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1.  YHTEENVETO TILIVUODESTA 2017  

1.1.  Puheenjohtajan katsaus 

 

Kesällä 2017 aloittaneet tarkastuslautakunnat ovat joutuneet perehtymään suhteelli-
sen nopealla aikataululla kuntalain muutoksen mukanaan tuomiin uusiin tehtäviin. 
Kuntalain muutoksen myötä 1.6.2017 lautakunnan tehtäviä täydennettiin kunnan ja 
kuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden ja -luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoi-
tusten valvonnalla. Laissa määritellään henkilöt, jotka ovat velvoitettuja tekemään si-
donnaisuusilmoituksen johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan liiketoimintaa har-
joittavissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksis-
ta, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
 
Lautakunnan arviointitehtävissä puolestaan korostetaan perinteisen talousarviotavoit-
teiden toteutumisen lisäksi strategian toteutumista ja toiminnan tuloksellisuustehtävää 
sekä talouden tasapainottamisen arviointitehtävää. Kuntalain muutoksen myötä kun-
nan ja kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta ei voida arvioida pelkästään taloudel-
lisen onnistumisen kautta. Toiminnan onnistumista pitää tarkastella laaja-alaisesti 
toiminnallisena ja taloudellisena onnistumisena.  Tuloksellisuuden kehittämisen pää-
määränä on julkisten palvelujen parantaminen niin, että ne mahdollisimman hyvin 
vastaavat palvelujen käyttäjien sekä omistajien tarpeita. 
 
Toisin sanoen tuloksellisuus edellyttää mahdollisimman taloudellisesti tuotettuja vai-
kuttavia ja laadukkaita palveluja siten, että toiminta on kestävää pitkällä aikajänteellä. 
Kunnan ja kuntayhtymän tuloksellisuus määritellään organisaation strategiassa (Kun-
talaki 37§). Julkisen palvelutuotannon tuloksellisuuden vaatimus tulee entisestään ko-
rostumaan sosiaali- ja terveydenhuollossa myös hallituksen esitykseen sisältyvän 
laajan valinnanvapauspaketin myötä. Maakuntaorganisaatioille uusi toimintaympäris-
tö edellyttää sitovien tulostavoitteiden nykyistä täsmällisempää määrittelyä ja ennen 
kaikkea tulostavoitteissa pysymistä niin sitovien määrärahojen kuin palvelujen järjes-
tämisenkin osalta. 
 
Valmisteilla olevassa maakuntauudistuksessa maakuntavaltuuston alaisen tarkastus-
lautakunnan tehtäväkenttä tulee sekä alueellisesti että sisällöllisesti huomattavasti 
laajenemaan.  Toimeenpanovaiheessa yksi tarkastuslautakunnan tärkeimmistä teh-
tävistä tuleekin olemaan valtion ja maakunnan edellyttämien velvoitteiden toteutumi-
sen seuranta. Toisin sanoen tarkastuslautakuntien tehtäväksi jäänee siirtymävai-
heessa seurata, tulevatko valtion edellyttämät velvoitteet hoidettua asianmukaisesti ja 
onko näihin muutoksiin riittävät resurssit.  
 
Maakunnan ja sen sekä maakuntien yhteisessä määräysvallassa olevien yhteisöjen 
toiminnan ja talouden laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta seuraa 
tulevaisuudessa rahoittajan puolesta Valtiontalouden tarkastusvirasto (maakuntalaki-
luonnos 109 §).     

 
 

 

 

 

Juhani Tiitinen 

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  
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1.2.  Yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida tilinpäätökseen sisältyvän toimintaker-
tomuksen perusteella, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet toteutuneet. Se arvioi, miten hyvin valtuuston tahdon täyttämisessä sekä mi-
ten palvelujen järjestämisessä asiakkaille on onnistuttu. Arviointityössä verrataan val-
tuuston asettamia tavoitteita, hallituksen antamaa selvitystä ja tarkastuslautakunnan 
omia havaintoja. Arvioinnin lähtökohtana on yleensä koko kuntayhtymää koskevien 
strategisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän jälkeen arvioinnissa keskitytään poi-
mimaan tehdyistä havainnoista oleelliset poikkeamat sekä tavoitteiden ylitykset ja ali-
tukset, jotka nostetaan kootusti esille. 
 
Vuoden 2017 arviointikertomus sisältää viisi päälukua. Luvussa kaksi kerrotaan lau-
takunnan toiminnasta, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Lu-
vussa kolme on arvioitu valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista ja lu-
vussa neljä riskienhallintaa. Luvussa viisi on käsitelty lautakunnan erityisteemoja ar-
viointivuodelta 2017.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Myönteisiä havaintoja: 
 

• Vuoden 2016 lopussa olleet kaihileikkausjonot on saatu vuoden 2017 alussa 
purettua lisätöiden, palvelusetelien ym. avulla. Vuoden 2017 lopussa oltiin 
normaalitasolla hoitotakuun osalta. 

• Asiakastyytyväisyyttä mittaava palautejärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 
2017 aikana. 

• Kirurgian erikoisalan tuottavuus on parantunut edellisvuoteen verrattuna ja on 
hyvällä tasolla muihin keskussairaaloihin nähden. 

• Riskienhallinnassa on otettu käyttöön riskienhallinnan tietojärjestelmä Granite 
ERSM, jonka avulla pystytään jäsennellymmin kartoittamaan ja hallitsemaan 
riskejä. 

• Psykiatrisen hoidon vastuualueella on onnistuttu resurssien parantamisessa 
jatkuvan pitkäjänteisen työn tuloksena. 

Havaittuja kehittämiskohteita: 
 

• Tavoitteiden toteutumiseksi määriteltyjen mittareiden ja tilinpäätösraportoinnin 
yhdenmukaisuus on puutteellista monien tavoitteiden ja toimialueiden kohdalla. 
Kaikkien tavoitteiden kohdalla ei ole tilinpäätöksessä otettu kantaa toteutuiko 
tavoite ja mikäli toteuma poikkesi tavoitteesta, syitä poikkeamaan. 

• Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole uudistanut hallintosääntöään 
kuntalain 90 §:n mukaiseen muotoon. Kehittämistyötä on kuitenkin aloitettu. 

• Tilikaudella 2017 talousarvion sitovat menomäärärahat ylittyivät 5,6 miljoonalla 
eurolla eli kahdella prosentilla talousarvioon nähden. 

• Valinnanvapaudesta johtuvan asiakasvirran valuminen muihin sairaanhoitopii-
reihin aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. 

• Tytäryhtiöistä vain yksi neljästä saavutti taloudelliset tavoitteensa. 
• Laajan päivystyksen sairaala on tuonut keskussairaalalle lisävelvoitteita. Lää-

käripula on jokapäiväinen ongelma, jonka poistamiseksi on tehtävä töitä. Eri-
koislääkäreiden saaminen ja täällä pitäminen on ensiarvoisen tärkeää. 

• EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen on vielä kesken. 
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Kuva: Kirsi Kangasharju 

2.  TARKASTUSTOIMINTA 

2.1. Yleistä 

 

Yhtymävaltuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa jär-
jestää valtuuston toimikautta 2017 – 2020 vastaavien vuosien hallinnon ja talouden 
tarkastus, valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koske-
vat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisel-
la tavalla.  
 
Yhtymävaltuuston asettamat tavoitteet Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2017 
toiminnalle ja taloudelle on kirjattu talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Sairaan-
hoitopiirin yhtymähallitus raportoi tavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessa 
ja tilinpäätöksessä. 
 

2.2. Tarkastuslautakunta 

 
Tarkastuslautakunnan 2017 - 2020 jäsenet: 

 
puheenjohtaja Juhani Tiitinen varajäsen Mirja Ylijoki 
varapuheenjohtaja Anna-Liisa Käri varajäsen Aulikki Kuisma 
jäsen Lasse Luoto  varajäsen Jouni Isotalo 
jäsen Marika Uimaluoto varajäsen Joni Immonen 

 
Tarkastussäännön (1.1.2013) 2 §:n mukaisesti lautakunnan esittelijänä toimi puheen-
johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimi 31.1.2018 saakka reviisori Niko Poskiparta ja sen 
jälkeen vs. reviisori Kirsi Kangasharju. 
 
Nykyinen, kauden 2017–2020 tarkastuslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran 
27.10.2017. 
  

2.3. Tarkastuslautakunnan toiminta 

 
Tarkastuslautakunta kokoontui varsinaisiin, vuotta 2017 käsitteleviin kokouksiin, yh-
teensä yhdeksän kertaa. Tarkastuslautakunta osallistui marraskuussa 2017 järjestet-
tyyn Porin, Rauman ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntien yhteiseen 
koulutustilaisuuteen Porin kaupungintalolla. Aiheena oli tarkastuslautakuntien tehtä-
vät. Lisäksi tarkastuslautakunta osallistui joulukuussa 2017 kolmepäiväiseen Auditio-
konferenssiin, jonka aiheina olivat mm. kuntien talouden, tuloksellisuuden, konser-
niohjauksen ja kuntakonsernien strategisen uudistamisen kysymykset sekä kuntien 
toimintakyvyn turvaaminen maakunta- ym. reformien keskiössä. Tarkastuslautakunta 
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toimi isäntänä Länsirannikon miljoonapiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokouksessa 
maaliskuussa 2018. Kokouksen aiheena olivat tuloksellisuuden arviointi, sote- ja 
maakuntauudistukseen valmistautuminen, sairaanhoitopiirin talouden tulkinta sekä 
kuntalain keskeiset säännökset tarkastustoimen kannalta. 

 
Tarkastuslautakunta on perehtynyt sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen seuraa-
malla muun muassa osavuosikatsauksia ja muita raportteja sekä haastattelemalla 
hallituksen puheenjohtajaa, johtoryhmän jäseniä ja muita vastuuhenkilöitä.  
 
Tilikauden työohjelman mukaisesti on käsitelty seuraavia erillisaiheita: 

 sairaanhoitopiirin toiminta 2017 

 sairaanhoitopiirin talous 2017 

 sairaanhoidon toimialue 

 tietohallinto ja tietosuoja-asetukseen valmistautuminen 

 lääkäripula 

 konsernijohtaminen 

 sisäisen tarkastuksen toiminta 
 
 

 
Länsirannikon miljoonapiirin tarkastuslautakuntien yhteiskokouksesta. Kuva: Jari Lindholm 

 

2.4. Vuoden 2016 arviointikertomuksen käsittely 

 

Tarkastuslautakunta raportoi arvionsa valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumi-
sesta ja muista havainnoistaan arviointikertomuksessa. Arviointikertomus annetaan 
yhtymävaltuustolle tilinpäätöskokouksessa.  

  

Yhtymävaltuuston kokouksessa 12.6.2017 / 7 § yhtymävaltuusto käsitteli ja merkitsi 
tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016.  

  
Yhtymähallitus hyväksyi täytäntöön pantavaksi valtuuston päätösten täytäntöön-
panopykälässä 90 / 12.6.2017 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 
2016. Yhtymähallitus päätti että ”päätös liitteineen toimitetaan vuoden 2016 tilivelvol-
lisille tiedoksi ja vuoden 2017 tilivelvollisille huomioonotettavaksi vuoden 2017 toi-
minnan ja talouden toteutuksessa sekä vuoden 2018 talousarvion laadinnassa. Yh-
tymähallituksen kokoukseen 28.8.2017 valmistellaan selvitys tarkastuslautakunnan 
arviointikertomuksen mahdollisesti edellyttämistä huomioista.” 
 
Kokouksessaan 28.8.2017 / 143 § yhtymähallitus päätti antaa yhtymävaltuustolle ar-
viointikertomuksen havainnoista lausunnon. Arviointikertomukseen sisältyvistä tar-
kastuslautakunnan havainnoista ja suosituksista hallitus oli valinnut kolme. Hallituk-
sen lausunnossa aiheelliset toimenpiteet ovat seuraavat: 



SATSHP Arviointikertomus 2017  

7 

 

 
 
 

Tarkastuslautakunnan arvio Yhtymähallituksen vastine 
1.2. Yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista 
Sairaanhoitopiirin toimintaluvut kehittyivät pääosin aikaisem-
paan, tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Hoitopäivien määrä 
on toteutunut 98,4 % verrattuna talousarviolukuun ja vähenty-
nyt 2,7 % verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksen vastaa-
vaan toteumaan. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 102,9 % 
arvioituun nähden ja lisääntyivät 0,6 % edellisen vuoden to-
teumaan verrattuna. Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntien 
määrä toteutui 111,2 prosenttisesti arvioon nähden ja lisääntyi 
edellisvuodesta 6,2 %. Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Sosi-
aalipalveluiden asumispalveluiden käyttöpäiviä toteutui 
119 347 kappaletta, joka oli 96,3 % suunnitellusta määrästä. 
Hoitotakuun mukaiset määräajat ovat vuonna 2016 toteutu-
neet edellistä vuotta heikommin; jonot kasvoivat sairaanhoito-
piiritasolla johtuen erityisesti operatiivisen toimialueen silmä-
tautien kaihileikkausten heikosta saatavuudesta. Sairaanhoi-
dossa ensihoitopalveluiden kahdeksan minuutin saavutetta-
vuustavoitteet jäivät toteutumatta, mutta kiireettömämmät 
apupyynnöt pystyttiin hoitamaan tavoitteiden mukaan. Pro-
sessien sujuvuutta on ollut tarkoitus mitata DRG-pisteen hin-
nan mittarilla. Sairaanhoidon tuottavuutta ei voitu tällä tavoin 
vieläkään mitata, koska DRGtuottavuusaineisto ei ole ollut 
vertailukelpoista. Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen tuotta-
vuus pysyi THL:n vuotuisen verrokkianalyysin mukaan kirurgi-
an ja sisätautien osalta maan keskitasoa parempana. Henki-
löstön aikaansaannoskyky kehityskeskustelujen määrällä 
mitattuna kasvoi voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Käytyjen kehityskeskustelujen osuus oli 86,2 prosenttia vaki-
tuisen ja yli 6 kuukautta palveluksessa olleen henkilöstön 
keskuudessa (vuonna 2015 64 %), joka täytti 70 prosentin 
tavoitteen. Tavoitteena ollut henkilötyövuosien ja työpanoksen 
tuloksellinen käyttö siten, että työpanokset toteutuvat 40 työ-
panosta edellistä vuotta pienempinä liikkeenluovutukset huo-
mioiden, ei näytä toteutuneen. Työpanokset vähenivät edelli-
sestä vuodesta noin 19 kappaletta. Henkilötyövuosien määrä 
sen sijaan pieneni noin 46 henkilötyövuotta. Palveluiden uu-
distumisesta huolehditaan ja hoitoa tuetaan tutkimuksella, 
opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneitä tutkimus- ja 
kehittämishankkeita on mainittu yhteensä kahdeksan kappa-
letta. Valmistuneiden projektien hyödyistä on raportoitu tilin-
päätöksessä vaihtelevalla laajuudella. Tilikauden tulos on 103 
939 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi 
oli arvioitu -1 000 000 euroa, josta sairaanhoidollisten palve-
luiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli -1,0 Me ja sai-
raanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli - +/- 0 euroa . 
Käyttötalouden sitovat menomäärärahat alittivat arvioidun 
noin kahdella miljoonalla eurolla toteutuen 99,3 prosenttisesti. 
Sitovat investointimenot alittivat talousarvion toteutuen 86,6 
prosenttisesti eli 8,2 miljoonalla eurolla.” 

