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1. YHTEENVETO TILIVUODESTA 2016  

1.1.  Puheenjohtajan katsaus 
 

Eduskunnan hyväksymä uusi kuntalaki ja muut siihen liittyvät lait hyväksyttiin maalis-
kuussa 2015. Laki astui voimaan 1.5.2015. Käytännössä merkittävää osaa laista so-
velletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lähtien, eli tulevan kuntavaalikauden alusta Kunta-
lain uudistuksen myötä myös kuntien ja kuntayhtymien toiminnan arviointia koskeviin 
tehtäviin on tullut muutoksia. Sen lisäksi, että tarkastuslautakunnat arvioivat valtuus-
ton talousarvioiden toteutumista kunnan ja kuntakonsernien asettamien toimintojen ja 
talouden toteutumien osalta, lautakunta arvioi myös sitä antaako toimintakertomuk-
sessa esitetty selvitys riittävät tiedot valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumises-
ta, ja siitä onko toteuttaminen ollut tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Tämän li-
säksi tarkastuslautakunnan on tärkeää raportoida valtuustolle kunta/kuntayhtymän 
strategian tavoitteiden toteutumisesta ja talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteu-
tumisesta osana organisaation kokonaisstrategiaa.  
 
Näkökulma kaikessa tarkastuslautakunnan arvioinnissa on suunnitelmallisuus, objek-
tiivisuus, luotettavuus, toiminnan kehittäminen sekä kunnan/kuntayhtymän ja valtuus-
ton näkökulmasta olennaisiin asioihin keskittyminen Satakunnan sairaanhoitopiirin 
tarkastuslautakunnan tärkeimpiä viestejä yhtymähallitukselle sekä toimivalle johdolle 
on ollut koko valtuustokauden ajan sitovien tavoitteiden edelleen selkeyttäminen, ta-
voiteasetannan täsmentäminen, systemaattisen asiakaspalautteiden kerääminen ja 
hyödyntäminen sekä henkilöstön jaksamisen tukeminen. 
 
Valinnanvapauden voimaan tulon myötä 2014 ostopalvelukustannukset nousivat 
voimakkaasti potilasvirtojen suuntautuessa enenevässä määrin lähinnä yliopistollisiin 
sairaaloihin. Sittemmin virta on tyrehtynyt, kiitos aktiivisen informaation sekä omien 
tasokkaiden palvelujen esilletuomisen. Tulevaisuudessa aktiivinen mainonta tulee va-
linnanvapauden laajentumisen myötä yhä tärkeämmäksi terveydenhuollon toiminta-
kentässä.  Toivottavasti tämä ymmärretään tulevassa maakunnallisessa toimintaor-
ganisaatiossa. Viimeisten vuosien aikana tehdyt satsaukset asiakaslähtöisyyden pa-
rantamiseksi tulevat varmuudella näkymään osaltaan myös positiivisen maineen li-
sääntymisenä. Tässä vaiheessa lienee tarpeen kohdistaa kehittämistoimenpiteet hoi-
toon pääsyn nopeuteen. 
 
Taloudellisessa toiminnassa sairaanhoitopiiri on panostanut viimeisten vuosien aika-
na aidosti toiminnan sopeuttamiseen käytettävissä oleviin resursseihin. Palvelupro-
sessien uudistamisella on tuottavuutta tehostava vaikutus. Avoimella vuoropuhelulla 
puolestaan pystytään kartoittamaan pullonkaulat jokapäiväisessä toiminnassa. Ta-
louden ohjauksen tehostamisella voidaan osaltaan parantaa talousarvion osuvuutta 
eritoten laskutuksen osalta.  
 
Kiitosta ansaitsee myös panostus riskienhallinnan- ja tietoraportoinnin kehittämiseen. 
Tietotilinpäätös tarjoaa oivan työvälineen tietojohtamiselle ja koko organisaation pää-
töksenteolle. Kuluneen kauden aikana riskienhallinnan raportointia on puolestaan 
kehitetty käytännön riskien kartoittamiseksi sekä mahdollisten kustannusten arvioimi-
seksi. Näin on saatu selkeämpi näkemys suurimmista riskeistä ja mahdollistettu ris-
kien merkittävyyden arvottaminen ja riskienhallintatyöskentelyn priorisointi. 

 
     

Juhani Tiitinen 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja



SATSHP Arviointikertomus 2016  

4 
 

 

1.2.  Yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista 
 

Sairaanhoitopiirin toimintaluvut kehittyivät pääosin aikaisempaan, tavoitteiden 
mukaiseen suuntaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 % verrattuna talo-
usarviolukuun ja vähentynyt 2,7 % verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksen 
vastaavaan toteumaan.  
 
Hoitojaksojen määrä on toteutunut 102,9 % arvioituun nähden ja lisääntyivät 
0,6 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna.  
 
Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntien määrä toteutui 111,2 prosenttisesti 
arvioon nähden ja lisääntyi edellisvuodesta 6,2 %. 
 
Sosiaalipalveluiden asumispalveluiden käyttöpäiviä toteutui 119 347 kappalet-
ta, joka oli 96,3 % suunnitellusta määrästä. 

 
Hoitotakuun mukaiset määräajat ovat vuonna 2016 toteutuneet edellistä vuotta hei-
kommin; jonot kasvoivat sairaanhoitopiiritasolla johtuen erityisesti operatiivisen toimi-
alueen silmätautien kaihileikkausten heikosta saatavuudesta. Sairaanhoidossa ensi-
hoitopalveluiden kahdeksan minuutin saavutettavuustavoitteet jäivät toteutumatta, 
mutta kiireettömämmät apupyynnöt pystyttiin hoitamaan tavoitteiden mukaan.  
  
Prosessien sujuvuutta on ollut tarkoitus mitata DRG-pisteen hinnan mittarilla. Sai-
raanhoidon tuottavuutta ei voitu tällä tavoin vieläkään mitata, koska DRG-
tuottavuusaineisto ei ole ollut vertailukelpoista.  
 
Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen tuottavuus pysyi THL:n vuotuisen verrokkiana-
lyysin mukaan kirurgian ja sisätautien osalta maan keskitasoa parempana. 

 
Henkilöstön aikaansaannoskyky kehityskeskustelujen määrällä mitattuna kasvoi voi-
makkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Käytyjen kehityskeskustelujen osuus oli  
86,2 prosenttia vakituisen ja yli 6 kuukautta palveluksessa olleen henkilöstön kes-
kuudessa (vuonna 2015 64 %), joka täytti 70 prosentin tavoitteen. 
 
Tavoitteena ollut henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että 
työpanokset toteutuvat 40 työpanosta edellistä vuotta pienempinä liikkeenluovutukset 
huomioiden, ei näytä toteutuneen. Työpanokset vähenivät edellisestä vuodesta noin 
19 kappaletta. Henkilötyövuosien määrä sen sijaan pieneni noin 46 henkilötyövuotta. 

  
Palveluiden uudistumisesta huolehditaan ja hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella 
ja kehittämishankkeilla. Päättyneitä tutkimus- ja kehittämishankkeita on mainittu yh-
teensä kahdeksan kappaletta. 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 palveluiden liikelaitos Sata-
Diagin tulostavoite oli - 1,0 Me ja sairaanhoitopiirin 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 mil-
joonalla eurolla. 
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2. TARKASTUSTOIMINTA 

2.1. Yleistä 
 

Yhtymävaltuuston asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa jär-
jestää järjestää valtuuston toimikautta 2013 – 2016 vastaavien vuosien hallinnon ja 
talouden tarkastus, valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastus-
ta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja talou-
delliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla.  
 
Yhtymävaltuuston asettamat tavoitteet Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2016 
toiminnalle ja taloudelle on kirjattu talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Sairaan-
hoitopiirin yhtymähallitus raportoi tavoitteiden toteutumisesta toimintakertomuksessa 
ja tilinpäätöksessä. 
 

2.2. Tarkastuslautakunta 
 
Tarkastuslautakunnan 2013 - 2016 jäsenet: 

 
puheenjohtaja Juhani Tiitinen varajäsen Mirja Ylijoki 
varapuheenjohtaja Anna-Liisa Käri varajäsen Jaana Vettenranta 
jäsen Lasse Luoto  varajäsen Pekka Niemensivu 
jäsen Margit Riuttamäki varajäsen Pasi Rajala 

 
Tarkastussäännön (1.1.2013) 2 §:n mukaisesti lautakunnan esittelijänä toimi puheen-
johtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimi reviisori Niko Poskiparta. 
 
  

2.3. Tarkastuslautakunnan toiminta 
 

Tarkastuslautakunta kokoontui varsinaisiin, vuotta 2016 käsitteleviin kokouksiin yh-
teensä yksitoista kertaa. Tarkastuslautakunta osallistui kesäkuussa 2016 järjestet-
tyyn kaksipäiväiseen tarkastustoimen –seminaariin, jonka aiheina olivat muun muas-
sa tarkastuslautakuntien kuntalain mukaiset uudet tehtävät ja konserniyhtiöiden rooli 
osana kuntakonsernia. Lisäksi lautakunta oli mukana lokakuussa pidetyssä arviointi-
seminaarissa, jonka aiheita olivat maakunta- ja sote-uudistuksen tilanne sekä jul-
kishallinnon uudistaminen. 
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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: 

• hankintapalveluiden toiminta 
• sairaanhoitopiirin hanketoiminta 
• psykiatriset palvelut 
• lasten, naisten ja synnytysten vastuualue 
• konsernijohtaminen 
• sisäisen tarkastuksen toiminta 
• hallinnon arkiston toiminta 
• investoinnit ja saneeraukset 
 

2.4. Vuoden 2015 arviointikertomuksen käsittely  

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

  

Yhtymävaltuuston  kokouksessa 13.6.2015 / 12 § yhtymävaltuusto käsitteli ja mer-
kitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015.  

  
Yhtymähallitus  hyväksyi täytäntöön pantavaksi valtuuston päätösten täytäntöön-
panopykälässä 98 / 13.6.2016 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 
2015. Yhtymähallitus päätti ”toimittaa arviointikertomusta koskevan päätöksen liittei-
neen vuoden 2015 tilivelvollisille tiedoksi ja vuoden 2016 tilivelvollisille huomioonotet-
tavaksi vuoden 2016 toiminnan ja talouden toteutuksessa sekä vuoden 2017 talous-
arvion laadinnassa. Yhtymähallituksen kokoukseen 31.8.2016 valmistellaan selvitys 
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mahdollisesti edellyttämistä huomioista.” 
 
