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1 Puheenjohtajan katsaus 

Vuoden 2020 maaliskuussa alkanut koronapandemia jatkoi etenemistään ja loppuvuotta 

kohden sairastuneiden määrä kasvoi voimakkaasti. Kiitos alkuvuodesta alkaneiden 

rokotusten ja rokotuskattavuuden lisääntymisen myötä pystyttiin estämään vakavia 

sairastumisia. Erilaisilla yhteiskunnallisilla rajoituksilla pystyttiin pitämään sairaaloiden 

kuormitus edes siedettävällä tasolla. Silti hoitojonot kasvoivat niin, että päivystyksessä ja 

mielenterveyspalveluissa ei pystytty vastaamaan lakisääteisessä ajassa hoidontarpeen 

kasvuun. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti on ollut myös normaalia korkeampi jo 

syksystä 2020 alkaen.  

Pitkään odotettu Majakkasairaala valmistui vuoden 2021 lopulla. Muutto uusiin tiloihin 

toteutui helmikuussa 2022. Suunnittelussa keskeisiä arvoja ovat olleet asiakas- ja 

perhekeskeisyys sekä potilasturvallisuus. Nämä näkyvät potilaiden huomioimisessa 

sairaalan arjessa. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa tiloja. 

Majakkasairaalaan sijoittuvat lasten ja nuorten sairauksien, naistentautien ja synnytysten 

hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito sekä sairaanhoidollisia tukipalveluja.  

Käyttöikänsä lopussa olevasta U-sairaalasta oli tarkoitus luopua samalla, mutta sinne jää 

toimintaa vielä viiteen kerrokseen. Vuonna 2021 hyväksytyn pitkän aikavälin 

tilasuunnitelman (Masterplan) mukaan U-sairaalan tyhjentäminen on mahdollista vasta, 

kun T-sairaalan laajennusosa on valmis. Tarvittaessa U-sairaalaa on mahdollista käyttää 

väistötiloina.  

Psykiatrisen sairaalan ensimmäinen rakennusosa sai rakennusluvan ja rakentaminen 

päästiin aloittamaan vuoden 2022 alussa. Sairaalan kakkososan kaava on palautettu 

Turun kaupungin organisaatiossa odottamaan uuden hyvinvointialueen valtuuston 

lausuntoa sairaalan tarpeesta. Salon sairaalan uudisrakennushankkeen aloitus jäi myös 

odottamaan hyvinvointialueen päätöksiä koska STM ilmoitti, ettei se myönnä 

poikkeamislupaa uudisrakentamiselle.  

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 1.7.2021. Useista 

muista maakunnista poiketen, joissa oli aloitettu vapaaehtoinen valmistelu hyvissä ajoin, 

Varsinais-Suomessa väliaikainen valmisteluelin (VATE) aloitti toimintansa myöhään, vasta 

7.9.2021. Syksyn 2021 aikana perustettiin hanketoimisto, rekrytoitiin hankejohtajat ja 
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projektipäälliköt. Henkilöstön myöhäisen rekrytoinnin lisäksi etenemistä hidasti valmistelua 

johtaneen viranhaltijan siirtyminen kesken kaiken toisen työnantajan palvelukseen. Tilalle 

rekrytoitu valmistelujohtaja aloitti tehtävässään noin kuukausi ennen hyvinvointialueen 

valtuuston ensimmäistä kokousta. Valmistelua leimaa erittäin kova kiire, mikä herättää 

huolta laadukkaan lopputuloksen kannalta. Sairaanhoitopiirin henkilöstöä osallistuu 

runsaasti hyvinvointialueen valmisteluun, mikä väistämättä hidastaa sairaanhoitopiirin 

oman toiminnan kehittämistä.  

Kuntayhtymän taloudelliset tavoitteet toteutuivat erittäin hyvin vuonna 2021. 

Talousarviossa asetetusta kahdeksasta sitovasta taloudellisesta tavoitteesta seitsemän 

saavutettiin kokonaan ja yksi osittain vuonna 2021. Taloudellisten tavoitteiden 

saavuttaminen on vaatinut henkilöstöltä joustamista ja kovaa työtä. Valtion myöntämät tuet 

(22,1 milj. euroa) koronan aiheuttamien menojen kattamiseen auttoivat osaltaan 

saavuttamaan positiivisen taloudellisen tuloksen. 

Kahdestatoista sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta saavutettiin kahdeksan kokonaan ja 

kolme osittain. Yksi tavoite jäi saavuttamatta. Syynä oli toisaalta koronapandemian 

aiheuttama kasvanut palvelujen kysyntä ja toisaalta alueen kuntien yhteisen 

tietojärjestelmän puute, minkä vuoksi tietojen kerääminen kunnista osoittautui 

epärealistiseksi. Yhteisen tietojärjestelmän aikaansaaminen Varsinais-Suomen 

hyvinvointialueelle onkin toiminnan järkevöittämisen kannalta erittäin kiireellinen tehtävä 

Tiukan talousarvion lisäksi hoitohenkilökunnan jaksaminen ja huhtikuussa 2022 käynnissä 

ollut lakko, uhka henkilöstön irtisanoutumisesta, eri tekijöiden aiheuttama hoitovelka sekä 

valmistautuminen hyvinvointialueelle siirtymiseen ovat tekijöitä jotka tekevät vuodesta 

2022 erittäin haasteellisen. Sotehenkilöstö on työskennellyt pitkään kovan paineen alla, 

rekrytointi on vaikeutunut ja koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa hakeutuu muualle. Alan 

vetovoima on selvästi vähentynyt, mikä näkyy koulutukseen hakeutuvien määrän laskuna. 

Käsillä on jo nyt valtakunnallinen sotealan vakava henkilöstöpula. Keinot tämän kehityksen 

pysäyttämiseksi on löydettävä. 

Tuija Ollikkala 

Tuija Ollikkala 

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 



6 

2 Yhteenveto havainnoista ja suosituksista 

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa mahdollisuudet saada 

aikaan toimivat potilaiden hoitopolut perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja 

erikoissairaanhoidon välille paranevat. Hyvinvointialueen potilaiden hoitopolkujen 

järkevöittämisen edellytyksenä on, että koko hyvinvointialueella on käytössä yhteinen 

potilas- ja asiakastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen nopean keruun analysointia 

varten. Yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotto on kiireellinen tehtävä. 

Sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamiseksi hyväksyttiin toimenpideohjelma 

hallituksessa 15.6.2021. Sairaanhoitopiirin talouden tasapainotustarpeen syynä on tulojen 

ja menojen rakenteellinen epätasapaino, mitä runsas uudisrakentaminen on pahentanut.  

Sairaanhoitopiirin talouden rakenteelliset haasteet muodostavat ongelmallisen 

lähtökohdan vuoden 2023 alusta aloittavalle hyvinvointialueelle, johon sairaanhoitopiiri 

sulautuu. Laadittua toimenpideohjelmaa talouden rakenteellisten haasteiden korjaamiseksi 

on syytä toteuttaa, jotta potilaiden hoidosta ja palvelutasosta ei jouduttaisi Varsinais-

Suomessa tinkimään hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.  

Pandemian aiheuttama somaattisen erikoissairaanhoidon palvelujen keskimääräistä 

vähäisempi käyttö suhteessa alueen palvelutarpeeseen jäänee Varsinais-Suomessa 

väliaikaiseksi. Pandemian aikana syntynyttä hoitovelkaa on vaikea arvioida, kuten myös 

miten paljon se tulee lisäämään hakeutumista erikoissairaanhoitoon tulevina vuosina. 

Syntynyt hoitovelka tulee aiheuttamaan kustannuspaineita tulevalle hyvinvointialueelle. 

Hyvinvointialueen talouden suunnittelussa tämä on otettava huomioon.  

Tarkastuslautakunta pitää vuonna 2021 toteutettua kiinteistöhallinnon 

organisaatiomuutosta hyvin perusteltuna. Sen avulla valmisteluvastuu 

uudisrakentamisesta ja peruskorjauksista keskittyy yhdelle viranhaltijalle, sairaanhoitopiirin 

johtajalle, joka toimii esittelijänä konsernijaostossa ja hallituksessa. Sairaanhoitopiirin 

johtaja vastaa myös strategian valmistelusta, minkä tulee ohjata pitkän aikavälin 

tilasuunnittelua. Muutos tuo tilahallinnon päätöksenteon valmisteluun aiempaa enemmän 

strategista näkemystä ja sitä kautta selkeyttää ja parantaa tilahallinnon 

päätöksentekoprosessia. 
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Samalla tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että luottamuselinten määrän 

vähentäminen ja päätöksenteon keskittäminen pitää sisällään riskin, että virkamiesten 

valta kasvaa ja luottamushenkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa vähenevät.  

Talousarviossa vuodelle 2022 todetaan, että uusi Majakkasairaala nostaa 

sairaanhoitopiirin vuosittaisia kustannuksia 13,3 milj. euroa pääoma- ja 

ylläpitokustannuksina.  Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että jatkossa seurataan 

rakennushankkeiden vaikutusta toiminnan tehokkuuteen ja talouteen. Arvioinnissa 

käytettävistä mittareista tulee sopia ja niitä tulee seurata, jotta systemaattinen arviointi olisi 

mahdollista.  

Majakkasairaala valmistui loppuvuonna 2021 ja otettiin käyttöön helmikuussa 2022. Kuva VSSHP:n 

kuvapankista. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kiinteistöstrategian tavoitteet ovat vuonna 2021 edenneet 

varsin hyvin ja suurelta osin tavoiteaikataulun mukaisesti. Tilat siirtyvät 1.1.2023 Varsinais-

Suomen hyvinvointialueelle, minkä vuoksi kiinteistöstrategia ja Masterplan viedään 

hyväksyttäväksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimielimille. Mikäli hyvinvointialue 
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hyväksyy kiinteistöstrategiaan sisältyvät hankkeet ja niiden aikataulutuksen, niin hankkeet 

etenevät aiemmin suunnitellulla tavalla. 

Psykiatrisen sairaalaan tulevien vuodeosastopaikkojen riittävyys suhteessa alueen 

psykiatriseen vuodeosastopaikkatarpeeseen tulee varmistaa. Tyksin Psykiatrian 

toimialueella on paras asiantuntemus pitkäaikaista palvelutarvetta ja sen kehitystä 

arvioitaessa. Psykiatrian toimialueen arvion mukaan vuodeosastopaikkoja on vuosien 

varrella jo vähennetty niin paljon, ettei vähentäminen ole enää mahdollista. Psykiatrian 

vuodeosastot ovat nykyisin pahasti ylikuormittuneet, eikä tämänkaltaisen tilanteen voi 

antaa jatkua uudessa Psykiatrisessa sairaalassa.  

Vuonna 2021 hyväksytyn pitkän aikavälin tilasuunnitelman (Masterplan) mukaan Tyksin 

uudisrakennusinvestoinnit vuosina 2021–2029 ovat 315 milj. euroa. Summaan sisältyy 

helmikuussa 2022 käyttöönotettu Majakkasairaala, jonka toteutuneet 

rakennuskustannukset olivat 185 milj. euroa. Nykyisten sairaalarakennusten 

peruskorjaukseen on tilasuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää samalla ajanjaksolla vain 

2 milj. euroa. 

Kuvantamisen odotushuone Majakkasairaalan viidennessä kerroksessa. Kuva VSSHP:n kuvapankista. 
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Tarkastuslautakunta toteaa, että vanhoille rapistuville sairaalarakennuksille on vaikea 

löytää ostajia, minkä vuoksi on vaarana, että sairaanhoitopiiriltä siirtyvät rakennukset, 

joiden peruskorjaukset on laiminlyöty, jäävät tulevan hyvinvointialueen käsiin. 

Rakennusten kunnosta on käytön aikana huolehdittava, koska niiden korvaamisen 

aikataulusta ei ole lopullisia päätöksiä. Rakennukset täytyy joka tapauksessa pitää 

hyvässä kunnossa työturvallisuussyistä homevaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja 

mahdollista tulevaa myyntiä ajatellen. Tarkastuslautakunnan mielestä on harkittava pitkän 

aikavälin tilasuunnitelman muokkaamista siten, että varataan resurssit uudisrakentamisen 

lisäksi nykyisten sairaalarakennusten tarpeellisiin ylläpito- ja peruskorjauksiin.  

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on edelleen vuonna 2021 vaikeuttanut 

hoitoonpääsyä  ja aiheuttanut lainvastaisen tilanteen Varsinais-Suomessa sekä 

perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Hoitoonpääsyä on erityisesti 

perusterveydenhuollossa viivästyttänyt mm. henkilöstöpula. Myös eräillä 

erikoissairaanhoidon erikoisaloilla, kuten psykiatriassa, hoitoonpääsyn viivästymisen 

pääasiallisena syynä on ollut vakava henkilöstöpula. Tilanteen vaikeutta on lisännyt se, 

että mielenterveyspalvelujen kysyntä on lähtenyt nousuun jo ennen koronapandemiaa ja 

kasvu on yltynyt pandemian aikana.  

Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä perusterveydenhuollossa että 

erikoissairaanhoidossa reagointi mielenterveyspotilaiden vuosia jatkuneeseen ja jatkuvasti 

pahenevaan lainvastaiseen tilanteeseen hoitoonpääsyssä ja mielenterveyspalvelujen 

aliresursointiin on ollut riittämätöntä. Myös reagointi psykiatristen vuodeosastojen 

vakavaan ylikuormitukseen on ollut riittämätöntä. Mielenterveyspalveluiden tilanne on 

hälyttävä ja vaatii voimakkaita korjaustoimenpiteitä. 

Tarkastuslautakunta pitää ponnisteluja psykiatristen erikoislääkäreiden rekrytoimiseksi 

kriittisenä tekijänä alueen mielenterveyspalvelujen hoitoonpääsyn saattamiselle edes lain 

vaatimalle minimitasolle. Perusterveydenhuollon riittävä tukeminen esimerkiksi 

konsultoinnin avulla perustason mielenterveyspalvelujen tarjoamisessa on tärkeää. Mikäli 

perusterveydenhuollossa pystyttäisiin tukemaan potilaita ongelmien alkuvaiheessa 

riittävästi, psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kohdistuva paine vähenisi. 

Hoitopolkujen toimivuuden kannalta tarkastuslautakunta pitää erityisen huolestuttavana 

seikkana jatkohoitopaikkojen järjestämisessä esiintyneet ongelmat. Henkilöstön puute, 
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koronapotilaiden eristyshoitopaikkojen vaatimat järjestelyt ja kuntien muut toimet ovat 

vähentäneet jatkohoitopaikkojen määrää merkittävästi.  

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon jatkohoitopaikkojen puute on johtanut siihen, 

etteivät potilashoidon hoitopolut toimi oikealla tavalla. Potilaita hoidetaan turhan pitkään 

erikoissairaanhoidon vuodeosastolla, mikä johtaa erikoissairaanhoidon ylikuormittumiseen, 

lisäresurssien tarpeeseen ja kustannusten nousuun. Perusterveydenhuollon 

henkilöstöpulan ratkaiseminen kestävästi on keskeinen edellytys hoitopolkujen 

toimivuudelle. 

Viime vuosina ensihoito ei ole saavuttanut potilaita valtuuston hyväksymän 

palvelutasopäätöksen mukaisessa ajassa. Osa ambulanssien tekemistä akuuteista hoidon 

tarpeen arvioinnin käynneistä asiakkaan kotona voisi korvata edullisemmalla, ilman 

ambulanssia tehtävällä, kotiin annettavalla sairaanhoitopalvelulla. Tarkastuslautakunta 

pitää tärkeänä, että ilman ambulanssia tehtävät akuutit kotikäynnit asiakkaan hoidon 

tarpeen arvioimiseksi lisätään palveluvalikoimaan. 

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen vetovoimatekijä. 

Työhyvinvointia selvitetään kyselyllä joka toinen vuosi. Vuoden 2021 henkilöstökyselyn 

tulokset olivat hieman heikentyneet verrattuna vuoden 2019 kyselyyn, mikä on 

ymmärrettävää ajatellen sitä valtavaa kuormitusta, minkä koronapandemia on vuosina 

2020 ja 2021 aiheuttanut sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Kehittämistä vaatisivat 

tulosten mukaan vaikutusmahdollisuudet työpaikkakokousten ja yhteistyöryhmien kautta, 

strategian viestiminen sekä johtaminen. 

Tarkastuslautakunnan mielestä on huolestuttavaa, että epäasiallisen kohtelun kohteeksi 

joutuneiden osuus henkilöstökyselyyn vastanneista on kasvanut 11 %:sta 14 %:iin. 

Osaltaan taustatekijänä on varmasti koronapandemian aiheuttama lisääntynyt työpaine ja 

jaksamisongelma, joka purkautuu väärällä tavalla. On ilmeistä, että jo toteutetut 

toimenpiteet turvallisen ja kannustavan työympäristön luomiseksi eivät ole olleet kaikissa 

työyksiköissä riittäviä. Lähiesihenkilöiden koulutukseen tulee edelleen panostaa syrjinnän 

ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Henkilöstön ylikuormitusta tulee pyrkiä 

estämään. Ongelmallisten yksiköiden henkinen työturvallisuus tulee tehokkaammin 

varmistaa kohdistamalla niihin yksiköiden tukitarpeen mukaisesti räätälöityjä toimenpiteitä. 
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Taloudellisesti vuosi 2022 tulee olemaan haasteellinen. Vuodelle 2022 tehty talousarvio 

sisältää 10 milj. euron edestä sopeutustoimia. Haasteita lisäävät pandemia, työtaistelut, 

henkilöstön saatavuus, hyvinvointialueen valmistelu, sairaanhoitopiirin lakkauttaminen ja 

henkilöstön ja omaisuuden siirto hyvinvointialueelle. Lisäksi Ukrainan sotatilanteella voi 

olla vaikutusta tarvikkeiden saatavuuteen ja hintaan, mikäli alihankintaketjut vaikeutuvat 

Ukrainan sotatilan vuoksi.  

Vuoden 2023 alussa VSSHP sulautuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen, 

Hyvinvointialueen valmistelu tulee jo kuluvan vuoden aikana viemään yhä enemmän 

sairaanhoitopiirin henkilöstöresursseja. Valmisteluresurssien mitoituksessa on otettava 

huomioon se, että mikäli sairaanhoitopiiriltä viedään liikaa henkilöstöresursseja 

hyvinvointialueelle jo vuonna 2022, se saattaa vaarantaa sairaanhoitopiirin lakisääteisten 

velvoitteiden hoitamista. 

3 Yhteenveto vuoden 2021 sitovien tavoitteiden 

toteutumisesta 

Sitovat valtuustotason tavoitteet vuodelle 2021 hyväksyttiin talousarvion ja -suunnitelman 

hyväksymisen yhteydessä valtuuston päätöksellä 24.11.2020 § 33. Talousarvioon tehtiin 

valtuuston 15.6.2021 päätöksellä seuraavat muutokset: 

 Turun kaupungin kardiologian ja reumatologian polikliinisen toiminnan fuusion

johdosta kuntayhtymän tasolla sitovien nettokulujen määrärahoja lisättiin 1.651.800

euroa

 Kuntayhtymää ilman liikelaitosta sitoviksi nettokuluiksi vuodelle 2021 vahvistettiin

569.837.200 euroa

 Nettomenojen lisäys 1.651.800 euroa päätettiin ottaa huomioon lisäyksenä Turun

kaupungin maksuosuusarvioon 2021

 Suoritetavoitteisiin lisättiin avohoitokäynteinä 9.650 käyntiä ja lisätyt suoritteet

kohdistettiin Turun kaupungin palvelusuunnitelmaan.
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Taloudelliset tavoitteet 

Vuoden 2021 talousarviossa on asetettu seuraavat sitovat taloudelliset tavoitteet 

kuntayhtymälle ilman liikelaitosta, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle ja 

Länsirannikon Työterveys Oy:lle (sisältäen 15.6.2021 hyväksytyt talousarviomuutokset): 

Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia 

Tavoite 1: Sitovat nettokulut 568,2 milj. euroa + 1,6 milj. euroa = 569,8 milj. euroa 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Sitovat nettokulut olivat 534,0 milj. euroa 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Sitovat nettokulut olivat 534,0 

milj. euroa, talousarvio alittui 35,9 milj. euroa.  

Tavoite 2: Tilikauden alijäämä 0 euroa 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Ylijäämä oli 12,53 milj. euroa. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Ylijäämä oli 12,53 milj. euroa, 

erotus tavoitteeseen 12,53 milj. euroa. 

Tavoite 3: Investointimenot 46,3 milj. euroa 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Investointimenot olivat 32,7 milj. euroa 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Investointimenot olivat 32,7 

milj. euroa, erotus tavoitteeseen 13,6 milj. euroa. 

Tavoite 4: Jäsenkuntalaskutus kasvaa korkeintaan 2,5 % talousarvioon 2020 

verrattuna. (Vastuuhenkilöt sitovuustason mukaisesti) 

Mittari: Tilinpäätös 2021 

Tavoitetaso: <2,5 % 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Verrattuna vuoden 2020 talousarvioon 

jäsenkuntalaskutus väheni -1,1 %. 
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Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Verrattuna vuoden 2020 

talousarvioon jäsenkuntalaskutus väheni -1,1 %. Verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen 

jäsenkuntalaskutus sen sijaan kasvoi +3,2 % vuonna 2021.  

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 

(Vastuuhenkilö liikelaitoksen toimitusjohtaja) 

Tavoite 1: Sitovat nettokulut 71,8 milj. euroa  

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Sitovat nettokulut olivat 68,8 milj. euroa 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Sitovat nettokulut olivat 68,8 

milj. euroa, erotus tavoitteeseen 3,0 milj. euroa 

Tavoite 2: Tilikauden ylijäämä 0 euroa  

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Ylijäämä oli 1,9 milj. euroa. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Ylijäämä oli 1,9 milj. euroa 

Tavoite 3: Investointimenot 410.000 euroa 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Investointimenot olivat 197.000 euroa. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Investointimenot olivat 

197.000 euroa. 

Länsirannikon Työterveys Oy 

Tavoite 1: LRTT on omistajilleen kilpailukykyisin julkisomisteinen työterveyshuolto-

organisaatio 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. 
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Tavoitetaso 1: Kilpailukykyinen hintataso henkilötyön ja perusmaksun 
osalta  

Hallituksen arvio toteutumisesta: Osatavoite toteutui. Hinnastovertailua 

(benchmarking) on tehty vuosittain. Länsirannikon työterveys Oy on edelleen 

työnhintoja vertaillessa edullisin yksityisistä työterveyspalveluiden tuottajista. 

Käytännössä muut toimijat perivät katetta tutkimuksista. LRTT läpi laskuttaa 

ostopalvelut VSSHP:n hinnoilla, joten toiminnan kate kohdistuu omaan tehtyyn 

työhön.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoite toteutui. Työnhintoja 

vertaillessa Länsirannikon Työterveys Oy on edullisin yksityisistä 

työterveyspalveluiden tuottajista. 

Tavoitetaso 2: Kokonaiskustannustason kasvu nykyisellä palvelutasolla 
edellisvuoteen voi olla enintään 2 % 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Osatavoitteen toteutumisesta ei raportoitu 

toimintakertomuksessa. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoitteen toteutumisesta ei 

raportoitu toimintakertomuksessa.  

Tavoitetaso 3: Lievästi positiivinen tulos, joka mahdollistaa toiminnan 
kehittämisen 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Osatavoite ei toteutunut. Vuonna 2021 on 

saavutettu lievästi negatiivinen tulos. Taustasyynä ovat toiminnan muutokset 

koronarokotusten myötä, muutaman kuukauden resurssivaje 

lääkärityövoimassa sekä Salon kaupungin yksikön liikkeenluovutus 

Länsirannikon Työterveydelle. Kustannuksia ja liikevaihtoa kasvattavat 

koronanäytteet noin 550.000 euroa vuodessa.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoite ei toteutunut. Tulos oli 

hieman negatiivinen, -32.000 euroa.  
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Toiminnalliset tavoitteet 

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty tiivistettynä taulukkomuotoon 

liitteessä Liite 1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen -taulukko. 

Vuoden 2021 talousarviossa on asetettu seuraavat sitovat toiminnalliset tavoitteet 

kuntayhtymälle ja Länsirannikon Työterveys Oy:lle: 

Kuntayhtymä 

Tavoite 1: Maakunnalliseen sote-integraatioon järjestämissuunnitelman mukaisesti 

osallistuminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. VSSHPn hallinnoima 

"soterakenneuudistus" hankekokonaisuus on menestyksekkäästi toteutettu.  

(Vastuuhenkilö sairaanhoitopiirin johtaja) 

Mittari: Hankesuunnitelmien hyväksytyt tavoitteet 

Tavoitetaso: Kaikkien hankkeiden tavoitteet on saavutettu 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Hankkeita on hallinnoitu piirin osalta 

tavoitteiden mukaisesti vuoden 2021 aikana  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Hankkeita on hallinnoitu piirin 

osalta tavoitteiden mukaisesti vuoden 2021 aikana 

Tavoite 2: Digiohjelma yliopistosairaalan tehokkuuden ja kilpailukyvyn 

turvaamiseksi on laadittu. (Vastuuhenkilö sairaanhoitopiirin johtaja) 

Tavoitetaso: Valmis 2021 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. Digiohjelmaa on laadittu ja 

toteutettu, mutta ei koko organisaation osalta. Resurssia on jouduttu siirtämään 

hyvinvointialueen valmisteluun.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. Digiohjelmaa on 

laadittu ja toteutettu, mutta ei koko organisaation osalta. Resurssia on jouduttu siirtämään 

hyvinvointialueen valmisteluun.  
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Tavoite 3: Akuutti- ja kiirepalveluiden optimointi yhteistyössä kuntien kanssa. 

(Vastuuhenkilö Tyks Akuutin toimitusjohtaja) 

Mittarit 

1) Akuutin tuottamien palveluiden käytön kartoitus kunnittain

2) Arvioitu akuuttipalveluiden riittävyys eri vuorokauden aikoina

3) Etäpalveluiden palvelulupaus toteutuu (vastaamme alle 30 minuutissa 80 %:ssa

yhteydenotoista) 

4) Kotiin vietävien akuuttipalveluiden suunnitelma tehty.

Tavoitetaso: Kaikki tavoitteet/tehtävät on tehty ja saavutettu 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. 2/4 - 3/4 tehtävistä oli tehty. 

Etäpalveluiden palvelulupausta ei pystytty erityisesti kesällä ja vuoden lopussa 

toteuttamaan tavoitteen mukaisesti.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite ei toteutunut. Mikään osatavoitteista 

ei ollut toteutunut kokonaan:  

1) Akuutin tuottamien palveluiden käytön kartoitus kunnittain:

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoite ei toteutunut.

Kartoitusta ei tehty tietojärjestelmien puutteen vuoksi, tietojen kerääminen

osoittautui liian työlääksi.

2) Arvioitu akuuttipalveluiden riittävyys eri vuorokauden aikoina:

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoite ei toteutunut.

Palvelujen riittävyyttä ei arvioitu tietojärjestelmien puutteen vuoksi, tietojen

kerääminen osoittautui liian työlääksi.

3) Etäpalveluiden palvelulupaus toteutuu (vastaamme alle 30 minuutissa

80 %:ssa yhteydenotoista).

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoite toteutui osittain.
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4) Kotiin vietävien akuuttipalveluiden suunnitelma tehty.

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Osatavoite toteutui osittain.

Kotiin vietävien akuuttipalveluiden tarpeen arvioinnin pohjaselvitys on tehty

yhdessä kuntien kanssa, mutta suunnitelmaa ei ole tehty.

Tavoite 4: VSSHP:n uudistettu strategia ja sen toimenpideohjelma ovat 

toimeenpanossa. (Vastuuhenkilö sairaanhoitopiirin johtaja) 

Tavoitetaso: Valmis 2021 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Strategia ja toimenpideohjelma ovat 

hyvinvointialueen syntymisen edellyttämien muutosten mukaisena toimeenpanossa.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Strategia ja sen 

toimenpideohjelma ovat toimeenpanossa. 

Tavoite 5: Asiakaskokemuksen (käyttäjäasiakas/potilas) nyky- ja tavoitetaso on 

määritetty, ja asiakkaiden keskeisimmät odotukset ja palvelulupaukset on kiteytetty. 

(Vastuuhenkilö sairaanhoitopiirin johtaja) 

Tavoitetaso: Valmis 2021 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Asiakaskokemuksen nyky- ja tavoitetaso 

on määritetty.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Asiakaskokemuksen 

(käyttäjäasiakas/potilas) nyky- ja tavoitetaso on määritetty, ja asiakkaiden keskeisimmät 

odotukset ja palvelulupaukset on kiteytetty. 

Tavoite 6: Strategisen henkilöstösuunnittelun sisältö ja prosessi on kuvattu ja 

hyväksytty, ja esimiestyön ja johtamisen kehittämisen ohjelma on päivitetty ja 

hyväksytty. (Vastuuhenkilö HR-johtaja) 

Mittari: Valmis 2021 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Kaikki tavoitteet on saavutettu. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Kaikki tavoitteet on 

saavutettu. 
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Tavoite 7: Yliopistosairaalan arviointiperusteet ja mittarit on valittu ja tavoitteet on 

asetettu. (Vastuuhenkilöt johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja)  

Tavoitetaso: Valmis 2021. 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. Mittaristo on valmis, tavoitetasot 

osin määrittämättä. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. Mittaristo on valmis, 

tavoitetasot osin määrittämättä. 

Tavoite 8: Erikoissairaanhoidon tuottavuus Varsinais-Suomessa on paremmalla 

tasolla kuin yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin. (Vastuuhenkilöt sitovuustason 

mukaisesti) 

Mittari: Kansalliset vertailurekisterit 

Tavoitetaso: Vähintään kahdessa sijaluku 1-2 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain (keltainen = vähintään kahdessa 

vertailussa sijaluku 3). THL:n tuottavuusvertailussa sija 3, kansalliset rekisterit eivät vielä 

mahdollista käyttöä tähän tarkoitukseen. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain (keltainen = vähintään 

kahdessa vertailussa sijaluku 3). TYKS sijoittui THL:n viimeisimmässä, vuoden 2020 

tuottavuusvertailussa kolmanneksi viiden yliopistosairaalan joukossa sekä 

hoitojaksotuottavuuden että DRG-tuottavuuden vertailussa).  

Tavoite 9: Suunnitelma suurista rakennushankkeista, uusinvestoinneista ja 

peruskorjauksista on vahvistettu. Lisäksi, rakennuksista on tehty kuntoarvio ja 

kunnossapito- ja ylläpitosuunnitelma, ja nämä on hyväksytty. (Vastuuhenkilö 

sairaanhoitopiirin johtaja) 

Tavoitetaso: Valmis ja hyväksytty 2021 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Tulevaisuuden rakentamisen Masterplan 

on tehty ja hyväksytty. Siirtynee osaksi hyvinvointialueen tilasuunnittelua. 
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Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Tulevaisuuden rakentamisen 

Masterplan on tehty ja hyväksytty. 

Tavoite 10: Kalliiden laitteiden uushankinta- ja elinkaarisuunnitelma Tyksissä ollaan 

menestyksekkäästi toteuttamassa (Vastuuhenkilö sairaalajohtaja) 

Mittari: Valmis 2021 

Tavoitetaso: Valmis ja hyväksytty 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Uushankinta- ja elinkaarisuunnitelma on 

tehty ja hyväksytty. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Uushankinta- ja 

elinkaarisuunnitelma on tehty ja hyväksytty. 

Länsirannikon työterveys Oy 

Tavoite 1: Työterveys tukee Työssä jaksamisen strategista tavoitetta (VSSHP) 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. 