 
Tarkastuslautakunnan arviointikerto-
mukseen sisältyvän em. yhteenvedon 
mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirin 
vuoden 2016 toiminnan ja talouden 
tulos oli suunnitelmien mukainen, eikä 
se edellytä erityistä selvitystä; silmätau-
tien kaihileikkaukset on saatu jonotilan-
teessa 30.6.2017 lainsäädännön mu-
kaiseksi. 
 

3.1 Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
Tarkastuslautakunta on aiemmin toivonut lisää selkeyttä 
toimintakertomusraportointiin sairaanhoidollisen toiminnan 
siirtyessä yhden toimialueen alaisuuteen. Mittari- ja tavoite-
kohtainen raportointi vaikuttaa kuitenkin pysyneen hajanaise-
na. Positiivisena esimerkkinä lautakunta haluaa mainita erityi-
sesti SataDiagin, jonka tavoitteiden toteuman osalta on rapor-
toinnissa käytetty aikaa tapahtumien analysoinnille.  
 
Lautakunta uudistaa suosituksensa, jonka mukaan sopiva 
käytäntö olisi malli, jossa pohjana toimii toimintasuunnitelman 
tavoitteenasetanta. Toimintakertomuksessa otetaan kantaa a) 
toteutuiko kyseinen tavoite ja b) riittävä selvennys, miten 
asiassa on edetty sekä mahdolliset syyt poikkeamiseen suun-
nitelmasta ja pohtia, olivatko toimenpiteet tavoitteisiin pääse-
miseksi oikean suuntaiset ja riittävät. 

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja talous-
suunnitelma sisältää ja on sisältänyt jo 
vuodesta 2015 ns. strategiakartan ja 
tämän lisäksi yhtymävaltuustolle on 
esitetty ja esitetään vuosittain vahvis-
tettaviksi erikseen kuntalain tarkoitta-
mat ns. sitovat toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteen (ns. tasapainotettu 
mittaristo, viidestä (5) näkökulmasta); 
näille tavoitteille on asetettu mittarit ja 
niille tavoitetasot, joita seurataan ja 
raportoidaan. Toimintakertomukseen 
mahdollisesti sisältyvät toimialueiden 
tekstit vain selventävät/selvittävät sisäl-
löllisesti kuluneen vuoden toimintaa. 
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3.2 Talous: 
Päättyneenä tilikautena talousarvion sitovat menomäärärahat 
riittivät säästöistä johtuen tai niistä huolimatta. Ylitysoikeuden 
hakemiseen edellisvuoden tavoin valtuustolta ei näin ollen 
ollut tarvetta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhty-
män hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai-
sesti. Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat talousarvion 
raameissa ja edellisvuotta pienempänä. Osaselityksenä tähän 
on erityisen kalliiden potilaiden aiempaa vuotta pienempi 
osuus. Tarkastuslautakunnankin kauan kaipaamalla asiakas-
lähtöisyyden ja markkinoinnillisuuden näkökulmalla koetaan 
nyt olevan merkitystä ostopalveluiden kasvuvauhdin rauhoit-
tumiseen. 

 
Vuonna 2016 sairaanhoitopiirin sitovat 
määrärahat käyttö- ja investointitalou-
teen riittivät hyvän toiminnan suunnitte-
lun, johtamisen sekä koko henkilöstön 
”hyvään hoitoon ja palveluun” sitoutu-
misen johdosta. 
Sairaanhoitopiirin johtaja palkitsi sai-
raanhoitopiirin koko henkilökunnan 
vuoden 2016 poikkeuksellisen hyvän 
toiminnallisen ja taloudellisen 
tuloksen vuoksi yhdellä (1) maksutto-
malla henkilökunta-aterialla. Johtoryh-
mä käsitteli asiaa kokouksessaan 
21.8.2017, eikä johtoryhmän jäsenillä 
ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotukseen. 

 
Yhtymävaltuusto 25.9.2017 / 26 § merkitsi yhtymähallituksen vastineen tarkastuslau-
takunnan vuoden 2016 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi. 
 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2016 ar-
viointikertomuksen sekä siinä esitettyjen havaintojen perusteella laaditut selvitykset. 
Yhtymähallituksen arviointikertomuksesta valitsemien havaintojen selvityksiä voidaan 
pitää riittävinä. Yhtymähallitus ei ollut nostanut arviointikertomuksesta esiin tarkastus-
lautakunnan havaintoja esimerkiksi Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys –ta-
voitteen tai Henkilöstön aikaansaannoskyky –tavoitteen toteutumisesta. Tarkastus-
lautakunta toivoo jatkossa yhtymähallitukselta kattavampaa lausuntoa tekemistään 
arvioinneista.  

 
 

2.5. Sisäinen tarkastus 

 
Sisäisen tarkastuksen toimintaa järjestettiin ajanjaksolla 1.2.2013–31.12.2016 osittain 
ostopalveluna Oy BDO Audiator Ab:n kautta. Sisäisen tarkastuksen ostopalvelusopi-
muksessa on sovittu optiovuosista vuoden 2016 jälkeen. 7.11.2016 tehdyllä sairaan-
hoitopiirin johtajan päätöksellä on hyväksytty 1.1.2017-31.12.2018 aikavälille sijoittu-
va sisäisen tarkastuksen ja johdon konsultoinnin optiokauden käyttäminen. Lisäksi 
tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen välisin järjestelyin on sovittu reviisorin osit-
taisen työpanoksen käytöstä tarkastuslautakunnalta sisäiseen tarkastukseen.  
 
Tarkastuslautakunta on arviointityössään tutustunut sisäisen tarkastuksen toimintaan 
4.5.2018 kokouksessaan seuraamalla sisäinen tarkastaja Helge Vuotin esitystä tar-
kastushavainnoista. 
 
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä kon-
sultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan 
sen toimintaa.  

 
Vuoden 2017 tarkastusta ja arviointia sekä konsultointia on toteutettu vuosisuunni-
telman mukaisesti. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hy-
väksymän suunnitelman sekä johdon osoittamien painopistealueiden mukaisesti. 
Tarkastuslautakunnalle on raportoitu sisäisen tarkastuksen tuloksista säännöllisesti. 
Raportoituja tarkastuksia olivat muun muassa: 
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 Päivystystoiminnan uudelleenorganisoinnin ja johtamisen tavoitteiden toteutumi-
nen  

 Sisäisen tarkastuksen jälkitarkastus  

 Lääkintätekniikan laitehallinta 
 

Johdon konsultoinnin osalta sisäisen tarkastuksen painopistealueena on ollut riskien-
hallinnan suunnitelmallisuus ja toimintamalli sairaanhoitopiirikonsernissa sekä asia-
kasmaksutulojen määräytymiseen liittyvä lausuntopyyntö. 
 

2.6. Tilintarkastus 

 

Tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella 2013 – 2016 vastasi tilintarkastusyhteisö 
PwC Julkistarkastus Oy. Yhtymävaltuusto päätti 28 §:ssä kokouksessaan 14.11.2016 
ottaa tilintarkastussopimuksen optiokauden käyttöön. Lisäkausi kattaa vuosien 2017 
ja 2018 tilintarkastuksen. Vuonna 2017 vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut 
JHT, KHT Tomi Moisio. JHTT Irma Kivilähde on edelleen osallistunut tarkastuslauta-
kunnan valitseman toimintatavan mukaisesti säännöllisesti lautakunnan kokouksiin. 
 

 
Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistua siitä, että kuntayhtymän  

 hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti 

 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöstä koskevien säännös-
ten ja määräysten mukaisesti 

 tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, ta-
loudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista 

 sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti 
 

Tarkastusraportit tilivuodelta on toimitettu esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Tili-
kauden 2017 aikana tehtiin seurantatarkastus aiempien vuosien toimintotarkastuksis-
sa tehtyjen havaintojen nykytilasta. Yhtymähallitus on käsitellyt raporttia kokoukses-
saan 26.2.2018. 
 
Tilintarkastuskertomus on annettu 27.4.2018. Kertomuksen mukaan:  
 
”Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti lukuun 
ottamatta valtuustoon nähden sitovan määrärahan ylitystä: sitovat käyttötalousmenot 
ovat ylittyneet 5.577.039 euroa, tilivelvollinen on kuntayhtymän hallitus. Kuntayhty-
män sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asian-
mukaisesti.  
 
Kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oi-
keat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja 
toiminnasta.” 
 
 
Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapau-
den myöntämistä tilivelvolliselle päättyneeltä tilikaudelta 2017 edellyttäen, että val-
tuusto hyväksyy edellä mainitun talousarvion sitovan määrärahan ylityksen. 
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3. TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

3.1. Yleistä 

 
Sairaanhoitopiirin strategia muodostuu sairaanhoitopiirin arvoista ja päämääristä, 
tunnuslauseesta, Länsirannikon miljoonapiiristrategiasta, sairaanhoitopiirin toimin-
tayksiköiden tavoitellusta työnjaosta vuoteen 2020, toiminta- ja taloussuunnitelman 
sisältämistä toimenpiteistä ja selvityksistä 2017 ja vuotuisesta talousarviosta sekä 
sen sisältämistä talousarvion sitovista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin 
toiminnan tavoitteena on hyvä 
hoito ja palvelu. Kuntayhtymän 
tunnuslause on ”Kumppanuu-
della terveyttä ja toimintaky-
kyä”. 

  
Arvot 
Sairaanhoitopiirin arvot ovat 
hyvä hoito ja palvelu. Välinear-
vot ovat: 
1. Kohtaaminen 
2. Välittäminen 
3. Vastuullisuus 
4. Kehittyminen 

 
Toiminta-ajatus 
Kuntayhtymän tehtävänä on:  Kuva: Vauvamyönteisyysohjelma-julkaisu 
 

 järjestää, tuottaa ja sovittaa yhteen jäsenkuntien väestön ja perusterveyden-
huollon tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut  

 

 järjestää sekä tuottaa jäsenkuntien väestön sosiaalipalveluja yhdessä kuntien 
kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä niitä muulla tavalla 

 

 hoitaa sopimukseen perustuen muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelu-
jen tehtäviä 

 

 edistää yhdessä jäsenkuntiensa kanssa jäsenkuntien asukkaiden terveyttä ja 
toimintakykyä.  

 
Päämäärät  

 Erikoissairaanhoito ja erityishuolto sekä muut sosiaalipalvelut ovat osia kunti-
en järjestämästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. 

 Laadukkaat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat potilashoito- ja asiakaspalvelut 
järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden, asiakkaiden ja heidän omais-
tensa sekä kuntien tarpeet. 

 Potilashoito- ja asiakaspalveluiden painopisteinä ovat avohoitopalvelut, joilla 
tuetaan ja varmistetaan satakuntalaisten terveyden edistämistä ja kotona sel-
viytymistä sekä pärjäämistä. 

 Palvelukeskukset (liikelaitos, huolto ja hallinto) tukevat potilas- ja asiakaspal-
veluita tuottavien yksiköiden työtä. Tarpeettomasta omaisuudesta ja turhasta 
hallinnoinnista luovutaan. 

 Henkilöstön osaamista varmistetaan tarjoamalla koulutus- ja kehitysmahdolli-
suuksia sekä edistetään työhyvinvointia työn vaativuutta vastaavaksi. 
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 Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuk-
sella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. 

 
 

 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatiota on uudistettu siten, että se on tullut voi-
maan 1.1.2017. Organisaatiouudistuksessa on tavoiteltu erityisesti sairaanhoidon 
toiminnan ja talouden johtamisen yhdentämistä ja madaltamista ja siinä otetaan 
huomioon asiakas ja sairausryhmäkohtainen tarkastelu sekä mahdollinen sosiaali- ja 
terveydenhuollon maakunnallinen ja valtakunnallinen uudelleen organisointi. 
 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus raportoi tilivuoden toiminnasta ja tavoitteiden toteu-
tumisesta toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä. Henkilöstöasiat raportoidaan 
henkilöstökertomuksessa. Tietotilinpäätös on ensimmäistä kertaa yhdistetty tilinpää-
tökseen. Tietotilinpäätös löytyy tilinpäätöksen liitteistä. 

 
 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnal-

liset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  
 
  
 Raportointi ja arviointi 

Vuoden 2017 talousarviossa on määritelty erikseen arvoista ja päämääristä johdetut 
sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. Näille tavoitteille 
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on määritelty myös mittarit ja tavoitetasot. Toimialueet määrittävät lisäksi omat tarvit-
tavat lisätavoitteensa, jotka voivat olla toiminnallisia, laadullisia ja/tai taloudellisia.  
  
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta on edellisinä vuosina antanut suosituksensa, jossa toivotaan, et-
tä talousarvion tavoitteenasetanta olisi pohjana toteumaraportoinnille. Lautakunta 
edelleen peräänkuuluttaa tavoitteiden toteutumiseksi määriteltyjen mittareiden ja tilin-
päätösraportoinnin yhdenmukaisuutta. Jokaisen toimialueen tulee päivittää mittarinsa 
ajan tasalle. Lisäksi tilinpäätöksessä tulee jokaisen tavoitteen kohdalla ottaa kantaa, 
toteutuiko tavoite ja mikäli toteuma poikkesi tavoitteesta, syyt poikkeamaan.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole uudistanut hallintosääntöään kunta-
lain 90 §:n mukaiseen muotoon, vaan kuntayhtymällä on edelleen erikseen mm. joh-
tosääntö ja tarkastussääntö. Lain mukaan hallintosääntöön tulee kerätä kaikki sään-
nöt hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä, päätöksenteko- ja hallintomenet-
telyyn liittyvistä sekä valtuuston toimintaan liittyvistä lukuisista kuntalaissa tarkemmin 
kerrotuista asioista. Tarkastuslautakunta on saanut tietoonsa, että toimenpiteisiin hal-
lintosäännön uudistamiseksi on ryhdytty. 

  

3.2. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 

 

 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on määritelty seuraavista viidestä nä-
kökulmasta: 

 

Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys:  

 
Tavoite:  Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuo-
tantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet. 

 
1. Ensimmäisenä mittarina ja tavoitetasona ovat päivystyksen ja ensihoidon toimi-

alueen potilaiden ensihoitopalveluiden saatavuus luokiteltuna potilaiden kiireelli-
syyden mukaan. Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä 
kohteen tavoittamiseen.  

 
Sitovina tavoitteina olevat enimmäisajat on porrastettu riskiluokan (1, 2, 3, 4 ja 5) 
mukaan. Riskiluokka tarkoittaa väestöntiheyden ja onnettomuustapahtumien 
määrän mukaan luotuja neliökilometrin alueita. Riskiluokka 1 merkitsee tiivistä 
kaupunkialuetta ja toisessa päässä on (lähes) asumaton 5. riskiluokka. 

