirjaamisessa aloitettiin valmistautuminen Kanta-arkistoa 
varten.

Taloudellinen näkökulma
Hoitotyön osalta pysyttiin talousarvioissa. Toiminnan tehostami-
sessa pyrittiin koko vuoden ajan kohdentamaan resurssit oikein. 
Resurssiyksikön toiminnan käynnistyessä varahenkilöstöä onnis-
tuttiin hyödyntämään niin, ettei ulkoisia sijaisia tarvittu samas-
sa määrin kuin aikaisempina vuosina. Rekrytointitarve suoraan 
yksiköistä oli vähäisempää. Toiminnan muutoksissa resursseja 
siirrettiin tarpeiden mukaisesti.

Hoitotyö
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2013 – 2014

2013 – 2014

Erikoisalakohtaiset hoitopäivät

Erikoisalakohtaiset hoitojaksot

2014 2013

Sisätaudit 20 619 22 588

Kirurgia 19 790 21 931

Neurokirurgia 37 35

Naistentaudit ja synnytykset 5 861 5 819

Lastentaudit 3 831 4 227

Silmätaudit 122 118

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 472 485

Hammas-, suu- ja leukasairaudet 67 46

Syöpätaudit ja sädehoito 4 677 4 938

Psykiatria 29 855 34 461

Nuorisopsykiatria 2 370 2 502

Lastenpsykiatria 1 553 1 797

Neurologi 3 479 4 211

Keuhkosairaudet 3 368 4 316

Yleislääketiede 2 926 3 319

Lääkinnällinen kuntoutus 241 494

2014 2013

Sisätaudit 6 453 6 428

Kirurgia 6 328 6 738

Neurokirurgia 22 23

Naistentaudit ja synnytykset 2 156 2 146

Lastentaudit 1 183 1 099

Silmätaudit 107 112

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 313 321

Hammas-, suu- ja leukasairaudet 36 27

Syöpätaudit ja sädehoito 929 927

Psykiatria 858 1 022

Nuorisopsykiatria 67 62

Lastenpsykiatria 44 45

Neurologi 1 099 1 165

Keuhkosairaudet 765 855

Yleislääketiede 576 567

Lääkinnällinen kuntoutus 14 19

2013 – 2014Erikoisalakohtaiset avohoitokäynnit

2014 2013

Sisätaudit 55 441 53 063

Anestesiologia ja tehohoito 373 345

Kirurgia 48 673 51 842

Neurokirurgia 142 7

Naistentaudit ja synnytykset 19 083 17 762

Lastentaudit 18 725 17 178

Silmätaudit 13 748 12 795

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 11 382 12 104

Hammas-, suu- ja leukasairaudet 5 239 5 052

Iho ja sukupuolitaudit 11 140 10 727

Syöpätaudit ja sädehoito 35 094 35 935

Psykiatria 36 457 30 767

Nuorisopsykiatria 3 494 3 119

Lastenpsykiatria 5 782 5 516

Neurologi 11 511 11 989

Lasten neurologia 5013 4 602

Keuhkosairaudet 12 954 12 870

Perinnöllisyyslääketiede 0 10

Fysiatria 9 060 8 805

Yleislääketiede 10 942 4 001
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Medisiininen klinikkaryhmä

Jo useamman vuoden kestänyt suuntaus avohoitopainotteisuu-
teen jatkui myös kuluneena vuonna. Uusien vuodeosastojen 
käyttöönotto onnistui suunnitellusti. Vuodeosastotoiminnan 
muutoksiin liittyvä uusien toimintatapojen käyttöönotto ja ke-
hittäminen jatkuivat koko vuoden.

Asiakasnäkökulma
Vanhemmat vahvasti mukana -projektin työtavat vakiinnutettiin 
keskolan toimintaan. Päivystys- ja sydänosaston potilaat pääsivät 
uusiin ajanmukaisiin tiloihin Y-rakennukseen. Verisairauksien 
osastohoitoa voitiin tarjota aiempaa useammalle potilaalle Vaa-
sassa. Mahdollisuutta kotona tehtävään keinomunuaishoitoon 
lisättiin.  Potilaiden pääsy jatkohoitoon terveyskeskusten vuo-
deosastoille ei enää jatkanut suotuisaa kehitystä. Hoitoonpääsy 
määräaikojen puitteissa turvattiin lisätyöjärjestelyillä viidellä 
erikoisalalla.

Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma
Sisätautien ja keuhkosairauksien osasto jouduttiin kesällä sulke-
maan kolmeksi viikoksi riittävän kokeneen hoitohenkilökunnan 
puutteen vuoksi. Lääkäreiden rekrytointitilanne parani hieman, 
mutta oli edelleen haasteellinen mm. onkologiassa ja neurolo-
giassa.  Suuri osa vuodeosastojen hoitohenkilökunnasta sai kou-
lutusta uusiin tehtäviin ja hoitokäytäntöihin osastojärjestelyjen 
muuttuessa. Useissa yksiköissä kehitettiin myös uusien työnteki-
jöiden perehdytystä.

Prosessit ja rakenteet
Y-rakennuksen avaamisen myötä sisätautien, neurologian ja 
keuhkosairauksien vuodeosastojen toiminta järjestettiin uudel-
leen. Päivystysosasto toimi suunnitellusti päivystyksestä tulevien 
potilaiden nopean tutkimuksen ja kotiutuksen yksikkönä siitä-
kin huolimatta, että medisiinisen alueen vuodeosastopaikkoja 
vähennettiin vuoden alkupuolella. Vuoden loppupuolella infek-
tiokauden alettua ja siirtoviivepotilaiden määrän noustua osas-
topaikat eivät riittäneet. Päivystysosastolle rakennetut ilmaeris-
tyshuoneet osoittautuivat tarpeellisiksi tuberkuloosipotilaiden 
hoidossa. E-siivessä kahden vuodeosaston tilat remontoitiin vas-
taamaan paremmin muuttuneen toiminnan tarpeita. Suunnitel-
tua elektiivisten potilaiden viikko-osastoa ei voitu toteuttaa sääs-
tösyistä. Sydänvalvontaosasto siirtyi vuoden alusta operatiiviseen 
klinikkaryhmään.

Taloudellinen näkökulma
Henkilöstökustannuksia rasitti lääkäripulasta johtuva ulkopuo-
listen lääkäreiden tarve. Hoidon kustannukset yliopistosairaa-
loissa pienenivät lähes suunnitellusti joskin samanaikaisesti 
hoito muissa keskussairaaloissa, erityisesti Keski-Pohjanmaan 
keskussairaalassa, lisääntyi.

Operatiivinen klinikkaryhmä

Asiakasnäkökulma
Kokonaisuutena katsoen potilaat pääsivät hoidon arvioon ja toi-
menpiteisiin hoitotakuun velvoitteiden mukaisesti. Ajoittain 
tarvittiin jononpurkuja lisätöiden muodossa hoitotakuussa py-
symiseksi, lähinnä ortopediassa. Lokakuussa toimintansa aloit-
taneen yhteispäivystyksen myötä päivystykselliseen hoitoon 
hakeutuminen ilta- ja viikonloppuisin selkiytyi, kun keskisen sai-
raanhoitopiirin alueella on vain yksi ovi päivystyspotilaita varten. 
Parantuneiden tutkimusmahdollisuuksien myötä perustervey-
denhuollon potilaita voitiin hoitaa myös virka-ajan ulkopuolella 
enemmän kerralla valmiiksi -periaatteella. 
 Sydänkirurgisen toiminnan ollessa tauolla jälkimmäisen vuo-
sipuoliskon, ohjattiin elektiiviset sydänleikkauspotilaat pääosin 
TYKS:iin. Vapaan valinnan perusteella osa halusi Tampereelle, 
minne myös kiireelliset potilaat pääsääntöisesti lähetettiin.
 Synnytysten määrässä ei tapahtunut merkittävää nousua vie-
lä vuonna 2014 (67 kpl), vaikka synnytystoiminta Pietarsaaressa 
lakkautettiin kesällä 2014.

Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma
Klinikkaryhmän lääkäritilanne pysyi varsin tasaisena ja päivys-
tysasetuksen vaatimukset valmiudesta pystyttiin hyvin täyttä-
mään. Eräillä suppeilla erikoisaloilla, lähinnä verisuonikirur-
giassa ja yleiskirurgiassa olisi tarvittu toista lääkäriä ylilääkärin 
lisäksi, ja tarvetta paikattiin yksittäisinä viikkoina konsulteilla. 
Kuntoutusylilääkärin tarve oli edelleen ilmeinen alan alati kes-
keisemmän merkityksen takia.  Verisuonikirurgiaa tukevan tho-
rax- ja sydänkirurgian jatkuessa sairaanhoitopiirin valtuuston 
päätöksen mukaisesti, virkaa tekevä ylilääkäri aloitti tehtäväs-
sään joulukuussa valmistellen vuodenvaihteen jälkeen jatkuvaa 
sydän- ja keuhkokirurgista leikkaustoimintaa, mikä lisää samalla 
päivystysvalmiuttamme.
 Henkilökunta osallistui niin talon järjestämiin koulutuksiin 
kuin ulkopuolisiin täydennyskoulutuksiinkin tarpeiden ja mah-
dollisuuksien mukaan. Päivystysalueelle tuli runsaasti uusia hoi-
tajia yhteispäivystyksen myötä, ja heidän sisäänajonsa aloitettiin 
hyvissä ajoin ennen ”ovien avaamista”.  Työpaikkakoulutusta tar-
vittiin paljon. Valtaisasti kasvaneen päivystyksen kokonaisuuden 
hallintaan vaikutti erittäin myönteisesti uusi logistiikkaohjelma.
Y-taloon siirtyminen sujui keväällä mallikkaasti hyvän suunnit-
telun ja koulutuksen tuloksena. Päivystyksen lisäksi Y-taloon 
siirtyi klinikkaryhmästä päiväkirurgian osasto ja preoperatiivi-
nen poliklinikka, pitkälti samalla henkilökunnalla. Lisääntyneen 
toiminnan takia myös uuden henkilökunnan perehdyttämiseen 
panostettiin.  Tehtyjen työtyytyväisyyskyselyjen mukaan henki-
löstö oli suhteellisen tyytyväinen työoloihinsa kaiken kaikkiaan, 
mutta muutoksen hallinta sai muita parametreja vähemmän pis-
teitä, mikä osaltaan selittynee muutoksilla, joita tehostamispai-
neiden takia jouduttiin tekemään. 