Kokouksessaan 29.8.2016 / 138 § yhtymähallitus päätti antaa yhtymävaltuustolle ar-
viointikertomuksen havainnoista lausunnon. Arviointikertomukseen sisältyvistä tar-
kastuslautakunnan havainnoista ja suosituksista hallitus oli valinnut neljä. Hallituksen 
lausunnossa aiheelliset toimenpiteet ovat seuraavat: 
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Tarkastuslautakunnan arvio Yhtymähallituksen vastine 
3. Tavoitteet ja niiden toteutuminen – raportointi ja arviointi 
 
Raportoinnin hajanaisuuden ja tavoitteiden moninaisuuden 
vuoksi toteutumien arvioiminen on vaikeaa. Tarkastuslauta-
kunta on menneinä vuosina aiemminkin suosittanut toteutu-
mien raportoinnin selkiyttämistä paremmin seurattavaan 
muotoon.  
 
Hyvä käytäntö olisi malli, jossa pohjana toimii toimintasuunni-
telman tavoitteenasetanta ja toimintakertomuksessa otetaan 
kantaa a) toteutuiko kyseinen tavoite ja b) riittävä selvennys, 
miten asiassa on edetty sekä mahdolliset syyt poikkeamiseen 
suunnitelmasta ja pohtia, olivatko toimenpiteet tavoitteisiin 
pääsemiseksi oikean suuntaiset ja riittävät. Tällainen analy-
sointi puuttuu edelleen pääosin toimintakertomusraportoinnis-
ta.  
 
Uusi organisaatiorakenne on ollut käytössä kuluvan vuoden 
2016 alusta lähtien, joten raportoinnin odotetaan kehittyvän 
jatkossa yhdenmukaisemmaksi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan huomiot otetaan 
huomioon vuoden 2016 tilinpäätökses-
sä. 
 

3.2. Sairaanhoidon tuottavuus – DRG-pisteen hinta 
Tavoitteen toteutumista ei voi luotettavan tiedon puuttumisen 
vuoksi arvioida.  
 
DRG-hinnoittelun osalta yhtymähallitus lausui vastineessaan 
vuoden 2013 arviointikertomukseen, että: (vertailtavuuden) 
”Puute tulee poistumaan viimeistään 1.1.2015 lukien, kun 
konservatiivisen toimialueen palveluhinnoittelu perustuu kat-
tavasti DRG-tuotteistukseen.” 
 
Tarkastuslautakunta pitää valitettavana, ettei DRG-pisteen 
hintaan perustuvaa tuottavuutta ole aikaisemmista vakuutuk-
sista huolimatta vieläkään pystytty luotettavasti mittaamaan. 
Tarkastuslautakunta suosittaa mahdollisimman nopeaa ver-
tailukelpoisen järjestelmän käyttöönottoa tavoittelun sijaan. 
 
Tuottavuudella tarkoitetaan toiminnan tuotoksen ja sen ai-
kaansaamiseksi käytettyjen panosten (kustannukset) välistä 
suhdetta. Satakunnan sairaanhoitopiiri sijoittui THL:n vertai-
lussa kokonaisuudessaan hieman keskitasoa paremmin saa-
den arvon 103. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRG-pisteen hintatarkastelu (DRG-
tuottavuus) on käytössä sairaanhoidon 
tuottavuuden varmistamisessa 
1.1.2017 lukien. 
 

5.3. Sairaanhoitopiirin kehittämiskohteita 
Tarkastuslautakunta toivoo vuoden 2016 alusta käyttöönote-
tun yhden sairaanhoidollisen toimialueen mallin kehittävän 
vastuualueiden asiakaspalautteiden raportointia tasaisem-
paan ja kattavampaan suuntaan. Lautakunta kannustaa asia-
kaspalautteen keräämiseen ja parempaan hyödyntämiseen 
työnjaon kehittämisessä organisaation uudistumisen yhtey-
dessä. 
 

 
 
 
 
 
Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslauta-
kunnan näkemykseen ja toivomuk-
seen. 
 

 
5.4. Organisaatiouudistus 
 
Vuoden 2016 alussa koko somaattinen hoito siirtyi saman 
sairaanhoidollisen toimialueen alaisuuteen. 
 
Valtakunnallisen tai alueellisen sote-uudistuksen myötä syn-
tyvä uusi organisaatio saavuttaa muotonsa aikanaan. Sillä 
välin sairaanhoitopiirin sisäisen organisaatiomuutosten sijaan 
kannattaisi laittaa sitäkin enemmän painoarvoa aidon asia-
kaslähtöisyyden kehittämiselle ja uudistuvaan palvelukulttuu-
riin sopeutumiselle. 
 

 
 
 
Sairaanhoitopiirin arvot ovat: ”Hyvä 
hoito ja palvelu”. Arvojen jalkauttamista 
käytännön toimintaan jatketaan ja yhä 
suurempaa huomiota toiminnassa 
kiinnitetään asiakaspalvelukulttuurin 
kehittämiseen ja sairaanhoitopiirin 
maineenhallintaan ja palveluiden vies-
tintään. 
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Yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2016 26 §:ssä merkitä tietoonsa saate-
tuksi oheisen yhtymähallituksen antaman vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 
2015 arviointikertomukseen. 
 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
 Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt tarkastuslautakunnan vuoden 2015 ar-
viointikertomuksen sekä siinä esitettyjen havaintojen perusteella laaditut selvitykset. 
Edellisen arviointikertomuksen johdosta annettuja selvityksiä voidaan pitää riittävinä 
ja havaintojen perusteella päätettyjä toimenpiteitä oikean suuntaisina.  

 
 

2.5. Sisäinen tarkastus 
 
Sisäinen tarkastuksen toimintaa järjestettiin ajanjaksolla 1.2.2013–31.12.2016 osit-
tain ostopalveluna Oy BDO Audiator Ab:n kautta. Sisäisen tarkastuksen ostopalvelu-
sopimuksessa on sovittu optiovuosista vuoden 2016 jälkeen. 7.11.2016 tehdyllä sai-
raanhoitopiirin johtajan päätöksellä on hyväksytty 1.1.2017-31.12.2018 aikavälille si-
joittuva sisäisen tarkastuksen ja johdon konsultoinnin optiokauden käyttäminen. Li-
säksi tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen välisin järjestelyin on sovittu reviiso-
rin osittaisen työpanoksen käytöstä tarkastuslautakunnalta sisäisen tarkastukseen.  
 
Tarkastuslautakunta on arviointityössään tutustunut sisäisen tarkastuksen toimintaan 
27.1.2017 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 2016 tarkastusta ja arviointia sekä konsultointia on toteutettu vuosisuunni-
telman mukaisesti. Suoritetuista arvioinneista on raportoitu pääsääntöisesti kirjalli-
sesti. Raportoituja tarkastuksia olivat muun muassa: 

 
• Toiminnan johtaminen uudessa toimintamallissa (keskussairaala 2020, kilpailuti-

lanne ja palvelumarkkinointi)  
 

• Tietojärjestelmäuudistusten projektihallinta ja tietoturvallisuus  
 

• Vuoden 2015 raporttien jälkitarkastus  
 

Tarkastuksien ja arviointien perusteella toimintakertomuksessa esille otetut huomiot 
liittyivät Effica – laskutuksen käyttöönotossa ilmenneisiin ongelmiin sekä ostolasku-
prosessin kehittämiseen. 

 
Johdon konsultoinnin osalta sisäisen tarkastuksen painopistealueena on ollut ris-
kienhallinnan suunnitelmallisuus ja toimintamalli sairaanhoitopiirikonsernissa. 
 

2.6. Tilintarkastus 
 

Tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella 2013 – 2016 vastaa JHTT-yhteisö PwC 
Julkistarkastus Oy. Vuonna 2016 vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, 
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KHT Tomi Moisio. JHTT Irma Kivilähde on edelleen osallistunut tarkastuslautakun-
nan valitseman toimintatavan mukaisesti säännöllisesti lautakunnan kokouksiin. 
 
Yhtymävaltuusto päätti 28 §:ssä kokouksessaan 14.11.2016 ottaa tilintarkastussopi-
muksen optiokauden käyttöön. Lisäkausi kattaa vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastuk-
sen. 

 
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 2016 aikana tarkastus on kohdistunut muun muassa ostotoimintoon. Johdon 
näkemyksen mukaan vanha kirjanpitojärjestelmä ei ole täysin yhteensopiva nyky-
muotoisen toiminnan kannalta ja korvaavan järjestelmän hankintaa suunnitellaan. 
 
Tilintarkastuskertomus on annettu 4.5.2017. Kertomuksen mukaan:  
 

”Kuntayhtymän hallintoa on hoi-
dettu lain ja valtuuston päätös-
ten mukaisesti.  
Kuntayhtymän sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta sekä konserni-
valvonta on järjestetty asianmu-
kaisesti.  

 
Kuntayhtymän tilinpäätös ja 
siihen kuuluva konsernitilinpää-
tös on laadittu tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten 
ja määräysten mukaisesti. Tilin-
päätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot tilikauden tuloksesta, ta-
loudellisesta asemasta, rahoi-
tuksesta ja toiminnasta.” 

 
 
Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapau-
den myöntämistä tilivelvolliselle päättyneeltä tilikaudelta 2016. 
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3. TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

3.1. Yleistä 
 

Sairaanhoitopiirin strategia muodostuu 
sairaanhoitopiirin arvoista ja päämääris-
tä, tunnuslauseesta, Länsirannikon mil-
joonapiiristrategiasta, sairaanhoitopiirin 
toimintayksiköiden tavoitellusta työnja-
osta vuoteen 2020, toiminta- ja talous-
suunnitelman sisältämistä toimenpiteis-
tä ja selvityksistä 2016 ja vuotuisesta ta-
lousarviosta sekä sen sisältämistä talo-
usarvion sitovista toiminnallisista ja ta-
loudellisista tavoitteista. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan 
tavoitteena on hyvä hoito ja palvelu. 
Kuntayhtymän tunnuslause on ”Kump-
panuudella terveyttä ja toimintakykyä”. 