 
Toteutuminen: 
Vähintään hätäensiapuun pystyvän yksikön 8 minuutin saavutettavuustavoite oli 
90 % tehtävistä 1 riskiluokan alueella. Toteutuma oli 84 %. Mitä kauemmas tiiviis-
tä kaupunkialueesta mennään, sitä huonommin tavoitteeksi asetetut prosentit to-
teutuivat. Esimerkiksi riskiluokassa 4 oli tavoitteena 8 minuutin saavutettavuus 40 
%. Toteutuma oli vain 18 %. 15 minuutin saavutettavuustavoite toteutui 1 ja 2 ris-
kiluokassa sekä riskiluokassa 4. 

 
Ambulanssin 30 minuutin saavutettavuustavoite toteutui kaikissa riskiluokissa. Ta-
lousarviossa on asetettu ambulanssille myös 1 tunnin tavoiteprosentit, mutta tilin-
päätöksessä on ilmoitettu 2 tunnin toteutumaprosentit. On siis mitattu eri asiaa 
kuin talousarviossa on määritelty. Tältä osin tavoitteen toteutumista ei voida arvi-
oida. 
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Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, ettei viime vuonna 8 minuutin saavutettavuustavoitetta 
saavutettu. Saavutettavuusajat pysyivät kutakuinkin samalla tasolla vuoden 2016 
kanssa. Palvelutasotavoitteet muuttuvat kuluvalle vuodelle, joten vertailtavuus näillä 
kriteereillä päättyy vuoteen 2017. Yksi vuoden 2018 alussa voimaan astuneelle ensi-
hoitoasetuksen tavoitteista on, että potilaat pääsisivät paremmin samanarvoiseen 
asemaan tavoittamisajoissa. Ensihoitoasetuksen mukaan sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Sen on perustuttava erityisvastuualu-
een ensihoitokeskuksen johdolla erityisvastuualueittain valmisteltavaan riskianalyy-
siin. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun tavoittamisajat erityis-
vastuualueittain ja muu sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. Tarkastuslauta-
kunta pitää tärkeänä, että ensihoidon ohjauksen siirtyminen erva-alueiden ensihoito-
keskuksille tukee tasapuolista ja kehittyvää ensihoitoa kaikissa erva-alueen sairaan-
hoitopiireissä.  

 
 

2. Toisena mittariryhmänä on sairaanhoidollisen toimialueen vastuualueiden osalta 
a) muistutukset, valitukset ja potilasvahingot sekä infektiot. Tavoitteena oli näi-

den lukumäärien väheneminen edellisestä vuodesta. 
 
Toteutuminen:  
Muistutusten sekä potilasvahinkoilmoitusten määrä kasvoi vuoteen 2016 ver-
rattuna, joten tavoite ei näiltä osin toteutunut. Kanteluiden ja muiden valitusten 
määrä sen sijaan laski tavoitteen mukaisesti. Infektioiden tavoitteiden toteu-
tumista ei voida vielä arvioida, koska vuosi 2017 on ensimmäinen, jolta jatku-
van seurannan luvut ovat käytettävissä. Kuitenkin kansallisessa vertailussa ti-
linpäätöstietojen mukaan Satakunnan keskussairaala oli neljänneksi paras 
seurantaan osallistuneista viidestätoista sairaalasta. 

 
b) lähetteiden käsittelyajat. Tavoitteena oli käsitellä lähetteet viiden vuorokauden 

kuluessa (lakisääteinen aikaraja 21 vrk). 
 
Toteutuminen: 
Lähetteiden käsittelyaikoja on seurattu siten, että mittareina ovat olleet käsit-
telyajat: 0-3 vrk, 4-21 vrk ja yli 21 vrk. On siis mitattu eri käsittelyaikoja kuin 
mitä tavoitteeksi on asetettu. Näin ollen viiden vuorokauden tavoiteajan toteu-
tumista ei voida arvioida. Lakisääteisen 21 vrk:n rajan on ylittänyt 0,7 % lähet-
teistä (2016 vuonna 0,6 %). Erityisesti psykiatriassa (1,3 %) ja operatiivisella 
(1,1, %) vastuualueella on ylitetty lakisääteinen raja. THL:n sairaanhoitopiirien 
välisessä valtakunnallisessa vertailussa yli 21 vrk:n rajan oli keskimäärin ylit-
tänyt 0,9 % lähetteistä. 
 

c) kiireettömän somaattisen erikoissairaanhoidon ns. hoitotakuupotilaiden hoito-
toimenpiteet. Tavoitteena oli toteuttaa toimenpiteet kuuden kuukauden kulu-
essa. 

 
Toteutuminen: 
Hoidon tarpeen arviointiaikaan ei olla määritelty tavoitetta. Yli kolmen kuukau-
den odotusaika toteutui kahdella henkilöllä eli 1,7 % hoidon tarpeen arviointia 
21.12.2017 odottavilla. Valtakunnallinen keskiarvo THL:n mukaan vuoden 
vaihteessa oli 5,6 %.  
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Yli kuusi kuukautta hoitoa odottavien lukumäärä oli vuoden lopussa 28 eli 0,5 
% kaikista jonossa olevista (2016 vuoden lopussa 3,9 %). Kaikilla vastuualu-
eilla toteutuma oli suunnilleen samansuuntainen vaihteluvälin ollessa 0,3 – 
0,6 %. Näiltä osin tavoite ei täysin toteutunut.  

 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Muistutusten, valitusten sekä potilasvahinkojen väheneminen edellisvuodesta ei täy-
sin toteutunut. Infektioiden vähenemistä ei voitu vielä arvioida. Nämä mittarit heijas-
tavat asiakastyytymättömyyttä ja toisaalta infektioiden osalta palvelun laatua. Infekti-
oiden määrässä ollaan sairaaloiden vertailussa kärkipäässä, mitä tarkastuslautakunta 
pitää positiivisena ja katsoo, että infektioiden ehkäisytyöhön on panostettava jatkos-
sakin. Sairaanhoitopiirissä on toimittu niin, että jos asiakas tulee Tyks:sta tai 
Tays:sta, hänelle tehdään testit infektioiden varalta. Testaamalla halutaan pystyä es-
tämään tartuntoja Satakunnan keskussairaalassa. 
 
Lähetteiden käsittelyajat ovat valtakunnallista keskitasoa nopeammat paitsi psykiatri-
assa ja operatiivisella vastuualueella. Yli 21 vrk:n rajan ylittäneitä lähetteiden käsitte-
lyaikoja oli hieman eli 0,1 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2016. Tarkastuslauta-
kunta huomauttaa, että tavoitteen toteutumisen mittariksi asetettu raja 0-5 vrk ja to-
delliset tilinpäätöksessä raportoidut mittarit 0-3 vrk, 4-21 vrk ja 21 vrk eivät kohtaa 
toisiaan. Lautakunta korostaa tavoitteenasetannan ja mittaamisen samansisältöisyy-
den tärkeyttä. 
 
Vaikka hoidon tarpeen arviointiin ei oltu asetettu tavoiteaikaa talousarviossa, tarkas-
tuslautakunta toteaa, että sairaanhoitopiiri on onnistunut valtakunnallista keskiarvoa 
paremmin arvioimaan hoidon tarvetta alle kolmen kuukauden aikarajan puitteissa. 
 
Vuoden 2016 lopussa olleet kaihileikkausjonot saatiin vuoden 2017 alkuvaiheessa 
purettua lisätöiden, palvelusetelien ym. avulla. Nyt vuoden 2017 lopussa oltiin nor-
maalitasolla hoitotakuun osalta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tavoitteena 
oleva asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu ovat suuresti riippuvaisia hoitotakuun to-
teutumisesta. Hoitotakuun toteutumisesta tulee jatkossa pitää huolta eikä nykyisen 
0,5 %:n lukemaa pidä luokitella tavoitteen saavuttamiseksi. 

 
 
3. Kolmantena mittarina ja tavoitetasona sairaanhoidollisen toimialueen ja liikelai-

toksen osalta oli potilaiden ns. polikliinisen hoitotakuun toteutuminen 3 kuukauden 
kuluessa. 
 
Toteutuminen: 
Tämän tavoitteen toteutumista ei ole raportoitu luvussa 2.1 Toiminnallisten ja ta-
loudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä. Tässä luvussa on muil-
ta osin kerrottu sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Luvussa 2.2.1.4 Operatiivisen 
hoidon vastuualue on kerrottu, että polikliininen hoitotakuu on toteutunut kaikilla 
erikoisaloilla ja että keskimääräinen odotusaika oli noin yksi kuukausi. 

 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta huomauttaa tavoitteiden toteutumisen raportoinnin olevan puut-
teellista polikliinisen hoitotakuun toteutumisesta. Tarkastuslautakunta edellyttää, että 
talousarviossa sitovien tavoitteiden tavoitetason mittaaminen on niin luotettavaa, että 
siitä voidaan raportoida tilinpäätöksessä. 

 
 



SATSHP Arviointikertomus 2017  

15 

 

4. Neljäntenä mittarina ja tavoitteena oli psykiatrisen hoidon vastuualueella lasten ja 
nuorten (alle 23-vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuun to-
teutuminen 3 kuukauden kuluessa.  
 
Toteutuminen: 
Vuoden lopun tilanteessa vain yksi henkilö oli ollut jonossa yli 3 kuukautta. Tavoi-
te toteutui lähes täydellisesti.  

 
 

5. Viidentenä mittarina sosiaalipalveluiden toimialueella oli asiakastyytyväisyys-
kyselyn tulokset. Tavoitteena oli, että tulokset ovat tavoitetasolla ≥ 3,5 (skaalaus 
1-5). Tavoitteena oli myös, että toimialueella toteutetaan ISO 9001:2008 laatujär-
jestelmää.  
 
Toteutuminen: 
Asiakastyytyväisyyskyselyn tavoitteisto oli tilinpäätöksessä erilainen kuin talous-
arviossa. Tilinpäätöksessä mainittuna tavoitteena oli vähintään 80 % kyllä –
vastauksia. Tämä tavoite saavutettiin kaikilla vastuualueilla. Tulokset laskivat 
edellisvuoteen verrattuna kaikissa asiakasryhmissä, mutta eniten kuntoutuspalve-
lujen käyttäjäasiakkailla (9,3 pistettä). Talousarvion tavoitetason ollessa erilainen 
tilinpäätökseen verrattuna on vaikea arvioida toteutumaa. Toisaalta asiakastyyty-
väisyyden lasku on huomioitava toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa. Toimi-
alueella saavutettiin uudelleensertifiointiauditoinnissa uuden standardin 
ISO9001:2015 vaatimukset. 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Psykiatrisen hoidon vastuualueen tavoitteena ollut lasten ja nuorten henkilöiden psy-
kiatrian palveluiden hoitotakuun toteutuminen 3 kuukauden kuluessa toteutui lähes 
täysin vain yhden henkilön ollessa vuoden lopussa jonossa yli tuon määräajan. Tar-
kastuslautakunta pitää tärkeänä erityisesti lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon saa-
tavuuden turvaamista ja toteaa, että psykiatrisen hoidon vastuualueella on onnistuttu 
resurssien parantamisessa jatkuvan pitkäjänteisen työn tuloksena. Lasten ja nuorten 
psyykkinen oireilu nyky-yhteiskunnan vaatimusten keskellä ei todennäköisesti vähene 
tulevaisuudessa. 
 
Sosiaalipalvelujen asiakastyytyväisyyden tavoitetasona talousarviossa oli, että asia-
kastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tavoitetasolla ≥ 3.5 (skaalaus 1 – 5). Tilinpää-
töksessä on raportoitu, siten että tavoitteeksi on mainittu 80 % kyllä –vastauksia. Jäl-
leen tarkastuslautakunta joutuu huomauttamaan, että mittaristo ja tavoitetaso talous-
arviossa ja toisaalta tilinpäätöksessä eivät täsmää. Tarkastuslautakunta ei pysty arvi-
oimaan toteutuiko alkuperäinen tavoitetaso.  

 
6. Sairaanhoidon toimialueella ja liikelaitoksessa oli tavoitteena, että molemmissa on 

käytössä asiakaspalaute- ja palvelun laatua/asiakastyytyväisyyttä mittaava me-
nettely 1.1.2017 lukien. 

 
Toteutuminen: 
Tilinpäätöksessä ei ole kerrottu, onko sairaanhoidon toimialueella ja liikelaitok-
sessa otettu asiakaspalautejärjestelmä käyttöön. Ainoastaan operatiivisen hoidon 
vastuualuetta koskevassa luvussa 2.2.1.4 on kerrottu, että sähköinen asiakaspa-
lautejärjestelmä on otettu käyttöön. On myös kuvattu millaista palautetta on an-
nettu. Liikelaitoksen tilinpäätöksessä on mainittu vain talousarviossakin olleet ta-
voitteet asiakastyytyväisyyttä mittaavasta menettelystä. Tarkastuslautakunnan ar-
viointityöhön kuuluvissa kuulemisissa sekä haastatteluissa on kuitenkin saatu tie-
toon, että Satakunnan sairaanhoitopiiri ja SataDiag ottivat tammikuussa 2017 
käyttöön jatkuvan asiakaskokemuksen seurannan; Innolink tekstiviestipalautteen. 
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Palautejärjestelmä otettiin asteittain käyttöön vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on 
asiakaskokemuksen parantaminen. Vastauksia oli kertynyt tammikuuhun 2018 
mennessä yli 13 000. Vastausprosentti oli noin 10 % (viestejä lähetetty noin 130 
000). Joulukuussa 2017 on otettu käyttöön avoin palauteosio. Vastauksia on saa-
tu noin 330 (24.1.2018).  
 

7. Seitsemäntenä mittarina ja tavoitteena on että, sairaanhoidollisen toimialueen ja 
sosiaalipalvelujen toimialueen kokemusasiantuntijaverkosto ja asiakasraati ovat 
mukana palveluiden kehittämisessä. 

 
Toteutuminen: 
Tämän tavoitteen toteutumisesta ei tilinpäätöksessä kerrota, joten sen toteutumis-
ta ei voida arvioida.  

 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta pitää erittäin hyvänä sitä, että asiakastyytyväisyyttä mittaava pa-
lautejärjestelmä on otettu käyttöön. Palautteen saaminen on edellytys toiminnan ke-
hittämiselle. Tilinpäätöksessä ei tavoitteen toteutumisesta ole raportoitu. Myöskään 
sairaanhoidollisen toimialueen ja sosiaalipalvelujen toimialueen kokemusasiantuntija-
verkoston sekä asiakasraadin mukanaolosta kehittämisessä ei ole raportoitu. Tarkas-
tuslautakunta toivoo, että vaikka raportointi onkin puutteellista, saatavaa palautetta 
käytettäisiin monipuolisesti hyödyksi. 

 
 Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet:  
 

Tavoite 1:  Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja 
kliinisten yksiköiden tarpeet. 
 