Prosessit ja rakenteet
Prosesseja hiottiin vuoden mittaan mm. lean-menetelmällä lä-
hinnä yksikkötasolla, mutta asiakkaan prosessia pyrittiin kehit-
tämään laajemminkin kaikin tavoin niin, että fyysisiä käyntejä 
toimenpiteisiin liittyen tulisi asiakkaan kannalta mahdollisim-
man optimaalisesti. Tässä onnistumisesta kertovat vähentyneet 
käyntimäärät. Päivystyksen optimointia haittasi jossain määrin 
jatkohoitoon pääsyn vaikeus, niin talon sisällä kuin perusterve-
ydenhuollon puolelle. Tämä johti merkittävästi tavoitteita kor-
keampaan klinikkavalmiiden päivien määrään. Ostopalvelujen 
määrän kasvu näyttää taittuneen, pientä nousua selittänee lop-
puvuonna tehdyt sydänkirurgian ostopalvelut. 
 Kuntoutuksen osalta pientä parannusta hajaannukseen saatiin 
Tikoteekin siirryttyä syksyllä kirjaston tiloista keskussairaalan ti-
loihin, mutta apuvälinekeskus sijaitsee edelleen erillään muista, 
Huutoniemellä. Tavoitteena on kuntoutuksen kerääminen yhden  

 
sateenvarjon alle kuntoutusylilääkärin ohjaamaksi.
 Lakisääteisiä erityiskuntoutuspalveluita jouduttiin edelleen  
toteuttamaan osin ostopalveluina.

Taloudellinen näkökulma
Lisääntyneestä toiminnasta huolimatta (yhteispäivystys, sydän-
valvonta) henkilöstömenot vähentyivät tiukan talousseurannan 
ansiosta edellisvuoteen verrattuna. Siitä kiitos valveutuneille esi-
miehille ja tunnollisille työntekijöille. 
 Säästöä syntyi myös kun pienten erikoisalojen viikko-osasto 
lakkautettiin ja potilasryhmät siirrettiin muille osastoille.  Tosin 
niillä kuormitus lisääntyi. Naistentautien ja synnyttäneiden vuo-
deosastot yhdistettiin. Vuoden aikana tehtiin budjettia moneen 
otteeseen sydänkirurgian tulevaisuuden epävarmuuden takia.

Toiminta klinikkaryhmissä
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Psykiatrian strategiansuunnitelman mukaisesti toimintakauden 
aikana toteutettiin strategiassa asetettuja tavoitteita. Klinikka-
ryhmä siirtyi virallisesti linjaorganisaatioon aikuispsykiatriassa, 
jakautuen akuuttipsykiatrian, kuntoutuspsykiatrian, psykogeri-
atrian ja vaativan psykiatrian linjaan.
 Samalla aikuispsykiatrian avohoidon koonnut psykiatrian 
poliklinikka jakautui erillisiksi poliklinikoiksi linjoihin. Uudis-
tusta vaikeutti se, ettei kaikkiin linjoihin saatu vastuuylilääkä-
reitä toimintaa ohjaamaan sekä vuoden lopulla tapahtunut mää-
räaikaisen klinikkaryhmän johtajan ja määräaikaisen ylilääkärin 
työsuhteen päättyminen. 
 Strategian tavoitteita jouduttiin kuntien taloustilanteen vaa-
timuksista nopeuttamaan ja suunnitellun akuutti viikko-osas-
ton (10 ss) lisäksi suljettiin kuntoutuksen viikko-osasto (15 ss) 
lokakuun alussa. Tämän lisäksi valmisteltiin Vaasan kaupungin 
kanssa kuntoutuskodin ja työterapiatoiminnan siirto kaupungin 
vastuulle.

Asiakasnäkökulma
Hoitotakuussa pysyttiin kaikilla erikoisaloilla. Päivystävien sai-
raanhoitajien ja akuutin avohoidon toimintaa tehostamalla li-
sättiin avohoitoa ensisijaisena hoitokäytäntönä, liikkuvaa työtä 
käynnistettiin akuuttivaiheen hoidossa.  Potilaslähtöisyyttä hoi-
dossa tehostettiin ottamalla käyttöön toimintakyvyn arviointi-
mittari Psyk Rai sekä avo- että akuuttihoidossa.  Kansallisen Pa-

kon käytön vähentämisen -hankkeen sairaalakohtainen ohjeistus 
valmistui ja sen toimintamalleista otettiin käyttöön psykiatrinen 
hoitotahto -lomake.  Sade-hankkeessa otettiin sairaanhoitopiirin 
alueella käyttöön kaikille avoin Mielenterveystalo.fi -verkko-oh-
jelma.
 EASR rahoituksella toteutettiin Hyvillä mielin -hanke, jossa 
mallinnettiin kuntoutuskoordinaattorin toimintaa ja jalkautet-
tiin hyväksymisomistautumisterapiaa (ACT) peruskuntien henki-
löstölle.

Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma
Strategian mukaisista koulutuksista jatkuivat Kognitiivisen käyt-
täytymisterapian koulutus ja Dialektisen käyttäytymisterapian 
koulutus. Kuntoutuksen osaamista lisättiin aloittamalla sisäise-
nä täydennyskoulutuksena Jyväskylän yliopiston kanssa Neuro-
kognitiivinen koulutus omalle ja peruskuntien henkilökunnalle.  
Skitsofreniapotilaan ryhmähoidon SCIT -koulutusta järjestettiin 
yhteistyössä Vanhan Vaasan sairaalan kanssa.  Traumaterapia-
koulutukseen Helsingissä osallistuu 4 työntekijää.  Lasten- ja 
nuorisopsykiatrian yksikön henkilökunnasta 3 aloitti Neuro-psy-
kiatrisen valmentajakoulutuksen.  Henkilökunta osallistui aktii-
visesti sairaanhoitopiirin sisäisiin täydennyskoulutuksiin. 
 Lääketieteen ja terveydenhuoltoalan opiskelijat opiskelivat 
yksikössä suunnitelmien mukaisesti. Erikoislääkärikoulutuk-
sessa klinikkaryhmässä oli 6 erikoistuvaa lääkäriä.  Aktiivisesta 

lääkärirekrytoinnista huolimatta avoimiin lääkärinvirkoihin ei 
saatu hakijoita ja lääkäripalveluita ostettiin ulkopuolisilta palve-
luntuottajilta. 
 Hoitohenkilökunnalle oli haasteellista toimintayksiköiden 
sulkemiset ja siirtyminen uusiin työyhteisöihin ja työmuotoihin. 
Ydintehtäväprojektin mukaiset tehtäväjaot eivät toteutuneet 
vuoden aikana.

Prosessit ja rakenteet
Lastenpsykiatrian linja toimi alkuvuoden ostopalvelulääkärei-
den turvin. Kesällä ylilääkärin virkaan palasi erikoistunut las-
tenpsykiatri. Psykologien vaje aiheutti jonotusta lastenpsykiatri-
siin tutkimuksiin. Sekä poliklinikka- että osastohoidossa lisättiin 
perheiden osallistumista perheiltapäiviin. Osastolla hoidettiin 
hyvin vaativia lapsia ja perheitä. Lasten oikeuspsykiatrinen työ-
ryhmä jatkoi toimintaansa Turun työryhmän ohjauksessa ja sil-
le vastuutettiin ruotsinkieliset tutkimukset myös Ahvenanmaan 
osalta. 
 Nuorisopsykiatrian ylilääkärin virkaan ei ollut hakijoita. 
Aikuispsykiatrian ylilääkäri aloitti Tampereella erikoistumisen 
nuorisopsykiatriaan.  Nuorisopsykiatrian avohoito toimi osto-
palvelulääkäreiden turvin. Osastotoimintaa vaikeutti psykologin 
puute. Osastolla hoidettiin erittäin vaativia nuoria ja erityisesti 
alueella olevat sijoitettujen nuorten hoitoyksiköt työllistivät osas-
toa päivystysaikana. Osasto toimi lähes koko vuoden ylipaikoilla, 

joten kotiin vietävän toiminnan kehittäminen ei edennyt suunni-
tellun mukaisesti.
 Vanhuspsykiatrian alueella erikoistuvat lääkärit mahdollis-
tivat psykogeriatrian avohoitotoiminnan suunnitellun kehittä-
misen. Ylilääkärin ja sairaanhoitajan terveyskeskuksiin tekemät 
poliklinikka- ja konsultaatiokäynnit saivat erityisen hyvän pa-
lautteen. Psykogeriatrian poliklinikkatoiminta käynnistyi erilli-
senä poliklinikkana. Sähköhoidot (ECT) toteutettiin pääosin psy-
kogeriatrian yksiköstä. 
 Akuuttipsykiatrian linjan päivystävät sairaanhoitajat siirtyi-
vät työskentelemään yhteispäivystykseen sen avauduttua ja se 
koettiin erityisen myönteisenä. Liikkuva, kotiin vietävä toiminta 
yhteistyössä kaupungin Horisontin kanssa käynnistyi tiiviimmin 
syksyn aikana. Akuuttipsykiatrian viikko-osasto sulkeutui suun-
nitellusti kesäkuun alusta ja loppuvuoden ajan akuuttiosastot 
olivat ylikuormitettuja.
 Kuntoutuslinjassa aloitti toimintansa kuntoutuspoliklinikka. 
Poliklinikan toiminnan kehittämisen tukemiseksi kuntoutuksen 
viikko-osasto suljettiin ja toiminta muuttui osaksi poliklinikan 
toimintaa. 
 Uusiin erikoissairaanhoidon kuntoutusmalleihin perehdyt-
tiin ja niitä otettiin käyttöön.   
Vaativan psykiatrian avohoidon linjassa tutkimus ja terapiapo-
liklinikalla vakiinnutettiin uusia hoitokäytäntöjä. Dialektisen 
käyttäytymisterapian yksilö- ja ryhmätoiminnat vakiintuivat ja 

Psykiatrinen klinikkaryhmä

Uusiin erikoissairaanhoidon  
kuntoutusmalleihin perehdyttiin

ja niitä otettiin käyttöön.
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näiden potilaiden osastohoito väheni merkittävästi. Masennuk-
sen hoito Transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) ja ACT 
-terapian avulla vakiintui. Neuropsykiatrian tutkimuskäytännöt 
linjattiin. Syömishäiriöpoliklinikan toiminta suunniteltiin syk-
syn aikana ja toiminta käynnistyi joulukuussa.

Taloudellinen näkökulma
Toiminnan muutos osastopainotteisuudesta avohoitoon toteu-
tettiin henkilöstön osalta osastoja sulkemalla ja siirtämällä hen-
kilökunta avohoitoon ja täydentämään henkilöstövajetta jäljelle 

jäävillä osastoilla. Muutosvaiheen aikana henkilöstövähennyksiä 
ei toteuteta. Kesken toimintakautta klinikkaryhmälle asetetut 
700 000 euron säästövaateet seuraavaan talousarvioon vaativat 
toiminnan uudelleen suunnittelua ja psykiatrian strategiassa 
suunniteltujen muutosten nopeampaa rakenteellista toteutta-
mista.   Avohoidossa asetettuja käyntimääriä ei täysin saavutet-
tu, osastohoitopäivät toteutuivat kokonaisuutena suunnitellusti. 
Siirtoviivepotilaiden määrä ylitti arvioidun. Ostopalvelumäärära-
hat muista hoitolaitoksista ylittyivät. 

Lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmä

Lääketieteellisten palveluiden klinikkaryhmään kuuluvat klii-
nisen laboratorion, kliinisen neurofysiologian, röntgenin, pa-
tologian ja apteekin vastuuyksiköt. Vuoden 2015 alusta lähtien 
klinikkaryhmään kuuluvat myös resurssiyksikkö sekä osastosih-
teeripalveluiden yksikkö.

Asiakasnäkökulma
Klinikkaryhmän yksiköt tuottivat sairaanhoitopiirissä palvelu-
jaan erikoissairaanhoidolle, perusterveydenhuollolle ja sosiaali-
huollolle sekä joillekin yksityisille terveydenhuollon toimijoille. 
Sairaala-apteekin rooli lääkeinformaation välittäjänä oli tärkeä, 
mitä lisätty osastofarmasia myös korosti. Sairaalahygienia jatkoi 
laaja-alaista informaatio-, opastus- ja koulutustoimintaa osittain 
yhdessä laboratorion kanssa. Laboratorion nettiajanvaraus laa-
jennettiin Laihialle sekä Maalahteen ja parannettiin potilasoh-
jausta. Päivystys-EEG-rekisteröintien päivystysasetusten mukai-
nen toteuttaminen nostettiin keskusteluun. Asiakaskyselyjä ei 
klinikkaryhmässä kuluneena vuonna tehty, mutta saatujen asia-
kaspalautteiden perusteella toimintaa pyrittiin parantamaan.

Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma
Lokakuun alussa alkanut yhteispäivystys lisäsi erityisesti päivys-
tysaikaisia kuvantamis- ja laboratoriotutkimuksia ja tämä edel-
lytti lisähenkilöstöä, joka pääosin toteutettiin sisäisin järjestelyin 
ilman uusia henkilöitä. Röntgenissä radiologitilanne parani. 
Lakisääteiset, samoin kuin sisäiset ja ulkoiset koulutukset toteu-

tettiin suunnitellun mukaisesti. Kaikissa yksiköissä henkilöstö 
osallistui täydennyskoulutuksiin osaamisen ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi.

Prosessit ja rakenteet
Apteekin tiloja ja toimintoja sopeutettiin vuoden 2015 alusta al-
kavaan uudisrakennustyöhön. Patologian atk-järjestelmän käyt-
töönotto siirtyi edelleen osaston pitkäjänteisestä kehitystyöstä 
huolimatta. Sairaalahygieniaa työllisti loppuvuodesta Ebola–in-
fektioepäilypotilaan hoitoprosessiin liittyvä valmiusohjeistus. 
Lakisääteinen röntgenin kliininen auditointi toteutettiin marras-
kuussa. Kaikki yksiköt osallistuivat laatujärjestelmään perustu-
vaan itsearviointiin ja laadun parantamiseen omissa prosesseissa.

Taloudellinen näkökulma
Vuoden 2014 alussa voimaan tullut lääkevalikoima oli ensimmäi-
nen, joka perustui TYKS:n sairaala-apteekin johdolla kilpailutet-
tuihin hankintasopimuksiin. Laboratorion kulutustavarahankin-
nat yhdenmukaistettiin hankintakauden vaihtuessa ERVA-alueen 
mukaisiksi. Apteekkitoimitukset laskivat hiukan, obduktioiden 
määrä väheni selvemmin. Patologialla immunohistokemialliset 
ja histologiset tutkimukset lisääntyivät. Laboratorion toiminta 
pysyi ennallaan. Röntgenissä lisääntyivät sekä kuvantamistutki-
mukset että kuvaliikenteen oheistutkimukset.
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Hallinto ja huolto

Vuoden aikana jatkettiin työtä tulevaisuuden sairaalan eteen 
VKS 2025 -ohjelman muodossa. Myös tukitoiminnot osallistuvat 
osaltaan toiminnan kehittämiseen ja niillä on oma työryhmä. 
Tukitoimintojen tavoitteena on suunnitelman mukaan paran-
taa sosiaali- ja terveydenhuollon pääprosessien joustavuutta ja 
tehokkuutta. Keskeisenä tavoitteena on voimavarojen vapautta-
minen potilaiden hoitoon sekä henkilöstön että muiden kulujen 
käytön suhteen. 

Asiakasnäkökulma
Työ erilaisten kehittämishankkeiden parissa aloitettiin. Niiden 
tarkoituksena on, että pystymme vastaamaan sote-lainsäädän-
nön asettamiin haasteisiin. Ongelmana oli kuitenkin se, että sote- 
lainsäädäntö viivästyi eikä toivottua tukea suunnittelulle sen 
vuoksi saatu. 
 Valotyöryhmä, joka selvitti Vaasan kaupungin ja sairaanhoi-
topiirin välistä varastoyhteistyötä, sai työnsä valmiiksi ja julkaisi 
loppuraportin. Työryhmä ehdottaa yhteisen keskusvaraston pe-
rustamista. Lopullinen ratkaisu on kuitenkin suurelta osin riip-
puvainen sote-lainsäädännön sisällöstä.  Myös yhteisen apuväli-
nekeskuksen edellytyksiä selvittänyt työryhmä sai raporttinsa 
valmiiksi. Työryhmä jatkaa työtä sen parissa, että Vaasan sairaan-
hoitopiirin alueella olisi yhteinen apuvälinekeskus erikoissai-
raanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeisiin. 
 Uusi yhteispäivystys vaikutti asiakaskuntaamme, mikä puo-
lestaan vaati mittavaa tiedotustyötä sekä omissa tiedotuskanavis-
samme että tiedotusvälineissä. Keväällä toteutettiin suuri väes-
tökysely, jonka avulla kerättiin palautetta sairaalan toiminnasta 
sekä kartoitettiin sairaalan imagoa ja sitä, mitkä tekijät väestön 
mielestä ovat keskeisiä hyvässä hoidossa. 
 KanTa-hankkeen lopullista toteutusta lykättiin suurelta osin, 
sillä järjestelmätoimittajan osuus hankekokonaisuudesta ei ollut 
valmis. Niinpä hankkeen valmistuminen on koko sairaanhoito-
piirissä riippuvainen siitä, mikä järjestelmätoimittaja kullakin 
on.

Henkilöstö ja osaamisnäkökulma
Tykyperiaatteet uudistettiin ja vuoden aikana tehtiin mittava 
tykypanostus, johon osallistui 1 339 henkeä. Tyky-panostukseen 
kuuluivat Botniahallissa pidetyt tykypäivät, jotka sisälsivät fyy-
sisen toiminnan lisäksi muun muassa ryhmätyöskentelyä VKS 
2025 -ohjelman parissa. Ryhmätöissä annettuja ehdotuksia käy-
tetään tulevan toiminnan suunnittelussa.   
 Uusi intranet otettiin vuoden aikana käyttöön. Uuden intra-
netin tarkoituksena oli parantaa intranetissä olevan materiaalin 
laatua hajauttamalla materiaalin päivitys. Samalla painotettiin 
mahdollisuutta avoimeen viestintään ja intranetin käyttämistä 
verkkopalveluna, joka tukee yhteenkuuluvuudentunnetta orga-
nisaatiossa. Uusi intranet antaa käyttäjälle uusia mahdollisuuk-
sia tehdä omia asetuksia käyttöliittymään.

Prosessit ja rakenteet
Vuoden aikana päivitettiin yhteistoiminnan periaatteet ja työ-
suojelussa luovuttiin asiamiesjärjestelmästä. Tilalle valittiin kak-
si kokoaikaista työsuojeluvaltuutettua. Uusi Y-rakennus otettiin 
käyttöön ja uutta lääkekeskusta suunniteltiin. Aluejäähdytysjär-
jestelmä ja uudisrakennus W varavoimaloineen otettiin lopul-
lisesti käyttöön. Työ sähkövarmuuden parantamiseksi jatkui. 
IT-infrastruktuurin tärkeiden osien uudistamiseksi tehtiin mer-
kittäviä panostuksia (palvelintilat, uusi levyjärjestelmä ja digitaa-
lisen arkiston hankinta).
 Vaasan kaupungin kanssa yhteinen kiinteistötyöryhmä on 
tehnyt työtä asemakaavan muuttamiseksi sekä Hietalahden että 
Huutoniemen alueella ja sovittanut yhteen uudisrakennushank-
keita käynnissä olevien hankkeiden koordinoimiseksi.

Taloudellinen näkökulma
Huutoniemen yksikön keittiötoimintojen lakkauttamista ei voitu 
vuoden aikana toteuttaa, sillä potilasruokasaliin ei saatu sopivia 
tiloja. Potilaiden yhteinen ruokasali nähdään kuntouttavassa hoi-
dossa tärkeänä. Niinpä toimeenpanoa lykättiin hieman. Hyllytys-
hanke käynnistyi vuoden aikana, ja uusien palveluiden kysyntä 
on suurta.

Uusi yhteispäivystys  
vaikutti asiakaskuntaamme, 

mikä puolestaan vaati mittavaa 
tiedotustyötä sekä omissa  

tiedotuskanavissamme että  
tiedotusvälineissä.
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Henkilöstö
Henkilöstöresurssit

Vuoden 2014 henkilöstötilastosta käy ilmi, että työntekijöitä oli 
jonkin verran enemmän kuin edellisvuonna, mutta että henki-
lötyövuosien määrä oli laskenut. Henkilötyövuodet kuvaavat 
yleisesti ottaen henkilöstövahvuutta paremmin, sillä henkilö-
työvuosiin lasketaan jokainen palveluksessaolopäivä ja niissä 
huomioidaan myös työaikaprosentit. 
 Vuoden 2014 lopussa meillä oli 2120 virkaa ja toimea. Vir-
kojen ja toimien kokonaismäärä kasvoi jo toisena vuonna peräk-
käin yli 40:llä. Hallinnossa toimien määrä väheni yhdellä, kun 
taas hoitohenkilöstön toimien määrä kasvoi 30:lla ja lääkäreiden 
5 viralla. Osa-aikaisten vakanssien määrä kasvoi edelleen, mutta 
hitaammassa tahdissa kuin edellisvuonna. Osa-aikaisia vakans-
seja oli vuoden lopussa 18 enemmän kuin edellisvuonna. Kuusi 
lääkärinvirkaa on perustettu sivutoimisina.
 Työntekijöiden määrä oli vuoden lopussa 2436 henkeä. Heis-
tä 76,5 % oli vakinaisessa työsuhteessa, mikä oli 0,5 % enemmän 

kuin edellisvuonna. Lääkärinvirat hoidettiin 62 %:sesti vakinai-
sella henkilöstöllä; nousua oli 3,5 %.  Hoito- ja huoltohenkilös-
töstä 77 %:lla oli vakinainen työsuhde, kun taas hallinnon ja 
tutkimushenkilöstön osalta luku oli 80 %.