  
Arvot 
1. Kohtaaminen 
2. Välittäminen 
3. Vastuullisuus 
4. Kehittyminen 

 
Toiminta-ajatus 
Kuntayhtymän tehtävänä on: 
 

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

 
• järjestää sekä tuottaa jäsenkuntien väestön sosiaalipalveluja yhdessä kunti-

en kanssa siltä osin kuin kunnat eivät järjestä niitä muulla tavalla 
 

• sopimukseen perustuen hoitaa muitakin terveydenhuollon tai sosiaalipalvelu-
jen tehtäviä 

 
• jäsenkuntien asukkaiden terveyden ja toimintakyvyn edistäminen jäsenkunti-

en kanssa 
 
Päämäärät tiivistettyinä 
1. Toiminta on osa kuntien järjestämästä, hyvin toimivasta palvelukokonaisuudesta. 
2. Asiakaspalveluissa huomioidaan potilaiden, asiakkaiden ja kuntien tarpeet. 
3. Painopisteinä avopalvelut, joilla tuetaan terveyden edistämistä ja kotona selviy-

tymistä. 
4. Liikelaitos, huolto ja hallinto tukevat potilas- ja asiakaspalveluyksiköiden työtä. 

Tarpeettomasta omaisuudesta ja hallinnoinnista luovutaan. 
5. Varmistetaan henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia kehitetään työn vaativuutta 

vastaavaksi. 
6. Korkeatasoista hoitoa ja palvelua tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittä-

mishankkeilla. 
 
Toimenpiteet ja selvitykset vuonna 2016 
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Vuoden 2016 talousarvion mukaan ”päämääriä konkretisoidaan toimenpiteillä ja sel-
vityksillä ja niitä toteutetaan vuoden 2016 talousarvioon sisältyvillä toiminnallisilla ja 
taloudellisilla tavoitteilla”.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin organisaatiota on ollut tarkoitus tarkistaa vuoden 2016 
voimaantulevaksi 1.1.2017 alkaen. Organisaatiouudistuksessa on tavoiteltu erityisesti 
sairaanhoidon toiminnan ja talouden johtamisen yhdentämistä ja madaltamista ja sii-
nä otetaan huomioon asiakas ja sairausryhmäkohtainen tarkastelu sekä mahdollinen 
sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallinen ja valtakunnallinen uudelleen organi-
sointi. 
 
Uudistusta käsitellään valmistelun kuluessa sekä yhteistyötoimikunnassa että niiden 
henkilöiden kanssa, joiden asemaan ja työolosuhteisiin muutokset olennaisesti vai-
kuttavat. 
 
Organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.1.2016, jolloin sairaan-
hoidon toiminnasta somaattinen sairaanhoito siirtyi yhden toimialueen alle ja entisten 
sairaanhoidollisten toimialueiden tilalle tulivat vastuualueet.  

 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus raportoi tilivuoden toiminnasta ja tavoitteiden toteu-
tumisesta toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä. Henkilöstöasiat raportoidaan 
henkilöstökertomuksessa.  

 
 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnal-

liset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  
 
  
 Raportointi ja arviointi 

Vuoden 2016 talousarviossa on määritelty erikseen arvoista ja päämääristä johdetut 
sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. Näille tavoitteille 
on määritelty myös mittarit ja tavoitetasot. Toimialueet määrittävät lisäksi omat tavoit-
teensa, jotka voivat koskea esimerkiksi toiminnallisia, laadullisia ja taloudellisia arvo-
ja.  
  
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta on aiemmin toivonut lisää selkeyttä toimintakertomusraportoin-
tiin sairaanhoidollisen toiminnan siirtyessä yhden toimialueen alaisuuteen. Mittari- ja 
tavoitekohtainen raportointi vaikuttaa kuitenkin pysyneen hajanaisena. Positiivisena 
esimerkkinä lautakunta haluaa mainita erityisesti SataDiagin, jonka tavoitteiden to-
teuman osalta on raportoinnissa käytetty aikaa tapahtumien analysoinnille. 
 
Lautakunta uudistaa suosituksensa, jonka mukaan sopiva käytäntö olisi malli, jossa 
pohjana toimii toimintasuunnitelman tavoitteenasetanta. Toimintakertomuksessa ote-
taan kantaa a) toteutuiko kyseinen tavoite ja b) riittävä selvennys, miten asiassa on 
edetty sekä mahdolliset syyt poikkeamiseen suunnitelmasta ja pohtia, olivatko toi-
menpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi oikean suuntaiset ja riittävät. 
  

3.2. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on määritelty seuraavista viidestä nä-

kökulmasta: 
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Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys:  
 
Tavoite:  Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuo-
tantovelvoite ja potilaiden ja asiakkaiden laatutarpeet. 

 
Ensimmäisenä mittarina ja tavoitetasona ovat päivystyksen ja ensihoidon toimialueen 
potilaiden ensihoitopalveluiden saatavuus luokiteltuna potilaiden kiireellisyyden mu-
kaan. Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoitta-
miseen.  

 
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 kaupunkialu-
etta ja toisessa päässä on (lähes) asumaton 5. riskiluokka. 
 
Toteutuminen: 
Ensihoitopalveluiden saatavuutta seurataan vuoden mittaan jatkuvana. Vähintään hä-
täensiapuun pystyvän yksikön tavoite toteutui ainoastaan 15 minuutin saavutettavuu-
den osalta. Kahdeksan minuutin saavutettavuudessa tavoitteet jäivät piiritasolla saa-
vuttamatta. 
 
 
Tarkastuslautakunnan arvio:  
 

Kulunut kausi 2016 oli 
ensimmäinen uuden pal-
velutasopäätöksen mu-
kainen toimintavuosi, 
jossa tavoitetasoa on 
osittain tarkistettu alas-
päin. Kahdeksan minuu-
tin tavoittamisaika on 
edelleen haastava. Ko-
konaisuudessaan ensi-
hoitopalvelun saatavuus 
Satakunnassa on maan-
laajuisesti tarkasteltuna 
kelvollisella tasolla. 

 
 
 

Tavoite:  Erikoisalat käsittelevät lähetteet viiden (5) vuorokauden kuluessa (lakisää-
teinen aikaraja 21 vuorokautta) 

 
1. Kiireettömän somaattisen erikoissairaanhoidon niin sanottujen hoitotakuupotilai-

den toimenpiteet toteutetaan kuuden kuukauden kuluessa. 
 

2. Sairaanhoidollinen toimialue ja liikelaitos: ns. polikliininen hoitotakuu toteutetaan 
lain mukaan 3 kuukauden kuluessa. 
  

3. Psykiatrisen hoidon vastuualueella lasten ja nuorten (alle 23 – vuotiaiden) henki-
löiden psykiatrian palvelujen hoitotakuu toteutuu kolmen kuukauden kuluessa.  

 
4. Sosiaalipalveluiden toimialueen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tavoitetasolla 

≥ 3.5 (skaalaus 1 - 5) 31.12.2016 tilanteessa. ISO 9001 : 2008 laatujärjestelmä 
toteutuu auditointijärjestelmän mukaisesti. 
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5. Kaikilla toimialueilla ja liikelaitoksessa on käytössä asiakaspalaute- ja palvelun 

laatua/asiakastyytyväisyyttä mittaava menetelmä on valmis 31.12.2016 mennes-
sä ja se on käytössä 1.1.2017 lukien. 

 
6. Sairaanhoidollisen ja sosiaalipalvelujen toimialueiden kokemusasiantuntijaverkos-

to ja asiakasraati ovat mukana palveluiden (muun muassa asiakaspalvelu, han-
kesuunnittelu ja opastus) kehittämisessä. 

 
 
Toteutuminen: 
Erikoisalojen lähetteistä oli sairaanhoitopiirin tasolla kolmen viikon jälkeen käsittele-
mättä 307 kappaletta eli 0,6 prosenttia (2015 vuonna 0,6 prosenttia). 
  
Hoidon tarpeen arviointiin ajanvarauskäyntiä odotti hoitotakuun piiriin kuuluvista piiri-
tasolla yli kolme kuukautta 1,5 prosenttia eli 17 kappaletta (2015 vuonna 0,4 prosent-
tia). Psykiatrialla ja lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialueella yli kolme 
kuukautta jonottaneita ei ollut edellisen vuoden tapaan yhtään. Valtakunnallinen arvo 
yli 90 vuorokautta odottaneista THL:n mukaan vuonna 2016 oli 3,4 prosenttia.  

 
Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon toteutuivat 31.12.2016 tilanteessa hoitota-
kuun piiriin kuuluvilta niin, että 3,9 prosenttia eli 202 kappaletta oli odottanut hoitoa yli 
kuusi kuukautta (2015 vuoden lopussa 0,3 prosenttia). Valtakunnallinen vastaava ar-
vo vuonna 2016 THL:n mukaan oli 1,7 prosenttia. 
  
Psykiatrisen hoidon toimialueella ei ollut vuoden lopun tilanteessa edelleenkään yh-
tään lasta tai nuorta (alle 23 vuotiasta), joka olisi ollut jonossa yli 3 kuukautta. 
 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on toteutettu asiakastyytyväisyyskysely jälleen vuon-
na 2016. Tavoite saavutettiin tukiasukkaiden ja asumisyksiköiden sekä Antinkartanon 
kuntoutuskeskuksen osalta.  
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Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Käsiteltyjen hoitotakuun alaisten lähetteiden määrä sairaanhoitopiirissä verrattuna 
edelliseen vuoteen kasvoi lähes kahdella tuhannella kappaleella eli 3,8 prosentilla. 
 
