
shp
Ärviointikertomus vuosi 201$

Tarkastuslautakiinta 14.5.2019

—

i:2



SISÄLLYSLUETTELO

ARVIOINTIKERTOMUKSEN LÄHTÖKOHDAT .3

1 .1. Johdanto 3

1.2. Arviointikertomuksen valmistelu 4

1.2.1. Kokoukset kevätkansi 2018 4

1.2.2. Kokous23.8.2018 5

1.2.3. Kokous Onlaskankaalla 18.9.2018 6

1.2.4. Kokous 16.10.201 8/Nuorisopsykiatria 6

1.2.5. Kokous 13.11.201 8/Ajankohtaiset asiat 7

1.2.6. Kokous 11.12.2018 8

1.2.7. Kokous 15.1.20 19/operatiivinen tttlosaltie 8

1.2.8. Kokous 12.2.201 9/hoitotyön mitoitus ja tuottavciuden parantaminen 9

2. TARKASTUSTOIMINNAN JA ARVIOINNIN KUVAUS 10

2.1 . Tarkastuslautaktinnan tehtävät ja toimivaltuudet 10

2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1 0

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 12

3.1. Talousarvioti sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla 12

3.1.1. Jonotilanne 12

3.1.2. Talouteen liittyvät sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla 12

3.2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen 14

3.2.1. Hoito on potilaslähtöistä 15

3.2.2. Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa, laatua ja vaikuttavuutta; keskittymällä ja tcikemalla
toirnivaan työnjakoon 15

3.2.3. Talotisja toiminta hallitussa tasapainossa 16

3.2.4. Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö, johtaminen perustuu avoimuuteen 16

3.2.5. Korkeatasoisessa tutkimus-, kehitys- ja koulutuistoiminta, tietojärjestelmät ja teknologia tukevat
tulevaisuuden osaarnista 16

3.2.6. Tulevaisuuden sairaala - meitä kaikkia varteen 16

4. VUODEN 2017 ARVIOTNTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY 17

5. TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT JA ARVIOINNIT 18

5.1. Tulevaisutiden sairaala 18

5.2. Henkilöstön riittävyydenja osaarnisen turvaaminen 1$

5.3. Alijäämän kaifarninen ja tuottavuuden lisääminen 1 $

5.4. Hallinto, sisäinen valvonta, konsernivalvontaja riskienhallinta 1$

5.5. Maakuntauudistus ja osuuskuntamalli 19

5.6. Väistöt 19

5.7. Yhteispäivystys 19

2



5.8. Oulaskankaan sairaala.19

5.9. Mittarit 20

5.10. Yhteistyö alueen kuntien kanssa 20

6. TULEVAISUUDEN SAIRAALAN ALKUTAIVAL 21

ARVIOINTIKERTOMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Johdanto

Sairaalanhoitopiirin toimintaympäristössä tapahtui arviointivuorma merkittäviä
muutoksia. Pitkään jatkuneen Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun vauhti
hidastui ja uudistus odotti ratkaisuaan. Terveydenhuollon kilpai luasetelmat elivät.
Toisaalta keskittämisasetuksen vaikutukset tuntuivat etenkin leikkaustoimessa.

Oulaskankaan sairaalan syimytysten kohdalla käytiin taistelu, joka päättyi
synnytystoiminnan alasajoon Oulaisissa. Samaan aikaan synnytysten määrä laski
merkittävästi koko Suomessa.

Ilkka Luoma aloitti sairaanhoitopiirin johtajana 5.2.2018. Uuden sairaanhoitopiirin
jhan johdolla muuttuvaan kilpailutilanteeseen etsittiin uusia lääkkeitä aloittamalla
pohjoisten sairaanhoitopiirien yhteisen osuuskuntamallin valmistelu. Lisäksi
tuottavuusohj elman esiin nostamien mahdollisuuksien realisoimiseksi käynnistettiin
oma projekti.