Mittareina ja tavoitetasoina ovat poliklinikan päivystys- ja ajanvarauspotilaiden tutki-
musten saantiajat, jotka on päivystyksessä määritelty tunteina (A- ja B-luokka alle 1 
tunti, C-luokka alle 2 tuntia, D-luokka alle 3 tuntia). Ajanvarauspotilailla tavoitteena on 
kuvantamispalvelun järjestäminen 2 kk:n sisällä. 

  
Toteutuminen 
Kuvantamisessa oli yhteensä 20 584 käyntiä kun vuonna 2016 käyntejä oli 24 354. 
Vähennystä oli 15,5 %. A ja B-luokan käyntejä oli yhteensä 2 577 kpl eli 13 % käyn-
neistä. Tavoiteajassa eli alle tunnissa tutkimus oli valmis 91 %:ssa tapauksista eli py-
syttiin samalla tasolla kuin vuonna 2016. C-luokan käyntejä oli lukumääräisesti eniten 
eli 13 130 (64 % kaikista käynneistä) ja tavoiteajassa eli alle kahdessa tunnissa tut-
kimus valmistui 99 %:ssa tapauksista. D-luokan käynnit eli kiireetön hoito toteutui 100 
%:sti alle kolmessa tunnissa. Vuoden 2017 lopussa jonossa ei ollut ketään ajanva-
rauspotilasta, joka olisi jonottanut yli kaksi kuukautta. Tilanne on ollut samanlainen 
myös edellisinä vuosina.  
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että kuvantamispalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet 
samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Hätätilassa ja kiireellisessä tarpeessa on tär-
keää päästä nopeasti tutkimuksiin, joten alle tunnin tavoite on tarpeellinen joskin hy-
vin haasteellinen. 232 kiireellisen tai hätätila-potilaan kohdalla ei tavoiteaikaan pää-
seminen onnistunut. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa kuvantamisen palvelun no-
peutumisessa on menty eteenpäin ja tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä ke-
hitystyötä, jonka avulla päästäisiin tavoitteeseen.  
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Tavoite 2:  Alueellinen palvelutuotanto 
 
Tavoitetasona oli, että sekä laboratoriotoiminta että kuvantamistoiminta sairaanhoito-
piirin alueella on alueellistettu vuoden 2017 loppuun mennessä. 
 
Toteutuminen: 
Tavoitteeseen ei päästy vielä vuoden 2017 aikana. Laboratoriotoiminnan osalta Kes-
ki-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa aloitettiin neuvottelut loka-
kuussa 2017. Laboratoriotoiminnan on tarkoitus siirtyä liikelaitoksen vastuulle kesä-
kuusta 2018 lukien. Tämän jälkeen jää vielä toteutumatta Euran ja Säkylän laborato-
riotoiminta sekä PoSa:n kuvantamistoiminta. 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Edellisvuoden tavoin tarkastuslautakunta toteaa, että alueellisen palvelutuotannon to-
teutuminen ei ole täysin liikelaitoksen toteutettavissa, koska toisella sopimusosapuo-
lella on omat tavoitteensa, joihin se pyrkii. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kun-
tayhtymän laboratoriotoiminnan liittymistä liikelaitokseen tarkastuslautakunta pitää 
myönteisenä saavutuksena. 

 
 
 

Prosessien sujuvuus  
 

Tavoite:  Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on vaikuttavaa ja tuottavaa 
 
Mittarina oli operatiivisen ja konservatiivisen hoidon vastuualueiden tuottavuus.  
Tavoitetaso:  Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen vakioitujen episodien määräindeksi 
ja vakioidut laskennalliset kustannukset asukasta kohden ovat THL:n vuotuisessa 
benchmarking-selvityksessä paremmat kuin Suomen sairaanhoitopiirien ko. erikois-
alojen koko maan indeksi.  
 
Toteutuminen:  
THL julkisti joulukuussa 2017 ”Sairaaloiden tuottavuus 2016 ennakkotietoja”, joihin 
toteuman mittaaminen perustuu. Toimintakertomuksen mukaan ”Satakunnan sai-
raanhoitopiirin kirurgian erikoisalan episodituottavuus oli 115 (2015 vuonna 108) ja 
hoitojaksotuottavuus 112 (2015 vuonna 107).  
 
Sisätautien erikoisalan episodituottavuus oli 102 (2015 vuonna 105) ja hoitojaksotuot-
tavuus 100 (2015 vuonna 102). Suomen keskussairaaloiden keskiarvotuottavuus saa 
arvon 100, joten kirurgian erikoisalan tuottavuus on vertailussa merkittävästi parempi 
kuin Suomen sairaanhoitopiirien kirurgian keskiarvotuottavuus. Sisätautien erikois-
alan tuottavuus on keskitasoa. 

 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Kirurgian erikoisalan tuottavuus on ilahduttavasti parantunut edellisvuoteen verrattu-
na ja on hyvällä tasolla muihin keskussairaaloihin nähden. Sisätautien trendinä näyt-
tää olevan laskusuhdanne tuottavuudessa, kun verrataan muihin keskussairaaloihin. 
Edelleen kuitenkin tavoitetaso 100 saavutettiin kaikilla mittareilla mitattuna. Sisätau-
tien episodituottavuus on THL:n tilastojen mukaan kehittynyt parempaan suuntaan 
(vuonna 2012 taso 100, vuonna 2016 taso 111) kun verrataan sairaanhoitopiirin 
omaa kehitystä eikä verrattuna muihin. 
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Tavoite:  Sairaanhoidon tuottavuus 
 
Mittarina käytettiin sairaanhoitopiirin sairaanhoidon DRG-tuottavuusseurantaa. 
 
Tavoitetaso:   
Tavoitetasona oli sairaanhoidon/sairaanhoidon toimialueen DRG-pisteen hinnan ale-
neminen edellisestä vuodesta. 
 
Toteutuminen: 
DRG-pisteen hintaan perustuvan somaattisen sairaanhoidon tuottavuusseurannan 
käyttöönotto on ollut takkuilevaa johtuen potilastietojärjestelmän vaihtumisesta. Tuot-
tavuusaineiston luotettavuus ei validointien perusteella ole ollut riittävällä tasolla. En-
simmäiset validoinnin läpäisseet tuottavuusvertailut saatiin vuoden 2017 aikana. Näin 
ollen vertailu vuoteen 2016 ei ole tarkkuudeltaan riittävää. Kuitenkin tilinpäätöksessä 
on verrattu vuoden 2017 DRG-pisteen hintaa 393 euroa vuoden 2016 hintaan 400 
euroa ja todettu tuottavuuden kasvaneen 1,7 %.  

 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tavoitteen toteutumisen arviointiin pitäisi olla saatavilla vertailukelpoinen luku vuodel-
ta 2016. Tilinpäätöksessä on ristiriitaisesti ensin todettu, että ensimmäiset luotettavat 
luvut on saatu vuonna 2017 ja kuitenkin myöhemmin on verrattu lukua vuoden 2016 
lukuun. Tarkastuslautakunta ei voi arvioida tavoitteen toteutumista ellei voida olla 
varmoja vertailuvuosien lukujen luotettavuudesta.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli THL:n raportin mukaan Länsirannikon 
Miljoonapiirin paras arvolla 107 Vaasan saadessa luvun 97 ja Varsinais-Suomen 95. 
Koko maan keskimääräinen tuottavuusluku oli 100. Tuottavuudella tarkoitetaan toi-
minnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten (kustannukset) vä-
listä suhdetta. Tarkastuslautakunta pitää tuottavuutta hyvänä, vaikka tuottavuuskehi-
tys sairaanhoidon eri toimialueilla verrattuna muihin keskussairaaloihin näyttääkin 
kehittyvän eri suuntiin. 
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Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2016, sairaanhoitopiirien keskimää-
räinen tuottavuusluku = 100 
 
lähde: THL – Sairaaloiden tuottavuus 2016 

 

Henkilöstön aikaansaannoskyky  

 
Tavoite:  Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta 

vastaavaksi. 
 
Mittarit ja tavoitetaso: Kehityskeskustelut käydään vähintään 70-prosenttisesti kaikilla 
tulosalueilla koskien vakituista ja yli 6 kk palveluksessa ollutta henkilöstöä. 
 
Toteutuminen:  
Kaikilla toimialueilla saavutettiin tavoitetaso eli 70 % henkilöstöstä kävi kehityskes-
kusteluissa. Parhaiten onnistui huoltokeskus, joka edellisvuoden tapaan toteutti kehi-
tyskeskustelut koko henkilöstölle. Yhtymähallinto saavutti 81 %:n kattavuuden (2016 
vuonna 92 %), sosiaalipalveluiden toimialue 77 % (2016 vuonna 89 %), liikelaitos Sa-
taDiag 85 % (2016 vuonna 79 %), huoltokeskus 100 % (2016 vuonna 100 %) ja sai-
raanhoidon toimialue 73 % (2016 vuonna 78 %). Koko sairaanhoitopiiri yhteensä las-
kettuna kattavuus oli 82 % henkilöstöstä (2016 vuonna 86 %). Piiritasolla kehityskes-
kustelujen määrällä mitaten henkilöstön aikaansaannoskyky on laskenut edellisvuo-
desta.  
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Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Tarkastuslautakunta oli edellisvuonna tyytyväinen kehityskeskustelujen kattavaan ta-
soon ja toivoi hyvän kierteen jatkuvan tulevinakin kausina. Parannusta edellisvuoteen 
saavutti vuonna 2017 ainoastaan liikelaitos. Tosin huoltokeskus ei voi 100 %:sta 
enää parantaa ja tarkastuslautakunta toteaakin huoltokeskuksen olevan hyvä esikuva 
henkilöstön osaamisen kehittäjänä, kun mittarina pidetään kehityskeskusteluja. Kaikki 
toimialueet saavuttivat asetetun 70 %:n kattavuustavoitteen. 

 
Tavoite:  Henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö 
 
Mittarit ja tavoitetaso: 
Toimialueiden henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuvat 14 henkilötyövuotta pie-
nempänä kuin vuonna 2016. 
 
Toteutuminen: 
Henkilötyövuosien määrä vuonna 2017 oli 3 266,6 ja vuonna 2016 vastaava luku oli 
3 277,5. Henkilötyövuodet toteutuivat siten 10,9 htv pienempänä. Työpanoksia vuon-
na 2017 oli 1 869,0 ja vastaavasti vuonna 2016 työpanoksia oli 1 880,6 eli vähennys-
tä oli 11,6. Näin ollen kumpikaan tavoitetaso ei toteutunut.  
 
Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työ-
panos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilö-
työvuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työ-
aikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. 
 
 
Tavoite: Sairauspoissaoloja vähennetään erityisesti johtamista kehittämällä 
 
Mittarit ja tavoitetaso: 
Toimialueiden sairauspoissaolopäivien määrä laskee sairauspoissaolopäivi-
nä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; erikseen 1-5 päivää ja tä-
tä pidemmät sairauspoissaolot. 
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Toteutuminen: 
Sairauspoissaolopäivät vähenivät edelliseen vuoteen nähden 2,7 %. Sairauspoissa-
olopäiviä oli yhteensä 55 408, joista 1-5 päivää kestäviä oli 15 908 ja sitä pidempiä 
39 500. Mittarina piti talousarvion mukaan olla sairauspoissaolopäivät / henkilötyö-
vuosi, mutta tätä lukua ei olla tilinpäätöksessä laskettu. 
 

Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Henkilötyövuodet ja työpanokset toteutuivat pienempinä kuin edellisvuonna, mutta 
tavoitetta 14 henkilötyövuoden vähenemisestä ei saavutettu. Kun tavoitteena on hen-
kilöstömäärän vähentäminen, voidaan olla tyytyväisiä lähes 80 %:sti toteutuneeseen 
henkilötyövuosien vähentämistavoitteeseen. Tarkastuslautakunta on aiemmin kehot-
tanut reagoimaan sairauspoissaolojen kasvuun johtamisella. Tarkastuslautakunta pi-
tää edelleen tärkeänä työkyvyn ylläpitämistä johtamisen avulla. 

 
Tavoite: Henkilöstön osaamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi 
 
Mittarit ja tavoitetaso: 
Toimialueiden lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toimialu-
eittain toteutuneina koulutuspäivinä / henkilö. 
 
Toteutuminen: 
Tavoitteena oli, että seurataan toimialueittain toteutuneita koulutuspäiviä / henkilö. 
Tätä lukua ei tilinpäätöksessä kuitenkaan ole ilmoitettu. On laskettu ammattiryhmit-
täin täydennyskoulutukseen osallistuneiden lukumäärä sekä koulutuspäivien määrä 
työpäivinä sekä koulutuspäivien keskimäärä / koulutukseen osallistuja. Täydennys-
koulutukseen osallistuneiden lukumäärä kasvoi muissa ammattiryhmissä paitsi sosi-
aalityöntekijöissä (joilla oli laskua) sekä muussa korkeakoulutetussa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilöstössä (joiden koulutukseen osallistuneiden määrä pysyi sa-
mana). Täydennyskoulutukseen osallistuneiden lukumäärä oli 3 487 (2016 vuonna 
3175). Täydennyskoulutuksen määrä työpäivinä oli 12 162 (2016 vuonna 11 225). 
Täydennyskoulutuspäiviä per osallistuja oli 3,5 (sama kuin edellisvuonna). 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tavoitteiden ja mittarien asettaminen ja toisaalta seuranta eivät ole kohdanneet. Las-
ketaan eri lukuja mitä oli tavoitteeksi asetettu. Lisäksi tavoitteena oli seurata koulu-
tuspäiviä toimialueittain, mutta onkin seurattu ammattiryhmittäin. Tällöin on mahdo-
tonta arvioida mikä oli toimialueittain koulutuspäivät / henkilö. Tarkastuslautakunta 
edellyttää, että tavoitteiden asetanta ja seuranta ovat yhteismitallisia keskenään. Jos 
katsotaan pelkästään täydennyskoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumää-
rää, voidaan kehitystä positiiviseen suuntaan edellisvuoteen verrattuna nähdä tapah-
tuneen. Vaikka täydennyskoulutuspäivien kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2016, ei 
päästy vielä vuoden 2015 lukuihin (13 390).  Toisaalta henkilöstömäärän jatkuvasti 
vähentyessä koulutuspäivien kokonaismäärä ei välttämättä ole validi tunnusluku vaan 
tulisi käyttää tavoitteessakin asetettua keskimääräistä tunnuslukua.  

 
Tavoite: Asiakaspalvelun parantaminen 
 
Mittarit ja tavoitetaso: 
Toimialueilla järjestetään asiakaspalvelukoulutusta, minkä toteutumista seurataan 
toimialueittain toteutuneina koulutuspäivinä / työntekijä. 
 
Toteutuminen: 
Vuonna 2017 ei ole järjestetty toimialuetasoista asiakaspalvelukoulutusta. 
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Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tavoite ei ole toteutunut. Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä asiakaspalvelun 
parantamiseen panostamisen ja siinä panostamisessa avainasemassa on henkilö-
kunnan koulutus. Tilinpäätöksessä todetaan, että vuoden 2018 alussa on aloitettu 
asiakaspalvelukoulutukset sairaanhoitopiiritasolla ja yksittäisiä koulutuksia sairaan-
hoidon toimialueilla. 