Hoitotakuun toteutuminen on raportoitu vuoden viimeisen päivän tilanteessa ja tältä 
osin tavoitteen toteutuminen heikkeni edellisestä vuodesta. Tähän vaikutti suuresti 
silmätautien kaihileikkausten tukkoinen jonotilanne, jossa yli kuusi kuukautta jonotta-
neita oli noin 160 potilasta. Kaiken kaikkiaan yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli 
THL:n mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä 3,5 prosenttia jonottaneista, valta-
kunnallisen keskiarvon ollessa 1,7 prosenttia. Positiivista Satakunnan tilanteessa oli 
edellä mainitun silmätautien tilanteesta huolimatta se, että muutoin hoitoa sai valta-
kunnan nopeimpaan tahtiin odotusajan mediaanin ollessa 32 vuorokautta. Ykkössija 
oli jaettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 
 
Hoidon tarpeen arvioinnin toteutumisen tulkinta poikkeaa eri sairaanhoitopiirien kes-
ken. Hoidon tarpeen arvioinnin edellyttäessä erityislääkärin arviointia tai erityisiä tut-
kimuksia, on nämä terveydenhuoltolain mukaan toteutettava kolmen kuukauden ku-
luttua lähetteen saapumisesta sairaalaan. Hoidon tarpeen arvioinnissa yli 90 vuoro-
kautta odottaneita oli Satakunnan sairaanhoitopiirissä hieman enemmän kuin edelli-
senä vuonna eli 1,5 prosenttia.  
 
Sosiaalipalveluiden toimialueen parantuneet ja siltä osin mallikelpoiset asiakastyyty-
väisyyskyselyn tulokset eivät heijastuneet huhtikuussa 2017 maakunnan lehdistön 
kirjoitteluun. Julkisuuskuvaa leimasi yhden pahoin epäonnistuneen hoitosuhteen uu-
tisoinnista alkanut Antinkartanon toimintaa koskeva kielteisten lehtikirjoitusten suma.  
 
Palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä mittaamaan on vuotta 2016 koskien otettu 
käyttöön kaksi uutta mittaria. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönoton aikataulu ei 
vielä edellyttänyt itse asiakkaalta tulevan palautteen ja asiakastyytyväisyyden arvioin-
tia, mutta suunta on nyt oikea. Myöskään pelkkä kokemusasiantuntijaverkoston tai 
asiakasraadin mukana olo kehittämistoiminnassa ei vielä kerro kuin käytettävissä 
olevien valmiuksien kehittymisestä, joka sekin on askel oikeaan suuntaan kohti asia-
kastyytyväisyyttä. Tarkastuslautakunta toivoo jatkossa näihin mittareihin liittyvä tie-
toa, jolla on mahdollista arvioida palveluiden laadun ja asiakastyytyväisyyden kehit-
tymistä. 
 
 

 
Tavoite:  
Liikelaitos: Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja klii-
nisten 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:  
Vuonna 2016 kuvantamisessa käyntien määrä väheni edellisestä vuodesta runsaalla 
viidellä tuhannella kappaleella toteuman ollessa 24 354 käyntiä. Kiireellisimpien poti-
laiden tutkimuksissa oli hieman parannusta, tavoiteajassa kuvannettiin yhteensä 91 
prosenttia (vuonna 2015 toteuma oli 90 prosenttia). Vähemmän kiireellisten tutkimus-
ten teossa kuvantamispalvelut onnistui edellisvuoden tapaan. Kuvantamisen ajanva-
rausasiakkailla yli kahden kuukauden ajan jonottaneita ei ollut edellisen vuoden ta-
paan yhtään. 
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 Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
 Tarkastuslautakunta on aiemmissa kertomuksissaan toivonut kiinnittämään huomiota 

hätätilan ja kiireellisten tapausten kuvantamiseen toteumaan (A+B – luokka, tavoite-
aika alle tunti). Parannusta verrattuna vuoteen 2015 on tullut prosenttiyksikön verran 
oikea-aikaisten suoritteiden noustua 90–> 91 prosenttiin. Päättyneen valtuustokau-
den alkuvaiheilla, vuonna 2014, tavoiteajan mukainen toteuma oli vain 85 prosenttia 
joten parannusta on parissa vuodessa tapahtunut. Silti 351 potilaan kuvantaminen 
kiireellisimmissä A+B luokissa ei vieläkään kohdannut tavoitetta, joten tarkastuslau-
takunta toivoo myönteisen vireen kantavan jatkossakin.  

 
 
 
 

Tavoite:  Alueellinen palvelutuotanto 
  

Mittarit Sopimukset 
 Tavoitetaso, toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta ja kuvantamistoiminta sai-

raanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2016 mennessä. 
  

 
Toteutuminen: 
Käytyjen neuvottelujen pohjalta Huittisten kaupungin laboratoriopalvelut toteutetaan 
myös vuonna 2017 SataDiagin tuottamana.  Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymän kanssa ei useiden neuvottelujen pohjalta vielä päästy sopimukseen 
laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tuottamisesta SataDiag liikelaitoksesta. Poh-
jois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ilmoituksen mukaan heillä on tarkoitus 
tuottaa itse kuvantamispalvelunsa Satasoten käynnistymiseen 1.1.2019 saakka. 

 
 

Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta uudistaa aiemman huomionsa, jonka mukaan alueellistamista-
voitteet mittarina on haastava siksi, että siihen voidaan sairaanhoitopiirin omalla toi-
minnalla vaikuttaa ainoastaan rajallisesti. Lisäksi mittari kuvaa paremmin palveluiden 
laajuutta kuin tavoitteena olevaa palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä.  

 

Prosessien sujuvuus  
 

Tavoite:  Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto on vaikuttavaa ja tuottavaa 
 
Mittari ja tavoitetaso:   
Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen vakioitujen episodien määräindeksi ja vakioidut 
laskennalliset kustannukset asukasta kohden ovat THL: n vuotuisessa benchmar-
king-selvityksessä paremmat kuin Suomen sairaanhoitopiirien ko. erikoisalojen koko 
maan indeksi.  
 
Toteutuminen:  
THL julkisti joulukuussa 2016 ”Sairaaloiden tuottavuus 2015 ennakkotietoja”, joihin 
toteuman mittaaminen perustuu. Toimintakertomuksen mukaan ”Satakunnan sai-
raanhoitopiirin kirurgian erikoisalan episodituottavuus oli 108 (2014 vuonna 112) ja 
hoitojaksotuottavuus 107 (2014 vuonna 110).  
 
Sisätautien erikoisalan episodituottavuus oli 105 (2014 vuonna 109) ja hoitojakso-
tuottavuus 102 (2014 vuonna 108). Suomen keskussairaaloiden keskiarvotuottavuus 
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saa arvon 100, joten sekä kirurgian että sisätautien erikoisalojen tuottavuus on THL:n 
Sairaaloiden tuottavuus 2014 vertailussa merkittävästi parempi kuin Suomen sai-
raanhoitopiirien ko. erikoisalojen keskiarvotuottavuus.” 
 

 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Kirurgian ja sisätautien erikoisaloilla tuottavuus oli THL:n raportin mukaan laskenut 
edellisestä raportointivuodesta. Kuitenkin tuottavuus oli hieman keskivertoa parem-
paa, joten näin mitattuna tavoitetaso saavutettiin. 

 
 

Tavoite:  Sairaanhoidon tuottavuus 
 
Mittari ja tavoitetaso:   
Tavoitteena on sairaanhoidon tuottavuuden kasvu ja mittarina on DRG-pisteen hinta. 
Sairaanhoitopiirin psykiatrian DRG-tuottavuusseuranta otetaan käyttöön 1.1.2016 lu-
kien 
 
Toteutuminen: 
DRG-pisteen hintaan perustuvaa somaattisen sairaanhoidon tuottavuusseuranta oli 
tarkoitus ottaa käyttöön jo vuonna 2015, mutta aineiston validoinnissa kävi ilmi ettei 
vuosien 2014-2015 aineisto ollut vertailukelpoista potilastietojärjestelmän vaihtumi-
sesta vuodenvaihteessa 2014/2015 johtuen. Vuonna 2016 tavoiteltiin DRG-
tuottavuusseurannan käyttöönottoa, koska vuosien 2015-2016 aineisto on samassa 
tietojärjestelmässä (Effica). 

 
DRG-pohjaista tuottavuusvertailua ei näin voitu tehdä vuosina 2015 ja 2016.  

 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tavoitteen toteutumista ei voitu luotettavan tiedon puuttumisen vuoksi vuodelta 2016 
arvioida.  
 
DRG-pisteen hintaan perustuvaa somaattisen sairaanhoidon tuottavuusseurantaa on 
käynnistelty keväästä 2015 lähtien. Tämän jälkeen kuitenkin selvisi, ettei sairaanhoi-
topiirin vuosien 2014–2015 DRG-tuottavuusaineisto ollut vertailukelpoista. Tämä on 
kertoman mukaan johtunut potilastietojärjestelmän vaihtumisesta syksyllä 2014. Yh-
tymähallitus on vastineessaan vuoden 2015 arviointikertomukseen vakuutellut DRG-
tuottavuusseurannan olevan käytössä sairaanhoidon tuottavuuden varmistamisessa 
kuitenkin vasta 1.1.2017 lukien.  
 
Psykiatrian DRG-tuottavuusseurantaa ei ole vielä tilinpäätöshetkellä ollut käytettävis-
sä. 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tuottavuus oli THL:n raportin mukaan Länsirannikon 
Miljoonapiirin paras arvolla 105, joka on valtakunnallista keskitasoa parempi. Maan 
ykköspaikkaa ei vielä saavutettu, kehityksen toivotaan jatkuvan. Tuottavuudella tar-
koitetaan toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten (kus-
tannukset) välistä suhdetta. 
 
Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keski-
määräinen tuottavuusluku = 100  
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lähde: THL – Sairaaloiden tuottavuus 2015 

 

Henkilöstön aikaansaannoskyky  
 
Tavoite:  Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehite tään työn vaativuutta 

vastaavaksi. 
 
Mittarit: Kaikki toimialueet ja liikelaitos 
Kehityskeskustelut käydään vähintään 70-prosenttisesti kaikilla tulosalueilla koskien 
vakituista ja yli 6 kk palveluksessa ollutta henkilöstöä. 
 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutus-
päivinä henkilöstö/ammattiryhmittäin verrattuna edelliseen vuoteen. 