Henkilötyövuodet
 
Henkilöstöresurssien seuranta henkilötyövuosina (palvelukses-
saolopäivät–poissaolopäivät/360) osoittaa, että henkilötyövuo-
sien määrä väheni sairaalatasolla kahdeksalla edellisvuoteen 
verrattuna.  Hoito- ja tutkimushenkilöstön työpanos väheni 
yhteensä 22 henkilötyövuodella, kun taas muissa ammattiryh-
missä henkilötyövuosien määrä kasvoi 12:lla.  Poissaolotilastosta 
voidaan panna merkille sellainen myönteinen seikka, että sai-
rauspoissaolojen määrä työntekijää kohti laskettuna väheni 6 % 
edellisvuoteen verrattuna.

Sairaanhoitopiirin henkilöstöraportissa on selvitetty tarkemmin henkilöstöresursseja ja henkilöstöpanostuksia.

157

Henkilötyövuodet 2013 – 2014
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Jatkuva palvelusuhdeMääräaikainen palvelusuhde

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2011 2012 2013 2014

2 422 2 379 2 384 2 436

1 819 1 781 1 800 1 864

603 598 584 572



26   Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014  27

Yleinen taloudellinen kehitys kuntayhtymän 
alueella

Yleinen taloudellinen tilanne on huonontunut vuoden aikana 
eikä mitään muutosta ole odotettavissa. Taantuman seuraukset 
näkyvät yhä selvemmin kuntasektorilla ja kuntayhtymän kuntia 
se on koetellut vaihtelevasti. Seutu on kokonaisuudessaan kui-
tenkin selvinnyt paremmin kuin useimmat muut seudut maassa, 
isot kansainväliset yhtiöt ovat hyvin menestyneet ja työttömyys 
on pienempi kuin muualla Suomessa. Kuntatalous tulee edelleen 
olemaan epävarmaa, etenkin tulevien rakennemuutosten johdos-
ta. Terveydenhuollon palvelut tulevat lisääntymään tulevina vuo-
sina ja sitä kautta kuntien kustannukset väistämättä nousevat, 
se on tosiasia, johon uudistusten on löydettävä parannuskeinot.

Olennaiset muutokset kuntayhtymän toimin-
nassa ja taloudessa

Toimintavuoden aikana toimintaa ja taloutta seurattiin jatku-
vasti taloussuunnitelman pohjalta. Alkuvuonna keskusteltiin 
sydänkirurgiasta ja helmikuussa valtuusto päätti lisätalousarvi-
osta, joka mahdollisti sydänkirurgian oman toiminnan ja samal-
la vähennettiin talousarviovaroja hoidosta muissa laitoksissa. 
Lisäksi todettiin, että aloitetuttuja säästöpaketteja jatketaan. Al-
kuperäinen talousarvio rakentui sen varaan, että sydänkirurgia 
ostetaan ostopalveluna yliopistosairaaloilta. Toiminta hoidettiin 
kuitenkin viimeisen puolen vuoden ajan kokonaisuudessaan os-
topalveluna, toiminnan omaa vastuullista ylilääkäriä odotelles-
sa. Potilasvakuutuskeskus teki vuoden aikana uudet laskelmat 
potilasvakuutusvastuusta ja ilmoitti syksyllä vastuun suuresta 
korotuksesta. Tämän vuoksi valtuusto päätti marraskuussa 4,5 
miljoonan euron lisätalousarviosta. Lopulta se osa vastuusta, joka 
kirjattiin tulosvaikutteisena, oli huomattavasti pienempi, vain 
2,3 miljoonaa euroa budjetoidun 5,3 miljoonan euron sijaan.
 Erityisvelvoitteista, joista käytetään nimitystä yhteiset mak-
suosuudet, on laskutettu erilaisia maksuja, jotka ovat suhteessa 
asukasmäärään. Näitä maksuja ovat jäsenmaksut, jonka suurin 
kustannus on juuri potilasvakuutusmaksu, kalliin hoidon mak-
su, ensihoidon maksu sekä maksu erikoissairaanhoidon päivys-
tysvalmiudesta. Näiden maksujen veloitusta korjattiin ennen 
tilinpäätöstä siten, että lopulliset maksut vastaavat erityisvelvoit-
teiden lopullisia kustannuksia. Maksut olivat vuonna 2014 yh-
teensä 25,9 miljoonaa euroa, josta hyvitettiin 8 miljoonaa euroa 
kalliin hoidon tasaukseen. Kalliin hoidon raja oli 80 000,- euroa 
vuonna 2014. 
 Jäljellä oleva ylijäämä muodostuu ainoastaan omasta tuotan-
nosta ja se oli 7 miljoonaa euroa vuonna 2014. Ylijäämä johtuu 
kokonaan kustannuspuolen säästöistä. Oman tuotannon säästöt 
toimintakuluissa lopulliseen talousarvioon verrattuna ovat 7,5 
miljoonaa euroa, josta henkilöstökulujen osuus on 2,8 miljoonaa, 
materiaalikulujen 0,9 miljoonaa ja ostopalvelujen 3,7 miljoonaa. 
Ostopalvelujen säästö johtuu siitä, että potilasvakuutuskustan-
nusten lisätalousarvio oli suurempi kuin lopulliset kustannukset. 
Ostopalvelut toteutuivat siten talousarvion mukaisesti. Lisäksi 
matalasta korkotasosta tuli 0,5 miljoonan säästö korkokuluihin 
ja poistot olivat 0,4 miljoonaa vähemmän kuin oli budjetoitu, joh-
tuen lähinnä siitä, että hankinnat tehtiin vuoden toisella puolis-
kolla.

 Toimintakulut omasta tuotannosta ovat 0,2 miljoonaa euroa 
alle vuoden 2013 tason, ellei huomioida 1,57 miljoonaa euroa 
yhteispäivystystä varten, joka alkoi uutena toimintana vuonna 
2014. Henkilöstökulut erikoissairaanhoidosta ovat 1,4 miljoonaa 
euroa vähemmän kuin vuonna 2013, mikä johtuu lähinnä vuo-
depaikkojen vähennyksestä ja henkilöstön käytön tehostumises-
ta uuden resurssiyksikön myötä. 
 Vuoden 2014 toimintakulut olivat yhteensä 218,2 miljoonaa 
euroa, 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin budjetoitu. Oman tuo-
tannon toimintakulut olivat 185 miljoonaa euroa, 7,5 miljoonaa 
euroa vähemmän kuin oli budjetoitu, ts. 98,6 % toteutui. Vuoden 
2014 henkilöstökulut toteutuivat 97,6 % ja materiaalikustannuk-
set 97,5 %. Ostopalvelut toteutuivat 101,3 % ja ylittivät budjetoi-
dun 0,8 miljoonalla eurolla. 
 Palkkakulut olivat 91,7 miljoonaa euroa ja vuoteen 2013 ver-
rattuna ne pienenivät 0,5 miljoonaa, kun otetaan huomioon yh-
teispäivystys, joka tuli uutena toimintana. Hoitohenkilökunnan 
palkat muodostavat suurimman osan palkkakustannuksista eli 
45,8 miljoonaa ja talousarvio toteutui 96,9 %. Lääkäreiden palkat 
alittivat talousarvion 1,2 miljoonalla, mutta sen sijaan ulkopuo-
liset lääkärinpalkkiot ja ostetut lääkäripalvelut ylittivät budjetin 
1,3 miljoonalla eurolla. Huoltohenkilökunnan palkat olivat 10,5 
milj. euroa ja toteutuivat 101,9 %, ylittyen 0,2 milj. eurolla. Tut-
kimus- ja hallintohenkilöstön palkat pysyivät budjetoidulla tasol-
la. 
 Ostopalvelut olivat yhteensä 63 miljoonaa euroa ylittäen ta-
lousarvion 0,8 miljoonalla eurolla. Potilasvakuutuksen lisätalous-
arvio teki ylityksestä pienen, vaikka määrärahat hoidosta muissa 
laitoksissa ylittyivät 4,5 miljoonaa tai 15,7 %.
 Materiaalit ja tarvikkeet toteutuivat 97,5 % tai 36,8 miljoo-
naa euroa. Suurimmat säästöt olivat lääkkeissä 1 miljoonaa ja 
hoitotarvikkeissa 0,7 miljoonaa. Sitä vastoin röntgen- ja labora-
toriotarvikkeiden sekä lääkinnällisten kuntoutustarvikkeiden 
talousarviot ylittyivät kumpikin 0,6 miljoonaa, kun taas muiden 
tarvikkeiden poikkeamat olivat vähäisempiä.
 Vuoden 2014 toimintatuotot olivat 233,7 miljoonaa euroa ja 
ne ylittivät budjetoidun 3,1 miljoonalla. Suurin osa ylityksestä 
koostuu jäsenkunnilta laskutettavasta läpilaskutuksesta koskien 
hoitoa muissa laitoksissa.  Se oli 4,5 miljoonaa suurempi kuin oli 
budjetoitu, kun taas jäsenkunnilta saadut tuotot omasta toimin-
nasta toteutuivat 98,7 % tai 2,2 miljoonaa vähemmän kuin oli 
budjetoitu. Myynti ulkokunnille ja muille oli 1,7 miljoonaa euroa 
enemmän kuin budjetoitu, kun taas muut tuotot olivat 0,8 mil-
joonaa euroa vähemmän. Maksutuotot olivat 6,4 miljoonaa, tuet 
ja avustukset 3,6 miljoonaa ja muut tuotot 1,3 miljoonaa euroa. 

Suoritteet ja investoinnit
 
Suoritteet toteutuivat vuonna 2014 täysin suunnitelman mu-
kaan, määrä pieneni hiukan vuoteen 2013 verrattuna. Avohoi-
tokäyntien määrä toteutui 100 % ja lisäystä oli 0,3 % vuodesta 
2013. Vaihtelut ovat suuria yksiköiden välillä, etenkin psykiat-
rialla on käynnissä suuria rakenteellisia muutoksia. Hoitopäivät 
vähenivät psykiatriassa suunnitelman mukaisesti edellisvuodesta 
2,2 %, kun taas avohoitokäynnit lisääntyivät 4,5 %, mutta eivät 
yltäneet suunniteltuun tasoon, vaan ainoastaan 93,8 % toteutui. 
Klinikkavalmiiden potilaiden hoitopäivät vähenivät 9,3 % edel-
lisvuodesta, vaikkakin ne edelleen ylittivät suunnitellun määrän 

Terveydenhuollon palvelut 
tulevat lisääntymään  

tulevina vuosina.