Tavoitetaso 1: Työterveyshuolto toteuttaa osaltaan yhdessä kehitettyjä 

malleja (mm. kognitiivisen ergonomian tuki), jotka auttavat shp:n 

työntekijöitä hallitsemaan tietotyön kuormittavuutta ja kehittämään 

työstä palautumista. 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Työterveyspsykologi-

resurssia on rekrytoitu 2021 aikana lisää ja resursoinnin arvioidaan olevan 

erinomaisella tasolla pystyen vastaamaan tarvittaviin haasteisiin omistajien 

organisaatioissa ja työntekijöillä. Organisaatioille on tarjottu tukea 

muutoksissa, muutosvalmennuksen muodossa. Työterveyden kyselyissä ja 

terveystarkastuksissa huomioidaan jaksaminen ja palautuminen. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. 
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Tavoitetaso 2: Työterveyshuolto tarjoaa tukea sekä tunnistamiseen 

liittyviä menetelmiä ja prosesseja niin mielenterveysongelmien kuin 

fyysisen kuormituksen työkykyriskeissä. Painopiste on 

ennaltaehkäisevässä toiminnassa. 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. Työterveyspsykologeille on 

otettu uusi toimintatapa käyttöön, jossa he voivat osallistua työpaikalla 

konkreettisesti mielenterveyssairauslomalta palaavan työntekijän työhön 

paluun tukitarpeiden ohjaukseen yhdessä esimiehen kanssa. 

Lyhytterapiapalvelu on otettu käyttöön osalle asiakkuuksia. Päätetyöntekijöille 

suunnattuun kyselyyn on otettu mukaan lomakkeet, joissa kartoitetaan 

kognitiivisen ja fyysisen ergonomian tilannetta työpaikalla. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. 

Tavoitetaso 3: Toiminnan laajuus, tavoitteet, sisältö ja mittarit 

määritellään työterveyshuollon ja omistaja-asiakkaan kesken laadituissa 

työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa ja palvelusopimuksessa. 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoitteen toteutumisesta ei raportoitu 

toimintakertomuksessa. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. 

Henkilöstöpalvelujen antamien tietojen mukaan toiminnan laajuus ja sisällöt 

on määritelty toimintasuunnitelmassa. Tavoitteita ja mittaristoa on päivitetty ja 

päivitetään edelleen niiltä osin, kuin se vuonna 2021 jäi kesken. 

Palvelusopimus on ollut sama vuodesta 2013 alkaen.  

Tavoite 2: LRTT kehittää tiedolla johtamista sekä digitalisaation hyödyntämistä 

työterveyshuollossa 

Tavoitetaso: Työterveys tarjoaa digitaalisia ratkaisuja työterveyshuollon palvelujen 

tuottamisessa ja raportoinnissa sekä kustannusten seurannassa 

Hallituksen arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui osittain. Raportoinnin työkalu on 

käytössä ja raporttien tarkempia määrittelyitä tehdään yhteistyössä omistaja-asiakkaiden 

kanssa. Raportointiohjelma on päivitetty 2021/2022 vuodenvaihteessa ja saadaan vielä 

paremmin kaikkien LRTT:n työntekijöiden käyttöön. Työterveyspsykologien suunnatuissa 
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työpaikkaselvitysprosesseissa on otettu 2021 käyttöön sähköinen kysely luomaan 

prosessiin kustannustehokkuutta ja nopeutta.  

Nettiajanvarausta on päivitetty 2021/2022 vuodenvaihteessa huomioimaan asiakkaiden 

tarve ja valjastettu se myös vahvemmin hoidontarpeenarvioinnin suuntaan. 

Painonhallintasovelluksen pilotointi toteutettiin 2021 aikana.  

Sähköiset kyselyt ovat käytössä liikennevaloperiaatteella ja niiden käyttöä on edelleen 

vahvistettu 2021.  

Menossa on tieteellinen tutkimusprojekti osana väitöskirjatyötä digitaalisten mittareiden 

hyödyntämisen mahdollisuudesta osana terveystarkastuksia. Satasairaalan kanssa on 

pilotoitu terveysriski-, työ- ja toimintakykykyselyä osana perustyöpaikkaselvityksiä ja 

hoitopolkuja rakennetaan. Käyttö laajennetaan koko yhtiöön.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Tavoite toteutui. 

4 Strategisten ja talousarviotavoitteiden 

toteutumista koskevat havainnot  

4.1 Taloudelliset tavoitteet 

Kuntayhtymän vuoden 2021 sitovat taloudelliset tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. 

Talousarviossa oli asetettu yhteensä kahdeksan sitovaa taloudellista tavoitetta 

kuntayhtymälle ilman liikelaitosta, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle sekä 

Länsirannikon Työterveys Oy:lle. Kaikki sitovat taloudelliset tavoitteet saavutettiin lukuun 

ottamatta Länsirannikon Työterveys Oy:n taloudellista tavoitetta, joka saavutettiin osittain. 

Yksityiskohtainen arvio sitovien talousarviotavoitteiden toteutumisesta on annettu tämän 

julkaisun kohdassa 3 Yhteenveto vuoden 2021 sitovien tavoitteiden toteutumisesta. 

Perustoiminta elpyi vuonna 2021 kohtalaisesti vuonna 2020 tapahtuneen, koronan 

aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Pandemiaan liittyvä tulovirta vahvisti tulosta.   
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Potilasmäärät kasvoivat 9,8 % vuonna 2021 verrattuna ensimmäiseen pandemiavuoteen 

2020. Eniten potilasmääriä kasvattivat koronatestaukseen liittyvät Omaolon etäkontaktit. 

Tyks Akuutissa koronatestaukseen liittyvä etäpalvelu näkyi käyntitavoitteiden ylityksenä. 

Tyks Akuutin päivystyskäyntimäärät kasvoivat 15,6 % verrattuna vuoteen 2020. Lisäksi 

eräiden erikoissairaanhoidon toimintojen siirto Turun kaupungilta sairaanhoitopiirille 

kasvattivat kyseisten toimialueiden potilasmääriä. Esimerkiksi kardiologian potilasmäärä 

kasvoi 27 %. 

VSSHP:n laskutettujen avohoitokäyntien lukumäärän kehitys vuosina 2018-2021. Lähde: VSSHP:n 

Talouspalvelut-yksikkö 25.3.2022 

Tilinpäätöstietojen mukaan kuntayhtymän toimintatuotot (sis. liikelaitoksen) ylittivät 

talousarvion 34,6 milj. euroa (4,1 %). Ylitys syntyi muiden kuin jäsenkuntatuottojen 

talousarvioylityksistä ja kasvusta. Tuet ja avustukset ylittyivät 23,0 milj. euroa. Koronan 

aiheuttamien menojen kattamiseksi saatiin valtiolta tukea 18.5.2021 13,3 milj. euroa ja 

14.12.2021 6,8 milj. euroa, yhteensä 22,1 milj. euroa. Jäsenkunnille hyvitettiin vuonna 

2021 kaikkiaan 29,3 milj. euroa lopullisessa kuntalaskutuksessa, perusteena 
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koronaviruspotilaiden hoidon ja koronavirustestauksen aiheuttama jäsenkuntakohtainen 

rasite. 

Sitovana talousarviotavoitteena oli, että jäsenkuntalaskutus verrattuna vuoden 2020 

talousarvioon kasvaa korkeintaan 2,5 %. Jäsenkuntalaskutus väheni -1,1 % vuoden 2020 

talousarvioon verrattuna, mutta kasvoi 3,2 % verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen. 

Jäsenkuntatuottojen toteutuma talousarvioon verrattuna oli 96,2 %. Tuotot jäsenkunnilta 

yhteensä alittivat talousarvion 24,5 milj. euroa.  

Muut myyntituotot ylittyivät 33,8 milj. euroa, jolloin talousarvio ylittyi 52,9 %. Ylitys liittyi 

koronatestaukseen. Laboratoriotutkimusten myyntipalvelu ylittyi 26,9 milj. euroa ja 

tarvikemyynti 7,4 milj. euroa. 

Kuntayhtymän (sis. liikelaitoksen) talousarvion toimintakulut ylittyivät 21,1 milj. euroa. 

Henkilöstökulut ylittyivät 2,6 milj. euroa. Sosiaalivakuutusmaksut alittuivat 1,4 milj. euroa. 

Materiaalin ostokulut ylittyivät 12,6 milj. euroa, eli 7,2 %. Hoito- ja laboratoriotarvikkeiden 

ostot ylittivät talousarvion 13,0 milj. euroa, joista tarvikemyyntiin liittyviä ostoja 7,4 milj. 

euroa. Apteekkitarvikkeiden ja irtaimistohankintojen talousarvio alittui yhteensä 1,5 milj. 

euroa.   

Palvelujen ostot ylittyivät 5,0 milj. euroa, eli 3,2 %. Terapiapalvelujen lisääntynyt osto näkyi 

palvelujen ostoissa ylityksenä. Koronapandemian aikana koulutusmatkat ovat jääneet pois 

ja koulutuksia on ollut vähemmän, mikä on vähentänyt menoja arviolta 0,5 milj. euroa.  

Yli-/alijäämätavoitteena oli nollatulos. Kuntayhtymän ylijäämä oli lopulta 14,4 milj. euroa. 

Investointibudjetista toteutui 68,3 %, mikä on ollut viime vuosina tavanomainen taso. 

Vuonna 2020 toteutui 70,5 %. Talousarvion alittumisen syynä on useimmiten hankintojen 

siirtyminen ajallisesti eteenpäin. Leasingrahoituksella tehdyt hankinnat, kuten 

Majakkasairaala, eivät näy investointitaloudessa. 

Talouden tunnusluvut kehittyivät vuonna 2021 positiiviseen suuntaan. Esimerkiksi 

omavaraisuusaste oli vuonna 2021 37,3 %, kun se vuonna 2020 oli 34,5 %. 

Omavaraisuusaste tulee heikentymään vuodesta 2022 alkaen Majakkasairaalan 

rahoitusjärjestelyjen myötä. Hallitus päätti 14.12.2021 Majakkasairaalan 

leasingrahoituksesta luopumisesta. Majakkasairaalan ostamiseksi on nostettu lainaa, joka 
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näkyy vasta vuoden 2022 tunnusluvuissa. Lainakanta lähes kaksinkertaistuu vuonna 2022. 

Lainakanta kasvaa vuonna 2022 166,8 milj. euroa ja vuoden 2022 lopussa 

sairaanhoitopiirin lainakannan ennakoidaan olevan 292 milj. euroa. Omavaraisuusaste 

tulee lainakannan kasvun myötä lähes puoliintumaan. Majakkasairaalaan liittyvän lainan 

takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja kiinteä korko 0,7 %. 

Lainakannan, vuokravastuiden ja T3-sairaalan (nyk. Majakkasairaalan) leasing-sopimuksen menokertymä 

vuosina 2018-2021. Lähde: VSSHP:n Talouspalvelut-yksikkö 10.3.2022. 
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VSSHP:n omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2018-2021. Lähde: VSSHP:n Talouspalvelut-yksikkö 

10.2.2022 

VSSHP:n lainakannan ja suhteellisen velkaantuneisuuden kehitys vuosina 2018-2021. Lähde: VSSHP:n 

Talouspalvelut-yksikkö 10.2.2022 

Vuonna 2021 40 %:lla VSSHP:n lainoista oli muuttuva korko ja 60 %:lla kiinteä korko, 

Vuonna 2022 suhdeluku muuttui Majakkasairaalan ostoa varten otetun lainan myötä ja 
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aikaisempaa suuremmalla osuudella lainoista on nykyään kiinteä korko. Keväällä 2022 

lainakorot ovat olleet nousussa, joten kiinteällä korolla vähennetään korkoriskiä.  

Taseessa oli vuoden 2021 lopussa 22,3 milj. euroa. Vuoden 2021 tilinpäätös ei edellytä 

talouden tasapainottamista koskevan esityksen tekemistä toimintakertomuksessa 

(Kuntalaki 115 §), sillä kuntayhtymällä ei ole kattamatonta alijäämää. 

Havainnot: Kuntayhtymän taloudelliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti vuonna 2021. 

Kaikki kuntayhtymälle ja Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle talousarviossa asetetut 

sitovat taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Länsirannikon Työterveys Oy:n sitova 

taloudellinen tavoite saavutettiin osittain.  

Henkilöstöön on kohdistunut koronapandemian jatkuessa ja kysynnän kasvaessa kova 

paine koko sairaanhoitopiirissä, erityisesti Tyks Akuutissa ja Psykiatrian toimialueella. 

Taloudellisen tuloksen saavuttaminen on vaatinut henkilöstöltä joustamista ja kovaa työtä. 

Valtion myöntämät tuet koronan aiheuttamien menojen kattamiseen auttoivat osaltaan 

saavuttamaan positiivisen taloudellisen tuloksen.  

Vuoden 2022 lopussa VSSHP sulautuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen, jolloin 

taseessa ei saa olla alijäämää. Taseessa oli vuoden 2021 lopussa 22,3 milj. euroa, joten 

tällaista vaaraa tuskin on.  

Taloudellisesti vuosi 2022 tulee olemaan haasteellinen. Vuodelle 2022 tehty talousarvio 

sisältää 10 milj. euron edestä sopeutustoimia. Haasteita lisäävät pandemia, työtaistelut, 

henkilöstön saatavuus, hyvinvointialueen valmistelu, sairaanhoitopiirin lakkauttaminen ja 

henkilöstön ja omaisuuden siirto hyvinvointialueelle sekä tuoreena uhkana Ukrainan 

sotatilanteen vaikutus. Esimerkiksi alihankintaketjut saattavat vaikeutua Ukrainan sotatilan 

vuoksi.  

Hyvinvointialueen valmistelu tulee jo kuluvan vuoden aikana viemään yhä enemmän 

sairaanhoitopiirin henkilöstöresursseja. Mikäli sairaanhoitopiiriltä viedään liikaa 

henkilöstöresursseja hyvinvointialueelle jo vuonna 2022, se saattaa vaarantaa 

sairaanhoitopiirin lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.  
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4.2 Toiminnalliset tavoitteet 

Talousarviossa oli asetettu yhteensä kaksitoista sitovaa toiminnallista tavoitetta 

kuntayhtymälle, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle (Tyks Akuutti) ja Länsirannikon 

työterveys Oy:lle. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan tavoitteista kokonaan toteutui 

kahdeksan, kolme toteutui vähintään osittain ja yksi jäi toteutumatta. Yksityiskohtainen 

arvio sitovien talousarviotavoitteiden toteutumisesta on annettu tämän julkaisun kohdassa 

3 Yhteenveto vuoden 2021 sitovien tavoitteiden toteutumisesta. 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan ainoa toteutumatta jäänyt tavoite oli Tyks Akuutin 

sitova toiminnallinen talousarviotavoite, joka koski akuutti- ja kiirepalveluiden optimointia 

yhteistyössä kuntien kanssa. Akuutti- ja kiirepalveluiden optimoinnin tavoite oli jaettu 

neljään osatavoitteeseen tai tehtävään. Ensimmäisenä osatavoitteena oli Tyks Akuutin 

tuottamien palveluiden käytön kartoitus kunnittain. Toisena osatavoitteena oli arvioida 

akuuttipalveluiden riittävyys eri vuorokauden aikoina. Nämä kaksi osatavoitetta eivät 

toteutuneet. Tyks Akuutin toimitusjohtajan 27.1.2022 tarkastuslautakunnalle antaman 

selvityksen mukaan Tyks Akuutin tuottamien palveluiden käytön ja riittävyyden kartoitus 

kunnittain ei ole toteutunut. Se osoittautui liian työlääksi yhteisen tietojärjestelmän 

puutteen vuoksi. Yhteisen tietojärjestelmän puuttuessa tiedot olisi pitänyt kerätä 

analysointia varten manuaalisesti joka kunnasta erikseen. 

Kolmantena osatavoitteena oli, että etäpalveluiden palvelulupaus toteutuu (vastaamme 

alle 30 minuutissa 80 %:ssa yhteydenotoista). Tavoite ei toteutunut. Keskeisenä syynä oli 

koronapandemian aiheuttama kasvanut päivystyspalvelujen kysyntä. Toimitusjohtajan 

27.1.2022 antaman selvityksen mukaan puhelinpalvelussa on ollut toivoton tilanne aina 

silloin kun koronan ilmaantuvuus on kasvanut. Vuoden 2021 tilastojen mukaan n. 5.000 

puheluun jäi kokonaan vastaamatta keskimäärin joka kuukausi, mikä on noin 25 % 

puheluista.  
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Tyks Akuutin puhelinneuvonnassa jäi vastaamatta noin 5.000 puheluun joka kuukausi vuonna 2021. Lähde: 

Tyks Akuutti 27.1.2022 

Neljäntenä osatavoitteena oli, että kotiin vietävien akuuttipalveluiden suunnitelma on tehty. 

Tavoite toteutui osittain. Kotiin vietävien akuuttipalveluiden tarpeen arvioinnin pohjaselvitys 

on tehty yhdessä kuntien kanssa. Todettiin, että hankkeesta tulee niin mittava, että se on 

pilkottava. Toteutettavaksi valittiin Akuuttigeriatrian pilotti, johon on saatu rahoitus ja hanke 

etenee vuoden 2023 loppuun asti. Kotiin vietävien palveluiden kokeilu alkoi Loimaan ja 

Uudenkaupungin alueella vuonna 2021 ja jatkuu vuonna 2022. 

Sitovien tavoitteiden toteutumisen selvityksen yhteydessä Tyks Akuutin toimitusjohtaja 

antoi 27.1.2022 tarkastuslautakunnalle selvityksen myös ensihoidon vasteajoista. 

Vasteajat ovat kasvaneet eivätkä vasteajat ole vuonna 2020 ja 2021 olleet valtuuston 

hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisia. Koronapandemia on tähän osasyynä. 

Koronapandemian aikana ensihoidon vasteaikoja on kasvattanut se, että työntekijät ovat 

suojautuneet koronavirustartunnalta ja pukeutuneet suojavaatetukseen. Toinen syy 

ambulanssien viivästymiseen on, että ambulanssit hoitavat tehtäviä, jotka eivät niille kuulu. 
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Tyks Akuutin toimitusjohtajan mukaan ambulansseja on riittävästi, mutta ne hoitavat tällä 

hetkellä sellaisia hälytystehtäviä, jotka olisi tarkoituksenmukaisempaa ja yhteiskunnalle 

edullisempaa korvata ilman ambulanssia tehtävillä lääkärin tai hoitajan akuuteilla 

kotisairaanhoidon käynneillä. Akuuttia kotisairaanhoitopalvelua ei kutenkaan Varsinais-

Suomessa ole palveluvalikoimassa. Kotisairaanhoidon käyntejä tehdään ainoastaan 

ennalta sovitusti potilaille, joille on jo tehty hoidon tarpeen kokonaisarviointi.  

AB 50 % (min) AB 90 % (min) 

Riskialueluokka Tavoite 2020 2021 Tavoite 2020 2021 

Ydintaajama 6 6:13 6:18 9 10:00 10:36 

Muu taajama 8 8:32 8:48 17 16:40 17:28 

Asuttu 

maaseutu 

15 16:33 17:40 26 27:52 31:02 

Muut alueet --- 21:26 25:01 --- 38:36 44:36 

Ensihoidon vasteajat vuonna 2020 ja tammi-syyskuussa 2021. Lähde: Tyks Akuutti 27.1.2022. 

Havainnot: Ensihoidon ja päivystyksen sitovia toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2021 ei 

saavutettu. Pääasiallisia syitä siihen, ettei tavoitteita saavutettu oli toisaalta 

koronapandemian aiheuttama kasvanut päivystyspalvelujen kysyntä ja toisaalta kuntien 

yhteisen tietojärjestelmän puute, minkä vuoksi tietojen saaminen kunnista analysointia 

varten vaatii niiden manuaalista keruuta. 

Ensihoidon vasteajat ovat kasvaneet eikä ensihoito ole vuosina 2020 tai 2021 saavuttanut 

asiakkaitaan valtuuston hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisessa ajassa. Osittain 

tämä johtuu ambulanssien epätarkoituksenmukaisesta käytöstä. 

Suositukset: Tarkastuslautakunta toteaa, että hyvinvointialueen potilashoidon 

hoitopolkujen järkevöittämisen edellytyksenä on, että koko hyvinvointialueella on käytössä 

yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen nopean keruun 

analysointia varten. Yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotto on kiireellinen tehtävä. 
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Tyks Akuutin johdon tarkastuslautakunnalle antaman arvion mukaan ambulanssien määrä 

olisi riittävä ja ensihoidon vasteajat olisivat palvelutasopäätöksen mukaiset, jos osa 

akuuteista hoidon tarpeen arviointikäynneistä jäisivät ambulansseilta pois. Tällä hetkellä 

potilaan akuutti hoidon tarpeen arviointi asiakkaan kotona tehdään kutsumalla paikalle 

ambulanssi, mikä on kallista. Yksi ambulanssi 24/7 maksaa 800.000 euroa vuodessa. 

Osan ambulanssien tekemistä akuuteista kotikäynneistä voisi korvata edullisemmalla, 

ilman ambulanssia tehtävillä kotiin annettavilla sairaanhoitopalveluilla. Tarkastuslautakunta 

pitää tärkeänä, että ilman ambulanssia tehtävät akuutit kotikäynnit asiakkaan hoidon 

tarpeen arvioimiseksi lisätään palveluvalikoimaan. 

4.3 Talouden vakauttaminen 

Hallitus päätti 15.6.2021 vuoden 2022 talousarvioraamista. Samassa yhteydessä päätettiin 

toimenpideohjelmasta sairaanhoitopiirin talouden vakauttamiseksi. 

Valtuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaan vuosittainen jäsenkuntien 

maksuosuuksien kasvu voi olla enintään +2,5 %. Talousarvioraami vuodelle laskettiin sen 

mukaan, että palkkakustannukset nousevat 2,0 %, palvelujen ostojen kustannukset 1,9 % 

ja vuokrat 1,0 %. Näiden lisäksi arvioitiin, että helmikuussa 2022 käyttöönotettava 

Majakkasairaala nostaa Tyksin tulosalueen kustannuksia 13,3 milj. euroa pääomavuokra- 

ja ylläpitokustannuksina ja investointiohjelman mukaiset rakennuksen laite- ja 

kalustohankinnat 2,3 milj. euroa Tyksin tulosalueen suunnitelman mukaisia poistoja.  

Hallituksessa todettiin 15.6.2021, että kustannuskehys johtaa kuntayhtymässä 13,7 milj. 

euroa alijäämäiseen tulokseen vuonna 2022 ja merkittävään kustannusten 

sopeuttamistarpeeseen. Myös tulevien vuosien kustannustasomuutosten ennakoitiin 

jatkuvan vuoden 2022 kaltaisina. Valmistelussa oli huomioitu talousarvioraamin 

valmistelun ajankohtana vielä lakikäsittelyssä oleva hyvinvointialueuudistus.  

Sairaanhoitopiirin alijäämien tulee olla katettuna vuoden 2022 lopussa sairaanhoitopiirin 

sulautuessa uuteen hyvinvointialueeseen. Tämä ei muodostune ongelmaksi. Vuoden 2020 

lopussa sairaanhoitopiirin taseessa oli edellisten tilikausien ylijäämää 7,8 milj. euroa. 

Vuoden 2021 tilinpäätös oli lisäksi 14,4 milj. euroa ylijäämäinen.   
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Kokouksessaan 15.6.2021 hallitus päätti 9,7 milj. euron tasapainotustoimien 

käynnistämisestä vuodelle 2022 ja vuoden 2022 talousarvioesitys päätettiin laatia 4,1 milj. 

euroa alijäämäiseksi. 

Kokouksessaan 21.9.2021 hallitus käsitteli talousarvion valmistelutilannetta. Samalla 

käsiteltiin talouden vakauttamisen toimenpideohjelman toimeenpanon suunnittelua. 

Toimenpideohjelma pitää sisällään seuraavat kokonaisuudet: 

1 Yhtenäistetään Tyksin terapiapalvelukäytäntöjä (-0,8 milj. euroa) 

Terapiapalveluissa päällekkäisiä toimintoja on pystytty merkittävästi vähentämään ja 

hoidon indikaatioita yhtenäistämään, mutta edelleen tuottamistavassa on runsaita 

kuntakohtaisia eroja. Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn hidasteena on monella 

erikoisalalla se, että resurssia joudutaan käyttämään perusterveydenhuollon tason 

palveluiden tuottamiseen. Erityisesti mielenterveyspalveluissa olisi saavutettavissa 

merkittävää säästöä siitä, että perusterveydenhuollon tason palvelut toteutettaisiin 

jatkossa perusterveydenhuollossa. 

2 Järjestellään uudelleen Tyksin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toimintaa ja 

erityisesti näytteenottoa (-1,5 milj. euroa) 

Tyksin kuvantamispalveluissa on vuosien ajan ollut henkilöstövajetta, joka on johtanut 

merkittäviin palvelunostoihin ja lisätöihin. Tilanteen korjaamiseksi on tehty monivuotinen 

suunnitelma, jonka ansiosta vuonna 2022 pystytään merkittävästi vähentämään 

palvelunostoja. 

Tyksin laboratoriotoimialue vastaa näytteentotosta laajalti maakunnallisesti. Näytteenotto 

nykyisellä järjestelyllä mahdollistaa tehostamista. Näytteenottoverkoston ylläpitäminen 

erikoissairaanhoidon resurssilla ei kaikissa toimipisteissä ole tehokasta.  

3 Järjestellään uudelleen Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa 

tasapainottamalla kapasiteettia (-3,0 milj. euroa) 

Majakkasairaalan valmistuminen mahdollistaa laajat erityisesti operatiivisen toiminnan 

uudelleen järjestelyt. U-sairaalan toimintojen siirtyminen uuteen Majakkasairaalaan 

mahdollistaa monien hajallaan olevien toimien yhdistämistä. Erityisesti tämä näkyy 

leikkaussalitoimintojen tiivistymisenä, joka tuottaa henkilöstösäästöä ja merkittävää 
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tukipalveluiden tiivistämistä. Majakkasairaalan avautuminen mahdollistaa myös laajemmin 

toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Leikkaustoiminta lopetetaan Turunmaan sairaalasta ja 

Salon tekonivelkirurgia siirretään keskitetysti kirurgiseen sairaalaan. Nämä muutokset 

mahdollistavat muutoksia myös polikliiniseen toimintaan. Mm. silmätautien avotoimintaa 

keskitetään Turunmaan sairaalaan. Leikkaussaliresurssin uudelleen allokointi mahdollistaa 

myös vuodeosastokapasiteetin uudelleen järjestelyjä T-sairaalassa ja Salon sairaalassa.  

4 Lisätään digitaalisesti tuotettavia palveluja ja vähennetään Tyksin kiinteitä 

toimipisteitä  (–0,3 milj. euroa) 

Koronapandemia on lisännyt digitaalisten palvelujen käyttöä merkittävästi. Tyksissä on 

suunniteltu toimintoja, joilla perinteisiä potilaskäyntejä on korvattu etäkäynneillä ja lisätty 

kotiin vietäviä palveluita. Digitalisaation avulla voidaan myös poistaa merkittävästi 

nykyisen toimintatavan edellyttämää käyntitarvetta.  

5 Haetaan säästöjä päivystyksen palveluista ja valmiudesta (–0,2 milj. euroa) 

Ensihoidon valmiutta eri vuorokauden aikoina arvioidaan. Kustannussäästöillä vaikutetaan 

mahdollisimman vähän palvelutasopäätöksen toteutumiseen. Päivystyspalveluiden 

resursointi arvioidaan. Kustannussäästöillä ei puututa nykyisiin aukioloaikoihin.  

6 Hallinnon tilaselvityksen tuloksia hyödyntäen karsitaan ulkoisia vuokratiloja (–0,4 

milj. euroa) 

Hallinnon toiminnoissa pyritään erityisesti kantasairaalan välittömässä läheisyydessä 

tiivistämään toimintoja sairaanhoitopiirin omiin tiloihin ja luopumaan vuokratilojen käytöstä. 

Järjestelyjen toteutus on valmistelussa. Tilajärjestelyjä on valmistelussa, jotka liittyvät U -

sairaalan tilojen käyttöön sekä Dentalian vuokratiloista luopumiseen. 

7 Järjestellään uudelleen hallinnon tulosalueiden toimintoja (–2,5 milj. euroa) 

Hyvinvointialueen valmistelun organisoituminen edellyttää hallinnon henkilöstöresurssien 

siirtoa valmisteluun niin kuntien kuin myös sairaanhoitopiirin puolelta. Hallitukselle 

21.9.2021 annetun selvityksen mukaan Hallinnon tulosalueille kohdentuva 

sopeutustarpeen suuruus on kuitenkin suhteessa kokonaisuuteen niin iso, ettei tavoitetta 

saavuteta kokonaan vaan toimien vaikutus on enintään 1,0–1,1 milj. euroa. Laajemmat 

vaikutukset edellyttäisivät mittavia henkilöstöresurssien vähentämistoimia. 
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8 Realisoidaan omaisuutta (+1,0 milj. euroa) 

Sairaanhoitopiiri pyrkii luopumaan sellaisista kiinteistöistä, joita se ei tarvitse 

ydintoimintaansa. Myytäviä kohteita on edelleen joitain jäljellä. Tulotavoite edellyttää 

kuitenkin myös uusien kohteiden kartoittamista ja myyntiin asettamista. Omaisuuden 

realisoinnilla pyritään kattamaan myös edellisen tavoitteen liian korkeaksi osoittautuvaa 

tavoitetasoa. 

Havainnot: Sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamiseksi hallitus hyväksyi 

toimenpideohjelman 15.6.2021. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkastuslautakunnalle 

14.10.2021 antaman selvityksen mukaan talouden tasapainottamista varten laaditun 

ohjelman toteuttamista seurataan sairaanhoitopirin johtoryhmässä normaalin talousarvion 

toteutumisseurannan yhteydessä. Lisäksi ohjelman toteutusta seurataan kerran 

kuukaudessa ryhmässä, jossa on mukana sairaanhoitopiirin johtaja, talousjohtaja, Tyks 

Akuutin johtaja ja Tyksin sairaalajohtaja. Hallitus saa toiminnan ja talouden 

tilannekatsauksen joka kokouksessaan, minkä lisäksi sille raportoidaan 

neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa.  

Sairaanhoitopiirin talouden tasapainotustarpeen syynä on tulojen ja menojen 

rakenteellinen epätasapaino, mitä runsas uudisrakentaminen on pahentanut. 

Koronapandemia ei ole tasapainotustarpeen syynä, sillä valtio on korvannut 

koronapandemian aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti. Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirille on vuosina 2020 ja 2021 myönnetty kaikkiaan 33,8 milj. euroa valtion 

tukea koronapandemiasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi, joista 20,1 milj. euroa vuonna 

2021. Myös vuoden 2022 talousarvioraamin lähtökohtana on, että koronapandemian 

vaikutukset sairaanhoitopiirin talouden kehitykseen tulisivat tasapainotetuksi valtion 

suorilla koronatuilla.  

Suositus: Sairaanhoitopiirin talouden rakenteelliset haasteet muodostavat ongelmallisen 

lähtökohdan vuoden 2023 alusta aloittavalle hyvinvointialueelle, johon sairaanhoitopiiri 

sulautuu. Laadittua toimenpideohjelmaa talouden rakenteellisten haasteiden korjaamiseksi 

on syytä toteuttaa, jotta potilaiden hoidosta ja palvelutasosta ei jouduttaisi Varsinais-

Suomessa tinkimään hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.  
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Hyvinvointialueelle siirryttäessä on erityisen tärkeätä, että perusterveydenhuoltotason 

palvelut tuotetaan perustasolla, eikä erikoissairaanhoidossa, kuten nyt on eräiltä osin 

tapahtunut. 

4.4 Tuottavuuden parantaminen 

Valtakunnallista vertailutietoa sairaaloiden tuottavuudesta oli huhtikuussa 2022 saatavilla 

vasta vuodelta 2020. THL julkaisi 4.3.2022 tilastoraportin Sairaaloiden tuottavuus 2020. 

Tuottavuuden kehitykseen vaikuttavat sekä kustannukset että palvelutuotanto. Jos 

esimerkiksi kustannukset ja palvelutuotanto kehittyvät samassa suhteessa, säilyy 

tuottavuus entisellään. Jos taas kustannukset nousevat, mutta palvelutuotanto pysyy 

entisellään, tuottavuus laskee. THL mittaa palvelutuotantoa episodeilla, joilla kuvataan 

yhden potilaan kalenterivuoden aikana saamaa hoitoa. Episodit painotetaan hoidon 

vaativuuden mukaan. 