 
Toteutuminen:  

 
 



SATSHP Arviointikertomus 2016  

18 
 

Vuonna 2016 päästiin sairaanhoitopiiritasolla 86,2 prosentin kokonaiskattavuuteen, 
joka oli noussut voimakkaasti kahden edellisen vuoden tasosta (64 %). Kehityskes-
kustelujen kattavuustavoite on muutamana viime vuonna ollut 60 prosenttia ja vuo-
delle 2016 tavoite oli nostettu 70 prosenttiin. Vuonna 2016 kaikki toimialueet saavut-
tivat uuden korotetun vaatimuksen. Parhaimpaan tulokseen ja samalla sataprosentti-
seen kattavuuteen ylsi huoltokeskus. Piiritasolla kehityskeskustelujen määrällä mita-
ten henkilöstön aikaansaannoskyky on noussut edellisvuodesta.  

 
Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutus-
päivinä, joita oli 11.225 kappaletta verrattuna vuoden 2015 13.390 päivään. Laskua 
oli edellisestä vuodesta 2.165 päivää, joten ”henkilöstön osaaminen” tällä tavoin mi-
tattuna meni runsaasti taaksepäin. Myös täydennyskoulutukseen osallistuneiden lu-
kumäärä väheni. Osallistujaa kohdenkin pudotusta oli piiritasolla 3,9 täydennyskoulu-
tuspäivästä 3,5 päivään. 

 
  

Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen kehityskeskustelujen  kattavaan tasoon vuonna 
2016 ja toivoo hyvän kierteen jatkuvan tulevinakin kausina. 

 
Täydennyskoulutukseen  osallistui reilusti entistä harvempi henkilö ja koulutuspäi-
viäkin toteutui edellisvuotta paljon vähemmän. Mittarin tavoitetasona on kuitenkin ai-
noastaan seurata lakisääteistä täydennyskoulutuksen toteutumista, joten tämä toteu-
tui. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan mainitulla mittarilla ja tavoitetasolla 
ei ole merkitystä itse mitattavana olevan tavoitteen, eli ”Henkilöstön osaamista kehi-
tetään työn vaativuutta vastaavaksi” kanssa. Jos edellä olevaa tavoitetta on tosiasial-
lisesti tarkoitus havitella, on kyseinen mittari ja tavoitetaso laadittava uusiksi. Nykyi-
nenkin mittari sietäisi merkittävimpien muutosten taustalla olevien syiden analysoin-
nin. 

 
Mittari: Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, 
että työpanokset toteutuvat edellistä vuotta 40 kappaletta pienempinä. Sairauspois-
saolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä henkilö-
työvuotta kohden mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Toteutuminen:  
Sairaanhoitopiirin palveluksessa oli 31.12.2016 henkilöstöä 3 599 (2015 vuonna 
3654 henkeä). Heistä vakituisia työntekijöitä 2815 (2818) ja määräaikaisia 748 (836). 
Prosentuaalisesti eniten vakituista henkilöstöä oli liikelaitos SataDiagissa (87,6 %) ja 
määräaikaista henkilöstöä eniten Sosiaalipalvelujen toimialueella (30,3 %). 
 
Henkilötyövuosien toteuman raportointi tilinpäätöksessä ilmoittaa palkallisten palve-
luksessaolopäivien lukumäärän. Vuonna 2016 toteutui näin 3277,5 henkilötyövuotta, 
kun 2015 vuonna niitä vastaavasti oli 3323,6. Työpanoksia toteutui vuonna 2016 yh-
teensä 1880,6 kappaletta, kun vuonna 2015 toteuma oli 1899,7. Työpanos kuvaa 
tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis 
ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosi on laskennal-
linen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän 
koko vuoden työskentelyä. 

 
Sairauspoissaolopäivät nousivat 5,3 prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Saira-
uspoissaolojen jakauma muuttui niin, että lyhyiden (1-5 päivän) sairauspoissaolojen 
osuus kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä.  
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Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
Sekä henkilötyövuodet että työpanokset toteutuivat hieman pienempänä edellisvuo-
teen verrattuna. Vuotta 2016 koskevassa toimintasuunnitelmassa tavoitteena on kui-
tenkin, että sairaanhoitopiirin käytettyjen työpanosten / henkilötyövuosien määrä 
vuonna 2016 on 40 työpanosta pienempi kuin vuonna 2015 Tilinpäätöksessä rapor-
toidun mukaan työpanokset vähenivät näin edellisestä vuodesta 19,1 kappaletta, jo-
ten 40 työpanoksen vähennystavoitteeseen ei näin ollen päästy.  

 
Tarkastuslautakunta on edellisessä arviointikertomuksessaan pyytänyt kiinnittämään 
huomiota sairauspoissaolojen kasvavaan trendiin ja toivonut siihen johtaneiden syi-
den analysointia. Vuoden 2016 kehitys osoittaa, että huoli ei ole ollut turha. Nyt vii-
meistään kasvavien poissaolojen syyt tulee ottaa tiukempaan tarkasteluun, jotta nii-
hin on mahdollista reagoida johtamisella. 
 

Palveluiden uudistuminen  
 

Tavoite:  Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuk-
sella, opetuksella ja kehittämishankkeilla . 

  
Mittarit: Kehittämishankkeiden hyödyntäminen käytännössä, tavoitetasona val-

mistuneiden projektien käyttöönotto ja hyödyt. 
 
Toteutuminen:  
Vuoden 2016 aikana päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: 

� Pois syrjästä – Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmi-
en ehkäiseminen 

� Yhteisvoimin kotona – Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kun-
toutuksen kehittäminen 

� Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke 
� Työvoiman hallinnan optimoinnin pilotointi I ja II 
� Selkokieli 
� Potilas- ja asiakasohjauksen kehittäminen 
� EMPPU-projekti 

 
 

 
Tarkastuslautakunnan arvio:  
 
2016 vuonna päättyi jälleen suuri joukko hankkeita. Hankkeiden raportointi koskee 
tavoitteita, kestoa sekä rahoituksen rakennetta ja kustannuksia. Hankkeiden tuloksia 
ja hyötyjä on kuvailtu aikaisempaa kattavammin. Tarkastuslautakunta toivoo jatkos-
sakin saavutettujen hyötyjen raportointia, josta ilmenee mieluiten mitattavassa muo-
dossa tehtyjen muutosten vaikutukset lähtökohtaan verrattuna.   
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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, sairaanhoitopiiri ja sosiaa-
lipalvelut yhteensä: tavoitetasona riittävyys 

           
Sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta): 

 Tilikauden tulos on ≥ ± 0 Me 
  Sairaanhoitopiiri, (sisältäen liikelaitoksen) tilikauden tulos on ≤ - 1 Me 

 
Sairaanhoitopiirin/liikelaitoksen tilikauden tulos enintään 1 Me alijää-
mäinen 
 
Taseyksiköt: sosiaalipalvelut ja logistiikkakeskus, tavoitetasona tilikau-
den tulos > ± 0 euroa  
 
Nettobudjetoidut yksiköt:  
Tutkimuksen ja kehittämisen tavoitteena oli omarahoitusosuuden riittä-
vyys 
Hankintapalvelut tavoitetasona oli tilikauden tulos > ± 0 euroa  

 
Tavoitteet: Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, t uottavaa ja kannattavaa 
 
Mittarit:  Kuntayhtymän liikelaitos ”SataDiag”:   

Liikelaitoksen tilikauden tulos on ≤ - 1 Me 
Investointimäärärahan riittävyys ja liikelaitos maksaa kuntayhtymän sii-
hen sijoittamalle peruspääomalle 3 %:n mukaisen koron.   
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Toteutuminen:  
Sairaanhoitopiirin sitovat käyttötalousmenot olivat alkuperäisessä talousarviossa 287 
597 143, johon ei tarvinnut hakea päättyneellä kaudella yhtymävaltuustolta lisäystä.   
 
Sitovat käyttötalousmenot toteutuivat määrään 285 518 556 euroa. Alkuperäinen ta-
lousarvio alittui -2 078 587 eurolla, eli 0,7 prosentilla. Alkuperäinen talousarvio toteu-
tui sitovien käyttötalousmenojen osalta 99,3 prosenttisesti, joten jäljelle jäi noin 2,1 
miljoonaa euroa.  

 
Sitovat 9,5 miljoonan euron investointimäärärahat toteutuivat hieman alle tavoitellun 
eli 86,3 prosenttisesti. Käyttämätöntä investointimäärärahaa jäi näin ollen noin 1,3 
miljoonaa euroa. 

 
Tilikauden tulokset olivat seuraavat: 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi 
määriteltiin -1,0 Me, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulos-
tavoite oli - 1,0 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli +/- 0. 
 
Vuoden 2016 tilikauden tulokseksi muodostui 103.939 euroa, joka sisältää liikelaitos 
SataDiagin alijäämää noin 30 tuhatta euroa ja sosiaalipalvelujen taseyksikön alijää-
mää noin 40 tuhatta euroa. 
 
Sairaanhoidon ostopalvelujen talousarviototeuma on 98,1 % ja muutos edelliseen 
vuoteen verrattuna -7,3 prosenttia, joten ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalveluihin 
varatut rahat riittivät. Toimintakertomuksessa tämän kerrotaan osaltaan johtuneen 
vuoden 2016 tehostetuista sairaanhoitopiirin maineenhallintatoimista ja palveluita 
koskevasta lisääntyneestä tiedottamisesta.  
 