 
 

 
Unelmien liikuntapäivän etkot / Floss Dance videon kuvaus. Kuva: Taru Tolppo 

 

Palveluiden uudistuminen  

 
Tavoite: Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuk-

sella, opetuksella ja kehittämishankkeilla 
  

Mittarit:  
Kehittämishankkeiden hyödyntäminen käytännössä. Tavoitetasona on, että valmistu-
neiden projektien käyttöönotto ja hyödyt raportoidaan verrattuna hyväksyttyyn projek-
tisuunnitelmaan. 
 
Toteutuminen:  
Vuoden 2017 aikana päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: 

 Olka-hanke – Atraumaattisten olkapääpotilaiden hoito 

 Työvuorosuunnittelun kehittämishanke 

 Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelutietovarannon käyttöönotto 
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Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Vuonna 2017 päättyi kolme hanketta. Hankkeista tilinpäätöksessä on raportoitu sup-
peahkosti koskien tavoitteita, kestoa sekä rahoituksen rakennetta ja kustannuksia. 
Asiantuntijoilta saadun tiedon mukaan hankkeista on tehty raportit, joissa on käsitelty 
tavoitteiden mukaisesti projektien käyttöönottoa ja hyötyjä, joten asetettu tavoite on 
toteutunut. Tarkastuslautakunta suosittelee, että tilinpäätöksessä selvitettäisiin tar-
kemmin missä raportit on julkaistu tai kenelle ne on esitetty sekä nykykäytännön li-
säksi mainita keskeisimmät hyödyt, jotka hankkeella on saavutettu. Saadun tiedon 
mukaan kaikki hankeraportit eivät mene yhtymähallituksen käsiteltäväksi vaan ne kä-
sitellään jollain muulla kokoonpanolla.   

 

                  
Lasten- ja naistentalo, vauvan tehohoitohuone. Kuva Kirsi Kangasharju 

Talous 

 
Tavoitteet: 1. Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. 
 Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voima-

varat. 
 
Mittarit:  Sairaanhoitopiiri (ja toimialueet, huoltokeskus ja yhtymähallinto): 
 - Käyttötalouden sitova menomääräraha, tavoitetasona riittävyys 

- Investointitalouden sitova menomääräraha, sairaanhoito ja sosiaali-
palvelut yhteensä: tavoitetasona riittävyys 

           
Sairaanhoitopiirin/liikelaitoksen tilikauden tulos, tavoitetasona ≥ 0 Me  
 
Taseyksiköt: sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus, tavoitetasona tilikau-
den tulos > ± 0 euroa  
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Nettobudjetoidut yksiköt:  
Tutkimuksen ja kehittämisen tavoitteena oli omarahoitusosuuden riittä-
vyys 
Hankintapalveluiden tavoitetasona oli tilikauden tulos > ± 0 euroa  

 
Toteutuminen:  
Sairaanhoitopiirin sitovat käyttötalousmenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 
283 643 260 euroa. Määräraha ei riittänyt, vaan toteutui 289 220 299 euron suurui-
sena. Määrärahaylitykseen haetaan yhtymävaltuustolta ylitysoikeutta. Alkuperäinen 
talousarvio ylittyi 5 577 039 eurolla eli 2,0 prosentilla. Tarkastuslautakunnan saaman 
selvityksen mukaan suurimpina tekijöinä käyttötalousmenojen ylitykseen olivat sai-
raanhoidon ostopalvelut (mm. Hus, Tays), ostot liikelaitokselta, ensihoitopalvelut sekä 
potilasvahinkovakuutus. 
 
Sitoviin 18 miljoonan euron investointimäärärahoihin lisättiin yhtymävaltuuston pää-
töksellä 12.6.2017 § 10 maa-alueen ostoon ja Kiinteistö Oy Porin Tiilimäen osakkei-
siin yhteensä 4,85 miljoonaa euroa. Vastaavasti talousarvion investointiosaan lisättiin 
omaisuuden myyntituottoihin 4,35 miljoonaa euroa. Kyseiset hankinnat ja omaisuu-
den vaihto eivät toteutuneet vuonna 2017, joten investoinnit jäivät alle tavoitellun eli 
toteutuivat vain 58,2 prosenttisesti. Investointien toteuma oli 13,3 miljoonaa euroa.  

 
Tilikauden tulokset olivat seuraavat: 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi 
määriteltiin 0 euroa, joka ylittyi tuloksen ollessa 1,65 miljoonaa euroa. Liikelaitos Sa-
taDiagin tulostavoite oli myös 0 euroa. Tulokseksi muodostui -1 709 euroa. Tase- ja 
nettoyksiköiden tulostavoitteena oli nollatulos. Sosiaalipalveluiden toteutunut tulos oli 
350 176 euroa, hankintapalveluiden 61 975 euroa sekä logistiikkakeskuksen 58 846 
euroa. 

 
Tavoitteet: Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, tuottavaa ja kannattavaa 
 
Mittarit ja tavoitetasot:   
 

Kuntayhtymän liikelaitos ”SataDiag”:  
Liikelaitoksen tilikauden tulos on > + 0 Me 
Liikelaitoksen investoinnit: 
Investointimäärärahan riittävyys ja liikelaitos maksaa kuntayhtymän sii-
hen sijoittamalle peruspääomalle 3 %:n mukaisen koron.   
 

Toteutuminen: 
SataDiagin vuoden 2017 tilikauden tulokseksi muodostui -1 709 euroa, joka sisältyy 
koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen. SataDiag palautti sisäisille ja ulkoisille 
asiakkaille vuoden 2017 tuloksesta liikelaitoksen johtokunnan päätöksellä 25.8.2017 / 
§ 58 1,25 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän sijoittamalle peruspääomalle maksettiin 3 
%:n mukainen korko. 
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Talousarvion sitovuustason mukainen toteutuminen 
   

Yhtymävaltuuston hyväksymän vuoden 2017 talousarvion sitovuustaso on määritelty 
seuraavasti: 

 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on 
 

o sairaanhoitopiirin tilikauden tulos, 
 

o käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys 
vähennettynä liikelaitoksen, taseyksiköiden (sosiaalipalvelut 
ja logistiikka- ja hankintakeskus) menomäärärahoilla. Mukaan 
otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankin-
takeskuksen taseyksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan 
huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös 
korko- ja rahoituskulut. 

 
o investointimäärärahan riittävyys. 

 
 

 
 

Yhtymähallituksen sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen on seuraava: 

Tuloslaskelmaosa 2017 Talousarvio Muutos, € Toteutunut Poikkeama 

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos ≥ 0 
   ennen satunnaisia eriä 

    tilikauden tulos 
  

1 650 158   1 650 158 

     Käyttötalousosa 
    Ulkoiset toimintakulut 322 293 700 

 
329 648 672 7 354 972 

Korko- ja rahoituskulut 281 700 
 

92 755 -188 945 

Yhteensä 322 575 400 
 

329 741 427 7 166 027 

     Vähennetään 
    Tase- ja nettoyksiköiden ja liikelaitoksen toimintaku-

lut -95 281 400 
 

-100 619 102 -5 337 702 

Nettoyksiköiden ulkopuolinen rahoitus 987 600 
 

-350 211 637 389 

     Lisätään: 
    Ostot liikelaitokselta 42 415 811 

 
44 870 349 2 454 538 

Ostot logistiikkakeskukselta 7 979 204 
 

8 354 200 374 996 

Ostot hankintapalveluilta 6 941 845 
 

7 223 636 281 791 

     Sitovat käyttötalousmenot 283 643 260 0 289 220 299 5 577 039 

     Investointiosa 
    Sitovat investointimenot 18 000 000 4 850 000 13 304 893 -9 545 107 

 

    
 
(Sitovat menot tummennettuna) 
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Tarkastuslautakunnan arvio:  
 

Tilikaudella 2017 talousarvion sitovat menomäärärahat ylittyivät 5,6 miljoonalla eurol-
la eli kahdella prosentilla talousarvioon nähden. Yhtymähallitus joutuu siten hakema-
na ylitysoikeutta yhtymävaltuustolta. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpää-
töksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille päättyneeltä tili-
kaudelta 2017 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy edellä mainitun talousarvion sito-
van määrärahan ylityksen.  
 
Suurimmaksi yksittäiseksi ylityksen aiheuttajaksi on kerrottu olevan ostopalvelut mm. 
Hus:sta, Tays:sta ja Coxa:sta. Lisäksi ensihoitopalvelut ylittyivät sekä ostot liikelaitok-
selta (lääkkeet ja hoitotarvikkeet). Potilasvahinkovakuutuksen takia tehdyt pakolliset 
varaukset olivat myös yhtenä osasyynä ylityksen muodostumiseen. Vuoden 2018 ta-
lousarvioon on ensihoitopalveluihin lisätty määrärahaa, joten alibudjetointia ei enää 
tapahdu. Sairaanhoidon ostopalvelujen määrään voidaan vaikuttaa oman palvelun ja 
hoidon markkinoimisessa asiakkaille, koska osa ostopalveluista johtuu valinnanva-
pauden aiheuttamasta asiakkaiden siirtymisestä muihin sairaaloihin. Tarkastuslauta-
kunta edellisvuosien tapaan korostaa asiakaslähtöisyyden ja hyvän mielikuvan luomi-
sen tärkeyttä ostopalveluiden valinnanvapaudesta johtuvan osan hillitsemisessä.  

 
 

 

3.3. Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus 

 
Yhtymähallitus esittää tilikauden 2017 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 
 
Tilikauden ylijäämä 1 650 157,76 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/alijää-
mätilille. 
 
Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 363 628,85 euroa ja ti-
likauden 2017 ylijäämän 1 650 157,76 euroa kirjauksen jälkeen kumulatiivinen yli-
jäämäkertymä on 2 013 786,61 euroa. 
 
Kuntalain 110 § 3 kohdan mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimen-
piteisiin ja vuoden 2018 talousarviomuutokseen ei ole tarvetta. 
  
 

3.4. Talouden kehitys    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairaanhoidon oma toiminta kasvoi tilinpäätösten toteumien vertailussa 1,2 prosenttia 
verrattuna vuoteen 2016. Vastaavasti ostopalveluiden osalta kasvua oli 8,5 prosent-

Jäsenkuntien kuntalaskutuksen 
toteutuminen 2017 

    

 
               TP 2016 TA 2017           TP 2017        tot- % 

Sairaanhoito, oma toiminta 201 135 920 201 962 000 203 509 425 100,8 
Sairaanhoito, erityistason ostopalvelut ja 
ulkopuoliset ostot 42 864 422 43 700 000 46 521 883 106,6 

     Erityisvelvoitteet, ei sis. ensihoitopalve-
luita 1 923 613 3 937 300 4 331 923 110,0 

Ensihoitopalvelut 9 628 523 8 507 500 9 519 340 111,9 
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tia, erityisvelvoitteissa 125 prosenttia ja ensihoitopalveluissa vähennystä 1,1 prosent-
tia.  
 
Tilinpäätöksessä annetun selvityksen mukaan YLEpäivystyksen (yleislääketieteen 
päivystys) siirtyminen erikoissairaanhoidon päivystykseen  on nettovaikutukseltaan 
sairaanhoitopiirin tasolla nolla. Kun tämä muutos huomioidaan, vertailukelpoinen 
muutos edellisvuoteen on -1,3 % ja talousarviototeuma 98,3 %. Tilinpäätökseen 
mennessä palveluhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty 
yhteensä 9,5 Me hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt osto-
jen suhteessa yhteensä 1,25 Me.  
 
Erityisvelvoitteisiin sisältyy myös potilasvahinkovakuutus, jonka vastuun muutos kirja-
taan vuosittain tulosvaikutteisesti ja tästä johtuen kasvu on suuri.  
 

  
Lasten- ja naistentalo. Kuva: Vauvamyönteisyysohjelma-julkaisu 
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4.  RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA  

4.1. Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän 
riskienhallinnan järjestämisestä 

 

 Kuntalain 115 §:n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa annettava tiedot 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä vuodelta 2017: 

 
”Yhtymähallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa riittävän var-
muuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, va-
rojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toimin-
nallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja 
suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta toimintaympäristön muutokset ovat erityi-
sen merkittäviä, nopeita ja niihin liittyy usein olennaisia ulkoisia epävarmuustekijöitä, 
joista sairaanhoitopiirillä ei ole käytettävissään riittäviä tietoja, eikä niihin tehokkaita 
vaikutuskeinoja.  
 

Riskienhallinnan tarkastelun kokonaisuutta kehitetään edelleen johdonmukaisesti ja 
vakiinnutetaan tarvittavat toimintatavat toimialueille ja liikelaitokselle. Riskienhallinnan 
näkökulmina vahvistetaan muun muassa toiminnan häiriöttömyyteen, tavoitteiden to-
teutumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, tiedonhallintaan sekä tytäryhteisöjen liiketoi-
mintaan liittyvien riskien hallintaa.  
 
Riskien hallinnan toimenpiteiden viemistä käytäntöön, niistä tiedottamista ja tuloksel-
lisuutta seurataan yhtymähallituksen ja johdon toimesta.” 

 
  

 

Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Yhtymähallituksen kannanoton mukaan sisäinen valvonta tuottaa riittävän varmuuden 
toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja 
omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen 
ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Riskienhallinnasta todetaan, että toimin-
taympäristössä on ulkoisia epävarmuustekijöitä, joihin sairaanhoitopiirillä ei ole vaiku-
tuskeinoja. Kannanotto on identtinen edellisten vuosien kanssa, joten tarkastuslauta-
kunta katsoo sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tason pysyneen 
yhtymähallituksen näkökulmasta muuttumattomana. 

 

 

4.2.  Olennaisten ja merkittävien riskien arviointi 

 

Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien 
tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 
sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttö-
suunnitelmien toteutus- ja seurantaprosessissa. 
 
Toiminta ja taloussuunnitelmassa 2017–2019 ja vuoden 2017 talousarviossa mainitut 
olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: 
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Riski Hallituksen näkemys realisoitumisesta Tarkastuslautakunnan arvio 

Kuntatalouden odo-
tettua heikompi kehi-
tys 
 

Kuntatalous on ollut merkittävä riski vuodesta 
2008 lähtien. Vuoden 2017 talousarvio oli 
toimintakuluiltaan 1,9 prosenttia pienempi 
kuin edellisvuoden talousarviossa. Talousar-
vion ylitys johtui materiaalihankintojen sekä 
palveluiden ostojen kasvusta. 
 

Kuntayhtymän taloudelliset resurssit 
ovat riippuvaisia kuntien talouden 
kehityksestä ja näin ollen niukkoina 
aikoina on talousohjaus oltava tiuk-
kaa. Toiminnan kehittäminen tulok-
sellisemmaksi on parempi keino 
kuin ”juustohöyläys”. 