THL:n raportin mukaan kaikkien yliopistosairaaloiden tuottavuus laski vuonna 2020 

verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2020 aikana koronavirusepidemian takia 

sairaanhoitopiirit joutuivat siirtämään kiireettömiä hoitoja ja myös potilaat peruivat jo 

sovittuja hoitoaikoja. Potilaita lähetettiin erikoissairaanhoitoon vuotta 2019 vähemmän ja 

myös kiireellinen hoito väheni vuodesta 2019. Epidemian takia sairaanhoitopiirit joutuivat 

varaamaan resursseja epidemiapotilaiden hoitoon pois muusta palvelutuotannosta. 

Palvelutuotanto laski samalla kun kustannukset nousivat, mikä laski sairaaloiden 

tuottavuutta.  

THL:n tilastovertailun mukaan vuonna 2020 yliopistosairaaloiden kustannukset nousivat 

vuoteen 2019 verrattuna keskimäärin 2 %-yksikköä samalla kun palvelutuotanto laski –6 

%-yksikköä. Vuoden 2020 aikana palvelutuotanto laski kaikissa yliopistosairaaloissa 

vuoteen 2019 verrattuna. Tänä aikana tuottavuus laski eniten HYKS:issä (–10 %-

yksikköä). Vuonna 2020 yliopistosairaaloissa päivystyskäyntien lukumäärä laski kaikkiaan 

–7 %, eniten laskua oli TYKS:issä (–17 %). Myös vuodeosastohoitojaksojen määrä laski

(–6 %) kaikissa yliopistosairaaloissa vuonna 2020 edellisestä vuodesta. 
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Yliopistosairaaloiden tuottavuus vuosina 2016–2020, indeksi 2016=100. Lähde: Sairaaloiden tuottavuus 

2020, THL 4.3.2022 

Vuosien 2016–2020 välillä yliopistosairaaloiden tuottavuus laski –9 % ja 

keskussairaaloiden –5 %. Tuottavin yliopistosairaala vuonna 2020 oli Oulun yliopistollinen 

sairaala ja tuottavin keskussairaala oli Satakunnan keskussairaala. 

Palvelutuotannon määrä painotetuilla episodeilla mitattuna on vuosina 2016–2020 noussut 

eniten (13 %) Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) ja laskenut eniten (–5 %) 

Turun yliopistollisessa sairaalassa (TYKS). Yliopistosairaaloissa palvelutuotanto nousi 

vuosina 2016–2020 yhteensä 5 %, kun edeltävänä ajanjaksona 2015–2019 se nousi 16 %. 
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Painotettujen episodien määrän kehitys yliopistosairaaloissa vuosina 2016–2020; indeksi 2016=100. Lähde: 

Sairaaloiden tuottavuus 2020, THL 4.3.2022 

Vuosina 2016–2020 hoitotoiminnasta aiheutuneet kustannukset nousivat reaalisesti 

kaikissa yliopistosairaaloissa. Kustannuskehitys on ollut maltillisinta Turun yliopistollisessa 

sairaalassa, jossa reaalikustannukset (deflatoidut kustannukset) nousivat 4 % vuosina 

2016–2020. Vastaavana ajanjaksona kustannukset nousivat eniten HYKSissä (22 %) ja 

TAYSissä (18 %). Vuonna 2020 reaalikustannukset nousivat yliopistosairaaloissa 2 %-

yksikköä verrattuna vuoteen 2019 kun kahtena edellisvuotena nousu oli 5 %-yksikköä. 
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Kustannusten kehitys kiintein hinnoin yliopistosairaaloissa vuosina 2016–2020; indeksi 2016=100. Lähde: 

Sairaaloiden tuottavuus 2020, THL 4.3.2022 

Tuottavuus laski kaikissa yliopistosairaaloissa vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2016. 

Lasku oli keskimäärin –9 %. Vähiten laskua tänä aikana oli OYS:issa (–2 %) ja eniten 

HYKS:issä (–14 %).  

Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa vuosina 2016–2020; indeksi 2016=100. Lähde: 

Sairaaloiden tuottavuus 2020, THL 4.3.2022 
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Tuottavuutta tarkastellaan seuraavassa kaaviossa kahdella eri mittausmenetelmällä. 

Toisessa tuotoksena on käytetty painotettuja avo- ja laitoshoitojaksoja (=NordDRG Full –

hoitojaksot eli DRG-pisteet) ja toisessa painotettuja episodeja. 

Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus vuonna 2020; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku = 100. 

Lähde: Sairaaloiden tuottavuus 2020, THL 4.3.2022 

THL:n vertailun mukaan yliopistollisten sairaaloiden tuottavuuserot ovat kasvaneet hieman 

vuodesta 2016 lähtien. Tuottavimman ja tuottamattomimman yliopistollisen sairaalan 

välinen ero vuonna 2020 oli 13 %. Yliopistollisista sairaaloista paras episodituottavuus 

(kunkin henkilön koko kalenterivuoden hoitojaksot) vuonna 2020 oli OYS:issä. 

Käytettäessä mittarina DRG-tuottavuutta (avo- ja laitoshuoltojaksot), paras tuottavuus oli 

TAYS:illa. TYKS sijoittui vuoden 2020 vertailussa kolmanneksi viiden yliopistosairaalan 

joukossa. Vuonna 2019 sijoitus oli sama DRG-tuottavuudessa, mutta TYKS:in sijoitus oli 

tuolloin neljäs episodituottavuudessa.  

THL:n laskelmien mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut laskennalliset 

kustannukset/ asukas olivat Varsinais-Suomessa vuonna 2020 –1 %-yksikön alhaisemmat 

kuin koko maassa keskimäärin, kun vuonna 2019 ne ylittivät maan keskiarvon 4 %-
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yksikköä.  Laskennallinen kustannussäästö (–11 euroa/asukas) johtui hoitotarpeeseen 

nähden keskimääräistä vähäisemmästä erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä. 

Laskelmien mukaan tarvevakioitu somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö alitti Varsinais-

Suomessa maan keskiarvon –3 %-yksikköä vuonna 2020.  

Keskimääräistä heikommasta tuottavuudesta aiheutui Varsinais-Suomessa 22 

euroa/asukas korkeammat laskennalliset kustannukset kuin maassa keskimäärin, mutta 

samaan aikaan keskimääräistä vähäisempi palvelujen käyttö aiheutti –33 euron 

laskennallisen säästön per asukas. Yhteenlaskettu laskennallinen kustannuspoikkeama 

kehittyi Varsinais-Suomessa myönteiseen suuntaan, kun se oli vuonna 2020 – 11 

euroa/asukas, vuonna 2019 + 56 euroa/asukas ja vuonna 2018 + 51 euroa/asukas.  

Havainnot: Varsinais-Suomessa somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö väheni selvästi 

vuonna 2020. Selittävänä tekijänä oli koronapandemia, joka Varsinais-Suomessa vähensi 

hoitoon hakeutumista keskimääräistä enemmän kuin muualla Suomessa.  

Sitovana talousarviotavoitteena oli, että ”Erikoissairaanhoidon tuottavuus Varsinais-

Suomessa on paremmalla tasolla kuin yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin.” 

Mittarina oli kansalliset vertailurekisterit ja tavoitetasona, että vähintään kahdessa 

vertaillussa saavutetaan sijaluku 1–2.  

Vuonna 2020 Tyksin sijoitus parani yliopistosairaaloiden episodituottavuuden vertailussa, 

mutta sitovaa tavoitetta ei saavutettu. TYKS sijoittui vuoden 2020 vertailussa kolmanneksi 

viiden yliopistosairaalan joukossa. Vuoden 2019 sijoitus oli neljäs episodituottavuudessa. 

DRG-tuottavuuden vertailussa sijoitumme kolmanneksi sekä vuonna 2020 että vuotta 

aikaisemmin.  

Suositus: Pandemian aiheuttama somaattisen erikoissairaanhoidon palvelujen 

keskimääräistä vähäisempi käyttö suhteessa alueen palvelutarpeeseen jäänee Varsinais-

Suomessa väliaikaiseksi. Pandemian aikana syntynyttä hoitovelkaa on vaikea arvioida, 

kuten myös miten paljon se tulee lisäämään hakeutumista erikoissairaanhoitoon tulevina 

vuosina. Syntynyt hoitovelka tulee aiheuttamaan kustannuspaineita tulevalle 

hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen talouden suunnittelussa tämä on otettava huomioon. 
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5 Rakentamiseen liittyviä havaintoja 

5.1 Majakkasairaalan käyttöönoton vaikutus 

Majakkasairaalassa jokaisessa kerroksessa on omat tunnuseläimet. Kuva Korva- ja foniatriavastaanottojen 

odotustilasta seitsemännessä kerroksessa. Lähde: VSSHP:n nettisivut, tiedote 14.1.2022 

Vaikutus toimintaan 

Majakkasairaala valmistui lokakuussa 2021 ja avautui varustuksen ja kalustamisen jälkeen 

asiakkaille helmikuussa 2022. Majakkasairaala on rakennettu korvaamaan nykyinen U-

sairaala, joka on tarkoitus purkaa tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa U-sairaala ei vielä 

tyhjene kokonaan, vaan toimintaa jää vielä viiteen kerrokseen.  

Majakkasairaalaan siirtyy lasten ja nuorten sairauksien, naistentautien ja synnytysten, 

korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito. Lisäksi 

rakennuksessa on sairaanhoidollisten tukipalvelujen yksiköitä, kuten kliininen 

neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto. 

Sairaalassa työskentelee noin 1.200 henkilöä. Sairaalassa on 180 sairaansijaa. 

Sairaalassa tulee olemaan vuosittain noin 42.000 yöpymistä osastoilla, 3.800 synnytystä ja 

100.000 avohoitokäyntiä. Vuosittain tehdään noin 10.000 leikkausta. 
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Majakkasairaala sisältää erikoissairaanhoidon vaativimpia tiloja: 16 leikkaus- ja sektiosalia, 

heräämön, teho-osaston, keskolan, kuvantamisen, synnytyssalit, vuodeosastoja ja 

avohoidon tiloja. Rakennuksessa on kahdeksan kerrosta ja sen bruttopinta-ala on noin 

55.000 m². Rakennus on pystytetty betonikannelle, jonka alta kulkee moottoritie ja 

junarata. 

Sairaalan rakentamisen hankejohtajan selvityksen mukaan aiemmista rakennushankkeista 

saatujen kokemusten perusteella rakentamisen laadunvalvontaa on kehitetty aiempaa 

tehokkaammaksi. Laadunvalvonnassa on hyödynnetty sähköistä valvontajärjestelmää. 

Lukuisten eri osapuolten piirustusten mahdolliset ristiriidat on pystytty sen avulla 

havaitsemaan ja yhteensopivuus varmistamaan etukäteen aiempaa paremmin. Se on 

näkynyt rakentamisessa mm. siten, että muutostöiden määrä on vähentynyt selvästi. 

Järjestelmään tehtiin rakennustyön aikana kirjaukset 40.000 eri havainnosta. Kirjausten 

avulla voidaan jälkeenpäin tarkastaa, kuka on saanut viestin, kuka on tehnyt korjaukset 

sekä kuka on valvonut ja kirjannut korjauksen hyväksytyksi. 

Hankejohtajan mukaan koronapandemiasta huolimatta rakentaminen pysyi aikataulussa ja 

ennalta sovitussa hinnassa. Koronaviruspandemian vuoksi osa tavaratoimituksista 

myöhästyi, minkä vuoksi jouduttiin muun muassa muuttamaan työjärjestystä. Vahva 

projektiosaaminen varmisti aikataulussa pysymisen. Muutama työntekijä sairastui 

koronaan, mutta altistuneet saatiin hyvin selville ja heidät asetettiin karanteeniin, ja siten 

onnistuttiin välttämään taudin leviäminen työmaalla. 

Majakkasairaalan valmistuminen aiheuttaa muutoksia Tyks Salon ja Tyks Turunmaan 

sairaaloiden leikkaustoimintaan. Hankkeesta 21.5.2021 julkaistun tiedotteen mukaan 

toukokuussa 2021 aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa johtuen 

suunnitelmista, joiden mukaan Salon sairaalan tekonivelkirurgian toimintaa siirtyy Salosta 

Turkuun kirurgiseen sairaalaan vuoden 2022 alkupuolella sekä sitä, että Turunmaan 

sairaalan leikkaustoiminta siirtyy Saloon ja kantasairaalaan. Muutokset koskivat noin 80 

henkilöä. 



42 

Majakkasairaalan kahvio. Lähde: VSSHP:n nettisivut, tiedote 14.1.2022 

Valtuusto hyväksyi Majakkasairaalan hankesuunnitelman 25.11.2014. Hankesuunnitelman 

mukaan rakennushankkeen toiminnallisen suunnittelun keskeisiä tavoitteita on nykyisten 

hajautettuna toimivien operatiivisten toimintojen keskittäminen yhdelle yhtenäiselle 

leikkausosastolle ja päiväkirurgisen ja leikkaukseen suoraan kotoa -toiminnan 

tehostaminen, mikä mahdollistaa vuodeosastohoitotarpeen vähentämisen. Toiminnallisena 

tavoitteena on myös yhtenäisillä avohoidon ja vuodeosastohoidon kokonaisuuksilla 

sujuvoittaa toimintoja ja tehostaa henkilöstön käyttöä.  

Hankesuunnitelman mukaan potilas ja hoitoprosessit huomioidaan tukipalvelujen 

sijoittamisessa samoin kuin hukkatoimintojen vähentäminen logistiikka- ja 

automatisointiratkaisuilla. Sairaalarakennuksen käyttöikä on pitkä, joten tavoitteena on, 

että suunniteltavat tilat ovat monikäyttöisiä ja tarpeen mukaan muunneltavia. Monet 

osastojen väliset ja sisäiset potilassiirrot sekä osastojen sijainti kaukana toisistaan 

aiheuttavat hukkaa toiminnassa. Suuri osa potilassiirroista voidaan karsia toiminnan ja 

tilojen uudenlaisella suunnittelulla. Potilasturvallisuutta ajatellen uudisrakennukseen 

sijoittuvat toiminnat pyritään sijoittamaan siten, että potilassiirtoja pystytään vähentämään. 

Samalla vähenee siirtoihin kuluva työaika, raportointi ja päällekkäinen kirjaaminen.  
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Vaikutus talouteen 

Hankesuunnitelmassa arvioitiin, että uusien tilojen käyttöönoton myötä toiminta tehostuu 

siten, että sairaalaan siirtyvän toiminnan toimintakuluissa saavutetaan 3 % eli noin 2,8 milj. 

euron säästö (alv 0 %) vuodessa. 

Rakennushankkeen hankejohtajan tarkastuslautakunnalle antaman selvityksen mukaan 

rakentamiskustannukset olivat yhteensä noin 185 milj. euroa, mikä sisältää betonikannen 

rakentamisvaiheen betonilujuusongelman aiheuttamat lisäkustannukset.  Lisäksi laitteiden 

ja irtaimiston kustannukset olivat noin 14 milj. euroa. Kannen osuus kustannuksista oli n. 

30 milj. euroa ja rakennuksen osuus 155 milj. euroa. 

Betonikannen rakentamisessa ilmeni puutteita betonin lujuudessa, minkä vuoksi 

betonikannen rakenteita jouduttiin purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Kansirakenteen 

betonin lujuusongelma aiheutti 12 kuukauden viiveen hankkeelle. Helmikuussa 2022 

saavutettiin sovitteluneuvotteluissa sovintoratkaisu viiveen aiheuttamasta taloudellisesta 

korvauksesta VSSHP:lle. Sopimus maksettavasta korvauksesta hyväksyttiin hallituksen 

kokouksessa 8.3.2022.  

Alun perin Majakkasairaala rahoitettiin leasingrahoituksella. Sairaanhoitopiirin hallitus 

päätti kokouksessaan 12.10.2021, että talousarvio vuodelle 2022 valmistellaan siten, että 

Majakkasairaalan rahoitusjärjestelyä muutetaan. Päätöksen esittelytekstin mukaan 

uudelleentarkastelun tarpeen muodosti erityisesti kesällä hyväksytty sote-uudistuksen 

lainsäädäntö. Sairaanhoitopiiri halusi järjestelyllä varmistaa, että tulevalla 

hyvinvointialueella on mahdollisimman monipuolinen harkinta- ja päätäntämahdollisuus 

sekä tulevien investointien priorisointiin että vastuusitoumustensa ehtoihin. 

Hyvinvointialueen lainanottovaltuudet tulevat olemaan tarkoin säädellyt, mikä rajoittaa 

suurempien kohteiden rahoitusjärjestelyjen muuttamista ja ylipäätään investointien 

tekemistä. 

Järjestelyn tarkoituksena oli purkaa leasingrahoitussopimus, hankkia kiinteistö 

sairaanhoitopiirin omistukseen ja rahoittaa kauppa talousarviolainalla. Rahoitusjärjestelyllä 

ei muutettaisi sairaanhoitopiirin vastuiden ja velvoitteiden määrää tai laajuutta. Myöskään 

kiinteistön ylläpitokustannuksiin tai -vastuisiin ei tulisi muutoksia, sillä sairaanhoitopiiri 

vastaa niistä myös leasingrahoitussopimuksessa. Rahoitusjärjestelyn muutos valmisteltiin 
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talousarvioon 2022, jonka valtuusto hyväksyi 30.11.2021. Hallitus teki 14.12.2021 

päätöksen rahoitusjärjestelyn muutoksesta. 

Päätöksen esittelytekstissä todettiin, että sopimuksen purkamisesta aiheutuu 

kertaluonteinen 175.000 euron purkukustannus. Kauppahinnan ennakoitiin olevan 

arvonlisäverottomana noin 159,5 milj. euroa. Kauppa oli tarkoitus rahoittaa 

talousarviolainalla, jonka arvioitiin viimeaikaisesta nousevasta korkokehityksestä 

huolimatta edelleen olevan leasingrahoitussopimusta edullisemmalla tasolla.  

Arkkitehti Mikko Sinervo on suunnitellut Majakkasairaalan taideteokset. Kuva VSSHP:n nettisivuilta. 

Esittelytekstin mukaan taloudellisessa mielessä uudelleenjärjestely ei aiheuta 

lisäkustannuksia sairaanhoitopiirille ja sopimuksen purkamisesta johtuvat muutokset on 

huomioitu talousarviossa 2022. Sopimuksen purkaminen arvioitiin olevan 

hyvinvointialueen edun mukainen.  

Leasingrahoitussopimuksen purkamisen myötä sairaanhoitopiirin lainakanta kasvaa 

vuonna 2022 merkittävästi. Hallitus päätti 14.12.2021 valtuuttaa talousjohtajan 
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kilpailuttamaan ja nostamaan talousarvioon sisältyviä lainoja vuonna 2022 yhteensä 198,1 

milj. euroa, mikä on vuoden 2022 talousarvion mukainen lainatarve. Tällä lainoituksella 

voidaan rahoittaa vuoden 2022 investoinnit, uudelleen rahoittaa Majakkasairaala sekä 

lyhentää vuonna 2022 erääntyviä lainoja yhteensä 31,3 milj. euroa. Lainakannan muutos 

vuonna 2022 on 166,8 milj. euroa ja vuoden 2022 lopussa sairaanhoitopiirin lainakannan 

ennakoidaan olevan 292 milj. euroa.  

Tilojen rakentaminen kasvattaa sairaanhoitopiirin investointimenojen lisäksi käyttömenoja 

poistojen ja ylläpitokustannusten muodossa. Poistoaika rakennuksissa on 30 vuotta. 

Suunnitelmapoistojen määräraha oli vuonna 2021 38,0 milj. euroa, mikä oli 1,1 milj. euroa 

vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Vuonna 2022 on talousarviossa varattu 

poistoihin ja arvonalentumisiin 46,2 milj. euroa, eli 8,2 milj. euroa (21,7 %) enemmän kuin 

vuonna 2021. Talousarviosta vuodelle 2022 ilmenee, että uusi Majakkasairaala nostaa 

sairaanhoitopiirin vuosittaisia kustannuksia 13,3 milj. euroa pääoma- ja 

ylläpitokustannuksina ja investointiohjelman mukaiset Majakkasairaalan laite-ja 

kalustohankinnat 2,3 milj. euroa Tyksin tulosalueen suunnitelman mukaisia poistoja. U-

sairaalan ylläpidosta arvioidaan sen sijaan säästyvän 1,0 milj. euroa keskittämällä 

käyttöön jääviä tiloja. 

Suositukset: Talousarviossa vuodelle 2022 todetaan, että uusi Majakkasairaala nostaa 

sairaanhoitopiirin vuosittaisia kustannuksia 13,3 milj. euroa pääoma- ja 

ylläpitokustannuksina.  Majakkasairaalan hankesuunnitelmassa, jonka valtuusto hyväksyi 

vuonna 2014, arvioitiin, että uusien tilojen käyttöönoton myötä toiminta tehostuu siten, että 

sairaalaan siirtyvän toiminnan toimintakuluissa saavutetaan 3 %:n säästö vuodessa. 

Majakkasairaalan rakennushankkeen hankejohtajan mukaan jälkiarviointi hyödyistä ja 

toiminnan tehostumisesta voidaan tehdä vasta toisen toimintavuoden jälkeen, eli 

aikaisintaan vuonna 2024. Tarkempaa suunnitelmaa jälkiarvioinnista ei ollut vielä 

rakennuksen käyttöönottovaiheessa tehty. 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että jatkossa seurataan rakennushankkeiden 

vaikutusta toiminnan tehokkuuteen ja talouteen. Arvioinnissa käytettävistä mittareista tulee 

sopia ja niitä tulee seurata, jotta systemaattinen arviointi olisi mahdollista.  
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5.2 Organisaatiomuutos kiinteistöjen hallinnassa 

Valtuusto päätti 24.11.2020 hallintosäännön muutoksista, joiden mukaan mm. luovuttiin 

hallituksen hallintojaostosta ja kiinteistöjaostosta ja niiden tilalle perustettiin konsernijaosto. 

Hallintosäännön kyseinen muutos astui voimaan 30.11.2021 alkaen, jolloin kuntavaalien 

jälkeinen sairaanhoitopiirin valtuusto piti ensimmäisen kokouksensa.  

Samassa yhteydessä 24.11.2020 hallintosääntöä muutettiin siten, että kolmen 

tulosalueen; Tekniset ja huoltopalvelut, Hallintokeskus ja Lääkehuolto, tehtävien 

hoitamiseksi sairaanhoitopiirissä voi olla yksi tai useampia tulosalueita, ja että hallitus 

valtuutettaisiin päättämään niiden lukumäärästä ja keskinäisestä tehtävienjaosta. Muutos 

mahdollistasi jatkossa sujuvamman päätöksenteon.  

Hallitus päätti 21.9.2021 sairaanhoitopiirin rakentamisen, kiinteistöjen kunnossapidon ja 

toimitilahallinnoinnin uudelleenorganisoinnista. Samassa kokouksessa tehtiin tähän liittyen 

toimintasääntömuutokset.  

Aikaisemmassa organisaatiorakenteessa ongelmaksi koettiin se, että sairaanhoitopiirin 

uudis- ja korjausrakentaminen tapahtuivat kahdessa kokonaan erillisessä organisaatiossa. 

Sen katsottiin toisaalta aiheuttavan tarpeettomia rajapintoja ja estävän mahdollisia 

synergioita. Lisäksi näkemys oli, että nykyisen määräaikaisen hankeorganisaation 

osaaminen tulisi säilyttää, koska sairaanhoitopiirissä on todennäköisesti käynnistymässä 

lähitulevaisuudessa useita uusia rakennushankkeita. Usean rakennushankkeen osin 

samanaikainen läpivienti edellytti käytännössä muutoksia myös T3-hankeorganisaation 

seuraajaorganisaatioon.  

Lisäksi koettiin ongelmalliseksi, että sairaanhoitopiirin kiinteistöjen rakentaminen ja 

käytönaikainen kunnossapito olivat erillisissä organisaatioissa. Sen sijaan haluttiin, että 

sairaanhoitopiirissä olisi yksi taho, joka huolehtisi kiinteistön sen koko elinkaaren ajan 

suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä korjauksiin.  

Edelleen nähtiin, että tilahallintaa tulisi johtaa kokonaisuutena, jossa kytketään toiminnan 

ja toimitilojen suunnittelu yhdessä aiempaa kiinteämmin toisiinsa eikä esimerkiksi vain 

yksittäinen rakennushanke tai tilavuokraus kerrallaan.  
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Hallitus päätti 21.9.2021, että tekniikan tulosalue yhdistetään 1.12.2021 hallintokeskuksen 

tulosalueeseen sekä perustetaan T3-sairaalan rakennushankkeen ja hankintapalveluiden 

määräaikaisia vakansseja vastaavat vakanssit. Muutokset olivat kokonaisuutena 

kustannusneutraaleja. T3-sairaalan rakennushankkeessa määräaikaisesti hoidettujen 

tehtävien vuosikustannus oli 658.200 euroa. Vakinaistettavien vakanssien vuosikustannus 

on 361.000 euroa. Kaikkia T3- hankkeessa olleita määräaikaisia tehtäviä ei ole tarpeen 

vakinaistaa, jolloin kokonaiskustannukset pienenevät 297.200 euroa Majakkasairaalan 

valmistumisen ja käyttöönoton myötä 30.6.2022 jälkeen. Täysin uusien tehtävien 

kustannusvaikutus on 198.000 euroa. Samalla kuitenkin luovutaan vastaavien tehtävien 

ostopalveluista, joiden kustannus on noin 460.000 euroa vuodessa. Näin ollen uusienkin 

vakanssien osalta esitys oli säästöjä aikaansaava. 

T3-sairaalaan rakennushankkeeseen ja Medisiina D-hankkeeseen palkatut kolme 

hankinta-asiantuntijaa sijoittuivat hankintapalveluihin ja tulevat toimimaan tulevien 

rakennusprojektien kiinteiden sairaalalaitteiden, lääkintälaitteiden, sairaalalaitteiden ja 

kalusteiden hankinnassa sekä toteuttamaan tarvittaessa myös muita organisaation 

hankintoja.  

Hallintokeskukseen perustettiin kaksi uutta yksikköä, Rakennuttaminen ja kunnossapito 

sekä Tilahallinta ja lääkintätekniikka. Jatkovalmistelussa määritellään 

yksityiskohtaisemmin myös näiden yksiköiden keskinäinen tehtäväjako sekä jakautuminen 

toiminnallisiin alayksiköihin, jotka tulevat monilta osin pitkälti vastaamaan esimerkiksi 

tekniikan tulosalueen nykyistä palveluyksikkörakennetta.   

Suositukset: Tarkastuslautakunta pitää toteutettua kiinteistöhallinnon organisaatiomuu-

tosta hyvin perusteltuna. Sen avulla valmisteluvastuu uudisrakentamisesta ja 

peruskorjauksista keskittyy yhdelle viranhaltijalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, joka toimii 

esittelijänä konsernijaostossa ja hallituksessa. Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa myös 

strategian valmistelusta, minkä tulee ohjata pitkän aikavälin tilasuunnittelua. Muutos tuo 

tilahallinnon päätöksenteon valmisteluun aiempaa enemmän strategista näkemystä ja sitä 

kautta selkeyttää ja parantaa tilahallinnon päätöksentekoprosessia. 

Samalla tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että luottamuselinten määrän 

vähentäminen ja päätöksenteon keskittäminen pitää sisällään riskin, että virkamiesten 

valta kasvaa ja luottamushenkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa vähenevät.  
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5.3 Kiinteistöstrategiaan sisältyvät rakennushankkeet 

Tyksin kantasairaalan rakennukset vuonna 2021, niiden rakennusvuosi ja pinta-ala. Lähde: 

Kiinteistöstrategia, Hallitus 30.3.2021 § 32  

Masterplan-suunnitelman ja kiinteistöstrategian toteutuminen 

Sairaanhoitopiirin valtuusto oli asettanut talousarviotavoitteeksi vuodelle 2020, että vuonna 

2020 vahvistetaan suunnitelma suurista rakennushankkeista, uusinvestoinneista ja 

peruskorjauksista. Uudistettu kiinteistöstrategia valmistui keväällä 2021 ja hyväksyttiin 

sairaanhoitopiirin hallituksessa 30.3.2021. Samassa kokouksessa päätettiin, että 

sairaanhoitopiirin kiinteistöjä koskeva pitkän aikavälin tilasuunnitelman (Masterplan) 

suunnittelua jatketaan ns. uudisrakennusskenaarion mukaisesti.   

Uudisrakennusskenaario perustuu siihen, että nykyinen U-sairaala puretaan 

mahdollisimman pian Majakkasairaalan käyttöönoton jälkeen ja tilalle rakennetaan 

tarvittavan kokoinen uudisrakennus, jonka alustavasti arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 

lopussa. Ennen U-sairaalan purkua on rakennettava T-sairaalaan laajennusosa, johon 

sijoitetaan Majakkasairaalan käyttöönoton jälkeen U-sairaalaan jäävä toiminta ja tehdään 
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muut tarvittavat toimintojen järjestelyt. Uudisrakentamisen jälkeen voidaan luopua mm. A-

sairaalan ja kirurgisen sairaalan tiloista. 

Kiinteistöstrategian hyväksymisen yhteydessä hallitus päätti, että jatkossa 

kiinteistöstrategian toteutumisesta ja toimeenpanosta raportoidaan hallituksen jaostolle 

puolivuosittain ja hallitukselle vuosittain. Masterplan-suunnitelmaan vuosittain tehtävä 

tarkennukset tuodaan kunkin vuoden huhtikuussa toimielinkäsittelyyn.  

Masterplan -suunnitelman ja kiinteistöstrategian toteutumisesta ja toimeenpanosta on 

raportoitu kiinteistöjaostolle 26.11.2021. 

Vuonna 2021 hyväksytyn kiinteistöstrategian tavoitteita on toteutettu seuraavasti: 

1. Isojen investointihankkeiden eteneminen aikataulussa:

- T3-sairaalan/Majakkasairaalan valmistuminen 10/2021 ja käyttöönotto 2/2022.

• Tavoite on toteutunut. Majakkasairaala valmistui aikataulussa 11.10.2021 ja otettiin

käyttöön helmikuussa 2022.

- Psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelun eteneminen, maanrakennusurakka

12/2021, rakentaminen käyntiin 5/2022.

• Tavoiteaikataulu lähes toteutuu Psykiatrian 1. vaiheen rakennuksen osalta.

Perustusurakka on aloitettu tammikuussa 2022. Rakentaminen alkaa kesäkuussa

2022.

- Salon uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma 6/2021, suunnittelijavalinnat 9/2021,

rakentaminen 8/2022

• Hankkeen käynnistyminen siirtyy, koska aikatauluun vaikuttaa sairaanhoitopiirin

toiminnan siirtyminen hyvinvointialueelle. Hankesuunnitelma on hyväksytty

kesäkuussa 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti 19.11.2021, ettei myönnä

poikkeamislupaa uudisrakentamiselle. Hyvinvointialueen päätöksentekoelimet

tekevät päätöksen hankkeen aloittamisesta.

- T-sairaala laajennusosa tarveselvitys 10/2021, hankesuunnitelma 3/2022
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• Alustava linjaus T-sairaalan lisäosaan sijoittuvasta toiminnasta on tehty kesäkuussa

2021.

2. Masterplan suunnitelman eteneminen valitun skenaariovaihtoehdon mukaan

- Toimintojen massoittelu kantasairaalan alueella vuonna 2030 5/2021, T-laajennusosan

sisältö 5/2021, Kiinteistöjen kuntoarviot valmiit 10/2021, Masterplan-suunnitelman

päivitys 2/2022, PTS-suunnitelmat 3/2022 (ylläpitokorjaukset)

• Toukokuussa 2021 on laadittu alustava suunnitelma kantasairaalan

toimintayksiköiden sijainnista vuonna 2025/2030, joka on käsitelty toimialuejohdon

ja hoitotyön johdon kokouksissa. Alustavat toiminnalliset suunnitelmat ja

tilatarvearviot on tehty elo-lokakuussa 2021 ja valittu toteutettava versio.

Marraskuussa 2021 työn alla oli lopullinen suunnitelma yksiköiden sijoituksista

vuonna 2025.