 
  Talousarvion sitovuustason mukainen toteutuminen 
   

Yhtymävaltuuston hyväksymän vuoden 2016 talousarvion sitovuustaso on määritelty 
seuraavasti: 

 
Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtym ävaltuustoon nähden  on 
 

o sairaanhoitopiirin tilikauden tulos, 
 

o käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys 
vähennettynä liikelaitoksen, taseyksiköiden (sosiaalipalvelut 
ja logistiikkakeskus) ja nettobudjetoitujen yksiköiden (hankin-
tapalvelut) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot 
liikelaitokselta ja logistiikkakeskuksen taseyksiköltä sekä 
hankintapalvelujen yksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan 
huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös 
korko- ja rahoituskulut. 

 
o investointimäärärahan riittävyys. 
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Yhtymähallituksen sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen on seuraava : 
Tuloslaskelmaosa 2016 Talousarvio Muutos, € Toteutunut Poikkeama 
Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos ≥ -1 000 000 
ennen satunnaisia eriä 
tilikauden tulos 103 939  1 103 939 

Käyttötalousosa 
Ulkoiset toimintakulut 328 553 600 324 352 168 -4 201 432 
Korko- ja rahoituskulut 585 300 116 502 -468 798 
Yhteensä 329 138 900 324 468 670 -4 670 230 

Vähennetään 
Tase- ja nettoyksiköiden ja liikelaitoksen toimintaku-
lut -93 532 000 -94 634 276 -1 102 276 
Nettoyksiköiden ulkopuolinen rahoitus -1 598 000 -681 317 916 683 

Lisätään: 
Ostot liikelaitokselta 37 840 874 40 812 663 2 971 789 
Ostot logistiikkakeskukselta 7 896 359 8 109 314 212 955 
Ostot hankintapalveluilta 7 851 010 7 443 502 -407 508 

Sitovat käyttötalousmenot 287 597 143 0 285 518 556 -2 078 587 

Investointiosa 
Sitovat investointimenot 9 500 000 0 8 198 132 -1 301 868 

 

 
(Sitovat menot tummennettuna) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 

 
Päättyneenä tilikautena talousarvion sitovat menomäärärahat riittivät säästöistä joh-
tuen tai niistä huolimatta. Ylitysoikeuden hakemiseen edellisvuoden tavoin valtuustol-
ta ei näin ollen ollut tarvetta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhtymän hallin-
toa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 
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Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat talousarvion raameissa ja edellisvuotta pie-
nempänä. Osaselityksenä tähän on erityisen kalliiden potilaiden aiempaa vuotta pie-
nempi osuus. Tarkastuslautakunnankin kauan kaipaamalla asiakaslähtöisyyden ja 
markkinoinnillisuuden näkökulmalla koetaan nyt olevan merkitystä ostopalveluiden 
kasvuvauhdin rauhoittumiseen. 
 
 

3.3. Tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus 
 
Yhtymähallitus esittää tilikauden 2016 tuloksen käsittelystä seuraavaa: 

 
Tilikauden 103 938,79 ylijäämä euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. 
 
Sairaanhoitopiirin taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 259 690,06 euroa ja ti-
likauden 2016 ylijäämän 103 938,79 kirjauksen jälkeen kumulatiivinen ylijäämäker-
tymä on 363 628,85 euroa. 
 
Kuntalain 110 § 3 kohdan mukaisiin talouden tasapainottamista edellyttäviin toimen-
piteisiin ja vuoden 2017 talousarviomuutokseen ei ole tarvetta. 
 

3.4. Talouden kehitys    
 

 
Sairaanhoidon oma toiminta kasvoi tilinpäätösten toteumien vertailussa 0,7 prosent-
tia verrattuna vuoteen 2015. Vastaavasti ostopalveluiden osalta muutos oli -7,3 pro-
senttia, erityisvelvoitteissa -66,2 prosenttia ja ensihoitopalveluissa +12,5 prosenttia.  
 
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan tilinpäätökseen mennessä palve-
luhinnaston mukaiseen ns. oman toiminnan laskutukseen on tehty yhteensä 18,9 Me 
hyvitykset / hinnanalennukset ja lisäksi SataDiag on hyvittänyt ostojen suhteessa yh-
teensä 1,0 Me. Lisäksi yhtymähallitus päätti 13.6.2016 / 101 § hyväksyä uuden pal-
veluhinnaston, joka astui voimaan 1.7.2016 alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhin-
nasto alensi sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 % (n. 12,5 Me) syyskau-
della 2016. Effica-potilastietojärjestelmän käyttöönotto on lisännyt kirjausten tark-
kuutta aikaisemmasta. 
 
Erityisvelvoitteisiin sisältyy myös potilasvahinkovakuutus, jonka vastuun muutos kirja-
taan vuosittain tulosvaikutteisesti. Pitkästä aikaan potilasvahinkovastuu pieneni edel-
liseen vuoteen verrattuna. 
 
 

Jäsenkuntien kuntalaskutuksen toteutuminen 2016 

TP 2015 TA 2016 TA 2016 + muutos TP 2016 tot- % 

Sairaanhoito, oma toiminta 199 683 864 201 703 000 201 703 000 201 135 920 99,7 
Sairaanhoito, erityistason ostopalvelut ja ulkopuoli-
set ostot 46 238 072 43 700 000 43 700 000 42 864 422 98,1 

Erityisvelvoitteet, ei sis. ensihoitopalveluita 5 694 505 3 716 000 1 923 613 51,8 

Ensihoitopalvelut 8 560 488 8 620 000 9 628 523 111,7 
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4. RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN VALVONTA  

4.1. Yhtymähallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän 
riskienhallinnan järjestämisestä 

 
 Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa 

arvioitava kuntayhtymän merkittävät riskit ja annettava selonteko sisäisen valvonnan 
tilasta ja kehitystarpeista. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä vuodelta 2016: 

 
” 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 epävarmuustekijöitä, joista 
sairaanhoitopiirillä ei ole käytettävissään riittäviä tietoja, eikä niihin tehokkaita vaiku-
tuskeinoja. 
 

Riskienhallinnan tarkastelun kokonai-
suutta kehitetään edelleen johdonmu-
kaisesti ja vakiinnutetaan tarvittavat 
toimintatavat toimialueille ja liikelaitok-
selle. Riskienhallinnan näkökulmina 
vahvistetaan muun muassa toiminnan 
häiriöttömyyteen, tavoitteiden toteu-
tumiseen, ulkoistettuihin palveluihin, 
tiedonhallintaan sekä tytäryhteisöjen 
liiketoimintaan liittyvien riskien hallin-
taa. 

 
Riskien hallinnan toimenpiteiden vie-
mistä käytäntöön, niistä tiedottamista 
ja tuloksellisuutta seurataan yhtymä-
hallituksen ja johdon toimesta.” 

 
  

 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Yhtymähallituksen kannanoton mukaan sisäisen valvonnan tuottaman varmuuden 
taso on pysynyt edellisen vuoden kanssa saman tuottaen riittävän varmuuden. Kan-
nanotto on muutenkin identtinen edellisen vuoden kanssa, joten tarkastuslautakunta 
katsoo sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tason pysyneen yhtymä-
hallituksen näkökulmasta muuttumattomana. 
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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 2016–2018 ja vuoden 2016 talousarviossa mainitut 
olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: 
 

 
Riski  Hallituksen näkemys realisoitumisesta Tarkastuslautakunnan arvio 
Kuntatalous 
 

Kuntatalous on ollut merkittävä riski vuodesta 
2008 lähtien. 2016 vuoden talousarvio oli 
toimintakuluiltaan yhden prosenttiyksikön 
verran edellistä vuotta pienempi. Kovennetus-
ta taloudenpidosta huolimatta merkittäviä 
negatiivisia vaikutuksia sairaanhoitopiirin 
toimintaan ei havaittu. 
 

Niukka talouskehitys ja samaan 
aikaan vaadittava toiminnan kehit-
täminen realisoituvaa sote-
uudistusta ajatellen on kriittinen 
kysymys tulevaisuuden menestyk-
sen kannalta. 

Osaamisen ja osaa-
jien varmistaminen 
 

Riski realisoitui yksittäisten erikoisalojen rek-
rytointiongelmien kohdalla, kuten psykiatrias-
sa ja syövänhoidossa. 
 

Psykiatria ja syövänhoito olivat 
haasteellisia aloja edellisenäkin 
vuonna, joten asia on samoilta osin 
vielä ajankohtainen.  
 

Toiminnan jatku-
vuussuunnittelu 
 

Toiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit ja niihin 
varautuminen 
ovat olleet riskienhallinnan johtoryhmän kes-
keisenä kehittämisalueena vuonna 2016. 
Riskikartoituksessa on paikannettu yhteensä 
81 riskiä, joille on kaikille nimetty vastuuhen-
kilöt riskienhallinnan tietojärjestelmään seu-
rattavaksi ja hallittavaksi. Valmistumassa on 
myös riskien valvontasuunnitelma. 
 
Kansallinen maakunta- ja soteuudistus näh-
dään myös riskinä toiminnan jatkuvuussuun-
nittelulle ja sairaanhoitopiirin taloudelle. 
 

Riskienhallinnan työskentely on 
kehittynyt viime vuosina järjestel-
mällisempään suuntaan, jossa halli-
tuksen ja riskienhallinnan johtoryh-
män käsittelemät asiat kohtaavat 
kattavammin. Riskienhallintatyön 
juurruttaminen jatkuvaksi ja ydintoi-
minnan pariin prosessiksi on jatkos-
sa ensiarvoisen tärkeää. 
 
ks. kohta ”Kuntatalous” 

Tiedonhallinta Osittain kysymyksessä on myös toiminnan 
jatkuvuuteen ydintoiminnan kannalta liittyvät 
riskit. Päättyneenä vuonna Effican kuntalas-
kutusohjelmaan liittyneet ongelmat oli saatu 
pääosin selvitetyksi. Sairaala-Effican  poti-
lashallinta käyttöönoton yhteydessä on aiheu-
tunut ajoittaisia tiedon käytettävyyden ja saa-
tavuuden ongelmia, jotka eivät kuitenkaan 
vakavalla tavalla uhanneet sairaanhoitopiirin 
toimintaa tai taloutta. 

Tiedonhallinnan riskeissä ja toimin-
nassa on huomioitava tarkasti Suo-
messakin voimaantulevan uuden 
tietosuojadirektiivin vaatimukset, 
jotka merkitsevät laajoja lisävaati-
muksia vanhoihin toimintamalleihin 
verrattuna. 

 
 
Toimintakertomuksessa raportoidut olennaiset ja merkittävimmät riskit edustavat piiri-
tasolla tämänhetkistä näkemystä ja ovat hieman poikkeavasta kieliasustaan huoli-
matta samoja kuin edellisenä vuonna.  
 
Toimintakertomuksen mukaan vuonna 2016 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 2016 konsernitavoitteiden mukaan sairaanhoitopiirin konsernin kaikille yhti-
öille oli tavoitteena, ettei tytäryhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista eikä perusteet-
toman 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 
 

Kiinteistö Oy Rauman sairaala-
alueelle alettiin valmistella 
asemakaavan tarkistamisen 
mahdollistamaa yleissuunni-
telmaa vuonna 2016. 

