
Tammi- elokuu 2010 lyhyesti
 Avohoitokäyntien määrä kasvaa edelleen
Vuodeosastojen hoitopäivät vähenevät
Hoitotakuu toteutuu hyvin silmäkirurgiaa
lukuunottamatta
Henkilöstötaloudelliset tunnusluvut ovat

Tilikauden 2010 tulosennuste mahdollistaa
vielä n. 5 Me kuntapalautuksen.

vuoden 2009 tasoa

Tero Mäkiranta
  talousjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS
       TAMMI - ELOKUU 2010

Talousjohtajan katsaus

Toimintaluvut

Hoitopäivien määrä on toteutunut 64,6 % verrattuna
talousarviolukuun ja laskenut 1,1 % verrattuna edellisen
vuoden vastaavaan toteumaan. Toteuma on linjassa
sairaanhoitopiirin talousarviolukuun verrattuna, joka tavoittelee
avohoitopainotteisuutta eli hoitopäivien määrän systemaattista
vähentämistä.

Käyntimäärä on toteutunut 66,8 % mukaan ja kasvanut
edellisen vuoden toteumaan verrattuna 3,9 prosenttia.
Avohoitokäyntien määrä on elokuun lopussa arvioidun
mukainen. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat tavoitellulla
tasolla.

Sitovuustason määrärahat

Tilikauden tulos on n. 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-
8/2009 tulos oli +7,4 Me). Tulos jakaantuu seuraavasti:
sairaanhoito +2,8 Me, sosiaalipalvelut +0,2 Me ja liikelaitos
Satadiag +0,7 Me. Elokuun tuloksessa on huomioitu maksetut
lomarahat ja hinnanalennus/hyvitys 2,5 Me. Tilikauden
tulosennuste on n. 6,2 Me:n ylijäämä, joka mahdollistaa n.
5,0 Me:n suuruisen hinnanalennuksen/hyvityksen ostojen
suhteessa vielä tilikauden 2010 aikana.Käyttötalouden sitovat
menot ovat toteutuneet 64,6 %. Menokehitys on elokuun
lopun tilanteessa budjetin mukainen. Erityistason
ostopalveluiden yhden kuukauden puuttuminen sekä tilikauden
aikana maksettavat virka- ja työehtosopimuskorotukset
korjaavat sitovien käyttötalouden toteuman vastaamaan
paremmin nk. tasaisen vauhdin toteumaa. Investointien
toteuma on 52,2 %, mikä on linjassa investointikustannusten
muodostumistahdin kanssa.

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanosten määrä on laskenut 0,4 % 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 noussut edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 %.

Palvelumaksut

Elokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt
suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne
heinäkuu) ovat toteutuneet 67,1 % verrattuna arvioituun, ja
kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,5 %. Yhtymähallitus
on päättänyt 17.6.2010 § 122 jäsenkunnil le ja
sopimusyhteisöille maksettavasta hinnanalennuksesta/
hyvityksestä. Hyvitys on yhteissummaltaan 2,5 Me ja se
maksetaan lokakuun lopussa. Hyvitys on kirjattu
sairaanhoitopiirin palveluiden myyntituottojen oikaisuksi
kesäkuulle 2010, joten hyvitys on huomioitu elokuun lopun
tuloksessa. Yhtymähallituksen marraskuun kokoukseen tullaan
tekemään ehdotus 1-8/2010 osavuosikatsauksen ja syys- /
lokakuun toiminnan ja talouden raporttien perusteella tehtävästä
tilikauden 2010 toisesta hinnanalennuksesta/hyvityksestä.

Tiivistäen

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



Seurantajakson 1.5. - 31.8.2010 triage - luokitusten
toteutuneen vasteajan seuranta on ensimmäistä
kertaa tapahtunut tietojärjestelmiin pohjautuvien
menetelmien avulla. Tulevaisuudessa seuranta
tullaan tekemään kuukausittain, jotta ongelmakohtiin
pystytään vaikuttamaan nopeammin ja tarkemmin.
Uusi tietojärjestelmiin ja statistiseen analyysiin
perustuva seurantamalli antaa hyvät lähtökohdat
toiminnan kehittämiseen kontrolloidusti.

Erityisinä kehityksen kohteina kuvantamisen
päivystysvalmiudessa pidetään yhteistyön
tiivistämistä ensiavun ja muiden päivystyksessä
mukana olevien diagnostisten yksiköiden välillä.

HOITOTAKUU

Hoidon tarpeeen ja kiireellisyyden arvio on toteutunut lääkärin tutkimukseen pääsyn osalta 76 %. Ambulansilla päivystykseen saapuvien
(A+B) potilaiden kohdalla on huomioitava, että hoito on jo alkanut ambulanssi- ja/tai lääkäriyksikön toimesta.
Päivystyspotilaista on poistunut tavoiteajan puitteissa 84%.

TOIMINTA



Sairaanhoitopiirin tilikauden 2010 tulosennuste (+6,2 M€) mahdollistaa noin 5,0 miljoonan euron hinnanalennuksen/hyvityksen ostojen
suhteessa. Hinnanalennus- /hyvityspäätös sekä maksuunpano toteutetaan tilikauden 2010 kuluessa.

Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä
työaikaa tekevän henkilön koko vuoden
työskentelyä.

Tammi-elokuussa 2010 tehtiin noin
3 henkilötyövuotta enemmän kuin
vastaavana aikana 2009.

Poissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2009
verrattuna. Lasku johtuu vuosilomien ja
muiden poissaolojen vähentymisestä.
Sairausloma poissaolot ovat kasvaneet.

HENKILÖSTÖ

T A L O U S



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