• Alustava linjaus T-sairaalan lisäosaan sijoittuvasta toiminnasta valmistui

kesäkuussa 2021

• Pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) laatiminen ylläpitokorjauksista on myöhässä

• Masterplan-suunnitelmaa päivitetään alkuvuonna 2022.

3. Kiinteistöjohtamisen kehittäminen

- Organisaation tarkennukset/tehtäväkuvat 4/2021, kehitystavoitteet organisaatiolle

6/2021, tarkennetut toimintatavat ja ohjeistukset 12/2021, Kiinteistöjen ylläpidon

tavoitteet 12/2021, toimintasuunnitelma tyhjistä kiinteistöistä eroon pääsemiseksi

10/2021

• Organisaatiomuutos ja siihen liittyvä toimintasääntömuutos hyväksyttiin

hallituksessa 21.9.2021. Sairaanhoitopiirin johtajan päätös asiasta on tehty

27.10.2021.
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• Hallintokeskukseen on perustettu 1.12.2021 alkaen kaksi uutta palveluyksikköä,

Rakennuttaminen ja kunnossapito sekä Toimitilat ja lääkintätekniikka

• Kiinteistöjaostolle marraskuussa 2021 annetun raportin mukaan asetettua

tavoiteaikataulua myöhemmin tehdään organisaaton kehitystavoitteet (4/2022),

tarkennetut toimintatavat ja ohjeistukset (10/2022), Kiinteistöjen ylläpidon tavoitteet

(10/2022). Toimintasuunnitelmasta tyhjistä kiinteistöistä eroon pääsemiseksi ei

raportoitu.

Havainnot: Tarkastuslautakunta toteaa, että kiinteistöstrategian tavoitteet ovat vuonna 

2021 edenneet varsin hyvin ja suurelta osin tavoiteaikataulun mukaisesti. Tilat siirtyvät 

1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, minkä vuoksi kiinteistöstrategia ja 

Masterplan viedään hyväksyttäväksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimielimille. 

Mikäli hyvinvointialue hyväksyy kiinteistöstrategiaan sisältyvät hankkeet ja niiden 

aikataulutuksen, niin hankkeet etenevät aiemmin suunnitellulla tavalla. 

Psykiatrian toimitilahanke 

Havainnekuva Psykiatrisesta sairaalasta. Sairaalan 1-osan on määrä valmistua toukokuussa 2024. 

Lähde: Psykiatrian toimialue 27.1.2022 
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Psykiatrisen sairaalan ensimmäisen osan hankesuunnitelma hyväksyttiin 

kuntayhtymävaltuustossa 24.11.2020. Kiinamyllynkadulle, vastapäätä A-sairaala 

rakennettavaan sairaalaan tulee avohoito- ja vuodeosastotilaa. Toiminnallisia hyötyneliöitä 

on 9.545 huoneisto-m2 ja kokonaispinta-ala on 20.390 brutto-m2. Hankesuunnitelman 

mukaan ensimmäisen osan rakentamiskustannukset ovat 60 milj. euroa (Haahtela indeksi 

5/2020, 97,0). Perustusurakka alkoi 10.1.2021 ja rakentaminen alkaa kesäkuussa 2022. 

Rakennus valmistuu vuonna 2024. 

Havainnekuva Psykiatrisen sairaalan toisesta rakennusvaiheesta. Lähde: Psykiatrian toimialue 27.1.2022 

Psykiatrisen sairaalan toinen rakennusvaihe edellyttää kaavamuutosta. Alkuvuonna 2022 

kaavaluonnos on palautettu uudelleen valmisteltavaksi, jotta saadaan lausunto 

hyvinvointialueelta uuden sairaalan tarpeesta osana uuden organisaation 

palveluverkkosuunnittelua. Toinen rakennusvaihe vaatii toiminnallisen suunnitelman ja 

tilatarvearvion päivittämisen. Hankesuunnitelma tulee laatia ennen kuin 

hankesuunnitelman perusteella voidaan tehdä investointipäätös. Toisen vaiheen 

kustannusarvio on 54,0 milj. euroa ja tarkoitus olisi, että se rakennettaisiin vuosina 2024–

2026. 
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Psykiatrisen sairaalan ykkösvaiheen valmistuttua on tarkoitus luopua mahdollisimman 

monesta ulkoa vuokratusta tilasta ja keskittää yksiköt nykyistä harvempaan rakennukseen. 

Mikäli Psykiatrisen sairaalan lisärakentaminen (II-vaihe) viivästyisi, jouduttaisiin 

remontoimaan niitä tiloja, joihin oli tarkoitus siirtyä vain väliaikaisesti kunnes sairaalan 

toinen vaihe valmistuu.  

Psykiatrian toimialueen tarkastuslautakunnalle 27.1.2022 antaman selvityksen mukaan 

vuosina 2019–2021 psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakasmäärä on kasvanut 

VSSHP:ssä 4,1 %. Vuodeosastojen potilaiden määrä on hieman vähentynyt, mutta 

hoitopäivien määrä hieman lisääntynyt. Hoitojaksot ovat pidentyneet mm. koska potilaiden 

hoitopolkuihin sisältyviin asumispalveluihin pääsyssä on viiveitä. Vuodeosastojen 

ylikuormitus on jatkunut vaikeana jo pitkään. (Psykiatrian vuodeosastojen 

ylikuormitustilanteesta on tarkempaa tietoa tämän julkaisun kohdassa 6.2 Hoitoonpääsy.) 

Vuodeosastopaikkojen määrää on vähennetty aiempina vuosina, mutta ei enää neljään 

vuoteen. Psykiatrian toimialueen tarkastuslautakunnalle 27.1.2022 antaman selvityksen 

mukaan vuodeosastopaikkoja on nykyisin niin vähän, ettei niitä enää voi vähentää. 

Toimialueen arvion mukaan psykiatristen vuodeosastopaikkojen määrän mitoitus on tehty 

liian pieneksi. 

Psykiatrian sairaalan nykyisessä hankesuunnitelmassa vuodeosastopaikkojen suunniteltu 

määrä on 154 paikkaa. Psykiatrisen toimialueen 27.1.2022 tarkastuslautakunnalle 

antaman arvion mukaan määrä on liian pieni. Tarve on vähintään 177 paikkaa.  

Uudessa Psykiatrisessa sairaalassa halutaan luopua siitä, että samassa huoneessa yöpyy 

useita potilaita. Kasvattamalla neliömäärää pystytään tarjoamaan psykiatrisille 

vuodeosastopotilaille yhden hengen huoneet. Sen vuoksi neliömäärä Psykiatrisessa 

sairaalassa tulee olemaan suurempi kuin nykyinen psykiatrian vuodeosastojen käytössä 

oleva neliömäärä. Nykyiset vuodeosastotilat ovat epätarkoituksenmukaiset ja 

riittämättömät. 
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Suositus: Psykiatrisen sairaalaan tulevien vuodeosastopaikkojen riittävyys suhteessa 

alueen psykiatriseen vuodeosastopaikkatarpeeseen tulee varmistaa. Tyksin Psykiatrian 

toimialueella on paras asiantuntemus pitkäaikaista palvelutarvetta ja sen kehitystä 

arvioitaessa. Psykiatrian toimialueen arvion mukaan vuodeosastopaikkoja on vuosien 

varrella jo vähennetty niin paljon, ettei vähentäminen ole enää mahdollista. Psykiatrian 

vuodeosastot ovat nykyisin pahasti ylikuormittuneet, eikä tämänkaltaisen tilanteen voi 

antaa jatkua uudessa Psykiatrisessa sairaalassa.  

Salon sairaala 

 Havainnekuva Tyks Salon sairaalasta, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. Lähde: VSSHP:n intranetin uutinen 

Tyks Salon sairaalasta 25.5.2021 

Valtuusto hyväksyi Tyks Salon sairaalan uudisrakennuksen hankesuunnitelman 

15.6.2021. Pääosin uudisrakentamista sisältävä suunnitelma jaksottuu kuudelle vuodelle 

rakentamisen ja purkamisen vaiheistuksen johdosta. Rakentaminen valmistuu arviolta 

kesällä 2027, jonka jälkeen puretaan vielä loput käytöstä poistuvat osat.  

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta 58,5 milj. euroa. Energian käyttö ratkaistaan 

mahdollisimman kestävällä tavalla. 
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Hankkeen toteutuminen edellyttää nykyisen sopimuksen korvaavaa vuokrasopimusta. 

Sairaanhoitopiirin hallitus linjasi keväällä 2021, että hankkeen eteenpäin viemistä jatketaan 

siten, että sairaanhoitopiiri investoi koko rakennuksen. Malli on myös lähtökohtaisesti 

hyvinvointialueen edun mukainen eikä edellytä tuossa vaiheessa enää erillisiä epävarmoja 

sopimusjärjestelyjä. Sairaanhoitopiiri omistaa sairaala-alueen tontin. Hankkeen 

käynnistyminen odottaa hyvinvointialueen valtuuston päätöstä (ks. edellä kohta 

Masterplan-suunnitelman ja kiinteistöstrategian toteutuminen). 

Havainnekuva Tyks Salon sairaalasta, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. Lähde: VSSHP:n intranetin uutinen 

Tyks Salon sairaalasta 25.5.2021. 

Muita kiinteistöstrategian hankkeita 

Hallituksen 30.3.2021 hyväksymät kiinteistöstrategia ja Masterplan sisältävät 

Majakkasairaalan, Psykiatrian ja Salon tilahankkeiden lisäksi seuraavien hankkeiden 

aikataulut ja kustannusarviot: 
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- U-sairaala puretaan vuosina 2024–2026. Kustannusarvio on 14 milj. euroa.

- Uusi U-sairaala rakennetaan vuosina 2026–2029 ja sen kustannusarvio on 132 milj.

euroa.

- T-sairaalan laajennusosa rakennetaan vuosina 2023–2024. Kustannusarvio on 43 milj.

euroa.

- Rakennus 7 peruskorjataan vuosina 2021–2022. Kustannusarvio 2 milj. euroa.

- A-sairaalan C-siiven peruskorjaus jätetään tekemättä, koska tila on poistettu käytöstä

- Halikon sairaala poistuu käytöstä syksystä 2024 alkaen

- Raision sairaala ja Turunmaan sairaala poistuvat käytöstä vuodesta 2025 alkaen

- A-sairaalan muiden osien peruskorjaus jätetään tekemättä, koska tilat on tarkoitus

poistaa käytöstä vuodesta 2030 alkaen

- Kirurgisen sairaalan peruskorjaus jätetään tekemättä, koska tilat on tarkoitus poistaa

käytöstä vuodesta 2030 alkaen

- Vakka-Suomen sairaalaan tai Loimaan sairaalaan kohdistuvia toimenpiteitä ei ole

merkitty kiinteistöstrategiaan.

Kiinteistöstrategia ja Masterplan viedään Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimielinten 

hyväksyttäväksi ja lisäksi vaaditaan jokaisesta hankkeesta erilliset päätökset. Laajempien 

hankkeiden hankesuunnitelmat hyväksytään erikseen hyvinvointialueen valtuustossa ja 

investointisuunnitelmaan sisältyvät hankkeiden kustannusarviot hyväksytään valtuustossa 

kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.  

Havainnot: Tyksin uudisrakennusinvestoinnit vuosina 2021–2029 ovat 315 milj. euroa 

kiinteistöstrategian mukaan. Summaan sisältyy helmikuussa 2022 käyttöönotettu 

Majakkasairaala, jonka toteutuneet rakennuskustannukset olivat 185 milj. euroa. Nykyisten 

sairaalarakennusten peruskorjaukseen on kiinteistöstrategian mukaan tarkoitus käyttää 

samalla ajanjaksolla vain 2 milj. euroa. 

Suositukset: Tarkastuslautakunta toteaa, että vanhoille rapistuville sairaalarakennuksille 

on vaikea löytää ostajia, minkä vuoksi on vaarana, että rakennukset, joiden 

peruskorjaukset on laiminlyöty, jäävät tulevan hyvinvointialueen käsiin. Rakennusten 

kunnosta on käytön aikana huolehdittava, koska niiden korvaamisen aikataulusta ei ole 

lopullisia päätöksiä. Rakennukset täytyy joka tapauksessa pitää hyvässä kunnossa  
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työturvallisuussyistä homevaurioiden ennaltaehkäisemiseksi ja mahdollista tulevaa 

myyntiä ajatellen. Tarkastuslautakunnan mielestä on harkittava kiinteistöstrategian 

muokkaamista siten, että varataan resurssit uudisrakentamisen lisäksi nykyisten 

sairaalarakennusten tarpeellisiin ylläpito- ja peruskorjauksiin.  

5.4 Lääkehuoltorakennuksen loppuraportti 

Rakennuksen valmistuminen ja perustiedot 

Hallitus hyväksyi 27.4.2021 Lääkehuoltorakennuksen korjausprojektin loppuraportin, jossa 

käydään läpi rakennuksessa valmistumisen jälkeen todetut korjaustarpeet. Hallituksen 

hyväksymä loppuraportti koostui kiinteistöjaoston kokousten 23.3.2021 ja 20.4.2021 asian 

esittelyistä. 

VSSHP:n uuden lääkehuoltorakennuksen vastaanottokatselmus pidettiin 17.10.2012. 

Kohteen varustaminen jatkui keväälle 2013. Lääkehuoltorakennuksessa on 

lääkevalmistuksen, lääkejakelun ja lääkkeiden käsittelyyn tarvittavat tilat, joiden 

kokonaispinta-ala on 7.911 m2 (brutto). Lääkehuoltorakennuksen investointikustannusten 

loppusumma ennen korjaustoimia oli 18,8 milj. euroa. 

Todetut korjaustarpeet 

Lääkehuoltorakennuksen käyttöönotto tapahtui keväällä 2013 Fimean väliaikaisella luvalla 

ilman kohteeseen tehtyä tarkastuskäyntiä. Loppuraportissa todetaan, että Lääkehuollon 

toiminnan alettua uudessa rakennuksessa oli rakennuksessa ja sen laitteissa ollut alusta 

alkaen ongelmia. Ongelmat liittyivät niin rakennus- kuin LVISA-urakoihin. Näitä vikoja ja 

puutteita korjattiin alkuperäisten urakoitsijoiden toimesta takuun kuuluvana vuosina 2013–

2014. Kesäkuussa vuonna 2015 tapahtui rakennuksen 2. kerroksen wc-tiloissa 

viemärivuoto, jonka seurauksena viemärivettä kulkeutui puhdastiloihin. Viemärivahingon 

johdosta puhdastilojen lattiamattojen alla olevaa lattiarakenteiden kosteustilannetta 

selvitettiin viemärivahinkoaluetta laajemmalta alueelta. Tehtyjen tutkimusten seurauksena 

löydettiin puhdastilojen lattiamattojen alta hometta. Tutkimukset laajennettiin kattamaan 

koko rakennus ja liiallista kosteutta lattiarakenteista löytyi laajalti mm. lääkerobottitilan 
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lattiasta. Korjaustoimet edellyttivät mm. lääkerobotin purkamista ja robotin työpanos 

jouduttiin korvaamaan lääkehuollossa palkkaamalla tilapäistä lääkealan henkilökuntaa. 

Lääkehuoltorakennuksen tilanteen selvittämiseksi ja korjaussuunnitelmien laatimiseksi on 

jouduttu käyttämään rakennusfysiikan, mikrobiologiseen ja GMP-erityisosaamiseen 

keskittyneitä tutkimuslaitoksia, sekä yrityksiä perinteisten rakennus- ja LVIA-

suunnittelijoiden lisäksi. Nämä tutkimukset ajoittuivat loppuvuoteen 2015. Tutkimuksilla 

varmistettiin korjaustoimien välttämättömyys ja niiden laajuus. 

Edelleen loppuraportissa todetaan, että rakennuksessa jouduttiin samanaikaisesti 

toteuttamaan myös LVISA-järjestelmiä koskeva muutos/korjausprojekti. Koska 

rakennuksen laitteissa ja muissa teknisissä järjestelmissä oli merkittäviä ongelmia myös 

lääkehuollon toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta esim. sähkökatkojen seurauksena, 

sekä muissa poikkeavissa tilanteissa, toteutettiin parannuksia näihin järjestelmiin samassa 

yhteydessä kuin puhdastilojen lattioiden homeongelman korjaus.  

Lääkehuollon toiminta jouduttiin siirtämään korjauksen ajaksi väistötiloihin takaisin 

vanhaan apteekkiin rakennus 2:een ja osa toiminnasta T-sairaalaan. Ennen toiminnan 

siirtämistä takaisin vanhaan apteekkiin jouduttiin siellä toteuttamaan lääkevalmistukseen 

liittyvät validoinnit GMP-vaatimusten mukaisesti, sekä toteuttamaan korjaustöitä tämän 

vaatimuksen täyttämiseksi. Nämä työt kohdentuivat pääosin vuoteen 2016. 

Korvausneuvottelut kohteen pääurakoitsijan kanssa 

VSSHP:n rakennuttamisen edustajat olivat käyneet neuvotteluja urakoitsijan työjohdon 

kanssa korjaustoimista työmaatasolla vuoden 2015 aikana. Kun korjaustoimien laajuus tuli 

esille, niin VSSHP päätti käynnistää viralliset korvausneuvottelut kohteen pääurakoitsijana 

toimineen SRV Rakennus Oy:n johdon kanssa vuoden 2016 alussa. VSSHP:ta avusti 

Asianajotoimisto Astrea Oy. Laajaan selvitys- ja tutkimusaineistoihin perustuen osapuolet 

pääsivät sovintoratkaisuun, jossa SRV Oy suoritti 3.500.000 euron kertakorvauksen 

VSSHP:lle kosteus- ja mikrobivaurio-ongelmista aiheutuneesta vahingosta. VSSHP päätti 

teettää korjaustoimet kilpailun kautta valitulla urakoitsijalla.  

Lääkehuoltorakennuksen korjaustyöt 

Loppuraportin mukaan uuden lääkehuoltorakennuksen korjaustyöt oli mahdollista 

käynnistyä vasta kun lääkehuollon lääkevalmistuksen toiminta oli voitu siirtää väistötiloihin 
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kesäkuussa 2016. Kilpailutus puhdastilojen lattiapurkujen ja uudelleen rakentamisesta 

toteutettiin toukokuussa 2017. Kosteusvaurioiden rakennustöiden korjauksien 

pääurakoitsijaksi valikoitui urakkakilpailussa YIT Oy. LVISA-muutostoimet toteuttivat 

kilpailutetut urakoitsijat. 

Rakennuksessa suurimmat korjaustoimet kohdistuivat puhdastiloihin, joista mittavin oli 

kosteus- ja mikrobivaurioituneen lattiamaton poisto- ja pintabetonin hionta vaurioituneesta 

materiaalista. Puhdastilojen laitteet ja kalusteet jouduttiin kaikki poistamaan ja 

varastoimaan korjaustöiden ajaksi muualle. Korjaustöiden edetessä havaittiin, että myös 

rakennuksen lämpöeristyksissä oli puutteita. Nämä korjaustoimet toteutti myös YIT Oy 

SRV OY:n kustannuksella.  

Rakennuksen LVISA- muutos- ja parannustoimet koskivat mm. teknisten järjestelmien 

laajempaa kytkemistä varavoimaverkkoon, IV-järjestelmän muutostöitä puhdastiloissa 

turvallisen työn jatkamista laitteiston häiriötilanteessa, sekä kylmiöiden lämpötilavakauden 

parantamisen.  

Korjausprojektin varsinaiset rakennustekniset korjaustoimet valmistuivat 2019 loppuun 

mennessä. Tämän jälkeen tehtiin vielä teknisten järjestelmien säätö- ja toiminnan 

testaukseen liittyviä töitä aina alkusyksyyn 2020 asti.  

Lääkehuolto hankki solusalpaajalääkkeiden valmistukseen liittyvän lääkevalmistusrobotin, 

joka asennettiin vuonna 2019 puhdastiloihin. Lääkehuollon toiminnan näkökulmasta oli 

tarkoituksenmukaista toteuttaa hanke LVISA-muutos/korjaushankkeeseen liittyvänä, koska 

tässä yhteydessä hankinta ei aiheuttanut merkittävää lisähäiriötä puhdastilojen 

käyttöönottoon. 

Lääkehuollon toiminta, tilat ja laitteet on validoitava GMP-vaatimusten mukaisesti ennen 

toiminnan aloittamista. Tilojen osalta validointiprosessi valmistui vuoden 2020 loppuun 

mennessä, mutta validointidokumenttien kirjoittaminen jatkui pidempään. Samoin 

lääkehuollon omien prosessien ja mm. pesukoneiden validointi jatkui alkuvuoteen 2021. 

Lääkehuolto on voinut ottaa käyttöön toisen kerroksen toimistotilat syyskuusta 2019 

alkaen. Solusalpaajatoiminnot on voitu aloittaa uudessa lääkehuoltorakennuksessa 

helmikuussa 2021 ja koko lääkehuollon toiminta siirtyi uuteen rakennukseen takaisin 

17.4.2021. 
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Kustannukset 

Kustannukset jakautuivat kahteen osaan: 1) kosteus- ja mikrobivauriokorjaukseen liittyvät 

työt ja 2) LVISA- järjestelmien, muutos- ja perusparannukseen liittyvät työt. Kustannusten 

tarkastelu kattaa korjausprojektin selvitysvaiheesta vuodesta 2015 vuoden 2020 loppuun 

asti, jolloin lääkehuoltorakennuksen investointihanke päättyi. Projektiin sisältyy myös 

käyttömenoihin sisältyviä kustannuseriä, jotka on esitetty tekniikan ja 

lääkehuoltoyksikköjen osalta erikseen. Kustannuksiin sisältyvät projektin kaikki urakoiden 

ja erikseen tilattujen töiden kustannukset, sekä projektihenkilöstön palkkakustannukset. 

Virkatyönä projektiin tehtyjä työtunteja ei ole sisällytetty kustannuksiin. Lääkehuollon 

kustannukset lähes yksinomaan muodostuvat lääkerobotin käytöstä poistumisen vuoksi 

tarvitun lisähenkilökunnan ja toiminnan jakautumisesta useampaan yksikköön palkatun 

henkilöstön henkilöstökustannuksista. Investointikustannusten kokonaistoteutumasta n. 

2,7 milj. euroa aiheutui kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaustoimista.  

Investointikustannukset yhteensä (hanke 1 ja hanke 2): 4.751.160 € 

Käyttömenoihin kirjatut kulut, vanhan apteekin korjaus ym. 

kulut (Tekniikka):    461.540 € 

Käyttömenoihin kirjatut lisähenkilöstö yms. kulut (Lääkehuolto): 2.771.611 € 

Kaikki yhteensä 7.984.311 € 

Suositukset: Sovintoratkaisun perusteella sairaanhoitopiirille maksetut korvaukset kattoivat 

vain 44 % rakennusvirheistä aiheutuneista Lääkehuoltorakennuksen korjauskustannuksista 

ja ylimääräisistä palkkamenoista. Rakennushankkeita koskevat sopimukset tulee laatia 

huolellisesti siten, että voidaan tehokkaasti varmistaa rakennustyön laatu ja työn laadun 

alittaessa määritellyn tason saadaan aiheutuneet vahingot kattava korvaus.  
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6 Muita havaintoja

6.1 Koronaviruspandemian vaikutus 

Vaikutus toimintaan 

VSSHP:n 7.3.2022 julkaiseman tiedotteen mukaan ensimmäinen koronavirustartunta 

todettiin Varsinais-Suomessa 8.3.2020. Kahden pandemiavuoden aikana 7.3.2022 

mennessä oli Turun yliopistollisessa keskussairaalassa hoidettu 796 potilasta 

koronavirusinfektion vuoksi. Tämän lisäksi sairaaloissa on ollut hoidettavana 247 

ensisijaisesti muusta syystä hoidettavaa potilasta, joilla koronaviruspositiivisuus on ollut 

lisälöydös. Koronaan liittyviä kuolemia oli kahden pandemiavuoden aikana todettu 215 ja 

menehtyneiden keski-ikä oli 80,1 vuotta. 

Tiedotteen mukaan Tyksissä pandemiaan valmistautuminen aloitettiin jo heti vuoden 2020 

vaihduttua, kun Kiinasta raportoitiin uudesta vakavaa hengitystieinfektiota aiheuttavasta 

tuntemattomasta viruksesta. Ensimmäinen koronapotilas tuli teho-osastolle hoitoon 

26.3.2020. Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla oli 7.3.2022 mennessä 

hoidettu 145 koronapotilasta. Keskimääräinen ikä heillä on ollut 53 vuotta. Heistä 70 % on 

ollut miehiä. Kaikista tehohoidossa olleista koronapotilaista 88 % on ollut rokottamattomia. 

Kahden ensimmäisen pandemiavuoden aikana 16 % potilaista menehtyi tehohoidon 

aikana, mikä on noin neljä kertaa suurempi kuolleisuus kuin tehohoidossa keskimäärin. 

Kolme neljästä menehtyneistä, 74 %, oli rokottamattomia.  

Pandemiaan liittyvä näytteidenotto ja niiden analysointi on työllistänyt Tyksin 

Laboratoriotoimialuetta ja Tyks Akuuttia erittäin voimakkaasti. Vuonna 2019 Tyksin 

kliinisen mikrobiologian koko tutkimusmäärä oli 450.000 kappaletta, josta kaikkien PCR-

testien osuus oli noin 75.000. Vuonna 2020 pelkkiä koronatestejä tehtiin 170.000. 7.3.2022 

mennessä oli tutkittu yhteensä noin 613.000 koronanäytettä. 

Perusterveydenhuolto on ollut suuressa ahdingossa mm. koronan aiheuttaman 

henkilöstöpulan vuoksi ja perusterveydenhuollon ongelmat ovat heijastuneet Tyks 

Akuuttiin. Tyks Akuutin toimitusjohtajan 27.1.2022 antamien tietojen mukaan 

puhelinkontaktien määrä on ollut pandemian aikana hallitsematon. Perusterveydenhuolto 
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ei ole ehtinyt hoitaa edes yksinkertaisia asioita, jolloin hakeudutaan päivystykseen. Tyks 

Akuutissa henkilöstön uupuminen on ollut selkeästi nähtävillä.  

Tyks Akuutissa koronapandemia on lisännyt erityisesti etäkäyntien määrää. 

Tilinpäätöstietojen mukaan VSSHP:ssa palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä oli 

9,8 % suurempi kuin vuonna 2020. Valtaosa kasvusta liittyi koronatestauksen etäasiointiin. 

Etäkäyntien määrä on ollut noin 400–1.000 per viikko. Fyysisiä käyntejä päivystyksessä oli 

vuonna 2021 enemmän kuin vuonna 2020, mutta edelleen vähemmän kuin ennen 

pandemiaa. Kokonaiskäyntimäärät nousivat sen sijaan syksyllä 2021 korkeammiksi kuin 

vuonna 2019 ja 2020. 

Väestön rokotukset alkoivat tammikuussa 2021. Niiden avulla on kyetty estämään paljon 

vakavia sairastumisia ja menehtymisiä. Rokotteet ovat antanet myös turvaa koronapotilaita 

hoitaville työntekijöille. 

Maaliskuussa 2022 Tyksissä oli enemmän koronapotilaita kuin koskaan aikaisemmin. 

7.3.2022 Tyksissä oli yhteensä 46 koronapositiivista potilasta, joista alle viisi sai 

tehohoitoa. Koronainfektion vuoksi hoidossa oli 22 potilaista, 24 potilaalla korona oli 

lisälöydös. THL:n 17.3.2022 julkaisemien tietojen mukaan koko Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirissä oli sairaalahoidossa 202 Covid19-positiivista potilasta, joista 6 

tehohoidossa. Suurin osa potilaista hoidetaan perusterveydenhuollon vuodeosastoilla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on pandemian aikana julkaissut nettisivuillaan viikoittain 

seurantamateriaalia koronavirusepidemian etenemisestä. Seuraavista kaavioista ilmenee, 

kuinka koronatapausten määrä ja Covid19-positiivisten henkilöiden kuolemantapaukset 

kasvoivat räjähdysmäisesti vuoden 2021 viimeisillä viikoilla.   
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Lähde: THL:n nettisivut, 17.2.2022 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 17.2.2022 

Viikoittaiset Covid19-tautiin liittyvät kuolemat kasvoivat voimakkaasti marraskuusta 2021 alkaen. 
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Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 17.2.2022 

Koronatestikapasiteetti oli riittämätön pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020. Myös 

vuoden 2021 lopussa jouduttiin rajoittamaan testausta, koska tartuntamäärät ylittivät 

testauskapasiteetin. Sen vuoksi pandemian eri vaiheiden tapausmäärien luvut eivät ole 

täysin vertailukelpoisia keskenään. 

Pandemian aikana laboratoriotoiminta on Covid19-testauksen vuoksi kuormittunut 

voimakkaasti ja VSSHP:n henkilöstötilastojen mukaan (HR-henkilöstöraportointiportaali) 

Tyksin Laboratoriotoimialueella on tehnyt vuoden 2020 syksystä alkaen lähes 

kaksinkertaisen määrän EVES-työtä verrattuna aiempiin vuosiin. Testaukseen, jäljitykseen 

ja vuoden 2021 alussa rokottamiseen on siirtynyt henkilöstöä VSSHP:n eri yksiköistä, 

jolloin yksiköiden muun henkilöstön työkuorma on kasvanut.  

Aivan epidemian alkuvaiheessa keväällä 2020 erikoissairaanhoidon potilasmäärät 

vähenivät, mutta myöhemmin kysyntä normalisoitui ja psykiatriassa kysyntä kasvoi. 

Epidemia on lisännyt erityisesti nuorisopsykiatrian palvelujen kysyntää. Vastaava kehitys 

on nähtävissä myös muualla Suomessa. Kansainvälisten kokemusten mukaan epidemia 

lisää selvästi mielenterveyspalvelujen kysyntää, mutta vasta viiveellä. 

Suomi on pärjännyt pandemian hoidossa hyvin laajan testauksen ja rokotusten hyvän 

kattavuuden ansiosta. Syyskuussa 2021 VSSHP:n johtajaylilääkäri raportoi 

tarkastuslautakunnalle, että siihenastinen Covid19-sairauteen sairastuneiden kuolleisuus 

Suomessa oli ollut keskimäärin 0,61 %, mikä on samaa luokkaa kuin normaalisti 
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influenssassa. Vanhimmissa ikäluokissa kuolleisuus oli kuitenkin selvästi keskiarvoa 

korkeampi, 80–89 vuotiailla 18,5 % ja 90–99-vuotiailla 25 %. Suomessa influenssaan 

kuolee normaalisti noin 800 henkilöä vuosittain, kun Covid19-sairauteen on kuollut 

suunnilleen saman verran vuodessa pandemian aikana. Ajanjaksolla 7.3.2020–17.2.2022 

menehtyi Suomessa 2.265 Covid19-tartunnan saanutta henkilöä. 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 17.2.2022 

EU:n tautiviraston ECDC:n (European Centre for Disease Prevention and Control) 

internetsivuston tilastojen mukaan Covid19-sairauteen oli ajanjaksolla 1.1.2020–17.2.2022 

menehtynyt koko maailmassa 5,8 miljoonaa Covid19-positiivista henkilöä. Covid19-tauti ei 

ole ollut kaikilla menehtyneillä pääasiallinen syy menehtymiseen, vaan on saattanut olla 

vain myötävaikuttava tekijä. Eniten menehtyneitä oli raportoitu USA:sta: 919.696 henkilöä 

17.2.2022 mennessä. 

Vaikutus talouteen 

Tilinpäätöstietojen mukaan vuoden 2021 toimintatuotot ylittivät talousarvion 34,6 milj. 

euroa (4,1 %). Ylitys syntyi muiden kuin jäsenkuntatuottojen talousarvioylityksistä ja 

kasvusta. Jäsenkunnille hyvitettiin vuonna 2021 kaikkiaan 29,3 milj. euroa lopullisessa 

kuntalaskutuksessa. Hyvityksen syynä oli koronaviruspotilaiden hoidon ja 

koronavirustestauksen jäsenkuntakohtainen rasite. Tuotot jäsenkunnilta alittivat vuoden 

2021 talousarvion 24,5 milj. euroa (3,8 %). 