Raportointi ei suoraan kerro 
tavoitteen toteutumisesta. 

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

ei arviota Tavoitteen toteutumista ei toimin-
takertomusraportoinnin puuttu-
misen vuoksi arvioitu. 

Kiinteistö Oy Uotilantie 5 :n omis-
tuksellinen taho selvitetään vuonna 
2016 
 

ei arviota Tavoitteen toteutumista ei toimin-
takertomusraportoinnin puuttu-
misen vuoksi arvioitu. 

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 

 

ei arviota Tavoitteen toteutumista ei toimin-
takertomusraportoinnin puuttu-
misen vuoksi arvioitu. 

Harjavallan sairaalan  kiinteistöyhti-
öittämistä selvitetään siten, että sai-
raanhoitopiirin tytäryhtiö omistaa ja 
kehittää Harjavallan sairaalan kiin-
teistöä ja erityisesti sen uusiokäyttöä 
sekä pyrkii kiinteistön omistajuudesta 
irti kannattavasti. Vaihtoehtona on 
laittaa sairaalakiinteistö yleiseen 
myyntiin vuonna 2017. 
 

ei arviota Tavoitteen toteutumista ei toimin-
takertomusraportoinnin puuttu-
misen vuoksi arvioitu. 

Ravanin Pesula Oy :n ja Turun Teks-
tiilihuolto Oy:n mahdollinen yhdisty-
minen ratkaistaan vuonna 2016 

Ravanin Pesula Oy fuusioitiin 
Turun Tekstiilihuolto Oy:n 
kanssa 1.6.2016 lukien Lännen 
Tekstiilihuolto Oy:ksi. 

Tavoite toteutui. 
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Kuluneen valtuustokauden 2013-2016 tulokset yhtiöissä muodostuivat seuraaviksi: 
2016 2015 2014 2013 

Kiinteistö Oy Rauman sairaala 28 818 € -35 697 €     
Kiinteistö Oy Uotilantie 5 0 € 0 € 0 € 0 € 
Kiinteistö Oy Satakruunu -188 259 € -71 979 € 108 286 € 237 149 € 
Ravanin Pesula Oy   45 683 € 85 207 € 160 831 € 
Satalinnakiinteistöt Oy   -26 279 € -711 512 € 132 415 € 
Satakunnan sairaalaparkki Oy 31 074 € -12 687 €     
Tyke Oy       -130 833 € 

yhteensä  -128 367 € -100 959 € -518 019 € 399 562 € 
 

 

  
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 

Edellisestä vuodesta konserni-
tavoitteet muuttuivat hieman, 
aikaisemmin kaikkia yhtiöitä 
koskevana tavoitteena oli, että 
toiminnan on oltava kannatta-
vaa. Vuodelle 2016 tytäryhti-
öiden osalta vaatimuksena oli 
lisäksi, ettei toiminta saa olla 
”perusteettoman voitollista”. 
Talousarviossa kyseisen käsit-
teen kriteereitä ei ole määritel-
ty. Aiemmin voittoa tuottanut 
Ravanin Pesula Oy fuusioitiin 
Turun Tekstiilihuolto Oy:n 
kanssa kesäkuussa 2016 
Lännen Tekstiilihuolto 
Oy:ksi. Sairaanhoitopiirin ty-
täryhtiöiden yhteenlaskettu 
tulos vuosilta 2013–2016 on 
ollut tappiollinen, -347 784 
euroa. 
 

 
Kulunut valtuustokausi on ollut sairaanhoitopiirin konsernin muutoksen aikaa. Tytäryhti-
öitä on poistunut, kuten Tyke Oy ja uusia tullut Rauman Sairaala kiinteistöosakeyhtiön 
tavoin tilalle. Satalinnakiinteistöt Oy irtautui Satalinnan sairaalan omistuksesta konserni-
tavoitteen mukaisesti keväällä 2015. Jo aikaisempi tarkastuslautakunta peräänkuulutti 
sairaanhoitopiirikonsernin rakenteen ohjauksen ja tytäryhteisöjen valvonnan suhteen 
läpinäkyvyyttä. Lautakunta kiinnitti samassa yhteydessä huomiota omistajapolitiikan 
toiseen puoleen, eli omistajastrategian terävöittämiseen.  
 
Sairaanhoitopiirissä otettiin loppuvuodesta 2013 käyttöön uusi konserniohjeistus, joka 
ohjetasolla paransi konserniohjauksen tilaa merkittävästi. Olennainen muutos oli tytär-
yhteisöille tullut neuvotteluvelvoite konsernin operatiivisesta omistajapolitiikasta vastaa-
van sairaanhoitopiirin johtajan kanssa. Tytäryhteisöllä on velvollisuus hankkia sairaan-
hoitopiirin johtajan ennakkokäsitys suurimpia toimenpiteitä varten. Menettelyllä on tar-
koitus turvata sairaanhoitopiirikonsernin kokonaistavoitteiden toteutumista ja parantaa 
samalla suuren organisaation tiedonkulkua. 
 
Konsernitavoitteiden jatkuva tarkastelu ja seuranta ovat avainroolissa toimivassa omis-
tajaohjauksessa.  Tarkastuslautakunta toivoo jatkossa järjestelmällisempää ja katta-

 



SATSHP Arviointikertomus 2016  

28 
 

vampaa lähestymistapaa toiminnallisten konsernitavoitteiden toteuman raportoinnissa. 
Toiminnan tavoitteiden saavuttamisen tarkastelun ja raportoinnin merkitys korostuu en-
tistään tilanteessa, jossa taloudelliset tulokset ovat useiden tilikausien ajan olleet tap-
piollisia. 
 

5.2.  Sairaanhoitopiirin toimintaluvut 
 

Sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen mukaan: ”Polikliinisen hoidon osuus kasvoi 
edelleen; käyntimäärät kasvoivat peräti 5,4 % eli peräti noin 22.000 potilaan verran. 
Vuodeosastohoidon hoitopäivät vähenivät 2,4 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi 0,7 % 
eli vuodeosastohoidossa oli peräti vajaat 32.300 potilasta. Hoitojakson pituus lyheni 
edellisestä; se oli enää keskimäärin 4,22 vrk; somaattinen hoito: 3,3 ja psykiatrinen 
hoito: 24,3. Vuodeosasto-hoito tehostui edelleen. 
Vuonna 2014 kiireettömän somaattisen hoidon ns. vapaan valinnan tultua voimaan 
satakuntalaiset ovat hakeutuneet voimakkaasti hoitoihin erityisesti Tyksiin ja PSHP:n 
Coxaan. Tämä on tasoittunut vuonna 2016. Osansa tähän on vaikuttanut myös 
vuonna 2016 tehostuneet sairaanhoitopiirin maineenhallintatoimet ja palveluistamme 
lisääntynyt tiedottaminen. 
 
Sosiaalipalveluiden toimialue uusi ISO- laatusertifioinnin vuonna 2016. Sosiaalipalve-
luiden vammaispalvelut toteutettiin asiakkaille kunnista saatujen maksusitoumusten 
mukaisina. Asumisyksiköiden, Antinkartanon kuntoutuskeskuksen ja tukiasuntojen 
palveluiden käyttäjämittausten mukaiset tyytyväisyystulokset olivat kaikki hyvällä ta-
solla ja edellistä vuotta paremmat.” 

 
 

 
lähde: tilinpäätökset. Erikoissairaanhoidon toimintalukujen raportointi muuttui vuodelle 2014, kuviossa 

esitetyt luvut vuodesta 2013 lähtien on muutettu vastaamaan kyseistä raportointitapaa. 
 
Hoitopäivien määrä väheni edellisvuodesta 3699 kappaleella eli -2,6 prosentilla. Hoi-
tojaksot lisääntyivät 189 kappaleella (+0,6 %). Poliklinikkakäynnit lisääntyivät jälleen 
reippaasti, eli 22 364 kappaleella (+6,2 %).  

 
Silmätaudeilla oli vuoden 2016 lopun tilanteessa jonossa noin 160 yli 6 kk kaihileik-
kauksiin jonottanutta potilasta. Tilanteessa 1.3.2017 potilasjonossa oli 60 potilasta ja 
lakisääteinen palveluiden saatavuustilanne on tarkoitus saavuttaa 31.8.2017 men-
nessä. 
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kuvion tiedot: Hoitoonpääsy 
erikoissairaanhoidossa 
31.12.2016 -THL tilastoraportti 
1/2017 

 

 

 

 

 

5.3.  Sairaanhoitopiirin kehittämiskohteita 
 

Merkityksellisinä kehittämiskohteina sairaanhoi-
topiirin hallinnossa, johtamisessa ja toiminnassa 
tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota ar-
viointikertomuksissaan alla mainittuihin kohtei-
siin: 
 
• ydintehtävän selkeyttäminen 
• tavoitteiden määrittelyn täsmentäminen 
• hoidon asiakaslähtöisyys, hoitoon pääsy ta-

voiteajassa, hoidon laatu, vaikuttavuus ja oi-
kea porrastus 

• viestintäosaamisen kehittäminen 
• terveydenhuollon sisäisen yhteistyön avoi-

muus, joustavuus ja läpinäkyvyys 
• talouden ohjaus, talousarvion pitävyys ja kus-

tannustehokkuuden seuranta 
• alueellisen keskittämisen tulosten ja tehok-

kuusvaikutusten selvittäminen   
• olemassa olevien tilojen arviointi ja hyödyn-

täminen 
• tietohallinnon ja tietopalvelutuotannon järjes-

täminen 
• sisäisen valvonnan tehostaminen 
• konsernivalvonta ja riskienhallinnan kokonaisvaltainen lähestymistapa 

 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Kuluvan vuosikymmenen aikana sairaanhoitopiirin riskienhallinta on kehittynyt ris-
kienhallintapolitiikan muodosta edelleen aktiivisempaan ja jatkuvampaan riskienhal-
lintatyöhön, jossa painoarvoa on annettu riskien tunnistamiselle ja priorisoinnille sekä 
tätä kautta niiden asianmukaiselle hallinnalle. Riskienhallintatyön avuksi on otettu 
myös ohjelmisto, joka auttaa asioiden järjestelmällisen seurannan hallinnassa. 
 