Osaamisen ja osaa-
jien yllättävä menet-
täminen 
 

Riski realisoitui erityisesti sydänyksikössä 
kardiologien osalta. Myös useilla muilla eri-
koisaloilla on pulaa lääkäreistä. SATKS on 
ollut 2017 alusta lähtien ns. laajan päivystyk-
sen sairaala, jonka päivystysvelvoite on vaa-
tiva. Ongelmista huolimatta palvelut on saatu 
järjestettyä. 
 

Laajan päivystyksen sairaala tuo 
lisävelvoitteita ja näin ollen erikois-
lääkäreiden saaminen ja täällä pi-
täminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Imagollisiin tekijöihin on panostetta-
va entistä enemmän sairaalan hou-
kuttelevuuden lisäämiseksi. 
 

Toiminnan jatkuvuut-
ta uhkaavat riskit 
 

Toiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit ja niihin 
varautuminen ovat olleet riskienhallinnan 
johtoryhmän keskeisenä kehittämisalueena 
vuodesta 2016 lähtien. Riskikartoituksessa 
on paikannettu yhteensä 81 riskiä, joille on 
kaikille nimetty vastuuhenkilöt riskienhallin-
nan tietojärjestelmään seurattavaksi ja hallit-
tavaksi. Vuoden 2017 aikana riskejä on seu-
rattu ja vastuuhenkilöt ovat arvioineet ja päi-
vittäneet heille nimettyjä riskejä. Riskien val-
vontasuunnitelman valmistelu oli 2017 tilin-
päätöshetkellä kesken. 
 
Kansallista maakunta- ja sote-uudistusta 
pidetään riskinä sekä toiminnan jatkuvuus-
suunnittelulle että taloudelle. Vuonna 2017 
uudistuksen valmistelu aiheutti epätietoisuut-
ta, mutta ydintoimintaan sillä ei ollut vaikutus-
ta. 
 

Riskienhallinta on kehittynyt viime 
vuosina, kuten vuoden 2016 arvioin-
tikertomuksessa on todettu. Ris-
kienhallinnassa on otettu käyttöön 
riskienhallinnan tietojärjestelmä 
Granite ERSM, jonka avulla pysty-
tään jäsennellymmin kartoittamaan 
ja hallitsemaan riskejä. Järjestelmän 
hyväksikäyttö riskienhallinnan apu-
välineenä mahdollistaa tehokkaan 
tavan valmistautua riskeihin. 
 
 
Sairaanhoitopiirin henkilökunnan 
mukana oleminen maakuntavalmis-
telussa turvaa osaltaan sitä, ettei 
”asioita tapahdu” meidän tietämättä. 
Aktiivinen rooli auttaa sairaanhoito-
piiriä selviytymään tästäkin uudis-
tuksesta. 
 

Tiedonhallintaan 
liittyvät riskit 

Varsinaisiin potilas-, logistiikka- ja henkilötie-
tojärjestelmiin liittyviä riskejä ei realisoitunut 
vuonna 2017. Vuoden aikana oli yksi palve-
lunestohyökkäys, joka saatiin Medbit Oy:n 
toimista nopeasti haltuun ennen kuin se ehti 
haitata toimintaa. Yhteisen potilasrekisterin 
käyttöönottoa maakunnassa edistettiin.  
  

Viime vuoden arviointikertomukses-
sa tarkastuslautakunta kehotti otta-
maan huomioon tietosuoja-
asetuksen tuomat uudet vaatimuk-
set tiedonhallintaan liittyen. Asian 
korostaminen on nyt vielä ajankoh-
taisempaa. 
 

 
 
Toimintakertomuksessa raportoidut olennaiset ja merkittävimmät riskit edustavat piiri-
tasolla tämänhetkistä näkemystä ja ovat hieman poikkeavasta kieliasustaan huolimat-
ta samoja kuin edellisenä vuonna.  
 
Toimintakertomuksen mukaan vuonna 2017 ei realisoitunut em. riskejä sellaisella ta-
solla, jota voitaisiin pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisena ja merkittävinä. 
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5. MUUT HAVAINNOT 

 

5.1.  Konsernitavoitteiden toteutuminen  

 
Vuoden 2017 konsernitavoitteiden mukaan sairaanhoitopiirin konsernin kaikille yhtiöil-
le oli tavoitteena, ettei tytäryhtiöiden toiminta saa olla tappiollista eikä perusteettoman 
voitollista. Lisäksi tytäryhtiöillä oli omia yhtiökohtaisia tavoitteita. 
 

Tavoite Hallituksen arvio toteumasta Tarkastuslautakunnan huomio 

Kiinteistö Oy Rauman sairaalan 
toiminnan tavoitteena on, että yhtiö 
omistaa ja ylläpitää sekä kehittää 
Rauman aluesairaalan kiinteistöä 
omistajan ja asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti ja laatii yleis- ja kehittä-
missuunnitelman 
 

Kiinteistöä on peruskorjattu ja 
on käyty neuvottelut siitä, että 
Rauman kaupunki tulisi kiin-
teistö Oy:öön lisäosuudella 
mukaan 

Kiinteistöä on omistettu ja ylläpi-
detty peruskorjauksin, joten siltä 
osin tavoite toteutui. Yleis- ja 
kehittämissuunnitelman laatimi-
sen toteutuminen jäi raportoin-
nissa epäselväksi. 

Satakunnan sairaalaparkki Oy:n 
tehtävänä on toteuttaa erityisesti 
Satakunnan keskussairaalan parkki-
paikkoja sekä hoitaa sairaanhoitopii-
rin ja yhtiön välisen palvelu-
sopimuksen perusteella Satakunnan 
sairaanhoitopiirin käytössä / hallin-
nassa olevat P-alueet ja määrätä 
niistä perittävät maksut 
 

Ei arviota Tavoitteen toteutumista ei toi-
mintakertomusraportoinnin puut-
tumisen vuoksi arvioitu. 

Kiinteistö Oy Uotilantie 5:n ja Kiin-
teistö Oy Paranvahan sairaanhoito-
piirin omistusten omistuksellinen taho 
selvitetään vuonna 2017 
 

Selvitysten tulokset eivät joh-
taneet toimenpiteisiin 

Tavoite ei toteutunut. 

Kiinteistö Oy Satakruunun toimin-
nan tavoitteena on toteuttaa toiminta- 
ja taloussuunnitelman sekä talousar-
vion sisältämät, sosiaalipalveluiden 
toimialueen käyttöön tulevat asu-
misyksiköt ja muut omistajan hyväk-
symät toimitilat 

 

Maaliskuussa 2017 aloitti toi-
mintansa Harjavallan uusi 
ryhmäasumisyksikkö. Antinkar-
tanon kuntoutuskeskuksen 
alueelta myytiin rakennus sai-
raanhoitopiiriltä kiinteistö Oy:lle 
ja se peruskorjattiin erityisen 
vaativaan asiakaskäyttöön. 
 

Tavoite toteutui. 

 
 

 
 
 
Konserniyhtiöiden vuosien 2014 – 2017 tulokset muodostuivat seuraaviksi: 

 
2017 2016 2015 2014 

Kiinteistö Oy Rauman sairaala -36 156 € 28 818 € -35 697 €   

Kiinteistö Oy Uotilantie 5 0 € 0 € 0 € 0 € 

Kiinteistö Oy Satakruunu -7 456 € -188 259 € -71 979 € 108 286 € 

Ravanin Pesula Oy   

 
45 683 € 85 207 € 

Satalinnakiinteistöt Oy   

 
-26 279 € -711 512 € 

Satakunnan sairaalaparkki Oy -24 290 € 31 074 € -12 687 €   

         

yhteensä -67 902 € -128 367 € -100 959 € -518 019 € 
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Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Konsernissa ei vuoden 2017 tapahtunut muutoksia. Edellisvuoteen verrattuna KOy 
Rauman sairaalan tavoitteisiin on lisätty yleis- ja kehittämissuunnitelman laatiminen. 
Tilinpäätöksessä ei ole raportoitu onko suunnitelmaa laadittu. Satakunnan sairaala-
parkki Oy:n tavoitteiden toteutumista ei ole myöskään raportoitu. Kiinteistö Oy Uoti-
lantie 5:n ja Kiinteistö Oy Paranvahan omistuksellisen tahon selvittäminen ei ole joh-
taneet toimenpiteisiin. KOy Paranvaha on Rauman kaupungin omistama kiinteistö-
osakeyhtiö, jossa Satakunnan sairaanhoitopiirillä on pieni (7,73 %) omistusosuus. 
Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteen voidaan arvioida toteutuneen tilinpää-
töksessä annettujen tietojen perusteella. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet ty-
täryhteisöissä muiden kuin KOy Uotilantie 5:n osalta. Muut yhtiöt tekivät tappiollisen 
tuloksen vuonna 2017.  
 
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisen rapor-
tointi tilinpäätöksessä on puutteellista. Esimerkiksi KOy Uotilantie 5:n tilanteen kerto-
minen olisi aiheellista. Nyt tilinpäätöksen lukijalle jää epäselväksi mikä yhtiön omis-
tuksellinen tilanne on ja miksi selvitykset eivät ole johtaneet tuloksiin. Tarkastuslauta-
kunta on aiempina vuosina peräänkuuluttanut sairaanhoitopiirin rakenteen ohjauksen 
ja tytäryhteisöjen valvonnan läpinäkyvyyttä. Toiminnallisten konsernitavoitteiden to-
teuman raportoinnin osalta on toivottu järjestelmällisempää ja kattavampaa lähesty-
mistapaa. Tarkastuslautakunta edellyttää, että tilinpäätösraportoinnissa kiinnitetään 
huomiota jatkossa edellä mainittuihin seikkoihin. 

 

5.2.  Sairaanhoitopiirin toimintaluvut 

 
Rauman perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppuajan päivystyksellinen toiminta 
on siirtynyt 1.1.2017 lukien Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi. Sairaanhoitopii-
rin johtajan katsauksen mukaan: ”Polikliinisen hoidon osuus kasvoi edelleen; käynti-
määrät kasvoivat edelleen 2,1 %. Vuodeosastohoidon hoitopäivät kohosivat 0,8 %, 
kasvua tapahtui erityisesti psykiatrialla. Hoitojaksojen määrä kasvoi peräti 5,9 %. So-
siaalipalveluiden suoritemäärä väheni 0,6 %. Ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalve-
luihin varatut varat eivät vuonna 2017 riittäneet; erityisesti HUS:n erityisen vaativien 
ja Coxa:n tekonivelleikkauspalveluiden sekä keskoslasten hoito Tyksissä toteutui 
vuotta 2016 korkeammalla tasolla.” 
 
Vuonna 2017 tapahtui hallinnollinen muutos kohti yhteispäivystystä. Toistaiseksi 
kaikkea päivystystä ei saada yhden kustannuspaikan alle, mutta sitä kohti pyritään 
siirtymään. Yleislääketieteen päivystystä (YLEpäivystys) vuonna 2017 oli ns. nopea 
linja eli sairaanhoitajan vastaanotto ja puhelinneuvonta. Kaikki muu päivystys oli yh-
teispäivystyksen eli erikoissairaanhoidon päivystystä. Seuraavassa taulukossa näkyy 
hyppäys erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynneissä ja kyse on osittain tästä muu-
toksesta.  
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lähde: tilinpäätökset. Erikoissairaanhoidon toimintalukujen raportointi muuttui vuodelle 2014, kuviossa 
esitetyt luvut vuodesta 2013 lähtien on muutettu vastaamaan kyseistä raportointitapaa. 

 
Sairaanhoidon hoitopäivät vähenivät hiukan eli 633 kappaleella (0,5 %) edellisvuo-
desta. Hoitojaksot lisääntyivät 136 kappaleella (+0,4 %). Poliklinikkakäynnit lisääntyi-
vät merkittävästi eli 32 119 kappaleella (+8,4 %).  
 
Vuoden 2016 jonotilanne silmätaudeilla saatiin purettua alkuvuoden aikana. Vuoden 
2017 lopun tilanteessa jonossa oli noin 20 yli 180 vuorokautta jonottanutta potilasta.  
 

 
lähde: Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 -THL tilastoraportti 3/2018 

Hoitoonpääsyn odotusajan mediaaniarvo Satakunnan sairaanhoitopiirissä oli 36 vrk 
THL:n tilastoraportin mukaan. Pisin odotusaika oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 
48 vrk ja pienin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 29 vrk. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hoitopäivät 199 664 192 801 180 610 178 316 174 560 157 106 149 327 144 611 139 796 136 097 135 464

Hoitojaksot 36 999 35 670 34 407 35 398 37 591 34 171 32 805 32 529 32 081 32 270 32 406

Pkl-käynnit, ESH 306 742 314 427 321 847 335 575 356 391 342 984 341 632 345 929 358 722 381 086 413 205
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Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Poliklinikkakäynneissä on nouseva trendi kun taas hoitopäivissä laskeva. Sairaanhoi-
topiirin tavoitteena arviointityössä tehtyjen havaintojen mukaan onkin lyhentää sairaa-
lassaoloaikaa, joten tältä osin on päästy tavoitteeseen. Hoitojaksojen määrä näyttää 
pysyvän varsin tasaisena vuodesta toiseen. Joulukuun lopun tilanne yli 180 vrk jonot-
taneiden määrässä on saatu siedettävälle tasolle edellisvuoden ongelmien jälkeen. 
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Satakunnan sairaanhoitopiiri sijoittuu odo-
tusajan mediaanivertailussa niukasti alle valtakunnallisen keskiarvon. 

 

5.3.  Lääkäripula 

 
Satakunnan keskussairaalan lääkäripula on ollut mediassa esillä vuonna 2017 ja toi-
saalta on uutisoitu myös hyvistä rekrytoinneista, joita on tehty. Tarkastuslautakunta 
nosti lääkäripulan arviointikohteeksi sen suuren merkityksen takia. Koko keskussai-
raalan olemassaolo riippuu ammattitaitoisen henkilökunnan saamisesta ja täällä pi-
tämisestä.  

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 7.10.2016 Johanna Rellmanin tekemän 
tutkimuksen ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arviointi vuo-
teen 2030”. Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien erikoisalakohtainen ja alueel-
linen tilanne selvitettiin STM:n alaisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulu-
tuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaoston työn tueksi. Tut-
kimuksen keskeisiä tuloksia erikoislääkäreiden koulutustarpeesta olivat:  

 ”Erikoislääkärien kokonaiskoulutustarve v. 2030 mennessä on n. 600 erikoislää-
käriä/ vuosi. 

 Ikääntyvien erikoislääkärien pysymistä mukana työelämässä tulee voimakkaasti 
tukea, koska em. koulutusmäärään ei peruskoulutus ja erikoislääkärikoulutuksen 
kesto huomioiden vielä lähivuosina päästä. 

 Suurin suhteellinen lisäystarve viime vuosien koulutusmääriin nähden on fysiatri-
assa, keuhkosairauksissa, psykiatriassa sekä laboratoriolääketieteen aloilla (kl. 
farmakologia ja lääkehoito, kl. fysiologia, kl. kemia, kl. mikrobiologia, kl. neurofy-
siologia ja patologia). Näiden alojen nykyiset koulutusmäärät tulisi jopa kaksinker-
taistaa. 