Muut kuin jäsenkuntatuotot kasvoivat 12,7 % vuodesta 2020. Kasvua selittää valtiolta 

vuonna 2021 saatu avustus, jolla korvattiin koronan aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. 

Korvausta saatiin valtiolta yhteensä 22,1 milj. euroa. 
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Materiaalin ostomenot ylittivät määrärahat yhteensä 12,6 milj. euroa (7,2 %). 

Koronapandemia on lisännyt sairaanhoitopiirin hoitotarvikekustannuksia mm. 

suojavarusteiden osalta.  

Havainnot: Kahden pandemiavuoden jälkeen pandemia jatkui keväällä 2022 edelleen 

voimakkaana. Pandemia aiheutti jatkuvasti paljon vuodeosastojaksoja ja kuormitti edelleen 

voimakkaasti sekä perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa. Rokotukset suojasivat 

väestöä pääosin hyvin vakavalta taudilta, mutta rokottamattomat henkilöt ja riskiryhmiin 

kuuluvat, kuten monisairaat ja iäkkäät henkilöt olivat edelleen vaarassa sairastua 

vakavasti. Rokotukset eivät estä virustartuntoja, vaan tartuntamäärät ja sairastuneiden 

määrät olivat keväällä edelleen korkeat.  

Keväällä 2022 yhteiskuntaa on taas avattu ja vaarana on, että tartuntamäärät ja 

sairaalassa hoidettavien koronapotilaiden määrä edelleen kasvaa. Henkilöstön uupuminen 

ja siirtyminen muihin tehtäviin aiheuttaa vakavia ongelmia sekä perusterveydenhuollossa 

että erikoissairaanhoidossa. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 nämä 

ongelmat eivät todennäköisesti ole vielä väistyneet. 

Valtion myöntämät tuet ovat kattaneet koronan aiheuttamat kustannukset kunnissa ja 

kuntayhtymissä, minkä vuoksi niille ei vuosina 2020 tai 2021 ole aiheutunut pandemiasta 

taloudellisia menetyksiä.   

6.2 Hoitoonpääsy 

Kiireettömän hoidon määräaikojen ylittyminen 

Yli 180 vuorokautta hoitoa odottaneiden määrä kasvoi vuoden 2021 aikana yli 40 % 

verrattuna vuoden 2020 lopun tilanteeseen. Kaikkien kiireetöntä hoitoa odottavien 

keskimääräinen odotusaika hoitoon (odotusajan mediaan) ei kuitenkaan VSSHP:ssä 

juurikaan pidentynyt vuonna 2021. Vuoden lopussa 31.12.2021 hoitoonpääsyn mediaani 

oli 37 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 36 päivää.  

Vuoden 2021 lopussa lyhin keskimääräinen odotusaika hoitoon oli lastenneurologian 

erikoisalan potilailla, 2 vuorokautta. Pisin keskimääräinen odotusaika oli psykiatrian 
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erikoisalan potilailla, 147 vuorokautta, eli noin viisi kuukautta. Tilanne psykiatriassa on 

kumuloitunut vuonna 2021. 

Kiireettömän hoidon hoitoonpääsyn lakisääteisiä määräaikoja valvoo Valvira. Valviran 

puuttumisraja on 5 % jonottavien kokonaismäärästä ja vähintään 10 henkilöä tai yli 4 

potilasta/10.000 asukasta. Vuoden vaihteessa 31.12.2021 VSSHP:ssä kiireetöntä hoitoa 

odotti 13.344 henkilöä, joista 780 oli odottanut yli lakisääteisen kuuden kuukauden 

määräajan (5,8 % jonottavien kokonaismäärästä). Valviran puuttumisraja ylittyi hieman.  

Lisäksi 98 alle 23-vuotiasta nuorta ja lasta oli odottanut hoitoonpääsyä psykiatriseen 

kiireettömään erikoissairaanhoitoon yli lakisääteisen määräajan, mikä on kolme kuukautta. 

VSSHP:ssä 32,1% kaikista alle 23-vuotiaista psykiatriseen kiireettömään 

erikoissairaanhoitoon jonottavista oli odottanut hoitoonpääsyä yli kolme kuukautta.  

Kiireettömän hoidon lakisääteinen hoitoonpääsyn määräaika (korkeintaan 6 kuukautta) ja 

Valviran puuttumisraja (5 % erikoisalalle jonottavista) ylittyivät VSSHP:ssä 31.12.2021 

seuraavilla erikoisaloilla: 

 Psykiatriassa 459 potilaalla (46,6 % erikoisalalle jonottavista)

 Plastiikkakirurgiassa 103 potilaalla (22,3 % erikoisalalle jonottavista)

 Neurokirurgiassa 27 potilaalla (5,3 % erikoisalalle jonottavista)

 Reumatologiassa 21 potilaalla (6,1 % erikoisalalle jonottavista).

Kiireettömässä hoidossa hoidon tarpeen arviointikäynnin lakisääteinen määräaika 

(korkeintaan kolme kuukautta) ja Valviran puuttumisraja (15 %) ylittyivät VSSHP:ssä 

31.12.2021 Gastroenterologisessa kirurgiassa, jonne jonossa olevista potilaista 62 oli 

jonottanut yli kolme kuukautta (24 % erikoisalalle jonottavista). 

Lakisääteinen lähetteen käsittelyaika on korkeintaan 21 vuorokautta kiireettömässä 

hoidossa ja Valviran puuttumisraja on 5 % erikoisalan lähetteistä. Määräaika ja Valviran 

puuttumisraja ylittyivät Anestesiologian ja tehohoidon erikoisalalla kipuklinikassa, jossa 89 

lähetteen käsittely viivästyi hetkellisen henkilöstöpulan vuoksi (19,8 % käsitellyistä 

lähetteistä viivästyi). 

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on edelleen vuonna 2021 vaikeuttanut 

hoitoonpääsyä ja aiheuttanut lainvastaisen tilanteen Varsinais-Suomessa sekä 
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perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Hoitoonpääsyä on erityisesti 

perusterveydenhuollossa viivästyttänyt mm. vakava henkilöstöpula, joka on aiheutunut 

mm. siitä, että terveydenhuollon henkilöstöä on siirtynyt pandemian hoitoon liittyviin

tehtäviin, kuten testaukseen ja rokottamiseen. 

Psykiatrian hoitoonpääsyaikojen ylittymisen syyt 

Perusterveydenhuollon lisäksi myös eräillä erikoissairaanhoidon erikoisaloilla, kuten 

psykiatriassa, hoitoonpääsyn viivästymisen pääasiallisena syynä on ollut henkilöstöpula. 

Psykiatrian toimialueen 27.1.2022 antamien tietojen mukaan syksyllä 2021 VSSHP:n 

Psykiatrian toimialueen lääkärityövoimasta puuttui n. 20 %. Sadasta erikoislääkärin 

pätevyyttä edellyttävästä virasta puuttui 35 %. Ongelma pahenee jatkuvasti. Kevään 2022 

ennuste erikoislääkäripuutteesta oli 45 %. Psykiatrian erikoislääkäreistä on pulaa 

valtakunnallisesti, mikä vaikeuttaa rekrytointia avoimiin vakansseihin. 

Toisena syynä hoitoonpääsyn viivästymiseen on ollut psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

palvelujen kysynnän nopea kasvu, joka tosin on alkanut jo ennen pandemiaa. Pandemian 

aikana syynä lasten ja nuorten nopeasti kasvaneeseen palvelujen kysyntään on 

nuorisopsykiatrian arvion mukaan, että etäkoulu on ollut monelle nuorelle haitallinen. 

Kouluterveydenhuollolla ja oppilashuollolla on ollut vaikeuksia tavoittaa nuoria etäkoulun 

aikana. Lisäksi henkilöstöä siirrettiin oppilasterveydenhuollosta koronatoimiin, mikä 

heikensi varhaisen ja koulussa tapahtuvan tuen toteutumista.  

Ankarasta psykiatripulasta huolimatta Psykiatrian toimialueen käyntimääriä on pystytty 

kasvattamaan vuonna 2021. Tilinpäätöstietojen mukaan avohoitokäyntien määrä ylitti 

talousarvion n. 30.000 käynnillä (10,5 %). Käyntimäärä kasvoi 8 %. Psykiatriassa on ollut 

etäkäynnit käytössä vuodesta 2020. Toisaalta vuodeosastohoidon potilasmäärät vähenivät 

6,0 % vuoteen 2020 verrattuna. Psykiatriassa keskimääräinen vuodeosastohoitojakso 

piteni 4,7 % ja hoitojaksojen määrä väheni 2,5 %.  

Psykiatrian toimialueen tarkastuslautakunnalle 27.1.2022 antaman selvityksen mukaan 

vuosina 2019–2021 Psykiatrian toimialueen asiakasmäärä kasvoi 4,1 %. Suurin 

asiakasmäärän kasvu oli nuorisopsykiatriassa, neuropsykiatriassa ja mielialahäiriöissä. 

Vastaavana aikana käyntimäärä lisääntyi 12,3 %. Nuorisopsykiatriassa käyntimäärä kasvoi 

29,7 %, mielialahäiriöissä 20,6 % ja neuropsykiatriassa 22,3 %. Etäyhteydellä toteutettujen 

käyntien määrä on lähes kaksinkertaistunut epidemia-aikana (yli 1/3 käynneistä). 
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Valviran selvityspyyntö hoitoonpääsyajoista 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira teki kiireettömään 

erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyaikoja koskevan selvityspyynnön Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirille 14.7.2021. Vastaus annettiin 22.9.2021. Vastauksessa todettiin, että 

Psykiatriassa hoitoonpääsytilanne on somaattisia erikoisaloja vaikeampi. Tärkeimpänä 

syynä hoitoonpääsyn viivästymiseen on vastauksen mukaan yleinen psykiatripula, jota on 

pyritty paikkaamaan myös ostopalveluilla. Yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa on 

pyritty jatkuvasti tiivistämään.  

Sairaanhoitopiirin vastauksesta Valviralle ilmenee, että monissa kunnissa perustason 

mielenterveyspalveluiden puute tai ruuhkautuminen heikentävät hoitopolkujen toimivuutta. 

Myös nuorisopsykiatrinen erikoissairaanhoito on pahasti ruuhkautunut. Tämä on seurausta 

useita vuosia kestäneestä nuorten hoitoon hakeutumisen lisääntymisestä, mikä näkyy 

lähetemäärien jatkuvana voimakkaana kasvuna. Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon 

resurssit eivät ole vastaavasti kasvaneet. Tilanteeseen on pyritty reagoimaan kehittämällä 

toimintaa ja lisäämällä mm. ryhmähoitoja. Tästä huolimatta hoidot pääsevät alkamaan 

nykyisin liian hitaasti ja hoidon intensiteetti jää heikommaksi kuin hoidon tuloksellisuuden 

kannalta olisi perusteltua. 

Osastohoidossa toistuvien vaikeiden ylipaikkatilanteiden vuoksi joudutaan usein 

rajaamaan hoitojaksojen kestoa voimakkaasti, mikä on vaikeasti oireilevien nuorten 

kohdalla ongelmallista. Kuntouttavaan pidempikestoiseen osastohoitoon on harvoin enää 

nykyisin mahdollisuuksia. 
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VSSHP:n Psykiatrian toimialueen vuodeosastojen ylikuormitustilanne vuonna 2021. 

Lähde: VSSHP:n Psykiatrian toimialue 27.1.2022 

Vastauksesta ilmenee edelleen, että työn kuormittavuuden kasvu on nuorisopsykiatriassa 

viime aikoina johtanut henkilökunnan poissaoloihin ja vaihtuvuuden lisääntymisen, mikä on 

nuorten hoidon kannalta varsin ongelmallista. Erityisesti sijoitetut nuoret, joiden 

elämänhistoriassa on usein paljon rikkonaisuutta, hyötyisivät siitä, että heitä hoitaviin 

henkilöihin voisi muodostua pidempiaikaisia ja turvallisia hoitosuhteita. 

Vastauksessa todetaan, että yhteistyö kuntien sosiaalihuollon ja lasten ja nuorten 

psykiatrian välillä on parantunut viime vuosina, mutta kiire ja ruuhkautuminen on johtanut 

siihen, että yhteistyöhön ei aina ole riittävästi aikaa. Syksyllä 2021 on muodostettu 

nuorisopsykiatrialla työryhmä pohtimaan yhteistyön tiivistämistä ja sujuvoittamista paitsi 

sisäisiä prosesseja parantamalla myös esim. yhteisillä koulutuspäivillä vuoropuhelun 

lisäämiseksi. 

Valvira tiedusteli ovatko perusterveydenhuollon tarjoamat lasten ja nuorten 

mielenterveyspalvelut riittäviä vastaamaan Varsinais-Suomen alueella olevaan palvelun 

kysyntään. Sairaanhoitopiirin syyskuussa 2021 antamassa vastauksessa todetaan, että 

perusterveydenhuollon palvelut eivät ole olleet riittäviä. Selvästi liian suuri osa psyykkisesti 

oireilevista nuorista ohjautuu erikoissairaanhoitoon. Tämä on ruuhkauttanut 
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erikoissairaanhoidon, mikä on johtanut hoidon tason laskuun jonojen pidentyessä ja 

hoidon intensiteetin laskettua.  

Sairaanhoitopiirin Valviralle syyskuussa antaman vastauksen mukaan on lisääntyvän 

kysynnän ja erikoissairaanhoidon ruuhkan vuoksi välttämätöntä lisätä nuorten 

mielenterveyspalveluita kouluissa ja perustasolla. Tämä mahdollistaisi sen, että 

erikoissairaanhoidossa voitaisiin turvata riittävän intensiivinen ja laadukas hoito kaikkein 

vaikeimmin oireileville nuorille. Perustason palveluiden lisääminen on tarpeen laajasti koko 

Varsinais-Suomen alueella. 

Valviran tietopyyntö lasten ja nuorten psykiatrisista palveluista 

Valvira lähetti lisäksi sairaanhoitopiireille tietopyynnön 10.6.2021 koskien lasten ja nuorten 

psykiatristen palvelujen turvaamista Covid19-epidemian aikana. Tietoja pyydettiin 

oikeuskanslerinviraston tekemään tietopyyntöön liittyen. Valvira oli saanut tietopyynnön 

Oikeuskanslerinvirastolta 7.5.2021. VSSHP on antanut vastauksensa kyselyyn 10.8.2021. 

VSSHP:n Lastenpsykiatrian elokuussa antamasta vastauksesta Valviralle ilmenee, että 

vuonna 2021 Tyks Lastenpsykiatrialla lähetteitä oli tullut kesäkuun loppuun mennessä jo 

776 kpl, mikä oli enemmän kuin koskaan ennen vastaavalla ajanjaksolla. Lasten oireilu on 

ollut jo ennen Covid19-pandemiaa ollut yhä vakavampaa ja myös tyttöjen osuus on 

kasvanut. Vastauksessa arvellaan, että koulun merkitys arkea ylläpitävänä rakenteena on 

todennäköisesti suurempi kuin on ajateltu.  

Lastenpsykiatrian vastauksessa todetaan, että kunnat eivät ole kyenneet vastaamaan 

lasten ja nuorten palvelutarpeeseen mielenterveyspalveluissa. Tämä ei liity Covid19-

pandemiaan, vaan on kyseessä vanha, hyvin vakava asia: perustason lasten 

mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät ja palveluverkosto on hajanainen/toimimatonkin. 

Ennaltaehkäisy on riittämätöntä, näyttöön perustuvat menetelmät eivät ole käytössä, 

jatkohoitoon ohjaus ei ole aina loogista ja tarpeen mukaista. 

Lastenpsykiatrian vastauksessa todetaan, että lisääntyvä kysyntä ja resurssien 

riittämättömyys suhteessa kasvavaan tarpeeseen ovat johtaneet hoidon saamisen ja 

hoitojen pitkittymiseen. Hoitotakuun määräajoissa oli elokuuhun 2021 mennessä pysytty, 

mutta vastauksessa todettiin, että vaarana on, ettei pysytä jatkossa, mikä ei liity 
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pandemiaan, vaan pitkittyneeseen, vuosia kestäneeseen kysynnän ja resurssien väliseen 

epäsuhtaan. 

Lastenpsykiatria toi vastauksessaan esille, että palvelujen tarve tulee todennäköisesti 

edelleen kasvamaan. Vastauksen mukaan ”perustasolle tulisi ohjata resursseja ja 

tarvittavaa koulutusta sekä lasten ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön, että lievien ja 

lievien keskivaikeiden psyykkisten häiriöiden hoitamiseen. Myös erikoissairaanhoito 

tarvitsee lisää resurssia, eli työntekijöitä, jotta lapsille voidaan turvata riittävä vaikeiden 

keskivaikeiden ja vaikeiden psyykkisten häiriöiden hoito.” 

Nuorisopsykiatrian antamassa vastauksessa edellä mainittuun Valviran kyselyyn todettiin, 

että hoidon kysyntä on pandemian aikana kasvanut merkittävästi. Aivan pandemian alussa 

lähetemäärä laski, mutta sen jälkeen lähetemäärä on kasvanut 20–50 % verrattuna 

edelliseen vuoteen. Marraskuussa 2020 kasvu oli peräti 78 %. Nuorisopsykiatrian 

osastojen potilasmäärä oli kasvanut 30 %. Hoitojärjestelmän kuormittuminen ja 

käytettävissä olevan hoitoresurssin pieneneminen suhteessa yksittäiseen potilaaseen oli 

johtanut hoidon tason laskuun ja siihen että oireilu oli aiempaa useammin kärjistynyt 

osastohoitoa vaativaksi. Akuutit ja intensiiviset avohoitopalvelut olivat myös pahasti 

ruuhkautuneet. 

Syynä kasvaneeseen palvelujen kysyntään oli vastauksen mukaan se, että etäkoulu on 

ollut monelle nuorelle haitallinen ja kouluterveydenhuollolla ja oppilashuollolla on ollut 

vaikeuksia tavoittaa nuoria. Henkilöstöä oli siirretty oppilasterveydenhuollosta 

koronatoimiin, mikä oli heikentänyt varhaisen ja koulussa tapahtuvan tuen toteutumista. 

Nuorisopsykiatriassa tarpeellisen hoidon tarjoaminen on vastauksen mukaan ollut hyvin 

haastavaa. Hoitoon pääsy on viivästynyt optimaalisesta ja hoidon intensiteetti on laskenut. 

Ruuhkautumisesta johtuva tutkimusten ja hoidon siirtyminen on vaikuttanut heikentävästi 

nuorten hoitoisuuteen ja toimintakykyyn. Nuorisopsykiatrinen osastohoito on ollut 

toistuvasti ja pitkäaikaisesti ruuhkautunut, mikä on johtanut vaikeisiin ylipaikkatilanteisiin. 

Nuorisopsykiatrian vastauksessa todettiin edelleen, että hoidon kysynnässä on useita 

vuosia jatkunut kasvava trendi. Riittävän hoidon turvaaminen vaatii lisäpanostuksia. 

Näiden suhteen on laadittu suunnitelmaa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Tilannetta 

on syytä seurata jatkossa tiiviisti, jotta voidaan arvioida suunnitteilla olevien toimien 

riittävyys. 
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Psykiatrian toimialueen selvitys tarkastuslautakunnalle 

Psykiatrian toimialueen 27.1.2022 tarkastuslautakunnalle antaman selvityksen mukaan 

erityisesti neuropsykiatrian erikoisalalle hakeutuu paljon potilaita. Keskimääräinen 

hoitoonpääsyaika neuropsykiatrisella potilaalla on neljä kuukautta, mutta joukossa on 

potilaita, jotka ovat odottaneet kaksikin vuotta hoitoon pääsyä. Heillä on ollut häiriö 

lapsuudesta tai nuoruudesta saakka ja se on aiheuttanut elämänhallinnan ongelmia, mikä 

on voinut laukaista masennuksen tai päihdeongelman. Marraskuussa 2021 VSSHP:n 

neuropsykiatrian erikoisalalle jonotti 600 potilasta. 

Suurin osa neuropsykiatrian lähetteistä erikoissairaanhoitoon tulee Turun kaupungilta. 

Turun kaupunki on kasvavan palvelujen kysynnän vuoksi perustanut neuropsykiatrisen 

työryhmän lapsille keväällä 2021, jossa lastenpsykiatrin lisäksi toimii psykiatrisia hoitajia, 

jotka jalkautuvat tarvittaessa kouluihin, päiväkoteihin ja kotiin. Lisäksi Turun kaupunki on 

keväällä 2021 palkannut kouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin kuusi koulupsykologia ja 

seitsemän sairaanhoitajaa lisää.   

Psykiatrian toimialueen mukaan Turun kaupungin edustajien kanssa on käynnissä 

keskeisiä potilasprosesseja tehostava Lean-projekti, jolle Turun kaupunkiin lokakuussa 

2021 perustettu uusi mielenterveys- ja päihdeyksikkö antaa uusia mahdollisuuksia. Kiinteä 

yhteistyö on aloitettu mm. aikuisten mielialahäiriöiden, psykoosien ja neuropsykiatrian 

osalta.  

Hoitojonojen purkamisen kannalta vaikuttavin jo sovittu rakenne liittyy neuropsykiatriaan. 

Tämän yhteistyön puitteissa TYKSin neuropsykiatrian vastuualue loi keväällä 2021 

yhdessä Turun kaupungin kanssa hoitomallin, jossa komplisoitumattomia aikuisten ADHD-

epäilyjä voidaan arvioida ja hoito tarvittaessa aloittaa perusterveydenhuollossa. Tähän 

terveyskeskuslääkäri saa tarvittaessa konsultaatioapua kaupungin uudesta mielenterveys- 

ja päihdeyksiköstä. Komplisoituneet potilaat lähetetään aiempaan tapaan TYKSin 

neuropsykiatrian poliklinikalle. Arvion mukaan perusterveydenhuolto kykenee tutkimaan ja 

hoitamaan 30–50 % sellaisista ADHD-potilaista, jotka nykyisin lähetetään psykiatriseen 

erikoissairaanhoitoon. Hoitomalliin kuuluu perusterveydenhuollon työntekijöiden koulutus 

ja hoitomalli voidaan, pienin muunnoksin, ottaa käyttöön kaikissa sairaanhoitopiirin 

jäsenkunnissa. 
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Havainnot ja johtopäätökset: Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on edelleen vuonna 

2021 vaikeuttanut hoitoonpääsyä ja aiheuttanut lainvastaisen tilanteen Varsinais-

Suomessa, sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Hoitoonpääsyä on 

erityisesti perusterveydenhuollossa viivästyttänyt mm. henkilöstöpula, joka on aiheutunut 

mm. siitä, että terveydenhuollon henkilöstöä on siirtynyt pandemian hoitoon liittyviin

tehtäviin, kuten testaukseen ja rokottamiseen. Myös eräillä erikoissairaanhoidon 

erikoisaloilla, kuten psykiatriassa, hoitoonpääsyn viivästymisen pääasiallisena syynä on 

ollut vakava henkilöstöpula. Tarkastuslautakunnalle raportoitiin tammikuussa 2022, että 

psykiatrian erikoislääkäreiden vaje keväällä 2022 on 45 % ja henkilöstövajeen odotetaan 

pahenevan edelleen. Tilanne on johtanut henkilöstön ylikuormittumiseen ja pitkiin 

sairaslomiin uupumisen vuoksi. 

Mielenterveyspalvelujen kysyntä on lähtenyt nousuun jo ennen koronapandemiaa ja kasvu 

on yltynyt pandemian aikana. Kunnat ovat vuoden 2021 aikana jonkin verran lisänneet 

perusterveydenhuollon resursseja mielenterveyspalveluissa, minkä pitäisi jatkossa 

vähentää paineita erikoissairaanhoidon suuntaan. Korjaaviin toimenpiteisiin on 

sairaanhoitopiirissä ryhdytty yhteistyössä kuntien kanssa esimerkiksi erilaisten hankkeiden 

ja työryhmien puitteissa, mutta tilanne on edelleen vakava.  

Suositukset: Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä perusterveydenhuollossa että 

erikoissairaanhoidossa reagointi mielenterveyspotilaiden vuosia jatkuneeseen ja jatkuvasti 

pahenevaan lainvastaiseen tilanteeseen hoitoonpääsyssä ja mielenterveyspalvelujen 

aliresursointiin on ollut riittämätöntä. Myös reagointi psykiatristen vuodeosastojen 

vakavaan ylikuormitukseen on ollut riittämätöntä. Mielenterveyspalveluiden tilanne on 

hälyttävä ja vaatii voimakkaita korjaustoimenpiteitä. 

Tarkastuslautakunta pitää ponnisteluja psykiatristen erikoislääkäreiden rekrytoimiseksi 

kriittisenä tekijänä alueen mielenterveyspalvelujen hoitoonpääsyn saattamiselle edes lain 

vaatimalle minimitasolle. Nykyinen ylikuormitustilanne lisää henkilöstön hakeutumista pois 

Psykiatrian toimialueelta ja vaikeuttaa uuden henkilöstön rekrytointia heidän tilalleen. On 

ajauduttu negatiiviseen kierteeseen, jonka vuoksi henkilöstöpula jatkuvasti kasvaa. Sen 

vuoksi on tarpeen käyttää riittävästi täydentäviä ostopalveluita, jotta voidaan  
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ennaltaehkäistä henkilöstön ylikuormittuminen ja taata turvalliset työolot, kunnes oman 

henkilöstön määrä on saatu nostettua riittävälle tasolle ja lukuisat tyhjät vakanssit 

täytettyä. Psykiatrian toimialueen vuoden 2021 taloudellisen tuloksen perusteella siihen 

näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet.  

Perusterveydenhuollon riittävä tukeminen esimerkiksi konsultoinnin avulla perustason 

mielenterveyspalvelujen tarjoamisessa on tärkeää. Mikäli perusterveydenhuollossa 

pystyttäisiin tukemaan potilaita ongelmien alkuvaiheessa riittävästi, psykiatriseen 

erikoissairaanhoitoon kohdistuva paine vähenisi. 

6.3 Sairaalapotilaiden jatkohoitopaikkojen puute 

Koronapandemian aikana hoitoonpääsyä erikoissairaanhoitoon on omalta osaltaan 

vaikeuttanut jatkohoitopaikkojen puute. Jatkohoitopaikkojen puute johtuu 

perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajapulasta, minkä vuoksi esimerkiksi Turun kaupunki 

joutui kesällä 2021 väliaikaisesti sulkemaan kaksi kaupunginsairaalan vuodeosastoa. 

Syksyllä pystyttiin taas lisäämään hoitopaikkoja jonkun verran, mutta helmikuussa 2022 

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoitiin, että kaupunginsairaalan 

hoitopaikkojen vajaus oli edelleen noin 50 paikkaa. Tavoitteeksi oli asetettu 285 paikkaa ja 

vain 210 paikkaa oli saatu avattua. Raportissa todettiin, että Geriatrista osastoa 3 ei ole 

ollut mahdollista avata, sillä nähtävissä oli, että keväällä 2022 lääkäritilanne jälleen 

huononee. Hoitajatilanne huononi erityisesti loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022. 

Hoitajatilannetta haastoi mm. rekrytointihaasteet ja runsaat, koronainfektioista johtuvat 

sairaslomat. 

Tyks Akuutin päivystyksestä eteenpäin terveyskeskuksen vuodeosastolle siirtyville 

potilaille ja Tyksissä hoidetuille vuodeosastopotilaille, jotka eivät enää tarvitse 

erikoissairaanhoitoa, on ollut suuria vaikeuksia saada jatkohoitopaikkaa. 

Tarkastuslautakunnalle raportoitiin 10.3.2022, että Tyks Akuutissa oli 9.3.2022 30 potilasta 

odottamassa jatkohoitopaikkaa. Tyksin vuodeosastoilla 110 henkilöä odotti 

jatkohoitopaikkaa.  Jatkohoitopaikkojen puute on johtanut siihen, että siirtoa odottavat 

potilaat kuormittavat tarpeettomasti Tyks Akuuttia ja Tyksin vuodeosastopaikkoja. Tyksissä 
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on jouduttu siirtämään leikkauksia, koska siirtoviivepotilaiden vuoksi vapaita 

vuodeosastopaikkoja ei ole.  

Tyks joutuu jatkohoitopaikkapuutteen vuoksi lisäämään henkilöstöä 

perusterveydenhuollolle kuuluvien siirtoviivepotilaiden hoitamiseksi sairaalassa. 

Lisähenkilöstön rekrytointi Tyksiin saattaa edelleen vaikeuttaa perusterveydenhuollon 

henkilöstöpulaa. Tilanne on epätarkoituksenmukainen, kun hoitopolkujen toimivuuden 

parantamiseksi päinvastoin pitäisi lisätä resursseja perusterveydenhuollossa. 

Siirtoviivepotilaista peritään potilaan kotikunnalta kolmelta ensimmäiseltä päivältä normaali 

erikoissairaanhoidon hoitopäivämaksu ja sen jälkeen korotettua hoitopäivämaksua, mikä 

nostaa kuntien erikoissairaanhoidon kustannuksia. Siirtoviivepotilaista laskutettiin kuntia 

vuonna 2021 8,0 milj. euroa, kun laskutus vuonna 2020 oli 2,8 milj. euroa ja vuonna 2019 

3,2 milj. euroa. Siirtoviivepotilaiden määrä vuonna 2021 oli 1.711 ja siirtoviivepäivien 

määrä 8.957. 

Tällä hetkellä voidaan käyttää jatkohoitopaikkoja yli kuntarajojen, mikä on helpottanut 

tilannetta, muttei ratkaissut hoitopaikkojen puutetta. Ensihoidon ja päivystyksen johtajan 

27.1.2022 tarkastuslautakunnalle antaman arvion mukaan Varsinais-Suomen 

jatkohoitopaikkojen puutteen ratkaisemiseksi tarvitaan perusterveydenhuollosta 80 

hoitopaikkaa lisää.   

Suositukset: Tarkastuslautakunta pitää erityisen huolestuttavana seikkana 

jatkohoitopaikkojen järjestämisessä esiintyneet ongelmat. Henkilöstön puute, 

koronapotilaiden eristyshoitopaikkojen vaatimat järjestelyt ja kuntien muut toimet ovat 

vähentäneet jatkohoitopaikkojen määrää merkittävästi.  

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon jatkohoitopaikkojen puute on johtanut siihen, 

etteivät potilashoidon hoitopolut toimi oikealla tavalla. Potilaita hoidetaan turhan pitkään 

erikoissairaanhoidon vuodeosastolla, mikä johtaa erikoissairaanhoidon ylikuormittumiseen, 

lisäresurssien tarpeeseen ja kustannusten nousuun. Perusterveydenhuollon 

henkilöstöpulan ratkaiseminen kestävästi on keskeinen edellytys hoitopolkujen 

toimivuudelle. 
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6.4 Henkilöstötyytyväisyys 

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset 

VSSHP:ssä suoritetaan joka toinen vuosi henkilöstökysely, jossa kartoitetaan 

monipuolisesti henkilöstötyytyväisyyteen vaikuttavia osa-alueita. Viimeksi henkilöstökysely 

toteutettiin 7.–26.9.2021. Vastaajia oli 4.614 ja kyselyn vastausprosentti oli 60,2 %. 

Vastausprosentti oli hieman alhaisempi kuin aikaisemmissa henkilöstökyselyissä.  

Lokakuussa 2021 julkistettujen tulosten mukaan sosiaalisen pääoman ja työtyytyväisyyden 

osalta on havaittavissa pientä laskua verrattuna edelliseen kyselyyn, joka toteutettiin 

vuonna 2019. Osaltaan syynä heikennykseen on koronapandemian tuomat haasteet 

työarkeen.  

Työntekijöiltä kysyttiin, mitkä asiat vaikuttivat eniten omaan työtyytyväisyyteen. Vastausten 

mukaan tärkeimmät tekijät olivat työyhteisö, riittävät resurssit työn tekemiseen, palkkaus, 

esimiestyö, työn merkityksellisyys sekä työn ja työsuorituksen arvostus. 

Työntekijäkokemuksen kokonaisarvosana oli 7,27 asteikolla 1–10, eli tyydyttävä.  