Kuntayhtymän talous
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Kustannus/asukas 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vaasa 1113,28 1120,39 1156,35 1287,22 1355,7 1418,61

Laihia 993,77 1122,66 1189,6 1300,55 1473,82 1404,36

Kaskinen 704,4 870,48 880,92 1359,3 1306,99 1351,73

Maalahti 1119,71 1164,37 1146,61 1317,84 1519,61 1326,54

Korsnäs 1109,88 1138,34 1197,21 1255,46 1338,22 1306,31

Kristiinankaupunki 1012,13 1019,49 1103,87 1120,2 1286,64 1288,87

Vöyri 1050,24 1029,95 1113,49 1210,95 1242,29 1251,65

Mustasaari 975,37 1003,72 1073,98 1132,02 1248,68 1242,22

Närpiö 833,62 935,98 1033,65 1102,09 1253,8 1205,81

Uusikaarlepyy 575,79 545,15 605,05 622,14 697,95 813,43

Pietarsaari 505,66 553,87 605,48 669,79 744,91 788,32

Pedersöre 426,69 455,73 453,42 598,36 538,8 713,51

Luoto 402,66 443,91 501,15 515,5 594,2 624,99

Vähäkyrö 1071,96 1097,91 1139,8 1128,72

Oravainen 1011,65 950,38

Kaikki kunnat 901,95 930,81 980,22 1076,7 1164,32 1199,24

Kaikki paitsi pohj. 1046,91 1075,1 1127,76 1232,45 1335,85 1352,1

2009 – 2014Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö  
Vaasan keskussairaalassa

kaksinkertaisesti ollen yhteensä 2 894.
 Investointimenot nousivat yhteensä 15,4 miljoonaan euroon 
alittaen talousarvion 3,7 miljoonalla tai 16,6 %. IT-ohjelmien 
talousarvio alittui 0,7 miljoonalla, rakennusten 5 miljoonalla ja 
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 0,7 miljoonalla eurolla. Ko-
neisiin ja kalustoon oli budjetoitu 1,4 miljoonaa ja ne toteutuivat 
1,34 miljoonalla. 
 Suurin rakennusinvestointi oli päiväkirurgian ja yhteispäi-
vystyksen tilojen rakentaminen. Rakentaminen aloitettiin vuon-
na 2011 ja kokonaistalousarvio oli yhteensä 36,6 milj. euroa. 
Rakennus otettiin käyttöön keväällä ja kokonaiskustannukset 
projektista olivat 41,7 miljoonaa, ylittäen budjetoidun 5,2 mil-
joonalla eurolla.  Projektilla varavoimalan ja aluejäähdyttämön 
laajentamiseksi oli aluksi 4,4 miljoonan euron kokonaistalo-
usarvio, mutta kustannukset nousivat kuitenkin yhteensä 5,7 
miljoonaan euroon.  Hanke jatkuu vielä tulevana vuonna. Ra-
kennusten talousarvio alittui, koska seuraavan suuren projek-
tin, U-rakennuksen, ajankohtaa siirrettiin eteenpäin ja vain 1,6 
miljoonaa euroa käytettiin budjetoiduista 11,6 miljoonan euron 
määrärahoista. Projektin kokonaistalousarvio on 19,6 miljoonaa 
ja se jatkuu vuoteen 2017 asti.
 Suurin yksittäinen kone- ja irtaimistohankinta oli C-kaaren 
hankinta leikkaussaliin 0,2 miljoonalla eurolla. Laitehankinnat 
pysyivät vuoden aikana normaalia matalammalla tasolla, koska 
vuoden 2013 aikana sijoitettiin isoja summia Y-rakennuksen uu-
siin tiloihin. 
 Suurimmista IT-hankinnoista voidaan mainita digitaalinen 
arkisto ja ulkoinen levyjärjestelmä. Logistiikkajärjestelmään, 
joka on osa A-SIM -projektia, saatiin noin 50 % avustusta. Han-
kinta ja avustus toteutuivat jo vuonna 2013, vaikka talousarvio 
oli vasta vuodelle 2014.
 Peruspääoma on kasvanut Vaasan keskussairaalan osalta 2,9 
milj. euroa maksuosuuksien muodossa laajennuksen investoi-
miseksi. Peruspääoma kokonaisuudessaan oli yhteensä 56 mil-
joonaa euroa 31.12.2014. Peruspääoman korko 1.1.2014 oli 0,7 
miljoonaa euroa, mikä maksettiin jäsenkunnille vuoden aikana.
 Tilikauden rahoitusanalyysin mukaan maksuvalmius oli 
kassapäivinä ilmaistuna 0,8 päivää verrattuna edellisen vuoden 
8 päivään. Investoinnit ylittivät vuosittaiset poistot vuoden 2014 
aikana 7,8 miljoonalla. Tulevien vuosien aikana ero poistojen ja 
investointien välillä tulee olemaan keskimäärin 11 miljoonaa, 
koska suuria rakennusprojekteja on suunnitteilla.

Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet 
saavutetaan ja toiminta noudattaa lakeja, ohjeita ja päätöksiä, ja 
että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti.   Sisäisen valvonnan tehtävänä on myös varmistaa, 
että päätöksenteko pohjautuu oikea-aikaiseen, olennaiseen ja 
luotettavaan tietoon toiminnasta ja tekijöistä, jotka vaikuttavat 
siihen.
 Kaikilla Vaasan sairaanhoitopiirin työntekijöillä on vastuu 
noudattaa organisaation sääntöjä ja raportoida eteenpäin havai-
tuista puutteista. Luottamushenkilöillä, johtavilla virkamiehillä 
ja esimiehillä on kuitenkin erityinen vastuu sisäisen valvonnan 

toteuttamisessa. Hallitus päivitti sisäistä valvontaa sekä hyvää 
johtamis- ja hallintotapaa koskevan ohjeen. Myös hallintosään-
töä uudistettiin vuoden aikana niin, että se vastaa kuntalain uu-
sia määräyksiä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Val-
tuusto hyväksyi samalla uuden ohjeen Vaasan sairaanhoitopiirin 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen perusteista. 
 Vuoden aikana sairaanhoitopiirin esimiehille järjestettiin 
neljä koulutustilaisuutta sisäisestä valvonnasta, sillä sisäisessä 
auditoinnissa kävi vuonna 2013 ilmi, että esimiehet toivoivat 
koulutusta sisäiseen valvontaan liittyvistä asioista.  Jokaisessa 
neljässä tilaisuudessa oli runsas osanotto.

Määräysten, ohjeiden ja päätösten noudattaminen
Päätöksenteon laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta seurataan 
kuntalain § 51 ja kuntayhtymän hallintosäännön määräysten 
mukaisesti. Hallitus on vahvistanut raportointivelvollisuuden 
ja seuraa jatkuvasti johtavien viranhaltijoiden päätöksentekoa. 
Muuta päätöksentekoa seurataan linjaorganisaation raportoin-
tivelvollisuuden avulla. Esimiehet vastaavat siitä, että heidän 
alaisillaan on tietoa ohjeista ja päätöksistä ja että niitä noudate-
taan. Käyttäjäoikeuksien ja sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien 
käytön valvonta on tärkeä osa sisäistä valvontaa.
 Kuntayhtymässä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädän-
töä ja hyvää hallintotapaa. Toimiva oikeusjärjestelmä mahdol-
listaa sen, että kuntayhtymässä tehdyistä päätöksistä voi valit-
taa. Myös siviilioikeudellisia prosesseja voi panna vireille. Viime 
vuonna ei ratkaistu tuomioistuimessa yhtään asiaa, jossa Vaasan 
sairaanhoitopiiri olisi ollut osallisena. Seuraavat oikeusprosessit 
olivat kesken tai pantiin vireille viime vuonna. Yleisessä tuo-
mioistuimessa (käräjäoikeudessa) on vireillä takaisinsaantikan-
ne (Pete), yksi IT-kiista (Abako), kolme työoikeudellista riitaa 
sekä yksi palkkakiista. Näiden lisäksi sairaanhoitopiiri on asiano-
mistajana kahdessa rikosasiassa. Markkinatuomioistuimessa on 
vireillä hankintariita, joka koskee lääkärin hankintaa yhteispäi-
vystykseen. Hallinto-oikeudessa on kaksi ratkaisematonta asiaa. 
Toinen koskee valitusta valtuuston tekemästä sydänkirurgiapää-
töksestä ja toinen työhönottoa keskusvarastoon. Yksikään näistä 
asioista ei aiheuta sellaista vaaraa, että kielteinen päätös vaikut-
taisi merkittävästi kuntayhtymän talouteen.

Tavoiteasettelu ja seuranta
Kuntayhtymän valtuusto vahvistaa neljä vuotta kattavassa toi-
minta- ja taloussuunnitelmassa piirin toiminnalliset ja taloudel-
liset tavoitteet. Se, miten tavoitteet ovat toteutuneet, esitellään 
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen talousarvion toteu-
tumaa koskevassa selonteossa. Hallitus saa välitilinpäätöksen 
kolme kertaa vuodessa. Tulosvastuulliset vastaavat oman vas-
tuualueensa jatkuvasta talousarvioseurannasta ja raportoivat 
poikkeamista eteenpäin. Toiminnan tulokset arvioidaan asia-
kas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmasta.
 Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, kuinka hyvin val-
tuuston vahvistamat tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslauta-
kunta tapaa kirjata arviointikertomukseensa joitakin keskeisiä 
huomioita, jotka käsitellään hallituksessa erikseen ja annetaan 
valtuustolle tiedoksi. Myös tilintarkastaja tekee vuositarkastuk-
sen ja toimittaa valtuustolle tarkastuskertomuksensa.

Riskienhallinnan järjestäminen
Tärkeä tavoite sairaanhoitopiirin kaikessa toiminnassa on poti-
laiden turvallisen ja laadukkaan hoidon varmistaminen. Riskien-
hallinta perustuu hallituksen vuoden aikana hyväksymään ris-
kienhallinta- ja turvallisuuspolitiikkaan, joka korvasi aiemman 
turvallisuuspolitiikan. Riskikartoitus tehdään vuosittain ja siitä 
raportoidaan johtoryhmälle.
 Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat seuraavat yhdessä va-
kuutusmeklarin kanssa vakuutusturvaa ja tekevät vakuutusyh-
tiön kanssa yhteistyötä vakuutusturvan pitämiseksi ajantasai-
sena. Vakuutusyhtiö raportoi säännöllisesti tuloksesta. Hallitus 
tekee päätöksen vakuutusyhtiön valinnasta ja vakuutusturvan 
tasoa koskevista pääperiaatteista. Olemme yhdessä Työterveys-
laitoksen kanssa tehneet selvityksen kiinteistökantamme ris-
keistä.
 Sairaanhoitopiiri kerää järjestelmällisesti tietoa potilashoi-
toon liittyvistä vaaratilanteista. Ilmoitukset tehdään sähköisesti 
HaiPro-ohjelmassa ja käsitellään kyseisen vastuuhenkilön toi-
mesta. Vaasan sairaanhoitopiirin henkilöstö saa jatkuvasti kou-
lutusta turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Tiedotus ja viestintä
Hallitus johtaa tiedotusta ja viestintää hyväksymänsä viestin-
tästrategian pohjalta. Kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen vies-
tinnän kehittämiseen on tehty merkittäviä panostuksia. Vuoden 
aikana otettiin käyttöön uudistettu intranet, ja www-sivujen uu-
distaminen on aloitettu. Kuntayhtymä on mukana sosiaalisessa 
mediassa ja julkaisee tiedotuslehden kaksi kertaa vuodessa. Leh-
distötilaisuuksia järjestetään säännöllisesti hallituskokousten 
yhteydessä mutta myös silloin, kun sairaalassa tapahtuu uusia 
tärkeitä asioita. 

