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Talousjohtajan katsaus

Toimintaluvut

Hoitopäivien määrä on toteutunut 33,1 % verrattuna
talousarviolukuun ja laskenut 2,9 % verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan toteumaan. Toteuma on linjassa
sairaanhoitopiirin talousarviolukuun verrattuna, joka tavoittelee
avohoitopainotteisuutta eli hoitopäivien määrän systemaattista
vähentämistä.

Käyntimäärä on toteutunut 34,8 % mukaan ja kasvanut
edellisen vuoden toteumaan verrattuna 1,5 prosenttia.
Avohoitokäyntien määrä on toteutunut hieman arvioitua
suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat
tavoitellulla tasolla.

Sitovuustason määrärahat

Tilikauden tulos on n. 11,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen
 (1-4/2009 tulos oli +11,5 M�). Aikuispsykiatrian avohoidosta
puuttuu alkuvuoden 2010 kuluja noin 0,8 Me, joten kun tämä
huomioidaan, tilikauden tulos on n. 10,4 Me. Tulos jakaantuu
seuraavasti: sairaanhoito +9,2 Me, sosiaalipalvelut +0,5 Me
ja liikelaitos Satadiag +0,7 Me. Tilikauden tulos on normaalisti
kevätkaudella ylijäämäinen, mutta tasaantuu kesän ja syksyn
aikana mm. lomarahojen maksun yhteydessä sekä kesän
tuotannon supistumisen vuoksi. Jaksotettu tilikauden tulos,
jossa on otettu huomioon mm. lomarahojen osuus, on noin
7,1 Me (1-4/2009 jaksotettu tulos oli +8,2 Me). Käyttötalouden
sitovat menot ovat toteutuneet 29,6 %. Menokehitys on
huhtikuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Erityistason
ostopalveluiden yhden kuukauden puuttuminen, lomarahojen
maksu (kesäkuu) sekä tilikauden aikana maksettavat virka-
ja työehtosopimuskorotukset korjaavat sitovien käyttötalouden
toteuman vastaamaan paremmin nk. tasaisen vauhdin
toteumaa. Investointien toteuma on 26,8 %, joka on linjassa
investointikustannusten muodostumistahdin kanssa.

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanosten määrä on laskenut 1,3 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Työpanokset sisältävät vuosityöntekijöiden
lukumäärän vähennettynä poissaoloilla. Henkilötyövuodet
sisältävät edellisten lisäksi myös lisä- ja ylityöt eli ns.
tehokkaan työajan, josta on maksettu palkkaetuja.
Henkilötyövuosien määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti
edelliseen vuoteen verrattuna 1,6 %.

Palvelumaksut

Huhtikuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt
suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne
maaliskuu) ovat toteutuneet 34,8 % verrattuna arvioituun,
ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,0 %.
Yhtymähallitus on päättänyt 26.4.2010 § 74 käynnistää
vuoden 2010 palveluhinnaston hinnanalennusvalmistelut
niin, että ehdotus tuodaan kesäkuun yhtymähallitukseen.

Tiivistäen

Vuoden 2010 tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden toteuma
vastaa suunniteltua ja on talousarvion mukainen.



Asetetun tavoitetason toteutumista
mitattiin ajalla 19.4.-26.4.2010 koskien
päivystyksestä pyydettyjä  kuvantamis-
tutkimuksia ympäri vuorokauden.
Haluttuja tietoja ei ollut saatavissa
tietojärjestelmästä, joten tarvittavat tiedot
kirjattiin käsin.

Natiivitutkimuspotilaiden osalta asetetut
tavoittetasot toteutuivat 100% ja kaikki
tutkimukset tehtiin K0-kuvantamisessa.

A+B luokan
tietokoneomogarafiapotilaista 12 ei
päässyt asetetun tavoitteen mukaisesti
alle tunnissa. Ilman luokitusta olevat
potilaat on tilastoitu alle tunnin
tavoiteajan mukaisesti.

HOITOTAKUU

Hoidon tarpeeen ja kiireellisyyden arvio on toteutunut lääkärin tutkimukseen pääsyn osalta 75 %. Ambulansilla
päivystykseen saapuvien (A+B) potilaiden kohdalla on huomioitava, että hoito on jo alkanut ambulanssi- ja/tai
lääkäriyksikön toimesta. Päivystyspotilaista on poistunut tavoiteajan puitteissa 86%.

TOIMINTA



Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä
työaikaa tekevän henkilön koko vuoden
työskentelyä.

Tammi- huhtikuussa 2010 tehtiin noin
10 henkilötyövuotta vähemmän kuin
vastaavana aikana 2009.

Poissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2009
verrattuna. Lasku johtuu sairauspoissa-
olojen  ja vuosilomien vähentymisestä.
Muut lakisääteiset poissaolot ovat kasvaneet.

HENKILÖSTÖ

TALOUS



Lisätietoa Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta: www.satshp.fi ---> tietopankki ---> tilastot ja raportit
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