Tulosten perusteella hyvällä tasolla olevia vahvuuksiamme ovat työyhteisötaidot, 

työtyytyväisyys ja työmotivaatio sekä yhteistyö ja yhteisöllisyys. Niin sanottuja työtaitoja 

pidetään hyvinä ja työ koetaan merkitykselliseksi kuten ennenkin. Myös ylpeys omasta 

työstä näkyy tuloksista. Työyhteisöissä oman toiminnan vaikutus positiivisen ilmapiirin 

vahvistamiseen koetaan hyvänä, samoin kuin keskinäisen auttamisen kulttuuri.  

Noin 37 % vastaajista kokee, ettei heillä ole riittävästi keskeytyksetöntä työaikaa töiden 

tekemiseen. Kehittämistä vaatisivat tulosten mukaan vaikutusmahdollisuudet 

työpaikkakokousten ja yhteistyöryhmien kautta, strategian viestiminen sekä johtaminen. 
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VSSHP:n vuoden 2021 henkilöstökyselyn tulokset tulosalueittain. Lähde: Esimiestreffien kokousmateriaali 

21.10.2021/Henkilöstöjohtaja Saija Rintala 

Kyselyyn vastanneista 14 % oli kokenut epäasiallista kohtelua. Tulos oli huonompi kuin 

vuonna 2019, jolloin vastaava luku oli 11 %. Syrjinnän osalta tulokset ovat samalla tasolla 

viime kyselykierroksen tulosten kanssa. Eniten syrjintää koetaan yhä mielipiteiden 

perusteella (12,7 % vastaajista). Potilaiden suunnasta koetuissa väkivalta- ja 

uhkatilanteissa on havaittavissa kasvua henkisen väkivallan eli esim. sanallisen uhkailun 

osalta. Sitä oli nyt kokenut 25,2 % vastaajista, kun vuonna 2019 luku oli 23 %.  

Esimiestyön arvioinnin henkilökohtaiset tulokset on raportoitu suoraan esimiehille. 

Esimiehille järjestetään koulutusta siitä, miten henkilöstökyselyn tuloksia tulee hyödyntää 

työhyvinvointisuunnitelman laatimisessa ja miten sitä tulee käydä läpi työyksikössä. 

Esimiehille on painotettu, että tulosten yhteinen läpikäynti työyhteisöissä on erityisen 

tärkeää. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen auttaa kehittämään 

työyhteisön hyvinvointia ja parantamaan toimintaa oikeaan suuntaan. 
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VSSHP:n vuoden 2021 henkilöstökyselyn tulokset epäasiallisesta kohtelusta. Lähde: Esimiestreffien 

kokousmateriaali 21.10.2021/Henkilöstöjohtaja Saija Rintala 

VSSHP:n vuoden 2021 henkilöstökyselyn tulokset epäasiallisesta kohtelusta. Lähde: Hallitus 14.12.2021 § 

156: Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2022 
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Ensihoidon ja päivystyksen henkilöstön kuormitus 

Tyks Akuutin työnjohto-ongelmista oli artikkeli Turun Sanomissa 9.9.2021. Henkilöstö on 

raportoinut huonosta johtamisesta. Tarkastuslautakunta pyysi selvitystä 13.9.2021 Tyks 

Akuutilta mm. työtyytyväisyystutkimusten tuloksista ja niiden kehittymisestä, debfriefingin 

käytöstä, henkilöstön tukemisesta henkisesti raskaassa työssä sekä työpaikan ilmapiirin 

ongelmiin puuttumisesta. Vastaus saatiin 28.9.2021. 

Tyks Akuutin vastauksen mukaan debriefingiä käytetään liian vähän. Suurimmaksi syyksi 

siihen on arvioitu olevan mm se, että debriefing-purun pitäjiä on talossa vähän. Kulttuuri 

käyttää purkua henkilöstöhallinnon kautta on jäänyt osin ehkä tämän syyn vuoksi 

muotoutumatta. Toinen syy on, että kun purku mahdollisesti järjestetään, pitää ihmisten 

tulla vapailta ja tähän ei ole usein halukkuutta. Lisäksi vastauksessa arvioitiin, että 

päivystyksen henkilöstö ehkä liian usein kokee, että he eivät tarvitse purkua ja puhuvat asian 

keskenään ja siten tukevat toisiaan. 

Vastauksen mukaan debriefingin kehittämistä joustavammaksi ja paremmin päivystyksen 

henkilökunnalle toimivaksi on suunnittelussa. Tämä vaatii koulutusta ja ehkä osittain myös 

asenteiden muutosta.  

Vastauksen mukaan Tyks Akuutin henkilöstöä pyritään tukemaan monin eri tavoin. 

Lähiesimiehet ovat päivittäin läsnä ja helposti saatavilla henkilökunnan taukotilojen 

välittömässä läheisyydessä ja merkityksellisiä keskusteluja käydään päivittäin. Henkilöstöä 

on palkittu esim. tarjoamalla mahdollisuutta työnantajan maksamaan hierontaan sekä 

pizza- ja välipalatarjoilulla. Henkilöstön palkitsemiseen tarkoitettuja nopsa-seteleitä on 

jaettu pienimmästäkin syystä ja suullista kannustavaa palautetta annetaan kaikkien 

esimiesten toimesta jatkuvasti. Yksilöllisiä työaika/työvuoro -joustoja tehdään jokaisen 

kanssa automaattisesti, kun on menossa esim. erityisen kuormittava elämänvaihe. Kaikkia 

tuetaan aina ja joustetaan niin pitkälle kuin vain voidaan.  

Työpaikan ilmapiirin ongelmiin on puututtu viime vuosina Tyks Akuutissa esimerkiksi 

seuraavilla toimenpiteillä: 

 Organisaatiorakennetta on tarkasteltu ja muutettu vastaamaan paremmin toiminnan

sisältöä tukevaksi esimiehiä lisäämällä, esimiestyön vahvistamisella ja sisällön

tarkennuksilla jo useamman vuoden aikana
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 Esimiesten sitouttamiseen on panostettu (coachingia järjestetty ja

prosessikonsultointi on alkamassa)

 Henkilöstön kanssa käytävät vuorovaikutteiset kokoukset toteutuvat säännöllisesti

sekä laatujärjestelmän mukaiset yksiköittäin toteutettavat henkilöstön tilaisuudet

(jälkimmäisiin myös työsuojeluvaltuutettu osallistuu). Vuonna 2021

keskusteluaiheina ovat olleet oman yksikön yhteisöllisyys, työssäjaksaminen sekä

esimiesten saatavuus. Tapaamisista muodostuu esimiehille tehtäväluettelo, jonka

sisällön toteutumista seurataan ja raportoidaan henkilöstölle.

 Henkilökunnan työturvallisuuteen on panostettu; hälytysjärjestelmän uusiminen,

vartiointipalvelun lisääminen, turvallisuuskoulutuksien järjestäminen kaikille,

turvallisuuskävelyiden säännöllinen toteuttaminen.

 On perustettu useita yhteistyöryhmiä, jossa on vahva henkilöstön edustus. Mm.

potilasasiakastiimi, työsuojeluparien muodostaminen, koulutustiimi, perehdytystiimi,

työergonomiavastaavat, työhyvinvoinnin työryhmä (suunnitelma tehty).

 Akuutissa on aktiivisessa käytössä sairaanhoitopiirin sujuvaa yhteistyötä -ohjeen

käytänteet ja henkilöstötoimiston kanssa tehdään runsaasti yhteistyötä.

 Työvuorosuunnittelussa on pyritty huomioimaan työntekijän henkilökohtaisen

elämän rajoitteet ja siinä on päästy varsin hyvin maaliin.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi Tyks Akuutille huomautukseen vuonna 2018. 

Sen jälkeen on korjattu ja uusittu useita käytäntöjä. Toimenpiteet on käsitelty mm. 

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa. Jälkitarkastuksessa 

vuonna 2018 aluehallintovirasto totesi ongelmat korjatun, ja seuranta päättyi.  

Aluehallintovirasto päätöksen mukaan oli ryhdyttävä toimiin päivystyksen psykososiaalisen 

kuormituksen keventämiseksi (uhkasakko 25.000€). Tähän liittyen johtokunta perusti 

yhteensä 13 sairaanhoitajan vakanssia lisää päivystykseen sekä lisäksi 12 sairaanhoitajan 

varahenkilön vakanssia ja 4 lääkärin virkaa. Lisäksi johtokunta perusti 4 

apulaisosastonhoitajan vakanssia. Tarkkailuyksikkö perustettiin kuormituksen 

vähentämiseksi ja potilashoidon hoitoyksikkökohtaisen sisällön selkiinnyttämiseksi. Lisäksi 

hoitajien perehdytystä on kehitetty ja jaettu tehtäviä niin, että hoitajan osaaminen ja toive 

työpisteestä on pyritty huomioimaan (puhelin, vastaanotto, hoitoyksiköt jne.). 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan oli toteutettava häirintään liittyvien haitta- ja 

vaaratekijöiden vähentämiseen toimenpiteet, jossa velvoitettiin työnantajaa antamaan 
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työntekijöille opetusta ja ohjausta työpaikalla esiintyvän häirinnän ilmoittamisesta 

työnantajalle. (uhkasakko 25 000€). Esimiehille annettiin opastusta, koulutusta ja tukea 

työpaikalla esiintyvän häirinnän havaitsemiseksi ja käsittelemiseksi. Lisäksi 

sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinto kävi työntekijöiden kanssa läpi työelämän taitoja. 

Tyks Akuutissa on joka vuosi käsitelty työhyvinvointikyselyjen tulokset ja tehty 

toimenpidesuunnitelma, jota on myös systemaattisesti edistetty sairaanhoitopiirin 

henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kanssa. 

THL:n raportti Sairaalapäivystysten nykytila 

THL:n raportti Sairaalapäivystysten nykytila - keskeiset haasteet toiminnassa ja 

arvioinnissa 50/2021 ilmestyi syksyllä 2021. Raportti on osa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen vuonna 2020 toteuttamaa sairaalapäivystysten toimintaa kartoittavaa 

kyselytutkimusta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena sairaalapäivystysten johtajille 

tai ylilääkäreille touko-elokuun aikana vuonna 2020. 

THL:n Sairaalapäivystysten nykytila -tutkimuksen päälöydökset olivat: 

 Yliopistotason sairaaloiden yhteispäivystyksissä ilmenee henkilöstön

kuormittuneisuutta enemmän kuin muilla sairaalatasoilla. Kuormittuneisuuden syyt

ovat kaikissa päivystyksissä samankaltaisia. Ne liittyvät mm. viiveisiin jatkohoitoon

pääsyssä, ei-päivystyksellisiin syihin käyntien taustalla sekä ajantasaisten

lääkelistojen puutteeseen.

 Palvelujärjestelmän keskeisiksi haasteiksi tunnistetaan sairaalatasosta riippumatta

perusterveydenhuollon riittämätön resursointi, yhä sairaampien potilaiden hoito

kotona tai hoivalaitoksissa sekä ostopalveluiden käyttö.

 Päivystyksiin hakeudutaan myös sosiaalisten ja ei-lääketieteellisten syiden vuoksi

tai siksi, ettei vastaanottoaikaa ole saatu omasta terveyskeskuksesta.

Päivystykseen tuleva yleislääketieteen potilas voitaisiinkin vastaajien mukaan usein

hoitaa omassa terveyskeskuksessa.

 Sosiaalipäivystyksen ympärivuorokautinen saatavuus on parasta

yliopistosairaaloiden yhteispäivystyspisteissä, joissa yhteistä toimintaa pidetään

hyvänä tai erittäin hyvänä, mutta muilla sairaalatasoilla yhteistoiminnassa on

edelleen puutteita. Kaikissa sairaalaryhmissä koetaan, että sosiaalipäivystyksen

toiminta on tarpeisiin nähden liian suppeaa.
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 Päivystyspalvelut ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelujärjestelmää, eikä niiden vaatimia kustannuksia ja resursseja voida kattavasti

arvioida kansallisesti tai kansainvälisesti kirjavien kirjaamiskäytäntöjen vuoksi.

Arvio päivystyksen kuormittumisen yleistilanteesta eri sairaalaryhmissä, %-osuus vastanneista päivystyksistä 

kussakin sairaalaryhmässä. Lähde: THL:n raportti Sairaalapäivystysten nykytila - keskeiset haasteet 

toiminnassa ja arvioinnissa 50/2021. 

THL:n tutkimusraportissa todetaan, että vaikka yliopistotason sairaaloissa ilmoitetaan 

enemmän kuormittuneisuutta, niin taustalla olevat ongelmat ovat kaikissa päivystyksissä 

varsin samankaltaisia. Palvelujärjestelmän haasteista tunnistetaan keskeisiksi 

sairaalatasosta riippumatta perusterveydenhuollon riittämätön resursointi ja ulkoistusten 

sekä ostopalveluiden käyttö.  

THL:n raportin mukaan kansainvälisissä tutkimuksissa on arvioitu, että 10–43 % 

sairaalapäivystysten potilaista voitaisiin hoitaa perusterveydenhuollossa. Päivystyksissä 

terveyskeskustasoiseen hoitoon sopiviksi arvioituja potilaita arvoitiin tämän kyselyn 

vastauksissa olevan sairaalatason mukaan 40–75 %, mutta vaihtelu oli myös varsin 

suurta. 67–74 % kaikista vastaajista ilmoitti, että enemmän kuin neljäsosa heidän 

potilaistaan hakeutuu päivystykseen siksi, ettei ole saanut aikaa omasta 

terveyskeskuksesta.  
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Sote-kentän muutosten vaikutus päivystystoimintaan, %-osuus vastanneista päivystyksistä kussakin 

sairaalaryhmässä. Lähde: THL:n raportti Sairaalapäivystysten nykytila - keskeiset haasteet toiminnassa ja 

arvioinnissa 50/2021. 

Myös työssä jaksamiseen vaikuttavia kehittämistarpeita tunnistettiin 

sairaalapäivystyksissä. Näiden tavoitteiden sisältöjä kuvattiin THL:n raportissa 

seuraavasti:  

 ”Sairaalapäivystysten resursointi: riittävä ja osaava henkilöstö, akuuttilääkäreiden

määrän lisääminen sekä henkilöstön pysyvyyden varmistaminen.

 Työkulttuurin kehittäminen: moniammatillisen yhteistyön edistäminen, tiimityön

kehittäminen, kaikkien ammattiryhmien molemminpuolinen arvostaminen.

 Työhyvinvoinnin edistäminen: työvuorosuunnittelu, lyhyemmät työajat, vähemmän

päivystysvuoroja, työajan varaaminen myös muulle kuin potilastyölle.

 Jatkuva osaamisen kehittäminen: riittävä lisäkoulutus ja pitkäjänteinen osaamisen

kehittäminen, työntekijöiden kannustaminen oman osaamisen kehittämiseen.

 Potilasprosessien kehittäminen: toimiva asiakas- ja potilasohjaus sekä potilaiden

jatkohoidon turvaaminen.”
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Psykiatrian henkilöstön kuormitustilanne 

Psykiatriasta 27.1.2022 saadun selvityksen mukaan sairaspoissaoloja on viime vuosina 

ollut paljon Psykiatrian toimialueella (sairaspoissaoloprosentti 4,7 % v. 2019, 4,9 v. 2020 ja 

4,8 % v. 2021). Lääkäreiden poissaolot on kasvaneet huolestuttavasti. Vuonna 2021 on 

nähtävissä selvä muutos: uupumukseen liittyvien pitkien poissaolojen määrä on kasvanut. 

Psykiatrian toimialueen tuottavuutta on kysynnän kasvaessa onnistuttu nostamaan. 

Käyntejä ja hoitointerventioita on tehty yhä enemmän samalla henkilöstöllä. Vaikuttavaksi 

todettuja menetelmiä on järjestelmällisesti lisätty ja paineista huolimatta kyetty 

ylläpitämään laajasti kehittämistyötä. Tuottavuuden lisääminen on kuitenkin johtanut 

henkilöstön ylikuormitukseen.  

VSSHP:n sairauspoissaolot 

Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2018 4,43 5,06 4,73 3,88 3,49 3,54 3,21 3,39 4,04 3,93 3,99 3,73 

2019 4,66 5,18 4,68 3,81 3,86 3,59 3,48 3,83 4,44 4,66 4,55 4,02 

2020 3,94 4,80 5,35 3,96 3,66 3,50 3,40 4,21 4,75 4,57 4,50 4,41 

2021 4,10 4,84 4,92 4,16 4,39 4,02 3,52 4,22 4,56 5,08 5,21 5,64 

VSSHP:n henkilöstön sairauspoissaolot kuukausittain. Lähde: VSSHP:n henkilöstötilastot, HR-

raportointiportaali 17.2.2022 

Sairauspoissaoloprosentti on ollut normaalia korkeampi syksystä 2020 alkaen ja lähes 

koko vuoden 2021, lukuun ottamatta heinäkuuta. Lokakuusta 2021 alkaen kuukausittainen 

sairauspoissaoloprosentti on ollut yli 5 % ja jatkuvassa nousussa. Lisääntyneen 

sairastelun syynä on erityisesti koronapandemia ja loppuvuonna 2021 koronaviruksen 

omikronmuunnos, joka oli aikaisempia virusvariantteja selvästi tarttuvampi. Henkilöstöä on 

kielletty saapumasta työpaikalle, jos ilmenee hengitystieoireilua tai muita virustartuntaan 

liittyviä oireita. Sairastumisen lisäksi myös altistuminen tartunnalle on aiheuttanut 

karanteeniin asettamisen, jolloin altistunut henkilö ei ole saanut saapua työpaikalle. Mikäli 

mahdollista voidaan tehdä karanteenin aikana etätyötä kotoa. 
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Sairauspoissaoloprosentti on vuosina 2020–2021 ollut VSSHP:n muita yksiköitä 

korkeampi Tyksiin kuuluvilla Psykiatrian toimialueella, Asiantuntijapalvelut-palvelualueella 

ja Totek-toimialueella sekä Hallintokeskukseen kuuluvan Runkopalvelukeskuksen 

alaisissa Laitoshuollon, Sisälogistiikan ja Välinehuollon yksiköissä. 

Runkopalvelukeskuksen yksiköissä sairauspoissaoloprosentti on ollut keskimääräistä 

korkeampi jo pitkään ennen pandemiaa.  

Hallituksen toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi 

Sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt vuonna 2021 useita päätöksiä, joilla on haluttu 

varmistaa henkilöstön pysyvyys ja riittävät henkilöstöresurssit. Vuoden 2021 tammikuussa 

hallitus päätti maksaa koko henkilöstölle kertaluontoisen kannustinpalkkion, jonka 

maksimimäärä oli 500 euroa. Palkkion kustannusvaikutukset olivat 4,9 milj. euroa. 

VSSHPn strategiassa vuosille 2021–2022 (2025) osana henkilöstökokemuksen strategista 

painopistettä ja kokonaisuutta on hyväksytty määräaikaisten määrän vähentämiseen 

tähtäävät toimenpiteet. Hallitus on päättänyt määräaikaisten vakanssien vakinaistamisesta 

kokouksissaan 15.6.2021 ja 25.1.2022.  

Hallituksen 15.6.2021 tekemä päätös koostui kolmesta osasta. Ensimmäisen ryhmän 

muodostivat muutokset, jotka eivät lisänneet kustannuksia. Resurssimuutokset toteutettiin 

yhdistelemällä tai lakkauttamalla olemassa olevia vakansseja. Vakanssimäärä pysyy 

ennallaan. Päätös sisälsi psykiatrian toimialueen sekä naistenklinikan vakansseja.  

Toiseen ryhmään sisältyi uusia vakansseja sekä vakanssien muutoksia, jotka myös tuovat 

kustannuksia. Kaikki päätökset oli huomioitu jo vuoden 2021 talousarviossa ja päätöksen 

perusteena oli se, että vakanssien perustaminen säästää henkilöstökuluja muualta. Toisin 

sanoen työn tekeminen toisella tavalla tulisi perustettuja vakansseja kalliimmaksi. 

Vakanssimuutoksia oli 43 kappaletta ja uusia vakansseja oli 18.  

Kolmas ryhmä koostui toimialueilla pitkään olleista työntekijöistä, joilla ei ollut vakanssia ja 

joita ilman nykyinen toiminta ei olisi mahdollista. Tarve oli arvioitu pysyväisluonteiseksi. 

Kokonaisuus sisälsi 88 uutta vakanssia. Kyseisten määräaikaisten työsuhteiden 

palkkakustannukset olivat mukana talousarviossa, eivätkä lisänneet suunniteltuja 

henkilöstökuluja. Muutokset koskivat laajasti Tyksin eri toimialueita. Uudet virat ja toimet 

perustettiin 1.7.2021 lukien. 
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Hallitus teki 25.1.2022 päätöksen vakinaistaa Tyksin tulosalueen pitkäaikaisia 

määräaikaisia työntekijöitä. Hallituksen 25.1.2022 tekemän päätöksen esittelytekstissä 

todettiin, että 21% hoitohenkilöstöstä eli noin 1.100 henkilöä on määräaikaisissa 

työsuhteissa. Merkittävä osa heistä sijaistaa vakinaista henkilöstöä heidän poissaoloissa, 

mutta ryhmään kuluu myös määräaikaisena joko omasta pyynnöstään tai erillisille 

määräaikaisille projekteille palkattuna olevia henkilöitä.  

Esittelytekstissä todetaan, että vakinaisen hoitohenkilöstön irtisanoutuneiden määrä on 

kasvussa ja kasvuprosentti on +7,4 %. Vuodesta 2022 alkaen eläköityminen kiihtyy siten, 

että hoitohenkilöstöä jää eläkkeelle n. 100 henkilöä/vuosi. Koska henkilöstön 

rekrytointitilanne on haastava, on entistä tärkeämpää, että pystymme sitouttamaan nyt 

määräaikaisena työskentelevää henkilöstöämme. Vakinaisen henkilöstön poissaolojen 

kattaminen pysyvissä työsuhteissa olevilla työntekijöillä turvaa paremmin yksikön 

toiminnan edellyttämän henkilöstömiehityksen sekä vähentää henkilöstön kuormittumista 

ja yksikön toiminnalta edellytettävään erityisosaamiseen liittyvää haavoittuvuutta. 

Tyksin tulosalueelle perustettiin 122 vakanssia, joihin voitaisiin vakinaistaa ennen vuotta 

2019 aloittaneita määräaikaisia. Vakinaistamisten kustannusvaikutus oli neutraali. 

Vakinaistettavat työntekijät ovat työskennelleet sairaanhoitopiirissä vähintään neljä vuotta. 

Kolmen vuoden tarkastelussa sairaanhoitopiirin hoitohenkilöstöön on palkattu vuosittain 

tasaisesti noin 200 sijaista, joiden määräaikaisen työsuhteen perusteena on 

vanhempainvapaa. Tämän lisäksi sijaisia tarvitaan moniin muihin poissaoloihin. Päätetyt 

122 vakanssia kattavat vain pienen osan määräaikaisten työsuhteiden tarpeesta. 

Kehityskeskustelut 

Kehityskeskusteluja käydään vaihtelevasti eri tulosalueilla. Tietyillä tulosalueilla 

kehityskeskustelujen kattavuus pysyy alhaisena vuodesta toiseen, kun taas toisilla 

kattavuus on erittäin korkea. Käytyjen kehityskeskustelujen kattavuus oli vuonna 2021 

koko sairaanhoitopiirissä 51 %. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan käytyjen 

kehityskeskustelujen tallentaminen tietojärjestelmään koetaan jonkin verran hankalaksi, 

minkä vuoksi tilastot voivat antaa kattavuudesta hieman todellisuutta heikomman kuvan.  
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Lähde: Henkilöstöpalvelut 14.4.2022 

Havainnot: Vuoden 2021 henkilöstökyselyn tulokset olivat hieman heikentyneet verrattuna 

vuode 2019 kyselyyn, mikä on ymmärrettävää ajatellen sitä valtavaa kuormitusta, minkä 

koronapandemia on vuosina 2020 ja 2021 aiheuttanut sosiaali- ja terveysalan 

henkilöstölle. Kehittämistä vaatisivat tulosten mukaan vaikutusmahdollisuudet 

työpaikkakokousten ja yhteistyöryhmien kautta, strategian viestiminen sekä johtaminen. 

VSSHP:n tasa-arvosuunnitelman tavoitteena vuodelle 2021 oli, että kiusaamisen kokemus 

olisi vähentynyt vuoden 2019 11 %:sta 9 %:iin vuonna 2021. Tavoitteena oli myös, että 

syrjinnän kokemukset mielipiteen ja aseman perusteella laskevat vuoden 2021 kyselyssä. 

Vuoden 2021 henkilöstökyselyssä kiusaamisen ja epäasiallisen kohtelun kokemukset 

olivat nousseet 11 %:sta 14 %:iin. Syrjinnän kokemukset mielipiteiden perusteella olivat 

pysyneet samalla tasolla ja kokemus aseman perusteella syrjinnästä oli noussut 1,0 %-

yksikköä.  
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Erityisesti Tyks Akuutissa ja Psykiatrian toimialueella koronapandemia on lisännyt 

henkilöstön kuormitusta ja tarkastuslautakunnalle on raportoitu uupumisesta johtuvien 

sairaslomien määrän kasvusta.  

Sairaanhoitopiirin tasolla tehdyillä päätöksillä on pyritty parantamaan henkilöstön työoloja 

ja työtyytyväisyyttä. Hallituksen päätösten perusteella koko henkilöstölle maksettiin vuoden 

2021 alussa 500 euron kannustuspalkkio ja yli 200:lle määräaikaiselle työntekijälle 

perustettiin vakinaiset vakanssit kahdella päätöksellä kesäkuussa 2021 ja tammikuussa 

2022. Vuoden 2021 aikana valmisteltiin myös vakanssijärjestelmästä luopumista, mikä 

lisäisi rekrytoinnin joustavuutta jatkossa.  

Suositukset: Tarkastuslautakunnan mielestä on huolestuttavaa, että epäasiallisen kohtelun 

kohteeksi joutuneiden osuus henkilöstökyselyyn vastanneista on kasvanut 11 %:sta 

14 %:iin. Osaltaan taustatekijänä on varmasti koronapandemian aiheuttama lisääntynyt 

työpaine ja jaksamisongelma, joka purkautuu väärällä tavalla. On ilmeistä, että jo 

toteutetut toimenpiteet turvallisen ja kannustavan työympäristön luomiseksi eivät ole olleet 

kaikissa työyksiköissä riittäviä. Lähiesihenkilöiden koulutukseen tulee edelleen panostaa 

syrjinnän ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Henkilöstön ylikuormitusta tulee 

pyrkiä estämään. Ongelmallisten yksiköiden henkinen työturvallisuus tulee tehokkaammin 

varmistaa kohdistamalla niihin yksiköiden tukitarpeen mukaisesti räätälöityjä toimenpiteitä. 

Kehityskeskusteluja ei ole käyty kattavasti ja kattavuus vaihtelee paljon eri tulosalueilla. 

On syytä kiinnittää erityistä huomiota kehityskeskusteluiden kattavuuden nostamiseen 

niissä yksiköissä, joissa kattavuus on heikko. On selvitettävä syyt siihen, miksi 

kehityskeskusteluja ei ole käyty. 

6.5 Kieliohjelman toteutus 

Kuntayhtymähallitus hyväksyi 27.4.2021 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kieliohjelman 

vuosille 2021–2022. Sairaanhoitopiirin kieliohjelma on hyväksytty edellisen kerran 

hallituksessa vuonna 2010. Kieliohjelman uudistustyössä on huomioitu sairaanhoitopiirin 
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uusi strategia. Kieliohjelman valmistelusta on vastannut vähemmistökielen lautakunnan 

nimeämä työryhmä.  

Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri haluaa tietoisesti profiloitua kaksikielisenä 

yliopistosairaalana, sairaanhoitopiirinä ja tulevana hyvinvointialueena. Ohjelman tarkoitus 

on strukturoidusti ja systemaattisesti tukea henkilöstöä palvelemaan asiakkaita omalla 

äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi siten, että molemmat kielet elävät rinnakkain kaikissa 

toiminnoissa. Kieliohjelman pääpaino on toimenpano-ohjelmalla, jossa esitetään 

kieliohjelman konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet ja niille mittarit ja vastuuhenkilöt. 

Toimenpano-ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi strategia-ajanjaksolla 2021–2022 ja 

sen toteutumista arvioidaan vuosittain. 

Kieliohjelman mukaan talousarvioon tulee varata riittävät määrärahat kattamaan 

yhdenvertaisen kaksikielisen palvelun todelliset kustannukset mukaan lukien virallisen 

käännöstyön, kielikurssien ja palkkaus- ja kielenkäyttölisän kustannukset. Erillisen 

budjetoinnin lisäksi tulee huomioida, että kaksikielisyyden edellyttämiä tehtäviä tehdään 

merkittävästi myös toimialueiden normaalin toiminnan ohessa.  

Vähemmistökielen lautakunta kehittää, yhteensovittaa ja valvoo kieliohjelman tavoitteita ja 

seuraa tavoitteiden etenemistä. Tavoitteena on, että lautakunta raportoi kieliohjelman 

toteutuksesta VSSHP:n hallitukselle kaksi kertaa vuodessa.  Vuonna 2021 kieliohjelmaa 

on käsitelty hallituksessa ohjelman hyväksymisen yhteydessä 27.4.2021. 

Ruotsinkielisten palveluiden koordinaattori vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

ruotsinkielisten palveluiden tehtävien koordinoinnista ja raportoinnista yhteistyössä 

VSSHP:n tulosalueiden johdon kanssa ja raportoi VSSHP:n johtajalle. Koordinaattori 

kutsuu toimi- ja palvelualueiden kielilähettiläät koolle yhteisen linjanvedon, kehittämisen ja 

kieliohjelman tavoitteiden toteutuksen seuraamiseksi. Vuonna 2021 koronapandemian ja 

henkilöstöpulan vuoksi kielilähettiläiden kokousta ei ole kyetty järjestämään.   

Tavoitteena on, että koordinaattori kokoaa ja raportoi kieliohjelman tuloksista 

sairaanhoitopiirin johtoryhmälle kahdesti vuodessa. Vuonna 2021 kieliohjelmaa on 

käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 9.3.2021 ennen hyväksymistä hallituksessa, 

jonka jälkeen sitä on vielä johtoryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta tarkennettu. 

Kieliohjelma on lisäksi käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 20.4.2021. 
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Koordinaattori toimii esittelijänä vähemmistökielen lautakunnassa sekä toimii piirin 

edustajana valtakunnallisissa foorumeissa ruotsinkielisten palveluiden osalta. 

Kieliohjelman mukaan toimialue-/palvelualuejohtajat velvoittavat henkilöstöä arvioimaan 

oman ruotsinkielen taitonsa asteikolla 1-6 ja keskustelee asiasta sekä koulutustarpeesta 

kehityskeskustelussa. Toimi-/palvelualuejohtajat myöntävät ruotsinkielenkäyttölisää heille, 

jotka käyttävät ruotsinkieltä aktiivisesti. Vähemmistökielen lautakunnan vuoden 2021 

toimintakertomuksen mukaan 134 henkilöä on arvioinut ruotsinkielen taitonsa, kun 

tavoitteena on, että kaikki jotka työssään tarvitsevat ruotsinkieltä arvioidaan. Lautakunnan 

toimintakertomuksen mukaan kielenkäyttölisää maksettiin 844 henkilölle vuonna 2021. 

Ruotsinkielen kielikursseihin osallistui 95 henkilöä.  

Jokaisesta toimi-/palvelualueelta tulee nimetä lähettiläs koordinoimaan ruotsinkielistä 

palvelua omalla alueellaan. Lähettiläs kutsuu koolle oman alueensa yhdyshenkilöt ja 

toteuttaa omalta osaltaan kieliohjelmaa ja seuraa sekä arvioi kieliohjelman toteutumista 

yhdessä yhdyshenkilöverkoston kanssa. 

Ohjelman mukaan ruotsinkielisten yhdyshenkilöiden verkosto tulee nimetä vastaanottoihin 

ja vuodeosastoille. 

Vähemmistökielen lautakunnan toimintakertomuksessa vuodelta 2021 todetaan 

ongelmana, että sairaanhoitopiirin käännöspalveluissa on resurssivajausta. Ainoastaan 

julkinen lakisääteinen pöytäkirja-aineisto ja epikriisit (hoitojakson loppulausunto) 

käännetään käännöspalveluissa ruotsinkielelle, muun aineiston kääntämisestä 

huolehditaan toimi- ja palvelualueilla. 