Sisäisen tarkastuksen järjestäminen
Sairaanhoitopiiri on yhdessä Svenska Österbottens förbund för 
utbildning och kulturin kanssa palkannut tilintarkastusassis-
tentin sisäistä tarkastusta varten. Sisäinen tarkastus toimii tar-
kastussäännön ja hallituksen sisäisestä valvonnasta antamien 
ohjeiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastajan työ-
ohjelman ja saa häneltä raportteja. Sisäinen tarkastaja suorittaa 
myös piirin johtajan ja hallintojohtajan antamia työtehtäviä.       
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Seuraavassa vertaillaan jäsenkuntien kustannuksia 1.000 asu-
kasta kohden. Vertailu koskee ainoastaan sairaan¬hoito¬piirissä 
annettua hoitoa, ei siis  osto¬palveluna muissa laitoksissa saatua 
hoitoa, esim. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta ostettua 
hoitoa.
 Pietarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn  osal-
ta on kuntia laskutettu suoraan Pietarsaaressa tapahtuvasta hoi-
dosta. Laihia ostaa osan hoidosta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiriltä, jolloin nämä kustannukset menevät läpilaskutuksena 
Vaasan sairaanhoitopiirin kautta ja sisältyvät ostopalveluihin 
eikä omaan tuotantoon.  Kaskinen ostaa osan erikoissairaanhoi-
don palveluistaan Satakunnan sairaanhoitopiiristä ja sitä las-
kutetaan suoraan sieltä, joten kustannukset eivät näy VSHP:n 
tilastoissa. Näiden kuntien vertailuluvut ovat tämän vuoksi al-
haisempia kuin niiden, jotka ostavat kaiken hoidon Vaasan kes-
kussairaalasta.
 Jäsenkunnilta laskutettiin vuoden aikana yhteensä 200.862 
avohoitokäyntiä, joka on 936 käyntiä tai 0,5 % enemmän kuin 
edellisvuonna. 
 Somaattisessa hoidossa laskutettu käyntimäärä 1.000 asu-
kasta kohden vaihteli Luodon 243:sta Maalahden 1.369 käyntiin. 
Toisella sijalla oli Korsnäs 1.288 käynnillä. Keskimäärin jäsen-
kunnilta laskutettiin 966 käyntiä asukasta kohden. Luku on 
1.184, mikäli jättää huomioimatta Pietarsaaren seudun kunnat 
ja Kaskisen, mikä on 18 käyntiä enemmän 1.000 asukasta koh-
den kuin vuonna 2013.
 Psykiatriassa suurin käyttäjä oli Vaasa 433 käyntiä, toisena 
Laihia 232 ja Mustasaari 231 käyntiä ja pienin, pohjoisen kun-
tia lukuun ottamatta, oli Kristiinankaupunki 20  ja Närpiö 22 
käyntiä. Keskiarvo oli 224 käyntiä 1.000 asukasta kohden tai 
299, mikäli jättää huomioimatta Pietarsaaren seudun kunnat ja 
Kaskisen, mikä on 10 käyntiä enemmän kuin 2012 ja 2013.
 Jäsenkunnilta laskutettujen drg-pakettien, ts. hoito¬jaksojen 
määrä somatiikassa oli vuoden aikana 21.539, 363 pakettia tai 
1,7 % vähemmän kuin edellisvuonna. Laskutus 1.000 asukasta 
kohden vaihteli, Pietarsaaren seudun kuntia ja Kaskista lukuun 
ottamatta, Kristiinankaupungin 138 ja Korsnäsin 170 drg-pake-
tin välillä. Keskiarvo oli 156 laskutettua drg-pakettia 1.000 asu-
kasta kohden yllä olevaa poikkeusta lukuun otta¬matta.

 Psykiatriassa laskutettiin keskimäärin 174 hoitopäivää 1.000 
asukasta kohden. Suurin käyttäjä oli Kaskinen 367 hoitopäivää, 
toisena Vaasa 257 ja Pedersörellä oli vähiten eli 71 hoitopäivää, 
Mustasaarella 83 hoitopäivää 1.000 asukasta kohden.
 Klinikkavalmiiden potilaiden tai siirtoviivepotilaiden hoito-
päivien määrä, ts. potilaiden, jotka olisi voitu siirtää peruster-
veydenhuoltoon, oli vuoden aikana 2.882 jäsenkuntien osalta. 
Vähennystä oli 288 päivää tai 9,1 %. Keskimäärin laskutettiin 17 
vuorokautta 1.000 asukasta kohden. Vastaava luku vuonna 2013 
oli 19 päivää. Vaasalla oli eniten siirtoviivepotilaita, 33 päivää 
1.000 asukasta kohden, Mustasaarella 22 päivää ja Laihialla 11 
päivää. 
 Alla olevasta graafisesta esityksestä käy ilmi VSHP:n kautta 
laskutetut kuntien erikoissairaanhoidon kaikki maksu¬osuudet 
yhteensä suhteessa asukasmäärään. Summat sisältävät myös 
hoidon muissa laitoksissa.
 Jäsenkuntien keskimääräinen kustannus vuoden 2014 ai-
kana oli 1.199,24 euroa asukasta kohden. Mikäli Pietarsaaren 
seudun kunnat jätetään huomioimatta, on kustannus 1.352,10 
euro. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 1.164,32 sekä 1.335,85 
euroa. Kustannuskehitys on ollut toisin sanoen maltillinen edel-
lisvuosiin verrattuna.
 Pietarsaarta, Luotoa, Pedersöreä ja Uuttakaarlepyytä lukuun 
ottamatta, eniten erikoissairaanhoidon palveluita asukasta koh-
den vuoden 2014 aikana käytti Vaasa 1.418,61 euroa, seuraavana 
olivat Laihia 1.404,36 ja Kaskinen 1.351,73 euroa, kun taas När-
piöllä oli alhaisimmat kustannukset tai 1.205,81, Mustasaarella 
1.242,22 ja Vöyrillä 1.251,65 euroa asukasta kohden. Kuntien 
väliset erot johtuvat osin siitä kuinka hyvin jäsenkunnat ovat 
hoitaneet perusterveydenhuoltonsa, kun taas vuosittaiset vaih-
telut johtuvat osittain todella kalliiden potilaiden osuudesta. 
Tämä voi johtaa erityisen suuriin heittoihin pienemmissä kun-
nissa. Kustannusten nousu asukasta kohden oli yli 5 % vuoden 
2013 vuoteen verrattuna Pietarsaaren seudun kaikissa kunnissa. 
Vaasan, Kaskisten, Vöyrin ja Kristiinankaupungin kustannukset 
nousivat 4,6 % ja 0,2 % välillä, kun taas muiden kuntien kus-
tannukset pienenivät asukasta kohden. Eniten vähenivät kustan-
nukset Maalahdessa, 12,7 %.

Suurin käyttäjä oli  
Kaskinen 367 hoitopäivää, 

toisena Vaasa 257.

Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon  
käyttö Vaasan keskussairaalassa 
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Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle

Olemme tarkastaneet Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, ra-
hoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutu-
misvertailun ja toimintakertomuksen.
 Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa 
sen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän 
hallitus ja johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, 
että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laa-
timista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus 
ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayh-
tymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
 Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennais-
ten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi 
tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme sel-
vittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien vi-
ranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme 
tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä 
esitetyn selonteon. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän var-
muuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuus-
ton päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laati-
misperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet 
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä 
olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätös-
ten mukaisesti.
 Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjes-
tetty asianmukaisesti.
 Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laati-
mista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpää-
tös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, talou-
desta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkas-
tamaltamme tilikaudelta.

Vaasassa 17. huhtikuuta 2015
BDO AUDIATOR OY

Anders Lidman
tilintarkastaja, JHTT, HTM

Tilintarkastuskertomus
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Johtavat viranhaltijat 

Göran Honga shp:n johtaja

Auvo Rauhala johtajaylilääkäri

Marina Kinnunen hallintoylihoitaja

Olle Gull hallintojohtaja

Maija Räsänen klinikkar. joht., medisiininen

Peter Nieminen klinikkar. joht., operatiivinen

Carita Tuohimäki klinikkar. joht., psykiatrinen

Sarita Victorzon klinikkar. joht., lääket. palvelut

Ann-Charlott Gröndahl HR-päällikkö

Lena Nystrand talouspäällikkö

2014

Luottamushenkilöt

Valtuusto 2014

Kuntayhtymän organisaatio säädetään kuntayhtymäsopimuksessa ja korkein päätösvalta on valtuustolla.
Valtuuston toimikausi on 2013–2016 ja sen kokoonpano vuonna 2014 on ollut:  
 

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Pietarsaari Pia Rosengård-Andersson Anna-Maja Henriksson

Bo Forsman Marcus Suojoki

Bengt Kronqvist Isa Virtanen 6.10.2014 asti

Monica Wenman 7.10.2014 lähtien

Kaskinen Catharina Skur Carl-Gustav Mangs

Mustasaari Carola Lithén Lena Gammelgård

Ulla-Maj Salin Ann-Helén Sandvik

Michael Luther Leif Ingman

Korsnäs Johanna Juthborg Katarina Holmqvist

Anna-Lena Kronqvist Anita Ismark

Kristiinankaupunki Hans Ingvesgård Bernhard Utter

Mikael Perjus Per-Elof Boström

Laihia Mari Lampinen-Tuomela Säde Salo-Somppi

Tapio Nyysti Heikki Latva-Nikkola

Luoto Andreas Hjulfors Leif Svenfelt

Bernhard Bredbacka Kenneth Liljekvist

Maalahti Lili-Ann Brolund Mikko Ollikainen

Tage Svahn Kristina Vesterback

Uusikaarlepyy Gösta Willman Roger Frostdahl

Greta Näs Stefan Sjöberg

Närpiö Ann-Sofie Smeds-Nylund Ebba Granström

Thorolf Westerlund Emina Arnautovic

Roy Wilson Peter Andersén

Pedersöre Henrik Sandberg Helena Berger

Tarja Häll Guy Käcko

Johanna Överfors Ralf Lindfors

Vaasa Ivanka Capova Toivo Ikonen

Elisa Finne Sirpa Suonperä

Sture Erickson Thomas Öhman

Barbro Kloo Ulla Granfors

Per Hellman Nils-Johan Englund

Heimo Hokkanen Ritva Perälä

Vöyri Kjell Heir Roy Björklund

Gunilla Jusslin Karita Ohlis

Valtuuston puheenjoht.: Gösta Willman, Nykarleby 

I varapuheenjoht.: Bernhard Bredbacka, Larsmo 

II varapuheenjoht.: Mikael Perjus, Kristinestad

Sihteeri: Olle Gull
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Hallitus 