 Lisäkoulutustarvetta on myös foniatrian, gastroenterologian, lastenneurologian, 
lastenpsykiatrian, neurologian, nuorisopsykiatrian, perinnöllisyyslääketieteen, ra-
diologian, reumatologian, suu- ja leukakirurgian, sydän- ja rintaelinkirurgian, syö-
pätautien, urologian ja yleiskirurgian erikoisaloilla. 

 Myös yleislääketieteen erikoislääkärikoulutusta tulisi merkittävästi lisätä osana pe-
rusterveydenhuollon vahvistamista. 

 Suurin suhteellinen koulutuksen vähennystarve on ortopediassa, plastiikkakirurgi-
assa ja silmätaudeilla. 

 Lievää koulutusmäärien vähentämistä tulisi tehdä myös anestesiologiassa ja 
mahdollisesti työterveyshuollossa. 

 Meneillään olevat sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukset yhteiskunnan taloudelli-
nen kehitys vaikuttavat lääkäritarpeeseen. Tämän vuoksi koulutustarveselvitys tu-
lisi toistaa määrävuosin arviointimenetelmää kehittäen, jotta toimintaympäristön 
muutokset voidaan huomioida ajoissa. 

 Työvoimaennusteiden avulla tulee välttää voimakasta jo-jo-efektiä koulutuksen si-
säänottomäärien muutoksissa.” 

 
Rellmanin tutkimustulokset näyttävät osuvan oikeaan ainakin Satakunnan kes-
kussairaalassa tehtyjen haastattelujen perusteella arvioiden. Krooninen pula eri-
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koislääkäreistä tietyillä erikoisaloilla vaikeuttaa työtä ja vie johdon resursseja, kun 
jatkuvasti on vajaa kapasiteetti. Ylitarjontaa Satakunnan keskussairaalassa ei silti 
ole tutkimuksessa mainituilla aloilla eikä haastatteluissa tullut ilmi, että ylitarjontaa 
olisi millään erikoisalalla. Seuraavassa maaliskuussa 2018 johtoryhmässä esillä 
ollut taulukko lääkäritilanteesta lokakuussa 2017: 
 

 
 
 

Käytettävästä 278:sta lääkärivakanssista on siis täyttämättä 59 eli 21,2 %. Ensihoi-
dossa täyttämättä on 33,3 %, operatiivisella vastuualueella 14,1 %, SataDiagissa 
23,3 %, konservatiivisella vastuualueella 24,7 %, naisten- ja lastentaudeilla 12,1 %, 
psykiatrisen hoidon vastuualueella 26,6 % ja sosiaalipalveluissa 50 %.  
 
Arviointityössä on käytetty menetelmänä haastatteluja, joita on tehty ensin yleisem-
mällä tasolla haastattelemalla johtajaylilääkäriä sekä rekrytoinnista vastaavia henki-
löitä. Tämän jälkeen on valittu psykiatrisen hoidon vastuualue ja konservatiivisen hoi-
don vastuualue lähempään tarkasteluun haastattelemalla vastuualueiden johtajia. Li-
säksi kartoitettiin muun henkilökunnan saatavuustilannetta haastattelemalla toimi-
alueylihoitajaa sekä pyytämällä varmennuksia sähköpostitse eri asiantuntijoilta.  

 
Lääkäripula on kestoaihe ja korostuu ei-yliopistollisten keskussairaaloiden kohdalla. 
Tilanne ei ole johdon mukaan kokonaisuutena poikkeuksellisen paha tällä hetkellä. 
Satakunnan keskussairaala on ei-yliopistollisista keskussairaaloista toiseksi suurin. 
Siitä huolimatta tämä on aika pieni ja täällä on pieniä yksiköitä, joissa on vain muu-
tamia erikoislääkäreitä kussakin. Pienissä yksiköissä tilanne heilahtaa nopeasti. Neu-
rologiassa oli muutama vuosi sitten pulaa lääkäreistä, mutta nyt kaikki vakanssit ovat 
täynnä. Onkologiassa eli syöpätaudeissa on jokseenkin sama tilanne. Psykiatrian ti-
lanne on se, että koko Suomessa on liian vähän psykiatreja. Meillä on tilanne kuiten-
kin parantunut pitkäjänteisen työn tuloksena. Pulaa on tällä hetkellä erityisesti kar-
diologeista ja päivystävistä lääkäreistä. 

 
Satakunnan keskussairaala kuuluu Tyksin erva-alueeseen ja saattaa olla, että matka 
Poriin on ratkaisevan pitkä työssäkäyntimatkaksi. Tays on hiukan lähempänä, mutta 
Tampereelta ei olla totuttu käymään Porissa töissä, koska ei kuuluta samaan erva-
alueeseen. Rekrytointi-vastaavien haastatteluissa kävi ilmi, että Tampereella pidetyil-
lä lääkäripäivillä vielä muutama vuosi sitten ei tunnettu Poria ja Satakunnan keskus-
sairaalaa juurikaan. Esilläolo lääkäripäivillä ja markkinointityö ovat muuttaneet tätä 
asetelmaa parempaan suuntaan. Yliopistosairaaloiden kanssa tehtävä yhteistyö on 
avainasemassa siinä, miten saadaan erikoistuvia lääkäreitä. Lääkäripäivillä tavoite-
taan nimenomaan opiskelijoita. Tärkeäksi koettiin myös se, että lääkäripäivillä olisi 
mukana lääkäreitä, koska heidän kanssaan opiskelijat ja muut kiinnostuneet mieluiten 
keskustelisivat. Porin lääkäripäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa kesällä 2017 Puu-
villassa jazz-viikon perjantaina. Tilaisuus oli koulutustilaisuus ja suunnattu erityisesti 
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erikoistuville lääkäreille. Tänä vuonna Rauma tuli mukaan ja nyt tilaisuuden nimi on 
Satakunnan lääkäripäivä. Useissa haastatteluissa tuli esiin, että meillä on hyvin eri-
koistuvia lääkäreitä ja heitä on suhteellisen helppo saada. Ongelmaksi muodostuu 
se, että he eivät pysy täällä vaan muuttavat yliopistopaikkakunnille opintojen edetes-
sä loppuvaiheeseen ja vakiintuvat sinne. Lääkärin puolisolle työn löytyminen on en-
siarvoisen tärkeää ja lääkärin rekrytoinnissa voidaankin puhua koko perheen rekry-
toinnista. Varsinkin akateemisista työpaikoista Satakunnassa on puutetta. Satakun-
taan todennäköisimmin muuttaa lääkäri, jolla on tänne kytköksiä; on täältä kotoisin tai 
sukulaisia asuu täällä. Yliopistoilla pidetään myös Kunta etsii lääkäriä –tapahtumia, ja 
niihin on osallistuttu. Tällöin tavoitellaan valmistumassa olevia opiskelijoita.  

 
Johtajaylilääkäri perusti alkuvuodesta 2017 lääkäreiden rekrytointiohjelma –projektin. 
Rekrytointiohjelman työstämiseen koottiin ryhmä, joka kokoontui kesän ja syksyn 
2017 aikana neljä kertaa vaihtelevalla kokoonpanolla vastuualuejohtajia, erikoislääkä-
reitä, erikoistuvia lääkäreitä, henkilöstön edustaja sekä rekrytointiyksikön edustajat. 
Projekti on valmistunut ja raportissa painotetaan rekrytoinnissa tärkeitä asioita: yksi-
löllisyyden ja kehittymismahdollisuuksien kertominen, urapolun eri vaiheissa olevien 
huomioiminen ja kouluttaminen, meille töihin -paketin tarjoaminen (jossa mm. aute-
taan asuntoasioissa), kilpailukykyinen palkkaus. Raportissa korostetaan myös jokai-
sen vastuuta hyvän maineen ja mielikuvan luomisessa sairaalastamme. Projektin yh-
teydessä syntyi lähtökysely lääkäreille. Kysely on vielä kommentointivaiheessa. Läh-
tökyselyn tarkoitus olisi löytää ne todelliset lähtemisen syyt. 

 
Kun sairaalassa on lääkäripulaa, tarkoittaa se seniorituen puutetta opiskelijoille. Se-
niorituen puute taas johtaa opiskelijoiden suurempaan vastuuseen ja jotkut voivat olla 
haluttomia tulemaan liiallisen vastuun pelossa. Toisaalta esim. kirurgiassa tänne on 
helppo saada erikoistuvia lääkäreitä, koska täällä saa itse tehdä enemmän kuin esi-
merkiksi yliopistosairaaloissa, ja itse tekeminen taas parantaa oppimista. Jokaisen 
erikoisalan osaston ylilääkärit ja ylilääkärit yksiköissä ovat avainasemassa brändin 
luomisessa. He käyvät kongresseissa ja koulutustakin tärkeämpi tehtävä heillä on 
hyvän brändin eteenpäinvieminen ja Satakunnan keskussairaalan mainostaminen ja 
rekrytointi. 

 
Satakunnan keskussairaala on profiloitunut opetussairaalaksi. Kyselytutkimuksissa, 
joissa on kysytty kokemuksia nuorilta lääkäreiltä, on pärjätty hyvin ja vertailussa mui-
hin keskussairaaloihin ollaan ihan kärkisairaaloiden joukossa. Helpointa on rekrytoida 
entisiä satakuntalaisia ja he ovat usein niitä, jotka hakevat avoimia virkoja. Heitä ei 
kuitenkaan ole tarpeeksi ja joudutaan käyttämään muita hakukeinoja kuin perinteinen 
lehti-ilmoitus. Useissa haastatteluissa tuli esiin, että parhaana rekrytointikeinona pide-
tään ”viidakkorumpua”. Sosiaaliset piirit erikoisaloilla ovat pienet ja sana kiirii nopeas-
ti. Hyvä maine on ensiarvoisen tärkeää näissä piireissä. Tärkeimpiä ”rekrytointikam-
panjoita” ovat siis omassa viiteympäristössä käydyt keskustelut. Ylilääkärit myös jos-
kus harrastavat suorahakua eli headhuntingia, mikä tarkoittaa sopivien ehdokkaiden 
etsimistä avoimeen työtehtävään ilman, että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti. On 
myös olemassa rekry-yrityksiä, joilla on rekistereissä tietoa erikoislääkäreistä, jotka 
etsivät töitä. Nämä ovat useimmiten epäonnistuneita yrityksiä rekrytoida ketään. Joh-
don mukaan paras keino saada lääkäreitä ja pitää hyvät lääkärit täällä, on pitkäjän-
teinen työpaikkaimagon parantaminen ja tiedon levittäminen. Satasairaala-hankkeelle 
on perustettu brändi-työryhmä, jonka työn tuloksia saanemme nähdä jo kuluvana 
vuonna. 

 
Länsirannikon yliopistosairaala -hanke on ollut esillä vuonna 2017. Varsinais-
Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan sekä Turun yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan Länsirannikon yliopistollisen sairaalan selvitystyön tavoitteena on löytää rat-
kaisumalli miten Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnat pystyisi-
vät tulevaisuudessa yhdessä tuottamaan yliopistosairaalan palveluja tarkoituksenmu-
kaisesti länsirannikon alueella. Hankkeella on toistaiseksi lainsäädännöllisiä esteitä, 
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kun maakunnat eivät voi perustaa yhteistä yhdessä johdettavaa liikelaitosta. Haastat-
teluissa tuli hankkeen puoltavina asioina esiin mm. se, että yliopistosairaalan brändi 
on niin ”kova juttu”, että se ainakin lisäisi liikkuvuutta tänne suuntaan ja toivon mu-
kaan parantaisi kiinnostavuutta työpaikkana. Toisaalta esiin tuli sekin seikka, että Po-
rilla ja Satakunnalla on edelleen sama sijainti Suomen kartalla, eikä tämä tosiasia 
muuksi muutu. Mikäli jotkut eivät halua sijoittua Satakuntaan, ei yliopistosairaala sitä 
asiaa muuta. Toisaalta erilaiset kompromissiratkaisut työaikojen jakamisessa esim. 
Tyksin kanssa voisivat olla toimivia. Nämä järjestelyt ovat toisaalta jo joillain erikois-
aloilla todellisuutta tänä päivänä eivätkä sinänsä vaadi yliopistosairaala-statusta.   

 
Ylen uutisissakin ollut kardiologien lääkärikato Satakunnan keskussairaalasta antoi 
virheellisen kuvan kadon syistä. Johdon mukaan yksikään kardiologi ei ole lähtenyt 
paremman työpaikan tai palkan tähden. Syyt lähtöön ovat moninaiset ja usein henki-
lökohtaiset eikä niitä välttämättä haluta medialle kertoa.  

 
Psykiatrisen hoidon vastuualueella ei ole ollut lääkärikatoa vaan kyse on kroonisesta 
psykiatrien pulasta valtakunnallisella tasolla. Joka puolella Suomea on auki psykiatri-
en paikkoja, joten on haastavaa saada heitä muuttamaan tänne. Haastatteluissa tuli 
esiin kaksi isoa tekijää, miksi psykiatrialla on onnistuttu rekrytoimisessa kohtuullisen 
hyvin: 
1) Kesäkouluidea saatiin toteutettua. Sillä on ollut iso merkitys brändin 

luomisessa. 
2) On kontaktoitu ulkomaisia lääkäreitä ja niitä suomalaisia, jotka opiskele-

vat ulkomailla. Ulkomaisia lääkäreitä saatiinkin tänne ja myös EURES-
hanke, jolla saatiin ilmaista suomenkielen opetusta. 

 
Lisäksi psykiatrialla on ollut ihmisiä, jotka venyvät ja opettavat työnsä ohessa uusia 
lääkäreitä. Psykiatrisen hoidon vastuualueen johtaja on omaksunut sellaisen asen-
teen, että hän rekrytoi joka paikassa missä hän kulkee. Psykiatrialla erikoistuva jou-
tuu kovaan vastuuseen, kun erikoislääkäreistä on pulaa. Nuorisopsykiatriassa tilanne 
on parempi kuin lasten ja aikuisten psykiatriassa, joissa tilanne on huono. Vastuualu-
een johtaja totesi, että huolimatta vaikeuksista, tilanne on koko ajan paranemaan 
päin, mutta jatkuvaa ponnistelua se vaatii.  

 
Muun henkilökunnan kohdalla ei ole merkittävää saatavuusongelmaa. Sairaanhoitajia 
saadaan rekrytoitua hyvin ja aina avoimeen paikkaan tulee runsaasti hakemuksia ja 
saadaan valittua hyviä henkilöitä. Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja Diakonia-
ammattikorkeakoulusta saadaan hyvin opiskelijoita harjoitteluun ja parhaille tarjotaan 
kesätöitä ja näin saadaan kokemuksia työntekijöistä jo ennen vakituiseen työsuhtee-
seen palkkaamista. SataDiagilla on pulaa välinehuoltajista sekä laboratorio- ja rönt-
genhoitajista, joita ei Porissa valmistu. Kuluvana vuonna ollaan tekemässä yhteistyö-
tä Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa siten, että syksyllä 2018 Porissa 
aloittaa bioanalyytikkokoulutusryhmä (ryhmän koko 15). Tänä vuonna on myös aloi-
tettu välinehuoltajien rekry-koulutusryhmä (ryhmän koko 11 ) SataDiagissa yhteis-
työssä Sataedun, TE-keskuksen ja ELY-keskuksen kanssa. 