Suurena haasteena on saada rekrytoitua henkilöitä, joilla on tarpeeksi ruotsinkielen 

osaamista. Potilaspalautteen mukaan suurimmat haasteet koskien palvelun saamista 

äidinkielellä esiintyvät Tyks Akuutissa ja Psykiatrian toimialueella.  

Suositukset: Kieliohjelman tavoitteiden toteuttaminen osuu varsin haasteelliseen aikaan, 

kun henkilöstöä kuormittaa koronapandemia ja toiminta kärsii henkilöstöpulasta. Myös 

kokoontumisrajoitukset ovat hankaloittaneet toteuttamisen käynnistämistä.  

Toteuttamalla kieliohjelman toimenpiteet parannetaan asiakkaiden mahdollisuuksia saada 

palvelua ruotsiksi, mikä on erityisen tärkeää haavoittuvassa asemassa oleville asiakkaille, 
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kuten ensihoidossa ja päivystyksessä sekä mielenterveyspalveluissa. Viime kädessä se 

kuitenkin vaatii työntekijältä opiskelua, kiinnostusta ja aikaa oman kielitaidon 

kehittämiseen. Mahdollisuudet tähän tulee työyksiköissä turvata. Kaikille, mutta erityisesti 

uusille työntekijöille tulee markkinoida mahdollisuuksia osallistua työnantajan järjestämiin 

kielikoulutuksiin ja saada kielenkäyttölisää.  

Keskitettyjen käännöspalveluiden riittämättömyydestä on viestitty jo vuosia. Keskitettyjä 

käännöspalveluita tulee olla tarjolla riittävästi, jotta pystytään huolehtimaan siitä, että 

kirjallinen viestintä ruotsiksi on mahdollisimman virheetöntä. 

Kielilaki velvoittaa kaksikielistä viranomaista edistämään kielellisten oikeuksien 

toteutumista yhdenvertaisin perustein. Esitteiden ja ilmoitusten julkaiseminen myös 

selkokielellä palvelisi omalta osaltaan myös muiden kielellisen syrjäytymisen vaarassa 

olevien henkilöiden tarpeita. 

6.6 Hyvinvointialueen valmistelu 

Vapaaehtoinen valmistelu 

Kuntayhtymähallitus päätti 30.3.2021, että VSSHP aloittaa esivalmistelun sisäisenä 

projektina selvittääkseen miten VSSHP:n sulautuminen mahdolliseen perustettavaan 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Lisäksi päätettiin, että VSSHP jatkaa ja laajentaa keskusteluita Varsinais-Suomen kuntien 

kanssa mahdollisen sote-uudistuksen muutoksista ja vaikutuksista ja on valmis 

aloittamaan maakunnan kuntien kanssa vapaaehtoisen sote-valmistelun. Varsinais-

Suomessa sote-valmistelussa oli tuohon mennessä keskitytty palvelujen sisältöjen 

kehittämiseen.  

Varsinais-Suomessa sote-valmistelua on toteutettu vapaaehtoisesti kahdella valtion 

rahoittamalla hankkeella: 1. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja 2. Sote-

rakenneuudistus-hanke. Soten sisältövalmistelua on toteutettu hajautetussa rakenteessa. 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hallinnointivastuu on ollut Turun kaupungilla ja 

Sote-rakenneuudistus-hankkeen hallinnoinnista on vastannut Varsinais-Suomen 
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sairaanhoitopiiri. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 12,1 milj. euroa, josta myönnettyä 

valtionavustusta oli 80 %, 9,7 milj. euroa. Rahoitus oli käytettävissä 1.1.2020 –31.12.2021. 

Valmistelussa mukana olevat työskentelivät hankkeissa verkostomaisella rakenteella ilman 

keskitettyä muutosorganisaatiota. Hyvinvointialueen perustamiseen liittyvää hallinnollista 

valmistelua ei ollut vielä maaliskuussa 2021 käynnistetty.   

VSSHP perusti keväällä 2021 sisäisen työryhmän sote-valmistelua varten, jonka tehtävänä 

oli kilpailuttaa ulkoisen terveydenhuollon konsulttiyrityksen tekemään selvityksen 

kahdeksasta jo toteutetusta hyvinvointikuntayhtymästä. Työryhmä pohti hyvinvointialueen 

toteutuksen malleja ja ratkaisuja Varsinais-Suomeen. 

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) 

Hyvinvointialuelainsäädäntö hyväksyttiin eduskunnassa 1.7.2021. Varsinais-Suomessa 

perustettiin lain vaatima Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen 

valmistelutoimielin (VATE) myöhään verrattuna moneen muuhun hyvinvointialueeseen. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen VATE:n ensimmäinen kokous pidettiin 7.9.2021.  

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä aloitti toimintansa 

19.10.2021. Seurantaryhmän kokoonpanosta päätettiin Varsinais-Suomen VATE:n 

kokouksessa 21.9.2021 poliittisten piirijärjestöjen esityksestä.  

Poliittiseen seurantaryhmään kuului 19 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Poliittinen 

seurantaryhmä toimi VATE:n toimikauden ajan 28.2.2022 saakka ja se osaltaan 

esivalmisteli vaaleilla valittavan aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia asioita. 

Väliaikaisen toimielimen 15.2.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan mukaan syksyn 2021 

kuluessa saatiin rekrytoitua hankejohtajat ja projektipäälliköt ja perustettiin hanketoimisto. 

Haku tehtäviin avattiin VATE:n toisessa kokouksessa 17.9.2021 ja hakuaika päättyi 

1.10.2021. VATE päätti hankejohtajien valinnasta 12.10.2021 ja ensimmäiset 

hankejohtajat aloittivat työnsä 25.10.2021. Valmisteluorganisaation muita rekrytointeja 

jatkettiin siten, että vuoden lopussa valmisteluorganisaatiossa työskenteli 22 henkilöä.  

Valmistelevan henkilöstön myöhäisen rekrytoinnin lisäksi valmistelutyön etenemistä hidasti 

myös se, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja, joka oli toiminut VATEN:n 

puheenjohtajana ja johtanut Varsinais-Suomen hyvinvointialuevalmistelua, siirtyi 

helmikuun alusta 2022 toisen työnantajan palvelukseen. Hyvinvointialueen valmisteluun 
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rekrytoitiin valmistelujohtaja, joka aloitti tehtävässään helmikuun alusta 2022, noin 

kuukausi ennen hyvinvointialueen valtuuston ensimmäistä kokousta 2.3.2022.   

Tietojärjestelmäkehittäminen 

Taloudellisesti merkittävin asia hyvinvointialueen valmistelussa on hyvinvointialueen 

tietojärjestelmäkehittäminen. Varsinais-Suomessa sosiaalipalveluissa ja 

terveydenhuollossa on käytössä yli 40 erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää. 

Yhtenäistämällä käytössä olevia järjestelmiä ja kirjaamiskäytäntöjä on tavoitteena saada 

aikaan yhtenäisempi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä. 

Lähde: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen nettisivut, 23.2.2022 

Järjestelmien yhtenäistäminen tuo perusterveydenhuollolle, sosiaalihuollolle ja 

erikoissairaanhoidolle mahdollisuuden toimia yhtenäisenä palveluna erityisesti potilaan ja 

asiakkaan näkökulmasta. Yhtenäistäminen tukee myös laajempaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon toiminnan uudistamista sekä palvelujen digitalisointia. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on hakenut 22.10.2021 lähetetyillä kahdella 

hakemuksella valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
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uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. STM myönsi joulukuussa avustusta yhteensä 

19,2 milj. euroa. Saatu rahoitus kattaa alle puolet ICT-muutoksen kokonaiskustannuksista.  

Väliaikainen toimielin on päätöksellään 21.12.2021 hankkinut 2M-IT Oy:ltä 

asiantuntijatyötä ICT-muutoksen esiselvityksen toteuttamiseksi. Hyvinvointialueen ICT-

hanke on 2M-IT Oy:n työn mahdollistamana muodostanut alueen ICT-

muutossuunnitelman ensimmäisen version.  

15.2.2022 tehdyn VATE:n päätöksen esittelytekstissä todetaan, että ICT-

muutossuunnitelman toimeenpano tulee välittömästi käynnistää sen kriittisimpien ICT-

toimintojen osalta.   

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 15.2.2022 hyväksyä ICT-muutossuunnitelman, 

asettaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-ohjausryhmän vastaamaan ICT-

muutossuunnitelman operatiivisesta toteutuksesta ja valvonnasta ja hyväksyä ICT-

muutossuunnitelmaan sisältyvien kriittisimpien ICT-toimintojen käynnistämisen.  

Valmistelujohtaja valtuutettiin sopimaan kunkin kriittisen ICT-toiminnon toteutuksesta ja 

ICT-hankejohtaja valtuutettiin tilaamaan sidosyksikkö 2M-IT Oy:ltä kuhunkin toimintoon 

liittyvää toteutusta kustannusarvion rajoissa yhteensä 11.985.000 euron arvosta. 

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 1.2.2022 perustaa hyvinvointialueen talous- 

ja henkilöstöhallinnon valmistelun malliin, jossa varaudutaan ostamaan palvelua myös 

ulkopuoliselta palvelutarjoajalta. 

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajien kannanotto 

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajien yhteisessä kannanotossa 18.1.2022 on otettu 

kantaa hyvinvointialueuudistukseen. Sairaanhoitopiirien yhteisenä huolena on 

neljännesmiljardin vaje hyvinvointialueiden suunnitellussa rahoituksessa. Kannanotossa 

todetaan, että yliopistosairaaloiden budjetista kymmenesosa menee opetukseen ja 

tutkimukseen. Valtio korvaa tästä alle puolet. Kannanotossa ollaan huolestuneita siitä, että 

jos näitä kustannuksia ei korvata täysimääräisesti, on vaarana, että opetus ja tutkimus 

jäävät vaikeassa taloudellisessa tilanteessa muun toiminnan alle. Tämä johtaisi 

käytännössä siihen, että suomalaisten saama hoidon taso rapautuu. Yliopistosairaaloissa 

hoidetaan yhteensä jopa kahta miljoonaa suomalaista vuosittain. Lisäksi yliopistosairaalat 
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vastaavat tutkimuksesta ja osallistuvat opetukseen kouluttaen mm. lääkärit ja muita 

terveydenhuollon ammattilaisia koko maahan. 

Kannanotossa todetaan, että alan asiantuntijoista on vakava pula eikä käännettä väestön 

ikääntyessä ole näköpiirissä. Sote-alan tulevaisuutta rakennetaan tämän päivän opetus- ja 

tutkimustyön perusteella. Koronarokote on erinomainen esimerkki siitä, miten laajasti 

lääketieteellinen tutkimus saattaa vaikuttaa meidän kaikkien arkeen. 

Sairaanhoitopiirien johtajien kanta on, että sote-uudistuksen lakipaketti ei huomioi 

riittävästi yliopistollisten sairaaloiden roolia kansallisten erityistehtävien hoitamisessa: 

valmiussuunnittelussa, opetuksessa ja koulutuksessa, innovaatiotoiminnassa, uusien 

menetelmien kehityksessä ja käyttöönotossa eikä tutkimuksessa.  

STM on tehnyt selvityksen yliopistosairaaloiden roolista ja määrittelystä. 

Sairaanhoitopiirien johtajat peräänkuuluttivat selvityksen jatkoksi päätöksiä ja uutta 

lainsäädäntöä, joita selvitys ei vielä tarjoa. 

Kannanoton mukaan yliopistollisten sairaaloiden erityinen rooli ja tehtävät tulee tunnustaa 

ja turvata laissa. Yliopistosairaalan ja lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston 

yhteistyö tulee turvata tulevaisuudessa. Tämä voitaisiin huomioida esimerkiksi 

hyvinvointialueiden hallintosääntöjä kirjoitettaessa, ja kun hyvinvointialueiden toimintaa 

aloitetaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi, että yliopisto osallistuu 

yliopistosairaalan hallintoon. Myös mahdollisuus yhteiseen henkilöstöön ja toimintaan on 

tärkeää, jotta opetuksen, tutkimuksen ja sairaalatoiminnan yhteistyö on mahdollista. Laissa 

tulee osoittaa täysimääräinen rahoitus sekä opetukselle että tutkimukselle. 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

sosiaali- ja terveyspalvelut. Arviointi koski vuotta 2020 ja alkuvuotta 2021. 

THL arvioi sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuosittain maamme sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämistä. Heinäkuussa 2021 voimaan tulleessa sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislaissa tehtävä muuttui lakisääteiseksi.   
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Järjestämislain perusteella THL arvioi sote-palvelujen järjestämistä hyvinvointialueittain ja 

yhteistyöalueittain. Varsinais-Suomen tulevan hyvinvointialueen ja STM:n sosiaali- ja 

terveyspalvelujen neuvottelut pidettiin 7.12.2021.  

THL:n keskeisiä havaintoja oli: 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eteni hyvin.

 Erikoissairaanhoidon kustannukset on saatu kuriin.

 Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä. Nyt kokonaisuus on

hajanainen, koska palvelujen järjestäjiä on paljon ja yhteinen ohjaus puuttuu.

 Sote-integraatiota on vielä vähän, mikä voi johtaa palvelujen tarpeen ja

kustannusten liialliseen kasvuun. Integraation varmistamiseksi on turvattava

riittävä ja osaava henkilöstö sekä monitoimijainen yhteistyö.

Suositukset: Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että 

hyvinvointialuelainsäädännöstä puuttuu yliopistollisuus, mikä sisältää riskin. 

Yliopistollisuus tulee huomioida hyvinvointialueen hallintosäännössä 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Yliopistollisuuden säilyttäminen on erittäin tärkeä ja 

keskeinen tavoite Varsinais-Suomessa. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelussa 

tarvitaan laaja-alaisuutta. Kyseessä on suuri muutos, jonka valmistelussa pitää olla kykyä 

visioida tulevaisuuden toimintaa. Muutokselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja 

muutoksen vaikuttavuutta tulee seurata ja arvioida.  

Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on lain mukaan neuvoteltava vähintään 

valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja 

työnjaosta (Laki hyvinvointialueesta, § 14). Neuvottelussa voidaan sopia ainakin yhteistyön 

edellyttämistä yhteistoimintarakenteista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä 

tiedonkulusta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Varsinais-Suomen kuntayhteistyön 

toimivuuteen kiinnitetään huomiota.  

Tarkastuslautakunta on huolestunut siitä, ettei hyvinvointialuevalmistelu veisi liikaa 

resursseja sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämiseltä. 
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Ville Aaltonen Marja-Liisa Laitila 

Ville Aaltonen Marja-Liisa Laitila 

jäsen jäsen 

Leena Rihko Ville Roslakka 

Leena Rihko Ville Roslakka 

jäsen jäsen 

Jyrki Åland 

Jyrki Åland  

jäsen 
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Liite 1 

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumis-

taulukko 

Valtuustotason tavoite Mittarit Toimintaker-

tomuksessa 

raportoitu 

tulos 

Tarkastus-

lautakunnan 

arviointi 

toteutumisesta 

Maakunnalliseen sote-integraatioon 
järjestämissuunnitelman mukaisesti 
osallistuminen yhteistyössä alueen 
toimijoiden kanssa. VSSHPn 
hallinnoima "soterakenneuudistus" 
hankekokonaisuus on 
menestyksekkäästi toteutettu.  

Hankesuunnitelmien 
hyväksytyt tavoitteet 

Hankkeita on 
hallinnoitu piirin 
osalta tavoitteiden 
mukaisesti 
vuoden 2021 
aikana.  

Tavoite toteutui. 
Hankkeita on 
hallinnoitu piirin 
osalta tavoitteiden 
mukaisesti vuoden 
2021 aikana.  

Digiohjelma yliopistosairaalan 
tehokkuuden ja kilpailukyvyn 
turvaamiseksi on laadittu. 

Valmis 2021 Digiohjelmaa on 
laadittu ja 
toteutettu, mutta 
ei koko 
organisaation 
osalta. Resurssia 
on jouduttu 
siirtämään 
hyvinvointialueen 
valmisteluun.  

Tavoite toteutui 
osittain. 
Digiohjelmaa on 
laadittu ja 
toteutettu, mutta ei 
koko organisaation 
osalta. Resurssia 
on jouduttu 
siirtämään 
hyvinvointialueen 
valmisteluun.  

Akuutti- ja kiirepalveluiden 
optimointi yhteistyössä kuntien 
kanssa  

1) Akuutin tuottamien
palveluiden käytön
kartoitus kunnittain
2) Arvioitu
akuuttipalveluiden
riittävyys eri
vuorokauden aikoina
3) Etäpalveluiden
palvelulupaus toteutuu
(vastaamme alle 30
minuutissa
80 %:ssa
yhteydenotoista)
4) Kotiin vietävien
akuuttipalveluiden
suunnitelma tehty

2/4 - 3/4 
tavoitteista/ 
tehtävistä on 
tehty/ saavutettu; 
Etäpalveluiden 
palvelulupausta ei 
pystytty erityisesti 
kesällä ja vuoden 
lopussa 
toteuttamaan 
tavoitteen 
mukaisesti.  

Tavoite ei 
toteutunut. Mikään 
osatavoitteista ei 
toteutunut 
kokonaan.  
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Valtuustotason tavoite Mittarit Toimintaker-

tomuksessa 

raportoitu 

tulos 

Tarkastus-

lautakunnan 

arviointi 

toteutumisesta 

VSSHP:n uudistettu strategia ja sen 
toimenpideohjelma ovat 
toimeenpanossa 

Valmis 2020/2021 Strategia ja 
toimenpide-
ohjelma ovat 
hyvinvointialueen 
syntymisen 
edellyttämien 
muutosten 
mukaisena 
toimeenpanossa  

Tavoite toteutui. 
Strategia ja sen 
toimenpideohjelma 
ovat 
toimeenpanossa 

Asiakaskokemuksen 
(käyttäjäasiakas/potilas) nyky- ja 
tavoitetaso on määritetty, ja 
asiakkaiden keskeisimmät 
odotukset ja palvelulupaukset on 
kiteytetty. 

Valmis 2021 Asiakaskoke-
muksen nyky- ja 
tavoitetaso on 
määritetty  

Tavoite toteutui. 
Asiakaskoke-
muksen 
(käyttäjäasiakas/ 
potilas) nyky- ja 
tavoitetaso on 
määritetty, ja 
asiakkaiden 
keskeisimmät 
odotukset ja 
palvelulupaukset 
on kiteytetty. 

Strategisen henkilöstösuunnittelun 
sisältö ja prosessi on kuvattu ja 
hyväksytty, ja esimiestyön ja 
johtamisen kehittämisen ohjelma on 
päivitetty ja hyväksytty. 

Valmis 2021 Kaikki tavoitteet 
on saavutettu 

Tavoite toteutui. 
Kaikki tavoitteet on 
saavutettu. 

Yliopistosairaalan arviointiperusteet 
ja mittarit on valittu ja tavoitteet on 
asetettu. 

Valmis 2021 Mittaristo on 
valmis, 
tavoitetasot osin 
määrittämättä. 

Tavoite toteutui 
osittain. Mittaristo 
on valmis, 
tavoitetasot osin 
määrittämättä. 

Jäsenkuntalaskutus kasvaa 
korkeintaan 2,5 % talousarvioon 
2020 verrattuna. 

Tilinpäätös 2021 Jäsenkuntalasku-
tus vähentyi 1,1 
% talousarvioon 
2020 verrattuna. 

Tavoite toteutui. 
Verrattuna vuoden 
2020 talousarvioon 
jäsenkuntalaskutus 
väheni -1,1 %. 
Verrattuna vuoden 
2020 
tilinpäätökseen 
jäsenkuntalaskutus 
sen sijaan kasvoi 
+3,2 % vuonna
2021
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Valtuustotason tavoite Mittarit Toimintaker-

tomuksessa 

raportoitu 

tulos 

Tarkastus-

lautakunnan 

arviointi 

toteutumisesta 

Erikoissairaanhoidon tuottavuus 
Varsinais-Suomessa on 
paremmalla tasolla kuin 
yliopistosairaanhoitopiireissä 
keskimäärin. 

Kansalliset 
vertailurekisterit 

THL:n 
tuottavuusver-
tailussa sija 3, 
kansalliset 
rekisterit eivät 
vielä mahdollista 
käyttöä tähän 
tarkoitukseen 

Tavoite toteutui 
osittain (keltainen = 
vähintään 
kahdessa 
vertailussa sijaluku 
3). TYKS sijoittui 
THL:n 
viimeisimmässä, 
vuoden 2020 
tuottavuusvertailus
sa kolmanneksi 
viiden 
yliopistosairaalan 
joukossa sekä 
hoitojaksotuottavuu
den että DRG-
tuottavuuden 
vertailussa). 

Suunnitelma suurista 
rakennushankkeista, 
uusinvestoinneista ja 
peruskorjauksista on vahvistettu. 
Lisäksi, rakennuksista on tehty 
kuntoarvio ja kunnossapito- ja 
ylläpitosuunnitelma, ja nämä on 
hyväksytty 

Valmis 2021 Tulevaisuuden 
rakentamisen 
Master Plan on 
tehty ja 
hyväksytty. 
Siirtynee osaksi 
hyvinvointialueen 
tilasuunnittelua 

Tavoite toteutui. 
Tulevaisuuden 
rakentamisen 
Masterplan on tehty 

ja hyväksytty. 

Kalliiden laitteiden uushankinta- ja 
elinkaarisuunnitelmaa Tyksissä 
ollaan menestyksekkäästi 
toteuttamassa 

Valmis 2021 Uushankinta- ja 
elinkaarisuunni-
telma on tehty ja 
hyväksytty. 

Tavoite toteutui. 
Uushankinta- ja 
elinkaarisuunni-
telma on tehty ja 
hyväksytty. 
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Liite 2 

Tarkastuslautakunnan toiminta 

Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä ja 

kuntayhtymäkonsernissa ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta vastaa kuntayhtymän hallinnon ja 

talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta 

valtuustolle.  

Toimikauden 2017–2020 tarkastuslautakunnan toimikausi päättyi 29.11.2021. 

Lautakuntaan kuului seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin oli henkilökohtainen 

varajäsen. 

Tarkastuslautakunta 2017–2020 (29.11.2021 asti): 

Reino Lindqvist, puheenjohtaja, Marttila (varajäsen Heikki Vainio, Loimaa) 

Annika Sirén, varapuheenjohtaja, Turku (12.7.2021 asti) (varajäsen Kirsti Lannermaa, 

Salo) 

Mona Nylund, Turku (28.11.2017 asti) (varajäsen 28.11.2017 asti Eija Adenius-Tiilikainen, 

Turku) 

Eija Adenius-Tiilikainen, Turku (29.11.2017 alkaen) (varajäsen 29.11.2017 alkaen Arja Iho, 

Turku)  

Leena Rautiola, Mynämäki (varajäsen Päivi Föhr, Kaarina) 

Jukka Sirén, Kaarina (varajäsen Olli Vestu, Pöytyä) 

Sanna Vauranoja, Kaarina (varajäsen Piki Kettinen, Rusko) 

Antti Ääritalo, Kustavi (varajäsen Ari Aalto, Salo) 

Toimikauden 2021–2022 tarkastuslautakunnan toimikausi alkoi 30.11.2021. Lautakuntaan 

kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. 
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Tarkastuslautakunta 2021–2022 (30.11.2021 alkaen): 

Tuija Ollikkala, puheenjohtaja, Turku (varajäsen Anni Kulmala, Turku) 

Heikki Vainio, varapuheenjohtaja, Loimaa (varajäsen Ismo Tukia, Paimio) 

Ville Aaltonen, Lieto (varajäsen Juha Raatikainen, Rusko 

Marja-Liisa Laitila, Loimaa (varajäsen Taina Simola, Yläne) 

Leena Rihko, Raisio (varajäsen Leena Rautiola, Mynämäki) 

Ville Roslakka, Turku (varajäsen Tapani Salo, Paimio) 

Jyrki Åland, Turku (varajäsen Juha-Pekka Heino, Lieto) 

Toimikauden 2017-2020 tarkastuslautakunta piti vuonna 2021 seitsemän kokousta. 

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2021 tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille 

vuodelta 2020, lähetti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kuntayhtymän 

hallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoitti hallituksen tuomaan valtuuston 

syyskokoukseen selvityksen toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai joihin on ryhdyttävä 

tarkastuslautakunnan esille nostamien asioiden korjaamiseksi. Hallituksen antama selvitys 

käsiteltiin valtuustossa 30.11.2021. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että 

useimmissa esille nostetuissa asioissa on edetty tarkastuslautakunnan suositusten 

suuntaisesti. Tarkempi selvitys suositusten toteutumisesta on esitetty tämän julkaisun 

liitteessä (Liite 2 Vuoden 2020 arviointikertomuksen suositusten jälkiseuranta). 

Toimikauden 2017–2020 hyväksyi kokouksessaan 10.6.2021 alustavana työohjelman 

vuodelle 2021. Työohjelma vuosille 2021–2022 hyväksyttiin lopullisesti toimikauden 2021–

2022 tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.12.2021. Työohjelman mukaisesti lautakunnat 

ovat käsitelleet vuoden 2021 aikana mm. koronapandemian vaikutuksia, hoitoonpääsyn 

ongelmia, osavuosikatsauksia, talousarvion toteutumista ja toimenpiteitä talousarviossa 

pysymiseksi, taloushallinnon tietojärjestelmien kehittämistä, konsernitilinpäätöksen 

laadinnan automatisointia, sitovien toiminnallisten talousarviotavoitteiden toteutumista 

sekä sairaanhoitopiirin vuosien 2021–2022 strategian tavoitteiden toteutumista.  

Vertaiskehittämistapaamisia muiden tarkastuslautakuntien kanssa ei vuonna 2021 

järjestetty koronapandemian tapaamisrajoitusten vuoksi. Samasta syystä myöskään 

tarkastusalan koulutuksiin ei osallistuttu vuonna 2021.  
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Kuntayhtymän valtuusto on valinnut kokouksessaan 29.11.2016 tilintarkastusyhteisöksi 

vuodesta 2017 alkaen BDO Audiator Oy:n. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 

26.11.2019, että otetaan käyttöön tilintarkastussopimuksen mukainen optiovuosi, eli 

sopimuskautta jatkettiin vuodelle 2021.  

Vuonna 2021 tarkastuslautakunta kilpailutti tilintarkastuspalvelut VSSHP:lle vuodelle 2022. 

Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan esityksestä kokouksessaan 30.11.2021 

tilintarkastusyhteisöksi vuodeksi 2022 BDO Audiator Oy:n.  Tilintarkastussopimus pitää 

sisällään mahdollisuuden siirtää sopimus Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vuosiksi 

2023–2025. Sopimuksen siirron edellytyksenä on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 

tarkastuslautakunnan esitys asiasta ja hyvinvointialueen valtuuston päätös. 

Vastuunalaisena tilintarkastajana on vuonna 2021 toiminut JHT, HT Minna Ainasvuori. 

Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä on toiminut kuntayhtymätarkastaja Synnöve 

Niemi. Sairaanhoitopiirin johtajan alaisuudessa sisäisenä tarkastajana on toiminut Vesa 

Koski. Kuntayhtymätarkastajan varahenkilönä toimii sisäinen tarkastaja.  
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Liite 3 

Vuoden 2020 arviointikertomuksen suositusten 

jälkiseuranta 

4.1 Toiminnalliset tavoitteet 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 

kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen 

turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän ja 

kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että vuosille 2021─2022 (2025) laadittu strategia 

ja sen toteutumiseen liittyvät toimenpiteet nivoutuvat tiiviisti yhteen sitovien 

talousarviotavoitteiden kanssa ja että talousarviotavoitteita ja niitä kuvaavia 

mittareita on riittävä määrä ohjaamaan toimintaa strategian osoittamaan suuntaan.  

Valtuustolle annettavassa tilinpäätöksessä ja sen toimintakertomuksessa tulee 

antaa riittävän seikkaperäinen selvitys siitä, millä toimenpiteillä valtuuston 

asettamia sitovia talousarviotavoitteita on toteutettu ja mikä oli tavoitetta kuvaavan 

mittarin tarkka toteutuma, jotta voidaan varmistua siitä, onko tavoite toteutunut.  

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Vuoden 2021 sitovat tavoitteet on laadittu sairaanhoitopiirin vuosille 2021–2022 (2025) 

hyväksytyn strategian pohjalta. Sitovat tavoitteet ovat keskeinen osa strategian 

toimeenpanosuunnitelmaa. 

Useat vuoden 2021 tavoitteet ovat itsessään selkeitä toimenpiteitä ja niille on pyritty 

määrittelemään selkeät mittarit, tai vaihtoehtoisesti joissain tavoitteissa toimenpiteet on 

kuvattu mittarit -kohdassa. 

Vuoden 2022 tavoitteiden osalta on toimittu samalla periaatteella, jolloin tavoitteet 

nivoutuvat strategiaan ja niiden raportointi on mahdollista toteuttaa selkeästi ja kuvaavasti.  
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Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Ei toteutunut 

Sitovia toiminnallisia tavoitteita oli asetettu verrattain pieni määrä myös talousarviossa 

vuodelle 2021. Niiden toteutumisesta oli raportoitu toimintakertomuksessa hyvin niukasti, 

eikä osatavoitteiden toteutumisesta ollut annettu erillisiä selvityksiä.  

4.3 Talouden vakauttaminen 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että sitoudutaan sairaanhoitopiirin 

talouden vahvaan ohjaukseen taloussuunnittelukautta pidemmällä aikavälillä. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että tämän varmistamiseksi valmistellaan 

päätettäväksi pitkän aikavälin, yli taloussuunnitelmakauden ulottuvat raja-arvot 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksuosuuden sekä lainojen ja vakuuksien määrän 

kehitykselle. 

Erityisen tärkeää on, että raja-arvoja koskevan päätöksenteon valmistelussa 

tehdään näkyväksi pitkän aikavälin tilasuunnitelman (MasterPlan) valitun 

rakentamisskenaarion vaikutukset käyttö- ja investointimenoihin pitkällä aikavälillä. 

Yhteistyössä kuntien kanssa tulee jatkaa VSSHP:n ja alueen kuntien tarpeisiin 

sopivan, sote-uudistuksen toimeenpanoa tukevan erikoissairaanhoidon 

tulosohjausmallin suunnittelua. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Jäsenkuntien kanssa on sovittu vuonna 2020 taloussuunnittelukauden ajaksi jäsenkuntien 

maksuosuuksien kehyksen raja-arvot, joita noudattaen on valmisteltu voimassa oleva 

talousarvio- ja suunnitelma ja johon pohjautuu myös vuoden 2022 valmistelu. 

Sairaanhoitopiirin toiminta lakkaa hyvinvointialueen aloittaessa järjestämisvastuullisena 

1.1.2023 eikä uutta tulosohjausmallia siten ehditä ottaa enää käyttöön. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut osittain. 

Jäsenkuntien maksuosuuksien raja-arvot on asetettu vuodeksi 2022. Sairaanhoitopiirin 

toiminta lakkaa 31.12.2022 eikä uutta tulosohjausmallia siten ehditä ottaa enää käyttöön. 
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Kokouksessaan 15.6.2021 hallitus päätti talouden vakauttamisen toimenpideohjelmasta, 

joka sisälsi 9,7 milj. euron tasapainotustoimet vuodelle 2022. 

4.4 Tuottavuuden parantaminen 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunta toteaa, että THL:n tekemän vertailun perusteella tuottavuuden 

nostaminen on Varsinais-Suomessa ja Tyksissä edelleen mahdollista. On tarpeen 

selvittää VSSHP:n tasolla ja kullakin tulos- ja toimialueella perusteellisesti, mitkä 

tekijät mahdollisesti aiheuttavat tuottavuuseroja verrattuna muihin yliopistollisiin 

sairaaloihin, ja tehdä päätökset siitä, miten tuottavuutta vastaisuudessa 

parannetaan. 