Tuottavuus yliopistollisissa sairaanhoitopiireissä laski vuodesta 2016 vuoteen 2017.
Pohjois-Pohjanmaalla lasku oli 2 % -yksikköä. Tuottavuuden arvioinnin luvut saadaan
jälkikäteen, joten arviointivuoden tilannetta ei vielä tiedetä. Kehityssuunta edelliseltä
vuodelta on kuitenkin huolestuttava.

Tulevaisuuden sairaala 2030 -hankkeen osalta arviointivuonna tehtiin selkeä muutos.
Aiemmasta suunnitelmasta, jossa rakentaminen olisi tapahtunut nykyisen
sairaalarakennuksen viereen ja osin päälle, luovuttiin. Uudeksi linjaksi valtuusto
4.6.2018 hyväksyi suunnitelman, jossa rakentaminen tapahtuu varsinaisen
sairaalatoiminnan viereen.

Tarkastuslautakunta kokoontui kesän loma-aikaa lukuun ottamatta kerran
kuukaudessa. Arviointikertomuksen rakennetta muutettiin siten, että kertomuksen
alussa kuvataan, mihin lautakunta arviointikertomuksen valmistelun aikana perehtyi.
Kappaleeseen 5 on koottu lautakunnan arviot ja kommentit. Lisäksi kappaleeseen 6 on
koottuna tulevaisuuden sairaala 2030 hankkeen alkuvaiheet.
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1.2. Antiointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunta seurasi arviointivuoden aikana yhtymävaltuuston ja -hallituksen
päätöksiä, tutustui toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä vuoden 2018 tilinpäätökseen
ja toimintakertomukseen. Lisäksi lautakunta tutustui kuntayhtymän sääntöihin ja
ohj eisiin sekä tilintarkastaj ien suorittarnien tarkastuksien muistioihin.

Lautakunta kuuli johtoryhmän jäseniä ja tulosalueiden vastuuhenkilöitä. Lisäksi
tilintarkastajan väliraportti ja tarkastusraportti, tilinpäätös sekä lautakunnan omat
selvitykset ovat pohjana arviointikertomukselle.

Tarkastuslautakunta osallistui alan eri koulutuksiin. Tärkeää yhteistyötä ovat
yliopistollisten sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien yhteiset kokoontumiset,
arviointivuonna tapaaminen oli Turussa 29. - 30.8.2018.

1.2.1. Kokoukset kevätkausi 2018

Kevätkauden 2012 tarkastuslautakunnan kokousten keskeinen aihe oli vuoden 2017
arviointikertoniuksen valmistelu. Arviointikertomus luovutettiin valtuuston
puheenjohtajalle 14.5.2108. Kevätvaltuuston kokoukseen tuotiin myös selvitys
sidonnaisuusilmoituksista kuntayhtymässä.

Vuoden 2018 kevätkauden kokouksissa, joissa valmisteltiin vuoden 2017
arviointikertomusta, jäsenet Heli Hietala ja Silvo Nybacka jääväsivät itsensä. (Syynä
oma tai lähiomaisen mukanaolo hallituksen työskentelyssä vuoden 2017 aikana.)
Heidän tilallaan arviointikertomuksen laadintaan osallistuivat varaj äsenet Anneli
Rajaniemi ja Urpo Koitetjärvi.

w

Uusittzy’a yhteispähystyksen tiloja esittelivät vasemmalla osastonhoitaja EUa Marin
Pekkalaja oikealla ylihoitaja Eila Alavahtola.

4



Edellisen vuoden arviointikertomuksen valmistelun rinnalla lautakunta seurasi
sairaanhoitopiirin kannalta ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita. Tällaisia olivat
mm. maakuntauudistus, tulevaisuuden sairaalan uudet ratkaisut ja
keskittämisasetuksen vaikutukset sairaaloiden väliseen työnj akoon. Samoin
tutustuttiin mm. yhteispäivystyksen uusiin tiloihin, joita lautakunta edellisessä
arviointikertomuksessaankin kiireliti.