Henkilöstöjaosto

Psykiatrian neuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Hans Frantz Ragnvald Blomfeldt

Monica Sirén -Aura Kenneth Pärus

Mona Vikström Karin Holmqvist-Nybacka

Greger Forsblom Ulf Stenman

Riitta Kentala Hans-Erik Lindqvist

Bernhard Utter Åsa Blomstedt

Per Hellman Nils-Johan Englund

Ulla Hellén  Päivi Lester   

Raija Kujanpää Elisa Finne 

Sven Grankulla Luisa Tast

Asko Salminen Jukka Mäkynen

Hallituksen puheenjoht.: Hans Frantz

Varapuheenjoht.: Per Hellman

Sihteeri: Olle Gull

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Mona Vikström Greta Näs

Ulla Salmenheimo-West Ragnvald Blomfeldt

Roy Wilson Hans-Erik Lindqvist

Kenneth Pärus Åsa Blomstedt

Nils-Johan Englund Stefan Sjöberg

Raija Kujanpää Mikael Perjus

Puheenjohtaja: Mona Vikström

Varapuheenjohtaja: Nils-Johan Englund

Sihteeri: Ann-Charlott Gröndahl

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Anne Salovaara-Kero Karl-Göran Löfgren

Mikaela Ingo Johanna Juthborg

Ebba Granström Christer Rönnlund

Andreas Hjulfors Pia Rosengård-Andersson

Per Hellman Alexandra Furu

Puheenjohtaja: Per Hellman

Varapuheenjohtaja: Mikaela Ingo

Sihteeri: Maritta Kerätär

Esittelijä: Carita Tuohimäki

Hallituksen edustaja: Raija Kujanpää

Asiantuntijat: Christina Björklund, psyk.

Alice Backström, sos.joht.

Markku Sirviö, joht.ylilääk.

Elisabeth Knip-Häggqvist, psyk.

Gerd Kronlund, joht.lääk.

Tarkastuslautakunta

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Kjell Heir Gunilla Jusslin

Mathias Skytte Christer Rosengren

Kristina Vesterback Anna-Lena Kronqvist

Sonja Lappveteläinen Hans Ingvesgård

Emely Sundqvist Maria Palm

Bengt Kronqvist Linda Holm

Jani Peräsarka Daniel Lahti

Puheenjohtaja: Kjell Heir

Varapuheenjohtaja: Bengt Kronqvist

Sihteeri: Jari Lindholm

BDO Audiator Oy:n nimeämä tilintarkastaja: OFR Anders Lidman

Avustava tilintarkastaja: Hans Becker

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Säde Salo-Somppi Matti Kalliomäki

Juhani Holm Anja Heinänen

Vesa-Matti Rantanen Sirpa Suonperä

Sari-Milla Ingves Jyrki Jouppi

Risto Kukko Liisa Vilkuna

Raija Viljanmaa Ensio Kaipio

Matias Kvist Heikki Latva-Nikkola

Puheenjohtaja: Säde Salo-Somppi

Varapuheenjohtaja: Raija Viljanmaa

Sihteeri: Sari West

Suunnitteluneuvottelukunta

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet:

Hans Frantz Rangvald Blomfeldt

Monica Sirén-Aura Anna Käcko

Yngve Storsved Patrik Ragnäs 

Mathias Kass Karin Holmqvist-Nybacka

Gudrun Eklöv Marika Holmberg

Puheenjohtaja: Hans Frantz

Varapuheenjohtaja: Monica Sirén-Aura

Esittelijä: Auvo Rauhala

Hallituksen edustaja: Bernhard Utter

Asiantuntijat: Pia Vähäkangas

Alice Backström

Jukka Kentala

Jarkko Pirttiperä

Göran Honga

Vähemmistökielinen lautakunta
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Tuloslaskelma

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

Toimintatuotot

Myyntituotot 222 430 842,09 214 928 537,49

Maksutuotot 6 413 524,87 6 453 096,02

Tuet ja avustukset 3 565 346,18 3 424 529,58

Vuokratuotot 545 956,04 691 366,91

Muut toiminnan tuotot 787 290,10 1 087 501,84

233 742 959,28 226 585 031,84

Toimintakulut

Palkat ja palkkiot -90 191 207,91 -90 095 663,10

Henkilösivukulut -26 026 230,15 -26 944 556,48

Palveluiden ostot -62 995 452,72 -61 790 587,26

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 780 264,22 -35 942 312,68

Vuokrakulut -645 381,33 -537 351,29

Muut kulut -1 531 755,69 -1 619 039,57

-218 170 292,02 -216 929 510,38

TOIMINTAKATE 15 572 667,26 9 655 521,46

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 2 460,59 1 744,78

Muut rahoitustuotot 95 533,33 82 581,32

Korkokulut -414 009,20 -427 180,13

Muut rahoituskulut -691 440,31 -1 136 055,18

-1 007 455,59 -1 478 909,21

VUOSIKATE 14 565 211,67 8 176 612,25

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -7 537 495,48 -6 350 224,18

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 7 027 716,19 1 826 388,07

Rahoituslaskelma

Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2013

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 14 565 212 8 176 612

Pysyvien vastaavien hyödykk. myyntivoitot/tappiot 0 0

Pakollisten varausten muutos 498 889 1 235 046

Tulorahoituksen korjauserät 498 889 1 235 046

Investointien rahavirta

Investointimenot -15 380 948 -28 429 998

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 2 725

-15 380 948 -28 427 273

Toiminan ja investointien rahavirta -316 848 -19 015 615

Rahoituksen  rahavirta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 000 000 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 000 000 -2 125 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos -15 916 129 17 000 000

-3 916 129 14 875 000

Oman pääoman muutokset 2 901 257 3 992 297

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 194 459 22 814

Vaihto-omaisuuden muutos 17 310 79 402

Saamisten muutos 1 302 088 -4 721 636

Korottomien  velkojen muutos -5 170 027 3 157 480

-3 656 170 -1 461 941

Rahoituksen rahavirta -4 671 042 17 405 357

Rahavarojen muutos -4 987 889 -1 610 259

Rahavarojen muutos

Kassavarat 31.12. 522 228 5 510 117

Kassavarat 1.1. 5 510 117 7 120 376

-4 987 889 -1 610 259



VASTATTAVAA 31.12.14 31.12.13

A OMA PÄÄOMA

I Peruspääoma 55 981 553,60 53 080 296,80

55 981 553,60 53 080 296,80

IV Muut omat rahastot 3 287 451,05 3 287 451,05

V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 4 909 298,86 3 082 910,79

Tilikauden ylijäämä 7 027 716,19 1 826 388,07

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 71 206 019,70 61 277 046,71

C PAKOLLISET VARAUKSET

1. Eläkevaraus 30 000,00 30 000,00

2. Muut pakolliset varaukset 6 132 743,00 5 633 854,00

6 162 743,00 5 663 854,00

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

2. Lahjoitusrahastojen pääomat 365 174,50 170 713,90

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 22 460 000,00 11 860 000,00

7. Muut velat 374 931,59 482 144,51

22 834 931,59 12 342 144,51

II Lyhytaikainen

2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 483 871,47 19 000 000,00

6. Ostovelat 9 210 587,31 14 595 829,93

7. Muut velat 5 207 041,57 6 025 423,93

8. Siirtovelat 18 296 797,72 17 155 986,98

37 198 298,07 56 777 240,84

137 767 166,86 136 230 999,96
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Tase

VASTAAVAA 31.12.14 31.12.13

A PYSYVÄT VASTAAVAT

I Aineettomat hyödykkeet

1. Aineettomat oikeudet 1 049 176,52 624 174,70

1 049 176,52 1 321 424,68

II Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet 3 806 730,20 3 806 730,20

2. Rakennukset 86 726 811,03 44 696 087,45

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 881 686,56 4 301 658,72

4. Koneet ja kalusto 10 624 746,22 11 060 272,34

6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkinnat 2 322 796,32 37 081 570,53

108 362 770,33 100 946 319,24

III Sijoitukset

1. Osakkeet ja osuudet 935 114,57 933 114,57

2. Muut lainasaamiset 60 043,09 60 043,09

995 157,66 993 157,66

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 37 006,33 37 005,17

C VAIHTUVAT VASTAAVAT

I Vaihtoomaisuus

1. Aineet ja tarvikkeet

Keskusvarasto 660 463,51 713 817,73

Apteekkivarasto 1 664 241,32 1 619 394,71

Kanttiinivarasto 14 986,95 17 911,41

Verivalmistevarasto 18 647,25 24 525,40

2 358 339,03 2 375 649,25

II Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

3.  Muut saamiset 0,00 20 000,00

0,00 20 000,00

Lyhytaikaiset saamiset

1. Myyntisaamiset 19 941 128,02 20 320 289,45

2. Lainasaamiset 105 000,00 119 000,00

3. Muut saamiset 2 172 439,82 3 936 673,39

4. Siirtosaamiset 2 223 921,25 1 348 613,97

24 442 489,09 25 724 576,81

III Rahoitusarvopaperit

1. Osakkeet ja osuudet 30 484,63 29 500,63

IV Rahat ja pankkisaamiset 491 743,27 5 480 616,50

137 767 166,86 136 928 249,94
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KUNNAT           Vaasan keskussairaala            Hoito muissa laitoksissa                Yhteiset maksuos. Yhteensä

Talousarvio Tilinpäätös % Talousarvio Tilinpäätös % Talousarvio Tilinpäätös % Talousarvio Tilinpäätös %

Jäsenkunnat

Pietarsaari 8 204 863 8 066 925 98,3 4 008 895 6 421 139 160,2 2 814 819 988 985 35,1 15 028 577 15 477 049 103,0 %

Kaskinen 1 371 566 1 340 060 97,7 349 704 341 523 97,7 214 371 143 249 66,8 1 935 641 1 824 832 94,3 %

Mustasaari 19 846 214 19 165 658 96,6 2 156 162 2 504 832 116,2 2 381 778 2 121 654 89,1 24 384 155 23 792 145 97,6 %

Korsnäs 2 385 418 2 244 794 94,1 212 739 308 597 145,1 333 062 344 000 103,3 2 931 219 2 897 391 98,8 %

Kristiinankaupunki 6 666 756 6 696 559 100,4 1 404 126 1 556 718 110,9 904 404 770 119 85,2 8 975 285 9 023 396 100,5 %