Tarkastuslautakunta pitää taloudenhallinnan ja tuottavuuden kehittämisen kannalta 

tärkeänä, että taloudellisia ja toiminnallisia mittareita seurataan tulos- ja 

toimialueilla nykyistä tiiviimmin. Tulos- ja toimialuetasolla toiminnan ja talouden 

pitkäjänteinen suunnittelu vaativat edelleen kehittämistä. 

Sairaanhoitopiirin eri organisaatiotasoilla johtajien ja esimiesten talousosaamista ja 

kykyä hyödyntää ja analysoida käytettävissä olevaa dataa tulee edelleen vahvistaa. 

Talouspalveluiden voimavaroja tulee vahvistaa, jotta johdolle on mahdollista antaa 

tarpeellinen taloustiedon analysoinnin ja päätöksenteon tuki tuottavuuden 

nostamiseksi. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Toiminnan ja talouden seurantaan on käytettävissä runsaasti erilaista päivittyvää 

materiaalia monipuolisen toiminnan ja talouden tilannekuvan muodostamiseksi. Johdolla 

on käytettävissään myös tietopöytiä. Analyysien lisäksi tarvitaan vahvaa 

päätöksentekokykyä. Hyvinvointialuevalmistelun vuoksi Talouspalvelujen voimavaroja ei 

ole mahdollista vahvistaa controller-palvelujen laajentamiseksi vaan pikemminkin 

päinvastoin eli on pystyttävä nojautumaan olemassa oleviin seurantatietoihin ja johdon 

päätöksentekokykyyn niiden pohjalta. 

THL:n tuottaman tuottavuusvertailun perusteella VSSHP:n tuottavuutta on mahdollista 

parantaa. Tuottavuuden arvioimista varten on THL:n laaturekisteridatan ja tautikohtaisten 
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seurantajärjestelmien hyväksikäyttöä laajennettu kaikilla Tyksin toimialueilla. Rekistereissä 

ja seurantajärjestelmissä olevien potilaiden määrä on kasvanut jatkuvasti ja käyttöön on 

hankittu vähitellen, mutta systemaattisesti, aineiston analysointivälineitä ja niiden käyttöön 

on koulutettu lääkäreitä. Rekistereiden ja seurantajärjestelmien käyttöä seurataan 

jatkuvasti. 

Rekisterien ja seurantajärjestelmien avulla pystytään havaitsemaan eroja hoitoa tuottavien 

yksiköiden, mutta myös eri hoitomuotojen kesken. Näitä tietoja käytetään lisääntyvästi 

hoitoindikaatioiden ja hoitomenetelmien valinnassa, mutta myös resurssien 

suuntaamisessa sinne mistä niistä saadaan tuotannollisesti paras hyöty. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut osittain 

Tuottavuuden arvioimista varten on THL:n laaturekisteridatan ja tautikohtaisten 

seurantajärjestelmien hyväksikäyttöä laajennettu kaikilla Tyksin toimialueilla. 

Hyvinvointialuevalmistelun vuoksi Talouspalvelujen voimavaroja ei ole ollut mahdollista 

vahvistaa controller-palvelujen laajentamiseksi. 

5 Koronaviruspandemiaan liittyvät havainnot 

5.1 Potilasturvallisuus 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstöä tulee edelleen jatkuvasti kannustaa 

kiinnittämään huomiota jo ennalta potilasturvallisuutta vaarantaviin seikkoihin ja 

raportoimaan havaitsemansa potilasturvallisuusriskit ja läheltä piti -tapahtumat, 

jotta riskit voidaan poistaa ennaltaehkäisevästi. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Henkilökuntaa on aktiivisesti kannustettu potilasturvallisuuteen liittyvissä käytännöissä. 

Tämä on huolimatta henkilöstötilanteen kannalta hankalasta vuodesta näkynyt hienoisena 

nousuna tehdyissä ilmoituksissa. ”Tapahtui potilaalle”- tason ilmoituksia tuli ajanjaksolla 

1.1. –27.10 2021 5.266 kpl (vastaavana ajankohtana v. 2020 4.621), ”Läheltä piti” - 

tilanteita 2065 (v. 2020 2.162 kpl) ja ”Muu havainto/kehittämisehdotus” -ilmoituksia: 889 (v. 

2020 848 kpl). Potilasturvallisuusraportointia on lisäksi esitetty aktiivisesti mm. TYKSin 
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johtoryhmässä, ylihoitajakokouksissa ja potilasturvallisuusneuvoston kokouksissa. Tämän 

lisäksi potilasturvallisuustyötä on kehitetty aktiivisesti edelleen myös kansallisessa 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut 

Henkilökuntaa on aktiivisesti kannustettu potilasturvallisuuteen liittyvissä käytännöissä. 

Tämä on näkynyt hienoisena nousuna tehtyjen HaiPro-ilmoitusten määrässä. 

5.2 Hoitoonpääsy 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Pandemian aikana on syntynyt patoutunutta hoidon tarvetta, kun monen potilaan 

vastaanottoaikoja on tartuntariskin vuoksi tai potilaan hengitystieoireiden vuoksi 

peruutettu tai siirretty ja hoito on lykkääntynyt. Tämän hoitovelan poistamiseen on 

varattava jatkossa riittävät resurssit. 

Psykiatrian toimialueen potilaiden kiireettömän hoidon jonotusaikojen seuranta ja 

raportointi ei toimi, eivätkä hoitoonpääsyaikojen viralliset, THL:lle raportoidut 

seurantatilastot vastaa todellisuutta. Toiminnan johtaminen ja resurssien 

ohjaaminen järkevästi on erittäin haasteellista ilman luotettavia tilastoja. Psykiatrian 

toimialueen ja sen eri vastuualueiden hoitoonpääsyn seurantaa on kiireellisesti 

korjattava, jotta luvut vastaavat todellisuutta. 

Psykiatristen potilaiden hoitoonpääsyä siihen hoitoyksikköön, johon lähete on 

annettu, tulee nopeuttaa vastaamaan lakisääteisiä hoitotakuun määräaikoja. 

Potilaiden hoitoketjua tulee ripeästi yhdessä kuntien kanssa kehittää ja hoitoketjun 

eri vaiheiden resursseja lisätä merkittävästi siten, että sekä kiireellistä, että ei-

kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät nopeasti, vähintään lakisääteisessä 

määräajassa hoitoon. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Pandemiasta johtuva hoitovelka näkyy perusterveydenhuollossa ja 

erikoissairaanhoidossa. Hoitovelan kokoa ei vielä pystytä täysin luotettavasti arvioimaan 

mahdollisen piilohoitovelan (potilaat jotka eivät ole hakeutuneet hoitoon lainkaan) vuoksi. 
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Somaattisessa erikoissairaanhoidossa Tyksissä hoitovelkaa on pystytty korjaamaan 

merkittävästi, vaikka pandemia vaikuttaa hoitoihin edelleen. Tyksin jonotilanne vastaa 

pandemiaa edeltävää tilannetta. Psykiatriassa tilanne on kuitenkin edelleen huono. Hoitoa 

ei ole kaikissa tilanteissa pystytty antamaan lain edellyttämissä ajassa. Hoidon kirjaamista 

on muutettu ja yhtenäistetty, mutta raporttien luotettavuus ei ole vieläkään toivotulla 

tasolla. Suunniteltua tehtäväsiirtoa (potilasryhmiä) erikoissairaanhoidosta 

perusterveydenhuoltoon ei ole saatu toteutettua ja siksi hoidon saatavuus 

erikoissairaanhoidossa ei ole parantunut odotetusti. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutui osittain 

Kuten vastauksessa todetaan, Psykiatriassa hoitoonpääsytilanne on edelleen huono. 

Hoitoa ei ole kaikissa tilanteissa pystytty antamaan lain edellyttämissä ajassa.  

Hoidon kirjaamista on muutettu ja yhtenäistetty ja hoitoonpääsyaikojen ylityksiä koskevien 

raporttien luotettavuus on parantunut.  

5.3 Työsuojelu 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunta toteaa, että HaiPro-ilmoitusten johdosta tulee nykyistä 

useammin ryhtyä vastuualueilla konkreettisiin toimenpiteisiin 

työturvallisuuspuutteiden korjaamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Tehdyistä 

toimenpiteistä tulee myös raportoida. Työntekijöitä olisi mahdollista motivoida 

ilmoittamaan yhä kattavammin työturvallisuudessa havaituista haitta- tai 

vaaratapahtumista, jos he huomaisivat, että ilmoituksen ansiosta havaitut puutteet 

korjataan ripeästi. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Vuoden 2020 Haipro-työturvallisuusilmoitusten kirjausten perusteella kohtaan ”Ehdotus 

toimenpiteiksi, joilla tapahtuman toistuminen estetään” oli valittu ”ei toimenpiteitä” tai 

valinta oli tekemättä yhteensä 45,9 %:ssa ilmoituksia. Tästä syystä vuoden 2021 yhtenä 

työturvallisuuteen liittyvänä tavoitteena on ollut ”tapaturmat tutkitaan”. Tavoitteena on, että 

kaikista sattuneista tapaturmista kirjataan Haipro-lomakkeelle, miten tapahtunut jatkossa 

estetään. 
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Tavoitteen saavuttamiseksi asiasta on viestitty esimiestreffeillä. Asiasta on koulutettu 

työsuojeluparien tapaamisissa, missä läsnäolo on ollut suuri. Työsuojeluparien tapaamisiin 

on osallistunut säännöllisesti n. 140 esimiestä ja työntekijöiden edustajaa. Kuluvana 

vuonna on pidetty koulutus ”Tapaturmatutkinta- Näin homma toimii”-koulutus, missä 

saimme kuulla puheenvuoron Aluehallintoviraston työsuojelun vakavia tapaturmia 

tutkivalta tarkastajalta. Lisäksi työsuojelupäällikkö kävi koulutuksessa läpi VSSHP:n 

käytäntöjä. 

Lisäksi kuluvana vuonna on pidetty koulutus ”Haipro-työturvallisuusilmoituksen 

täyttäminen”, missä käytiin läpi ilmoitukseen reagoimisen tärkeyttä ja kirjaamisen 

merkitystä. 

Kuluvana vuonna konsernin työsuojelupäällikkö on ohjannut ja neuvonut useissa eri 

tilanteissa yksikköjen esimiehiä tapaturmatutkinnan suorittamisessa ja Haipro-kirjausten 

tekemisessä. Lisäksi työsuojelupäällikkö on itse käynnistänyt vakavimpien tapaturmien tai 

läheltäpiti-tilanteiden tutkintoja. Kaikista VSSHP:n kuluvana vuonna esille tulleista 

ammattitautiepäilyistä on suoritettu ammattitautitutkinta työsuojelupäällikön johtamana. 

Työsuojeluvaltuutetuilla on ollut mahdollisuus osallistua järjestettyihin koulutuksiin em. 

mainituista aiheista. Työsuojeluvaltuutetut ovat saaneet konsultoida aina tarvittaessa 

työsuojelupäällikköä alueidensa tapaturmiin liittyen. Työsuojeluvaltuutetut ovat olleet 

mukana Haipro-ilmoitusten käsittelyssä. 

Kaikista edellä mainituista toimista huolimatta näyttää tällä hetkellä siltä, että toimet ovat 

olleet riittämättömät. Tammikuu–kesäkuu 2021 väliseltä ajalta toimenpiteet vastaavan 

tapaturman ehkäisemiseksi puuttuu 52,5 % ilmoituksista. Tarkastuslautakunnan esittämä 

huoli on aiheellinen. On totta, että HaiPro-ilmoitusten johdosta tulee nykyistä useammin 

ryhtyä vastuualueilla konkreettisiin toimenpiteisiin työturvallisuuspuutteiden korjaamiseksi 

ja riskien vähentämiseksi. Vuodelle 2021 tullaan suunnittelemaan lisää toimia tilanteen 

korjaamiseksi ja esimiesten tukemiseksi. 

Tulevan hyvinvointialueen organisaatiorakenteen osalta, pitää turvata riittävät resurssit 

jokaiselle toimialueelle, jotta esimiehille pystyttäisiin työnantajan toimesta tarjoamaan 

tehokkaampi tuki työtapaturmien ja läheltä piti tilanteiden tutkintaan ja reagointiin. Jokaisen 

työturvallisuusilmoituksen tulee johtaa konkreettisiin turvallisuutta parantaviin 

toimenpiteisiin. Tämä on ehdottomasti työnantajan tahtotila. 
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Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Ei toteutunut 

Vastauksessa todetaan, että vuoden 2020 Haipro-työturvallisuusilmoitusten kirjausten 

perusteella kohtaan ”Ehdotus toimenpiteiksi, joilla tapahtuman toistuminen estetään” oli 

valittu ”ei toimenpiteitä” tai valinta oli tekemättä yhteensä 45,9 %:ssa ilmoituksia. 

Korjaaviin toimenpiteisiin on vuonna 2021 ryhdytty vielä harvemmin 

työturvallisuusilmoitusten johdosta. Tammikuu–kesäkuu 2021 väliseltä ajalta toimenpiteet 

vastaavan tapaturman ehkäisemiseksi puuttuu 52,5 % ilmoituksista.  

5.4 Henkilöstön jaksaminen 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunta on huolestunut henkilöstön jaksamisesta. Hallituksen 

26.1.2021 tekemä päätös taloudellisesta palkkiosta koko henkilöstölle saattoi olla 

osalle henkilöstöä riittävä osoitus sairaanhoitopiirin johdon arvostuksesta, mutta ei 

auttanut niitä, jotka ovat vaarassa uupua liiallisen työkuorman vuoksi. 

Yksiköiden riittävästä henkilöstömäärästä ja sijaisten riittävästä määrästä tulee 

huolehtia suunnitelmallisesti ja varautuminen mahdollisiin henkilöstöriskeihin on 

suunniteltava ennakkoon. 

Työkuormaa tulee jakaa organisaation sisäisillä järjestelyillä niin, ettei yksilön 

kannalta liian pitkään jatkuvaa ylikuormitusta synny kenellekään. Tarvittaessa on 

joustavasti turvauduttava ostopalveluihin. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2021 henkilöstön 

jaksamiseen liittyviä asioita huomioitu korostetusti. Erillisiksi tavoitteiksi tälle vuodelle on 

asetettu lähiesimiesten jaksamisen tukeminen sekä se, että psykososiaalisen 

kuormituksen hallinta lisääntyy ja jaksamme työssämme paremmin. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi hoitotyön lähiesimiehille on keskitetysti tarjottu 

tilannetyönohjausta etänä sekä keväällä että syksyllä koulutettujen sisäisten työnohjaajien 

toimesta yhteensä 5 kertaa. Osallistujia on tähän mennessä ollut n. 15. Kutsu on lähtenyt 

250 lähiesimiehelle. 
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Psykososiaalisen kuormituksen hallintaan liittyen VSSHP:ssa on otettu käyttöön 

Työterveyslaitoksen ja työsuojeluhallinnon yhteistyössä kehittämä psykososiaaliset 

kuormitukset työssä -kysely. Siihen liittyen on pidetty koulutus sekä tehtiin videoalustus ja 

materiaali osastokäyttöön. Kysely on tähän mennessä tilattu 39 yksikköön. 

Näiden toimenpiteiden lisäksi työhyvinvointitiimi on ollut yksiköiden ja esimiesten tukena 

haastavissa tilanteissa päivittäin. Lisäksi työnohjausten määrä sairaanhoitopiirissä on 

lisääntynyt sekä yhtä useampi työntekijä on päässyt osallistumaan työnohjauksiin. Ulkoisia 

kilpailutettuja työnohjaajia käytetään sairaanhoitopiirissä enenevissä määrin. 

Henkilöstön jaksamisesta on tullut pandemian jatkuessa entistä suurempi riski. Pandemian 

hoitaminen on edellyttänyt uusia tehtäviä (mm. näytteenotto, rokottaminen, jäljitys, 

sairastuneiden ja altistuneiden sijaistaminen) jotka ovat suurelta osin jouduttu 

toteuttamaan olemassa olevalla henkilöstöllä. Tilannetta on yritetty parantaa yksikköjen 

välisin henkilöstösiirroin ja lisähenkilöstöä palkaten. Henkilöstöä ei kuitenkaan ole tällä 

hetkellä saatavissa (määrää eikä osaamista) riittävästi. Ongelma on kansallinen. 

Tilanteen korjaamiseksi on myös varauduttava siihen, että tuotantoa tarvitsee väliaikaisesti 

ajaa alas välttämättömän hoidon turvaamiseksi.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut osittain 

Kuten vastauksessa todetaan, henkilöstön jaksamisesta on tullut pandemian jatkuessa 

entistä suurempi riski. Pandemian hoitaminen on edellyttänyt uusia tehtäviä jotka ovat 

suurelta osin jouduttu toteuttamaan olemassa olevalla henkilöstöllä. Tilannetta on yritetty 

parantaa yksikköjen välisin henkilöstösiirroin ja lisähenkilöstöä palkaten. Henkilöstöä ei 

kuitenkaan ole tällä hetkellä saatavissa (määrää eikä osaamista) riittävästi. Ongelma on 

kansallinen. 

Syyskuussa 2021 tehdyssä VSSHP:n henkilöstön työtyytyväisyyskyselyssä 16 % 

vastaajista vastasi, että kokee jaksavansa hyvin työssään harvoin tai erittäin harvoin. 

Vastaajien keskiarvo oli 3,44 asteikolla 1–5 (1= erittäin harvoin, 5= erittäin usein). 

Tulosalueista huonoin tilanne oli Tyks Akuutissa, jossa 27 % vastasi edellä mainitulla 

tavalla ja vastausten keskiarvo oli 3,21. 

VSSHP:n henkilöstöstä 14 % vastasi, että on täysin tai melko eri mieltä väitteestä 

”Selviydyn hyvin omasta työmäärästäni”. Vastaajien keskiarvo oli 3,61 asteikolla 1–5. 
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Tyks Akuutin henkilöstöstä 17,8 % vastasi edellä mainitulla tavalla ja vastausten keskiarvo 

oli 3,5 asteikolla 1–5. 

6 Muita havaintoja 

6.1 Kiinteistöjen yleissuunnitelman valmistelu (Masterplan) 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että vasta nyt ollaan tekemässä pitkän 

aikavälin tilaohjelmaa, vaikka jatkuvasti on viime vuosina tehty ja tehdään paljon 

suuria tilainvestointeja. Suuret rakennushankkeet nostavat investointikulujen lisäksi 

myös vuosittaisia käyttökuluja merkittävästi rakennusten poistojen tai 

leasingrahoituskulujen ja ylläpitokulujen kasvaessa. Talouden hallinnan kannalta on 

tärkeää, että merkittävät kiinteistöhankkeet toteutetaan suunnitelmallisesti ja että 

tilainvestoinnit perustuvat huolella valmisteltuun, kestävän talouden reunaehdot 

huomioivaan pitkän aikavälin suunnitelmaan. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Pitkän aikavälin tilasuunnitelma (masterplan) ja kiinteistöstrategia on hyväksytty 

hallituksessa 30.3.2021. Kuntoarvioiden laatiminen on kantasairaalan alueen osalta 

pitkällä. PTS-suunnitelmien tavoitteeksi on asetettu kiinteistöstrategiassa 3/2022. 

Kuntoarvioiden laatiminen ja PTS-suunnitelman laatiminen on myöhässä 

organisaatiomuutoksen viivästymisen vuoksi (tavoite 4/2021). Organisaatiomuutos astuu 

hallituksen päätöksen mukaisesti voimaan 1.12.2021. Tämän jälkeen päästään laatimaan 

kunnossapito ja ylläpitosuunnitelmaa sekä asettamaan kehitystavoitteet uudelle 

organisaatiolle. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut osittain 

Kuten vastauksessa todetaan, pitkän aikavälin tilasuunnitelma (Masterplan) ja 

kiinteistöstrategia on hyväksytty hallituksessa 30.3.2021. Kuntoarvioiden laatiminen on 

kantasairaalan alueen osalta pitkällä. PTS-suunnitelmien tavoitteeksi on asetettu 

kiinteistöstrategiassa 3/2022. Kuntoarvioiden laatiminen ja PTS-suunnitelman laatiminen 

on myöhässä organisaatiomuutoksen viivästymisen vuoksi. 
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6.2 Tiedonhallinnan kehittäminen 

Tietosuoja ja tietoturva 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Toukokuussa 2020 julkaistussa tietotilinpäätöksessä kiinnitettiin huomiota mm. 

tietosuoja- ja tietoturvariskeihin. Tehokas tietosuoja- ja tietoturvariskien hallinta 

edellyttää, että riskienhallinta huomioidaan toimintaa kehitettäessä, 

projektinhallinnassa sekä IT-kehittämisessä. Tietotilinpäätöksen suosituksena oli, 

että kehittämisprosesseihin tulee sisällyttää pakollinen tietosuojan ja tietoturvan 

vaikutusten ja riskien arviointi niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. 1.4.2021 

tietosuojapäälliköltä saadun selvityksen mukaan vaikutustenarviointia koskeva ohje 

ja mallipohja vaativat vielä päivittämistä ja vaikutustenarviointiprosessi tulee 

vakiinnuttaa selkeämmin osaksi kehittämistyötä. 

Tiedonhallintalaki edellyttää tiedonhallintamallin laatimista. Tiedonhallintamalli 

määrittelee ja kuvaa tiedonhallinnan toimintaympäristön sisältäen vaatimuksia 

tietovarantojen, -järjestelmien ja tietoaineistojen ja tietoturvajärjestelyjen 

dokumentoinnille. Yhtenäinen tiedonhallintamalli oli huhtikuussa 2021 edelleen 

luonnosvaiheessa. Tietotilinpäätöksen mukaan tietojen käsittelytoimien 

asianmukainen kuvaus edellyttää VSSHP:ssa dokumentointimenetelmien 

kehittämistä kuten esimerkiksi parempaa työvälinettä. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Sairaanhoitopiirin kehittämistoimintoja koskevien prosessien uudistaminen ja päivitys ovat 

käynnissä sairaanhoitopiirin kehittämispalveluissa. Niihin yhtenä osana liittyvä 

vaikutustenarviointia koskeva ohje ja mallipohja on päivitetty. Vaikutustenarviointiprosessin 

lopullinen vakiinnuttaminen on tarkoituksena tapahtua yhdessä koko kehittämisprosessin 

uudistamisen kanssa vuonna 2022. 

Tiedonhallintamalli on hyväksytty VSSHP:n hallituksessa 12.10.2021. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut 
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Tiedolla johtaminen/ Tiedon toissijainen käyttö 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Tarkastuslautakunnan suorittamien haastattelujen perusteella sairaanhoitopiirin ylin 

johto on hyvin sitoutunut tiedolla johtamisen kehittämiseen. Johto pitää tärkeänä, 

että kehitetään organisaation esimiesten valmiuksia hyödyntää eri järjestelmien 

kautta saatavilla olevaa tietoa nykyistä laajemmin tutkimuksen lisäksi etenkin 

toiminnan päivittäisjohtamisessa ja kehittämisessä. Tarkastuslautakunta pitää myös 

tärkeänä, että tiedon tuottamiseen tehtyjä henkilö- ja tietojärjestelmäinvestointeja 

hyödynnetään tehokkaasti ja järjestelmien kautta tuotetun tiedon avulla löydetään 

keinoja edelleen parantaa hoitomenetelmiä ja hoitoketjuja sekä lisätä toimintamme 

kustannustehokkuutta. 

Johdon tietopöydän ja muun raportointitiedon käyttöä tulee edistää VSSHP:n 

organisaatiossa esimerkiksi järjestämällä aineiston monipuoliseen hyödyntämiseen 

ja analysointiin liittyviä koulutuksia ja tietoiskuja säännöllisesti eri kohderyhmille. 

Sopivia foorumeja voisivat olla esimerkiksi johdon kuukausikokoukset, esimiesten 

säännölliset infotilaisuudet ja erilaiset esimieskoulutukset.  

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

Tietopalvelujen datapohjana toimiva tietoallas on merkittävästi alihyödynnetty 

hoitomenetelmien kehittämisessä ja tehtyä investointia tulisi pystyä enemmän 

hyödyntämään kliinisen toiminnan johtamisessa. Talouspalvelujen tuottamien johdon 

työpöytien kehitys on tehty tiiviissä yhteistyössä käyttäjäyksiköiden kanssa ja käyttöön 

koulutetaan käyttöönottovaiheessa. Tietopöytään on rakennettu sisään myös käyttöohje, 

johon voi tarvittaessa tukeutua. Raporttien hyödyntäminen läpikäydään asiakaskohtaisesti, 

joka on käytännössä paremmin toimivaksi osoittautunut keino.  

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut osittain 

Koulutuksia järjestetään asiakaskohtaisesti, muttei laajemmalle joukolle tietoisuuden 

lisäämiseksi eri tietolähteistä ja raporteista niiden hyödyntämisen lisäämiseksi. 
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6.3 Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Sairaanhoitopiiritasoinen laatupolitiikka tulee hyväksyä ja siitä tulee tiedottaa 

henkilöstölle. Henkilöstön tulee tuntea organisaation laatupolitiikka ja sen tulee 

ohjata toimintaa. SHQS-laatujärjestelmän käyttöönoton kattavuutta organisaatiossa 

tulee parantaa tukemalla nykyistä tehokkaammin yksiköitä ja esimiehiä SHQS-

laatujärjestelmän ensimmäisen itsearvioinnin suorittamisessa ja ensimmäisten 

yksikkökohtaisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Ensimmäinen itsearviointi on työläin ja vaatii eniten resursseja. Seuraavat 

vuosittaiset itsearvioinnit helpottuvat ja nopeutuvat sitä mukaa kuin aiemmissa 

itsearvioinneissa havaitut kehittämiskohteet saadaan korjattua. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

SHQS:n käyttöönotto koko sairaanhoitopiirissä on strateginen tavoite, ja sen toteutumista 

seurataan Mittaaminen ja laatu (MILA) projektissa. Käyttöönoton tämänhetkisestä 

tilanteesta on tehty selvitys ja se etenee suunnitellusti. 

VSSHP:n johtoryhmä on tarkentanut SHQS käyttöönoton tavoitetta kesäkuun 2021 

kokouksessaan siten, että koko sairaanhoitopiiri käyttää SHQS:ää strategiakauden 

päättymiseen eli 2025 loppuun mennessä. Ne yksiköt, joilla on tällä hetkellä käytössä jokin 

muu laatujärjestelmä kuin SHQS, voivat jatkaa nykyisen järjestelmän käyttöä ja valitsevat 

heille soveltuvan aikataulun mukaisesti SHQS:stä niitä vaatimuksia, joita nykyinen 

standardi ei kata, hyödyntäen niitä toimintansa jatkuvassa parantamisessa. 

Itsearviointien ja sisäisten auditointien suorittamisesta tehdään vuosittain suunnitelma 

yhdessä toimi-, tulos- ja palvelualueiden kanssa. Suunnitelman toteutumista seurataan 

laatuneuvostossa kuukausittain. 

Kehittämispalvelut tarjoaa koulutusta ja opastusta SHQS:n käyttöönotossa sekä 

itsearviointien ja sisäisten auditointien tekemisessä. 
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Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut 

VSSHP:n laatupolitiikka on hyväksytty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 17.6.2021. 

6.4 Sote-uudistuksen valmistelu 

Tarkastuslautakunnan suositus: 

Eduskunnassa käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan maakuntakohtaiset 

hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa 1.1.2023. Tämä tarkoittaisi Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin organisaatiossa kiireistä hallinnollista 

valmisteluaikataulua sairaanhoitopiirin toiminnan siirtyessä kokonaisuudessaan 

osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatiota. On huolehdittava 

palvelujen kehittämistyön lisäksi siitä, että hyvinvointialueen johtamiseen, 

hallintoon ja talouteen liittyvä valmistelu käynnistyy nopeasti. 

Hallituksen vastaus valtuustolle 30.11.2021: 

VSSHP on vahvasti osallistunut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen 

valmistelutoimielimen rakentamiseen, toiminnan aloittamiseen ja yleiseen valmisteluun. 

VSSHP on ylintä johtoa myöten mukana valmistelussa kuten myös ns. alueellisen 

valmistelun ja toimeenpanon tiekartan eri hankkeissa, kuten taloudessa, 

henkilöstöasioissa ja palveluiden järjestämisessä. Olemme myös hyödyntäneet vahvasti 

muiden alueiden valmistelua ja oppeja. VSSHP myös teetti oman alustavan selvityksen 

hyvinvointialueen valmistelussa huomioitavista asioista ulkopuolisen tahon toteuttamana 

keväällä 2021. 

Tarkastuslautakunnan arvio toteutumisesta: Toteutunut 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin piti ensimmäisen 

kokouksensa 7.9.2021. 
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Liite 4 

Käsitteet ja lyhenteet 

APTJ-hanke = Alueellinen asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke, jonka tavoitteena on 

yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Varsinais-

Suomen kunnissa 

DRG = (Diagnosis Related Group) DRG on luokitusjärjestelmä, jossa potilaan saama hoito 

ryhmitellään päädiagnoosin, mahdollisten hoitoon vaikuttavien sivudiagnoosien, 

suoritettujen toimenpiteiden, hoitoajan sekä potilaan iän ja sukupuolen ja sairaalasta 

poistumistilan mukaan kliinisesti mielekkäisiin ryhmiin. Kunkin ryhmän sisällä hoitojakson 

vaatima voimavarojen kulutus on keskimäärin samaa luokkaa.  

DRG-pisteet = Painotetut hoitojaksot. Hoitojakson painotuksessa otetaan huomioon 

potilaiden vaikeusaste voimavarojen kulutuksen kannalta eri sairaaloissa tietyn 

terveysongelman hoidon aikana. 

EPLL = Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, nykyisin Tyks Akuutti. Liikelaitosasema 

päättyi 31.12.2021 ja EPLL:stä muodostettiin oma hallituksen alainen tulosalue. 

Episodi = Episodi käsittää potilaan koko hoitoprosessin, eli kaikki vuodeosastohoitojaksot, 

päiväkirurgian hoitojaksot, avohoitokäynnit, toimenpiteet ja muut suoritteet, jotka on tehty 

potilaan tietyn terveysongelman ratkaisemiseksi kalenterivuoden aikana.  

Erva-alue = Erityisvastuualue. Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään yli 

sairaanhoitopiirien rajojen yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden pohjalta. Tyksin 

erityisvastuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan 

sairaanhoitopiirit. 

EVES = Erikoisvirkaehtosopimus 

HaiPro = HaiPro on potilas-/asiakasturvallisuutta tai työturvallisuutta vaarantavien 

tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu. 
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Länsirannikon Työterveys Oy = Länsirannikon Työterveys Oy on Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuonna 2012 perustama ja 1.5.2013 toimintansa aloittanut 

työterveydenhuollon palveluita tuottava tytäryhtiö.   

2M-IT Oy = IT-alan yritys, jonka suurimmat omistajat ovat Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Porin kaupunki. 

Polikliininen hoito (POKI) = Poliklinikassa tapahtuva hoito, joka annetaan potilaan 

käydessä vastaanotolla ja johon ei sisälly yöpymistä sairaalassa 

Päiväkirurgia (PÄIKI) = Kirurginen toimenpide, johon ei sisälly yöpymistä sairaalassa 

Sitovat nettokulut = Käyttötalouden osalta talousarvion sitovuudet määritellään 

VSSHP:ssä sitovina nettokuluina, jotka lasketaan tuloslaskelmasta seuraavasti: 

Toimintakulut + Korko- ja muut rahoituskulut + Poistot ja arvonalentumiset. Summasta 

vähennetään Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta, Erityisvaltionosuus, Muut myyntituotot, 

Maksutuotot, Tuet ja avustukset, Muut toimintatuotot ja Korko- ja muut rahoitustuotot. 

Somaattinen erikoissairaanhoito = Käsittää kaiken muun erikoissairaanhoidon paitsi 

psykiatristen erikoisalojen hoidon 

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö 

THL = Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Toimintakulut = Toimintakulut sisältävät Henkilöstökulut, Palvelujen ostot, Aineet, 

tarvikkeet ja tavarat, Avustukset ja Muut toimintakulut  

Triage = Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi 

Tyks = Turun yliopistollinen keskussairaala 

Tyks Akuutti = Ensihoito ja päivystys (Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosasema päättyi 

31.12.2021 ja EPLL:stä muodostettiin oma hallituksen alainen tulosalue)  

VSSHP = Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
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