Sairaanhoitopiirin toimitilojen osalta on tapahtunut muutosta, jossa sairaanhoitopiirin 
kannalta tarpeettomaksi jääneestä kiinteistömassasta on yritetty päästä eroon. Sa-
malla on pyritty saamaan haltuun käyttökelpoista toimitilaa, josta viimeisimpänä osoi-
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tuksena ovat alkuvaiheessa oleva keskussairaalan H-uudisrakennus ja Satakunnan 
ammattikorkeakoululta vapautuvan alueen hankintatoimet. Jo pelkästään lainsää-
dännön myötä muodostuneet tiukemmat vaatimukset esimerkiksi päivystyksen kes-
kittämisestä ovat osin olleet muutosten taustalla. Toiminnan keskittyminen laajan 
päivystyksen keskussairaalaan helpottanee osaltaan myös ammattitaitoisen henkilö-
kunnan rekrytointia tulevaisuudessa. 

 
 

5.4.  Tietotilinpäätös ja tietosuoja-asetus 
 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on jo kahtena peräkkäisenä vuotena laadittu tieto-
hallinnon toimesta tietotilinpäätös. Taustalla on osaltaan tarkastuslautakunnan toi-
vomus tällaisen asiakirjan laatimisesta. Tämän vuoden arviointikertomusta laaditta-
essa on lautakunnalla ollut käytössään myös 27.3.2017 yhtymähallituksessa hyväk-
sytty tietotilinpäätös vuodelta 2016. Asiakirjaan on koottu oleelliset tietohallinnon ke-
hitystoimet ja lukumäärätietoa kuluneelta vuodelta.  
 

Tietotilinpäätöksessä käsiteltyjä 
asiakokonaisuuksia ovat muun 
muassa sairaanhoitopiirin tieto-
hallinnon nykytila, tietoturva- ja 
tietosuojatyön organisointi, tieto-
arkkitehtuuri, muutostenhallinta-
menettelyt, tietojen käytettävyy-
teen ja käyttöön liittyvät toimet 
sekä käyttöoikeuksien hallinta. 
Kertomus pitää sisällään myös 
päättyneen vuoden toiminnan 
arviointia ja kehitysehdotuksia. 

 
 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tietotilinpäätöksen käyttötavat ovat moninaisia; julkisempi sidosryhmärooli tähtää 
luottamuksen rakentamiseen hyvän maineen ja riskien minimoinnin osalta. Toisaalta 
tietotilinpäätöksellä voidaan tarjota toimivalle johdolle työväline käsittäen kokonaisku-
van organisaation informaatioarkkitehtuurista sekä toiminnassa tarvittavista tiedoista 
sekä niiden välisistä suhteista. Tietotilinpäätös palvelee näin osana tietojohtamista 
organisaation päätöksentekokykyä ja mahdollistaa osaltaan tavoitteisiin pääsemistä. 
 
Kolmas tietotilinpäätöksen tehtävistä on toimia sisäisen ja ulkoisen valvonnan apuvä-
lineenä ja osana laillisuusvalvontaa. Asianmukaisen tiedon hallinnoinnin ja tietojoh-
tamisen merkitys korostuu jatkossa EU:n 27.4.2016 annetun luonnollisten henkilöi-
den suojeluun henkilötietojen käsittelyssä tähtäävän asetuksen myötä, joka on tulos-
sa voimaan myös Suomen lainsäädännössä uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Par-
haillaan on menossa siirtymäaika ja uudistus tulee pakottavana voimaan toukokuus-
sa 2018. Merkittävä muutos on rekisterinpitäjän näyttämisvelvollisuus, että asiat on 
järjestetty vaatimusten mukaisesti. Tältä osin tietotilinpäätöksillä on jatkossa entistä 
suurempi rooli luottamuksen ja norminmukaisuuden rakentajana sidosryhmien suh-
teen. 
 
Henkilötietojen käsittelylle muodostuu lisävaatimuksia asiakaskokemusta painottavan 
uuden digitaalisen aikakauden palvelukulttuurin myötä. Tähän liittyvät osaltaan vaa-
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timukset soveltaa uudentyyppisiä käyttötapoja ja päätelaitteita sekä palveluiden uu-
denlainen tuottaminen ja hyödyntäminen.  
 
Uuteen tietosuoja-asetukseen on syytä suhtautua heti vakavasti. Toimintamalli tuo 
mukanaan mahdollisiin tietosuoja-asetuksen vaatimusten laiminlyönteihin liittyen hal-
linnolliset seuraamukset ja enimmäismäärältään miljooniin euroihin nousevat hallin-
nolliset sakot puhumattakaan tästä seuraavan negatiivisen huomion seurauksista. 
 
Järjestyksessään toinen Satakunnan sairaanhoitopiirin tietotilinpäätös pitää sisällään 
kootusti toimintamme kannalta olennaisia, toimintakertomusta täydentävää sisältöä. 
Sairaanhoitopiirin tietotilinpäätöksessä on aivan oikein esitetty näkemys tietotilinpää-
töksen luottamuksellisesta luonteesta. Sairaanhoitopiirin toiminnassa yleisemminkin 
on tunnustettu tiedolla johtamisen kehittämistarve, jota tietotilinpäätöksen laadinnalla 
on mahdollista edesauttaa.  
 
Tiedon merkitys tuotannontekijänä tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan. Tarkas-
tuslautakunta suosittelee jatkossa harkitsemaan tietotilinpäätöksen laatimista kah-
teen erilliseen osaan. Sidosryhmille tarkoitettuun julkinen osa voitaisiin esittää esi-
merkiksi osana sisäisen valvonnan selontekoa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
yhteydessä. Samalla on mahdollista selkeämmin toteuttaa myös tietosuojadirektiivin 
vaatimuksia selontekovelvollisuuksiin liittyen. Luottamukselliseen, johdon työväli-
neeksi ja valvonnan apuvälineeksi tarkoitetussa osassa olisi mahdollista käsitellä pe-
rusteellisesti niitä olennaisia kysymyksiä, jotka on tarkoitettu suljetumman piirin tie-
toon.  
 

 

5.5 Sairaanhoitopiirin asiakaslähtöisyys, maineenhallinta ja viestintä  
 
Sairaanhoitopiirin johdon toimeksiannosta on vuoden 2016 aikana tehty lähinnä kes-
kussairaalan mainetta ja viestintää koskevat suppeat konsulttiselvitykset, joiden poh-
jalta on tarkoitus ohjelmallisesti kehittää otsikossa mainittuja kohteita. Yhtymähalli-
tuksen tammikuun 2017 kokouksessa käsiteltyjen selvitysten mukaan keskussairaa-
lan palveluun ollaan yleisesti melko tyytyväisiä. Eniten asiakkaiden odotusten ja saa-
dun palvelun välillä oli kielteisessä mielessä eroa hoitoon pääsemisen nopeudessa ja 
hoitopaikan löytämisessä sairaalassa.  
 
97 prosenttia asiakkaista kokee Satakunnan keskussairaalan palvelevan tai kohtele-
van asiakkaitaan hyvin tai erittäin hyvin. Lisäksi keskussairaalan ilmapiirin asiakkaat 
arvioivat 96 prosentin osuudella olevan hyvän tai erittäin hyvän.  
 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: 
 
Tarkastuslautakunta on useiden vuosien ajan korostanut aidon asiakaslähtöisyyden 
myötä uudistuvan palvelukulttuurin merkitystä korostamalla esimerkiksi asiakkailta it-
seltään tulevan palautteen keräämisen ja hyödyntämisen tärkeyttä. Muutaman vii-
meisen vuoden aikana onkin ollut havaittavissa laajempaa pyrkimystä asiakaslähtöi-
syyden kehittämiseen muun muassa asiakaspalautejärjestelmien, asiakastutkimus-
ten ja markkinoinnillisten ponnistelujen osalta.  
 
Tarkastuslautakunta pitää mainiona, että markkinoinnissa ja mainonnassa on Sata-
kunnan sairaanhoitopiirissä päästy kehityksen uralle. Markkinaviestinnässä tulee 
huomioida, että asiakaskokemukset ovat linjassa välitetyn mielikuvan ja palvelulupa-
uksen kanssa, jolloin asiakas voidaan yllättää positiivisesti.  
 



SATSHP Arviointikertomus 2016  

32 
 

Toimivan johdon viestinnän tehtävä on osaltaan välittää organisaation perussanomaa 
muutoinkin, kuin keskitetysti mainostoimiston kautta. Kevään 2017 aikana sairaan-
hoitopiirin sosiaalipalvelujen toimialue sai melko runsaasti negatiivista palstatilaa 
maakuntalehden sivuilta. Asioiden juridiseen totuuteen kantaa ottamatta, lehtiartikke-
leiden perusteella sairaanhoitopiiristä johdon taholta annetut haastattelut ja vastineet 
eivät kokonaisuudessaan edustaneet parhaan tasoista kriisiviestinnän osaamista.  
 
 

Oikeaoppinen kriisiviestintä on 
yksinkertaistettuna nopeutettua 
organisaation perusviestintää, 
jolla on onnistuessaan mahdol-
lista saavuttaa asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien kasvavaa 
luottamusta. Maineriski ja puut-
teellinen viestintäosaaminen on 
jo aiemmin Satakunnan sai-
raanhoitopiirin omissa riskikar-
toituksissa tunnistettu kymme-
nen tärkeimmän riskin joukkoon, 
joten asialle kannattaa tunnis-
tamisen ohella laittaa vielä lisää 
painoarvoa. Tarkastuslautakun-

ta suosittelee varmistamaan johdon viestintäosaamisen tason, jotta se vastaa pa-
remmin nykyistä asiakaslähtöisempää palvelukulttuuria. 
 
 
 
 
 

 
 
Muuttuvat toimintamallit edellyttävät organisaatioltamme taitojen kehittämistä liittyen 
laadun raportointiin ja asiakaskokemuksen johtamiseen. Satakunnan sairaanhoitopii-
rin korkeatasoinen substanssiosaaminen ansaitsee seurakseen korkeatasoista vies-
tintäosaamista, jotta menestyminen muuttuvassa sote-toimintaympäristössä on mah-
dollista. 
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