Laihia 8 685 445 8 164 784 94,0 1 951 426 1 872 398 96,0 1 050 966 1 207 490 114,9 11 687 837 11 244 671 96,2 %

Luoto 1 285 035 1 362 591 106,0 1 011 607 1 183 491 117,0 791 897 619 471 78,2 3 088 539 3 165 553 102,5 %

Maalahti 6 662 344 5 841 135 87,7 852 518 906 068 106,3 582 596 654 875 112,4 8 097 459 7 402 079 91,4 %

Uusikaarlepyy 3 171 823 3 841 317 121,1 939 443 1 282 904 136,6 1 212 266 996 030 82,2 5 323 532 6 120 252 115,0 %

Närpiö 9 015 953 8 751 674 97,1 1 613 175 1 345 103 83,4 872 407 1 159 435 132,9 11 501 536 11 256 212 97,9 %

Pedersöre 3 592 080 3 699 611 103,0 1 621 031 3 349 477 206,6 1 319 859 778 128 59,0 6 532 971 7 827 216 119,8 %

Vaasa 73 699 970 76 361 745 103,6 10 976 273 10 536 901 96,0 7 526 212 7 184 866 95,5 92 202 455 94 083 512 102,0 %

Vöyri 6 543 502 5 982 894 91,4 1 474 502 1 431 499 97,1 557 901 960 367 172,1 8 575 905 8 374 760 97,7 %

Jäsenkunnat 151 130 970 151 519 747 100,3 28 571 600 33 040 652 115,6 20 562 539 17 928 668 87,2 200 265 109 202 489 067 101,1 %

Ulkokunnat 7 673 833 9 409 974 122,6 2 580 7 673 833 9 412 554 122,7 %

YHTEENSÄ 158 804 803 160 929 721 101,3 28 571 600 33 043 232 115,7 20 562 539 17 928 668 87,2 207 938 942 211 901 621 101,9 %

Kuntayhtymän laskutus jäsenkunnilta
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» * Ensihoidon nettobudjetointi muutettu bruttomenetelmäksi ilman tulosvaikutusta

Alkuper.tal.
arv. 2014

Valt. 
päätös 

25.2.2014

Valt. 
päätös 

24.11.2014

Muutettu tal.
arv. 2014

Tilinpäätös 
2014 %

Poikkeama 
talous- 

arviosta
%

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 195 765 110 4 500 000 200 265 110 202 489 066,63 101,11 2 223 956,63 1,1

Myyntituotot muilta shp:ltä ja muilta 7 673 829 7 673 829 9 412 554,25 122,66 1 738 725,25 22,7

Terveyspalvelut 7 690 099 7 690 099 7 667 656,79 99,71 -22 442,21 -0,3

Huoltopalvelut 1 181 400 1 181 400 1 030 514,49 87,23 -150 885,51 -12,8

Koulutuspalveluiden myynti 1 256 200 1 256 200 1 211 203,07 96,42 -44 996,93 -3,6

Muiden palveluiden myynti 388 000 388 000 372 885,34 96,10 -15 114,66 -3,9

Muut myyntituotot 90 300 90 300 246 961,52 273,49 156 661,52 173,5

214 044 938 0 4 500 000 218 544 938 222 430 842,09 101,78 3 885 904,09 1,8

Maksutuotot

Asiakasmaksut 6 989 700 6 989 700 6 413 524,87 91,76 -576 175,13 -8,2

6 989 700 0 0 6 989 700 6 413 524,87 91,76 -576 175,13 -8,2

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset 1 140 858 2 700 000 * 3 840 858 3 565 346,18 92,83 -275 511,82 -7,2

1 140 858 2 700 000 0 3 840 858 3 565 346,18 92,83 -275 511,82 -7,2

Muut toiminnan tuotot

Vuokrat 556 500 556 500 545 956,04 98,11 -10 543,96 -1,9

Muut toiminnan tuotot 69 700 69 700 139 702,62 200,43 70 002,62 100,4

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 10 000 10 000 0,00 0,00 -10 000,00

Kanttiinin tuotot 616 606 616 606 647 587,48 105,02 30 981,48 5,0

1 252 806 0 0 1 252 806 1 333 246,14 106,42 80 440,14 6,4

Toimintatuotot 223 428 302 2 700 000 4 500 000 230 628 302 233 742 959,28 101,35 3 114 657,28 1,4

Toimintakulut

Palkat ja palkkiot

Luottamushenkilöstö 85 500 85 500 110 434,78 129,16 24 934,78 29,2

Lääkärihenkilöstö 20 215 757 50 000 20 265 757 19 034 512,53 93,92 -1 231 244,47 -6,1

Tutkimushenkilöstö 9 359 224 68 000 9 427 224 8 953 650,99 94,98 -473 573,01 -5,0

Hoitohenkilöstö 46 046 734 1 232 144 47 278 878 45 831 662,49 96,94 -1 447 215,06 -3,1

Hallinto- ja toimistohenkilöstö 4 299 005 4 299 005 4 276 961,27 99,49 -22 044,22 -0,5

Huoltohenkilöstö 10 349 540 10 349 540 10 545 695,53 101,90 196 155,53 1,9

Henkilökunnan palkkiot 618 700 25 000 643 700 965 493,22 149,99 321 793,22 50,0

Ulkopuoliset palkat ja palkkiot 667 322 667 322 2 244 327,47 336,32 1 577 005,47 236,3

Muut palkkakulut 0 0 -226 111,14 -226 111,14

91 641 782 1 375 144 0 93 016 926 91 736 627,14 98,62 -1 280 298,90 -1,4

Henkilösivukulut

Eläkkeet 21 902 386 328 660 22 231 046 21 159 072,44 95,18 -1 071 973,16 -4,8

Muut henkilösivukulut 5 223 582 78 383 5 301 965 4 867 157,71 91,80 -434 807,62 -8,2

27 125 968 407 043 0 27 533 011 26 026 230,15 94,53 -1 506 780,78 -5,5

Henkilöstökorv. ja muut henk.kulujen 
korj.erät

Henkilöstökorvaukset -1 522 200 -1 522 200 -1 545 419,23 101,53 -23 219,23 1,5

-1 522 200 0 0 -1 522 200 -1 545 419,23 101,53 -23 219,23 1,5

Henkilöstökulut 117 245 550 1 782 187 0 119 027 737 116 217 438,06 97,64 -2 810 298,91 -2,4

Alkuper.tal.
arv. 2014

Valt. päätös 
25.2.2014

Valt. 
päätös 

24.11.2014

Muutettu 
tal.arv. 2014

Tilinpäätös 
2014 %

Poikkeama 
talous- 

arviosta
%

Palvelujen ostot

Hoito muissa laitoksissa 30 071 600 -1 500 000 28 571 600 33 043 232,44 115,65 4 471 632,44 15,7

Muut asiakaspalvelut 4 783 700 1 034 865 5 818 566 6 190 869,61 106,40 372 303,61 6,4

Toimisto-, pankki ja asiantuntijapalvelut 7 361 250 7 361 250 6 828 282,78 92,76 -532 967,22 -7,2

Huolto- ja korjauspalvelut 3 903 100 3 903 100 3 894 218,78 99,77 -8 881,22 -0,2

Matkustus- ja kuljetuspalvelut 6 921 160 2 700 000 * 9 621 160 9 091 434,57 94,49 -529 724,94 -5,5

Vakuutukset 833 000 4 500 000 5 333 000 2 393 217,82 44,88 -2 939 781,69 -55,1

Ravintopalvelut 89 500 89 500 55 601,48 62,12 -33 898,52 -37,9

Muut palvelut 1 514 250 1 514 250 1 498 595,24 98,97 -15 654,76 -1,0

55 477 560 2 234 865 4 500 000 62 212 425 62 995 452,72 101,26 783 027,70 1,3

Aineet tarvikkeet ja tavarat

Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus 1 976 200 1 976 200 1 625 375,97 82,25 -350 824,03 -17,8

Hoitotarvikkeet 8 063 800 847 948 8 911 748 8 239 516,24 92,46 -672 231,76 -7,5

Röntgen- ja laboratoriotarvikkeet 2 917 600 35 000 2 952 600 3 529 267,72 119,53 576 667,72 19,5

Lääkinnäll.kuntoutuksen tarv., terapiatarv. 2 538 950 2 538 950 3 116 279,66 122,74 577 329,66 22,7

Apteekkitarvikkeet 12 475 200 -200 000 12 275 200 11 381 563,16 92,72 -893 636,84 -7,3

Elintarvikkeet ja ruokailutarvikkeet 1 284 600 1 284 600 1 322 592,14 102,96 37 992,14 3,0

Vaatteisto 422 250 422 250 389 095,29 92,15 -33 154,71 -7,9

Huoltotarvikkeet 5 076 650 5 076 650 5 132 268,94 101,10 55 618,94 1,1

Lyhytvaikutteinen irtaimisto 2 084 596 2 084 596 1 877 414,43 90,06 -207 181,57 -9,9

Muut tarvikkeet 189 050 189 050 165 207,41 87,39 -23 842,59 -12,6

Varastojen lisäys/vähennys 1 683,26 1 683,26

37 028 896 682 948 0 37 711 844 36 780 264,22 97,53 -931 579,78 -2,5

Muut toimintakulut

Vuokrat 572 700 572 700 645 381,33 112,69 72 681,33 12,7

Verot 869 400 869 400 947 643,04 109,00 78 243,04 9,0

Muut kulut 560 450 560 450 336 526,23 60,05 -223 923,77 -40,0

Kanttiinitoiminnan ostot 255 000 255 000 247 586,42 97,09 -7 413,58 -2,9

2 257 550 0 0 2 257 550 2 177 137,02 96,44 -80 412,98 -3,6

Toimintakulut 212 009 556 4 700 000 4 500 000 221 209 556 218 170 292,02 98,63 -3 039 263,97 -1,4

Toimintakate 11 418 746 -2 000 000 0 9 418 746 15 572 667,26 165,34 6 153 921,25 65,3

Rahoitustuotot ja kulut 3 500 3 500 2 460,59 70,30 -1 039,41 -29,7

Korkotuotot 90 000 90 000 95 533,33 106,15 5 533,33 6,1

Muut rahoitustuotot -870 000 -870 000 -414 009,20 47,59 455 990,80 -52,4

Korkokulut -684 500 -684 500 -691 440,31 101,01 -6 940,31 1,0

Muut rahoituskulut -1 461 000 0 0 -1 461 000 -1 007 455,59 68,96 453 544,41 -31,0

Vuosikate 9 957 746 -2 000 000 0 7 957 746 14 565 211,67 183,03 6 607 465,66 83,0

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -7 957 746 -7 957 746 -7 537 495,48 94,72 420 250,52 -5,3

-7 957 746 0 0 -7 957 746 -7 537 495,48 94,72 420 250,52 -5,3

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 000 000 -2 000 000 0 0 7 027 716,19
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