 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Lääkäripulaan ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Paikallisella tasolla keinot ovat rajalli-
set, kun lääkärikoulutusta on tutkimuksenkin mukaan liian vähän. Sairaanhoitopiirin 
johto on hyvin nostanut lääkäripulan esille mm. johtoryhmässä. Muutoinkin sairaan-
hoitopiirin johdossa on tehty toimenpiteitä ja oikeansuuntaisia yrityksiä parantaa ti-
lannetta mm. perustamalla lääkäreiden rekrytointiohjelman, aloittamalla kesäkoulu –
hankkeen psykiatrisen hoidon vastuualueella, osallistumalla aktiivisesti lääkäripäiville 
ja muihin alan tapaamisiin, pitämällä vuonna 2017 ensimmäisen Porin lääkäripäivän 
jazz-viikolla, tekemällä yhteistyötä Tyksin lääkäreiden kanssa tekemällä poikkeuksel-
lisia työaikaratkaisuja ym. Tarkastuslautakunta pitää näitä ponnisteluja arvokkaana ja 
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katsoo, että olisi tarpeellista myös kontaktoida niitä tahoja, jotka ovat päättämässä 
lääkärikoulutuksesta. Arvioinnissa ja Rellmanin tutkimuksessa selvisi, että lääkäripu-
laa kestää vuoteen 2030 saakka, minkä jälkeen tilanne helpottuu. Siihen asti on kyet-
tävä selviytymään ja haastattelujen mukaan on pääasiassa kaksi keinoa selviytyä: 1) 
ulkomailta saada valmiita erikoislääkäreitä, jotka ovat heti valmiita tarttumaan toi-
meen ja 2) eläkkeelle jäävät saataisiin jatkamaan pidempään. Pitäisi löytää välittömiä 
ratkaisuja, jotka helpottaisivat tilannetta. Pitkäjänteistä työtä mm. lääkärikoulutusta li-
säämällä ja ylipäänsä lääkärin ammatin mainostamista lukioissa ei pidä myöskään 
unohtaa. Krooninen pula lääkäreistä tuo esiin myös sellaisia lieveilmiöitä, joihin sai-
raanhoitopiirin johdon olisi syytä kiinnittää huomioita. Työaikajoustojen ja erilaisten 
erillissopimusten myötä syntyy väistämättä tilanteita, jotka koetaan epätasa-
arvoisiksi. Näin ollen johdon tulisi määritellä raamit, joiden puitteissa voidaan joustoja 
myöntää.  
 
Tarkastuslautakunta näkee hyvän työilmapiirin, brändin luomisen, henkilökunnan rek-
rytoinnin onnistumisen ja asiakastyytyväisyyden välillä voimakasta yhteyttä. Näiden 
eteen voi jokainen sairaanhoitopiiriläinen tehdä omalta osaltaan työtä. Palautetta on 
hyvä antaa organisaation sisällä ja näin kehittää toimintatapoja. Erikoislääkäreiden 
rekrytoinnin eteen tehtävä työ on moninaista ja sitä on tehtävä niin epävirallisissa 
kuin virallisissakin yhteyksissä.  

 

 
Lääketieteen opiskelijoita. Kuva Taru Tolppo, Vinkkeli-henkilöstölehti 
 

 
 

5.4.  Tietosuoja-asetukseen valmistautuminen 

 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) hyväksyttiin keväällä 2016 Euroopan parla-
mentin ja neuvoston päätöksillä. Tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan kahden 
vuoden siirtymäajan jälkeen eli 25.5.2018, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava 
tietosuoja-asetuksen mukaista. Tarkastuslautakunta on jo vuoden 2016 arviointiker-
tomuksessaan ottanut kantaa tietosuoja-asetuksen vaatimiin toimenpiteisiin ja toden-
nut, että tietosuoja-asetukseen on syytä suhtautua heti vakavasti. Lautakunta katsoi 
edelleen vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarpeelliseksi arvioida tietosuoja-
asetukseen valmistautumisen tilannetta. Arvioinnin välineenä on käytetty tietohallin-
topäällikön kuulemista tarkastuslautakunnan kokouksessa sekä erillisiä haastatteluja 
(tietohallintopäällikkö ja tietosuojavastaava). Lisäksi arvioinnin välineenä on käytetty 
aiheesta olevia dokumentteja mm. oikeusministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä. 
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Tietosuoja-asetuksen tavoitteina ovat yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistami-
nen, tietosuojaa koskevan sääntelyn ajantasaistaminen, tietosuojan globaalin ulottu-
vuuden huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehos-
taminen. Tavoitteena on luoda EU:lle ajanmukainen, vahva, yhtenäinen ja kattava tie-
tosuojakehys. Lisäksi pyritään parantamaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä ja rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus korvaa vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin.  

 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus pakottaa rekisterinpitäjiä tarkistamaan tietosuojakäy-
täntöjensä lainmukaisuuden eli tekemään henkilötietojen käsittelyn nykytila-arvion ja 
analyysin siitä, vastaako rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittely- ja tietosuojakäytän-
teet kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen uusia vaatimuksia. On 
myös varmistettava tietoturvan riittävyys ja varauduttava ongelmatilanteisiin. EU:n tie-
tosuoja-asetus tulee olemaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa. Oike-
usministeriö vastaa Suomessa asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä lainsää-
däntötoimista. Tietosuoja-asetus sisältää täsmennyksiä voimassa oleviin lakeihin se-
kä uusia velvoitteita ja sanktioita. Tietosuojavelvoitteensa laiminlyöville rekisterinpitä-
jille voidaan langettaa seuraamusmaksuja jopa 20 miljoonaan euroon asti. Tällä het-
kellä tietosuojan yleissääntely perustuu Suomessa henkilötietolakiin (523/1999), joka 
tuli voimaan 1.kesäkuuta 1999. Asetuksen myötä Suomessa on eri ministeriöissä ar-
vioitavana uudelleen koko kansallinen erityislainsäädäntö. Valtiovarainministeriö on 
asettanut 9.1.2018 julkisen hallinnon tiedonhallintalakia valmistelevan tiimin ja ohja-
usryhmän. Tarkoitus on, että hallituksen esitys tiedonhallintalaiksi annetaan keväällä 
2018 ja laki tulisi voimaan 1.1.2019.  

 
Organisaatioissa on nostettava voimakkaasti esille tietosuoja- ja tietoturva-asiat sekä 
niiden mahdolliset epäkohdat. Näin organisaatioiden johto ehtii varautua siihen, että 
tietoturva- ja tietosuoja-asioiden hallinnollinen työ todennäköisesti lisääntyy jatkossa. 
Asetuksen velvoitteisiin ja sen riskeihin on tärkeää varautua pikimmiten, sillä uudis-
tukset tulevat voimaan pian. Asetukseen pitää resursoida riittävästi aikaa ja rahaa. 
Organisaatioilta vaaditaan entistä perusteellisempia ja ajantasaisempia tietosuojado-
kumentteja ja erilaisia prosessikuvauksia.  

 
Asetuksen myötä ei enää riitä, että kertoo noudattavansa lakeja, vaan pitää pystyä 
myös osoittamaan (osoitusvelvollisuus), että tietosuojasäännökset huomioidaan or-
ganisaation toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Todistustaakka ja näyttövel-
vollisuus on siten rekisterinpitäjällä. Keinoina osoittamisessa ovat mm. erilaiset käy-
tännesäännöt, sertifioinnit, omavalvontasuunnitelma ja tietotilinpäätösraportointi. Re-
kisterinpitäjällä on myös velvollisuus ilmoittaa tietosuoja- ja tietoturvauhkista valvon-
taviranomaiselle sekä rekisteröidylle 72 tunnin kuluessa tapahtuneesta. 

 
Haastateltujen mukaan tietosuojavastaavan nimeäminen tuli pakolliseksi vuonna 
2014, kun liityttiin Kanta-järjestelmään. Silloin tehtiin myös omavalvontasuunnitelma 
ja ohjeistusta parannettiin. Omavalvontasuunnitelma valmistui vuonna 2016, mutta 
nyt sitä pitäisi tietosuoja-asetuksen myötä päivittää. Haastateltujen mukaan tie-
tosuoja-asetuksen tiimoilta on paljon vielä tekemättä. Asetus tuli voimaan pari vuotta 
sitten, mutta kukaan ei oikein reagoinut siihen, ennen kuin viime syksynä kaikki alkoi-
vat reagoida. Toisaalta soveltaminen valtiollakin on vielä kesken, joten sieltä ei oikein 
saa kunnon ohjeita. Monet lait ovat päivitysvaiheessa.  

 
Sairaanhoitopiirin rekisteriseloste potilastietojärjestelmistä on olemassa ja potilastie-
tojärjestelmät on lueteltu. Työ on aloitettu potilaspuolelta, järjestelmien ulkopuoliset 
potilasrekisterit ovat työn alla ja haastatteluja tehdessä hallinnon ja huollon rekisteri-
en selvitys olivat vielä aloittamatta. Effica ja siihen integroidut ohjelmat on selvillä. 
Tietosuojavastaava on aloittanut henkilörekisteri-inventaariota. Ongelmana on rekis-
tereiden hajanaisuus: on paljon yksittäisten ihmisten tekemiä Exceleitä, mappeja ym. 
Lisäksi pitää selvittää ketkä tietoja käyttävät tai pääsevät näkemään, ja sen todenta-
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minen voi olla mahdotonta. Pitää pystyä selvittämään kuka asiakkaan/potilaan tie-
doissa on käynyt. Henkilörekisterit tullaan tallentamaan Holvi-järjestelmään, joka teh-
dään yhdessä 2M-IT:n kanssa. Pääjärjestelmä kerää lokitiedot. Lokitietojen valvontaa 
tehdään koko ajan ja potilaiden tekemiä lokipyyntöjä on noin 40 per vuosi ja trendi on 
hienoisessa kasvussa.  

 
Kehitettävää haastattelujen mukaan on vielä siinä, että tietosuojaan liittyviä ohjeita on 
hajallaan. Intranet Henkkaan pitäisi saada yksi paikka, josta löytyy kaikki ohjeet. Tie-
toturvallisuus-työryhmään toivotaan 2M-IT:n edustusta. Vastuualueiden johdolle on 
tiedotettu tietosuoja-asetuksesta ja sen vaatimuksista. Myös IT-johtoryhmää ja ris-
kienhallinnan johtoryhmää on informoitu ja tietosuojavastaava on päässyt riskienhal-
linnan johtoryhmään mukaan. Riskienhallinnan johtoryhmässäkään ei ole 2M-IT:n 
edustusta.  

 
Riskienhallinnassa sairaanhoitopiirillä on käytössä Granite -riskikartoitusjärjestelmä. 
Sillä arvioidaan kaikkia organisaation riskejä, myös tietosuojariskejä. Koulutusta tie-
tosuoja-asetukseen liittyvistä vaatimuksista pitäisi antaa koko henkilöstölle. Tällainen 
laajamittainen koulutus käytiin läpi Kantaan liittymisen yhteydessä. Tarkastuslauta-
kunnan saamien tietojen mukaan tällainen laajamittainen koulutus ollaan sähköisenä 
ottamassa käyttöön Granite –järjestelmällä. Sairaanhoitopiiri on hankkinut Citrus 
MyGDPR -järjestelmän, josta on saatu hyvät ohjeet ja työlistat, mitä pitää tehdä. Tie-
tosuoja-asetukseen liittyviin tietopyyntöihin ei ole valmistauduttu, eli siihen, jos joku 
henkilö haluaa tietää missä kaikissa rekistereissä hänestä on tietoja. Potilastietopyyn-
töihin osataan kyllä vastata ja niihin vastataankin säännöllisesti. 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tietotilinpäätös 2017 on järjestyksessään kolmas. Se 
syntyy organisaation sisäisen valvonnan tuloksena ja auttaa hahmottamaan koko-
naiskuvaa organisaation nykytilasta ja siihen liittyvästä tuottavuudesta ja tietojen hal-
linnan tehokkuudesta sekä tarkastustarpeista. Tietotilinpäätöksen tekeminen helpot-
taa tietosuoja-asetuksen mukanaan tuoman osoitusvelvollisuuden täyttämistä. Tietoti-
linpäätöksessä 2017 tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta on todettu seuraavaa: 
”Sairaanhoitopiirissä on velvollisuus tehdä tarkennuksia tietosuojan ja tietoturvan 
osalta 25.5.2018 mennessä, jolloin EU-tietosuoja-asetus astuu voimaan Suomen 
lainsäädännössä. Päätetään tehostaa mm. ohjeistuksien tarkistamista ja koulutusta 
sairaanhoitopiirissä. Mietitään keinoja lisätä henkilökunnan tiedotusta ja tietoisuutta jo 
voimassa olevan GDPR:n vaikutuksista käytännön työhön.” 

 
 

Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Tarkastuslautakunta on huolestunut siitä, onko tietoturva- ja tietosuoja-asioihin pa-
nostettu riittävästi henkilöresursseja, koska moni asia on vielä kesken ja ”vaiheessa”. 
Valmistautuminen asetuksen voimaantuloon vaatii aikaa, työtä ja rahaa eikä hallinnol-
linen työ näiden asioiden parissa tule todennäköisesti vähenemään jatkossakaan. 
Lautakunta pitää hyvänä, että on hankittu työkaluja (järjestelmiä) valmistautumisen 
helpottamiseksi. Työkalut itsessään eivät silti riitä, ellei riittävällä määrällä henkilöitä 
ole aikaa työskennellä asian parissa. Koulutuksen toteuttaminen laaja-alaisesti koko 
henkilöstölle on tärkeää. Lautakunta esittää huolestuneisuutensa siitä, miten tieto-
pyyntöihin vastataan riittävällä nopeudella, miten tietosuojaloukkauksista tiedotetaan 
riittävällä nopeudella/laajuudella ja miten kriisiviestintää toteutetaan mahdollisen ne-
gatiivisen julkisuuden minimoimiseksi. Näihin kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin on olta-
va prosessit luotuna. 
 
Tietotilinpäätöksen tekeminen auttaa tietosuoja-asetuksen tuomien velvollisuuksien 
täyttämisessä. Tarkastuslautakunta pitää tietotilinpäätöksen antamaa kuvaa tietojär-
jestelmistä, prosesseista ja erilaisista käytänteistä arvokkaana johtamisen apuväli-
neenä. 
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Porin lääkäripäivä yliopistokeskuksessa. Kuva Taru Tolppo, Vinkkeli-henkilöstölehti 
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Porissa toukokuun 18. päivänä 2018 
 
 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 
TARKASTUSLAUTAKUNTA 
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