
Tammi- elokuu 2009 lyhyesti

 Avohoitokäyntien määrä kasvaa

Vuodeosastojen hoitopäivät vähenevät

Hoitotakuu toteutuu Satakunnassa hyvin

Henkilöstötaloudelliset tunnusluvut ovat

Tilikauden 2009 tulosennuste mahdollistaa
vähintään 1 % kuntapalautuksen.

vuoden 2008 tasoa

Tero Mäkiranta
  talousjohtaja
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Talousjohtajan katsaus

Toimintaluvut

Hoitopäivien määrä on toteutunut 61,8 % verrattuna
talousarviolukuun ja laskenut 6,2 % verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan toteumaan. Toteuma on linjassa
sairaanhoitopiirin talousarviolukuun verrattuna, joka
tavoittelee avohoitopainotteisuutta eli hoitopäivien määrän
systemaattista vähentämistä. Käyntimäärä on toteutunut
67,8 % mukaan ja kasvanut edellisen vuoden toteumaan
verrattuna 1,7 prosenttia. Avohoitokäyntien määrä on
toteutunut hieman arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen
suoritemäärät ovat tavoitellulla tasolla.

Sitovuustason määrärahat

Tilikauden tulos on n. 7,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen
(1-8/2008 tulos oli -3,1 M�). Tilikauden tulos on elokuun
lopun tilanteessa selvästi ylijäämäinen, joskin se on pudonnut
toukokuun tilanteesta (+14,8 M�) merkittävästi. Elokuun
lopun tulos ennakoi ylijäämäistä tilinpäätöstä, mikäli esim.
inf luenssaepidemia ei aiheuta eri tyisen suuria
kustannusvaikutuksia loppuvuoden aikana. Liikelaitos
SataDiag on elokuussa hyvittänyt sisäisiä ja ulkoisia
asiakkaitaan 0,7 M�.Käyttötalouden sitovat menot ovat
toteutuneet 65,2 %. Menokehitys on elokuun lopun
tilanteessa budjetin mukainen. Erityistason ostopalveluiden
yhden kuukauden puuttuminen sekä syyskuussa tuleva
yleiskorotus korjaavat sitovien käyttötalouden toteuman
vastaamaan nk. tasaisen vauhdin toteumaa.Investointien
toteuma on 52,5 %, joka on linjassa investointikustannusten
muodostumistahdin kanssa.

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanosten määrän muutos on +0,8 % 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 vähentynyt edelliseen vuoteen
verrattuna 1,4 %.

Palvelumaksut

Elokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt
suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne
tammi-heinäkuu) ovat toteutuneet 68,2 % verrattuna
arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 12,1
%. Palvelumaksujen toteuma on nk. tasaista vauhtia jonkin
verran korkeampi (n. 1,5 % -yksikköä). Tähän on syynä
pääosin se, että palveluhinnastossa muutaman erikoisalan
(sisätaudit ja kirurgia) hinnasto tuottaa ylijäämää. Tähän on
johtanut ennen kaikkea vaikeus ennakoida tulevan vuoden
suoritemääriä. Sisätautien ja kirurgian hinnasto on aiempina
vuosina tuottanut alijäämää, ja esim. sisätautien vuoden
2008 palveluhinnastoa tarkistettiin ylöspäin kesken vuoden.
Mikäli sama kehitys jatkuu loppuvuonna, palvelumaksuja
tullaan esittämään hyvitettäviksi / palautettaviksi ostojen
suhteessa.

Tiivistäen

Vuoden 2009 tammi-elokuun toiminnan ja talouden toteuma
vastaa suunniteltua ja on talousarvion mukainen.



Asetetun tavoitetason toteutumista
mitattiin ajalla 9.9.-16.9.2009
koskien päivystyksestä pyydettyjä
kuvantamistutkimuksia ympäri
vuorokauden.Haluttuja tietoja ei
ollut saatavissa tietojärjestelmästä,
joten tarvittavat tiedot kirjattiin käsin.

Kaikki natiivitutkimuspotilaat saivat
kuvantamisen palvelut alle
tunnissa.

A+B luokan tietokonetomo-
garafiapotilaista 5 ei päässyt
asetetun tavoitteen mukaisesti alle
tunnissa.
Ilman luokitusta olevat potilaat on
tilastoitu alle tunnin tavoiteajalla.

mukaisesti.

HOITOTAKUU

Hoidon tarpeeen ja kiireellisyyden arvio on toteutunut lääkärin tutkimukseen pääsyn osalta 78 %.  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



Sairaanhoitopiirin tilikauden 2009 tulosennuste (+5,9 M�)  mahdollistaa toteutuessaan vähintään 1 %-yksikön kuntapalautuksen ostojen
suhteessa. Jäsenkuntien palvelumaksuennuste löytyy internetistä kohdasta kuntalaskutus.

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä
työaikaa tekevän henkilön koko vuoden
työskentelyä.

Tammi-elokuussa 2009 tehtiin noin
19 henkilötyövuotta vähemmän kuin
vastaavana aikana 2008.

Poissaolot ovat lisääntyneet vuoteen 2008
verrattuna. Kasvu johtuu sairauspoissa-
olojen  ja vuosilomien kasvusta. Muut laki-
sääteiset poissaolot ovat vähentyneet.

HENKILÖSTÖ

TALOUS



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