1.2.2. Kokous 23.8.2018

Elokuun kokouksessa tarkastuslautakunnan kuultavana oli Tulevaisuuden sairaala
2030 -hankkeen valmistelusta ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio. Lautakunta kysyi
Tarnpiolta mm. syitä siihen, miksi usean vuoden suunnittelun ja valtuuston päätösten
jälkeen ei ole vielä päästy aloittamaan rakentamista. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko
tämä useiden vuosien viivästymä on tullut jäsenkunnille maksamaan. Tarkkoja ja
tyhjentäviä vastauksia ei saatu.

Tarkastuslautakunta oli huolissaan siitä, onko hankkeella toimiva ja riittävä
riskienhallintasuunnitelma. Aiemmissa suunnitelmissa sairaalan keskelle
rakentaminen sisälsi merkittäviä riskitekijöitä. Näistä osa pienenee tai poistuu, kun
rakentaminen tapahtuu sairaalan kylkeen. Kuitenkin esimerkiksi pysäköinti- ja
liikeimej ärj estelyt tulevat olemaan merkittävä riskitekij ä uudessakin mallissa.

Tarkastuslaittaktinnan puheei/ohtaja Jouko Selkälö ja ohjelmajohtaja Kari-Pekka
Tampio.
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1.2.3. Kokous Oulaskankaalla 18.9.2018

1.2.4.

Oulaskankaan sairaalassa lautakunta tutustui sairaalan synnytystoimintaan ja sen
kehittämistoimiin. Lautakunnan huolena oli mm. se, että mikäli syirnytystoiminta
Oulaskankaalla ajetaan alas, miten voidaan turvata synnyttäjien turvallisuutta
matkoj en pidentyessä (matkasynnytykset).

Käytiin läpi leikkaustoirninnan tilannetta. Kuultiin, että Oulaskangas on Suomen
seitsernänneksi eniten tekonivelleikkauksia tekevä sairaala. Keskittämisasetus ja
pohjoisten alueen sairaanhoitopiirien välinen työnjako ja suunnitteilla oleva
osuuskuntamalli ovat tältä osin Oulaskankaan tulevaisuuden kannalta keskeisessä
asemassa.

Lautakunta halusi myös tietoja Visalan purkamisen jälkeisestä tilanteesta eteläisten
kuntien alueella. Lautakunnalle kerrottiin, että psykiatrisen hoidon tilanne elää
vieläkin etsien toimivinta tulevaisuuden mallia.

Kokous 16.10.201$/Nuorisopsykiatria

Lautakunta piti kokouksensa psykiatrian tiloissa ja tutustui nuorisopsykiatrian
tilanteeseen. Palvelujen kysynnässä on tapahtunut kasvua, mikä on samansuuntaista
koko maan kehitykseen. Hoitoketjuissa ja toimintatavoissa on jonkin verran
kuntakohtaista vaihtelua.

Psykiatrian osalta on viime vuosina tehty Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän välillä työnjaoissa muutoksia. On pyritty selkeyttämään sitä, kumpi

Oulaskankaaii vauvatatilu.
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vastaa mistäkin palveluketjun osasta. Lähipalvelujen toimivuus ja nopea pääsy
hoitoon eri puolilla kuntavhtymää ovat palveluj en kannalta avainasemassa.

Eräs keskeinen kysymys sairaanhoidon eri erikoisosaamisalueilla on jatkossa osaavan
henkilökunnan saatavuus. Haasteita on toisaalla siinä miten saadaan uusia
opiskelijoita hakeutumaan esim. psykiatriaan, toisaalta siinä, miten henkilökunnan
työtyytyväisyys ja j aksaminen turvataan.
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Tarkastuslautakunnan jäseniä tutustumiskierroksella psykiatrian alueella Feltolassa.

1.2.5. Kokous 13.1 1.2018/Ajankohtaiset asiat

Lautakunta sai tilannekatsauksen Oulaskankaan sairaalan syirnytystilanteesta sekä
aloitetuista YT-neuvotteluista. YT-menettely aloitettiin 15.10.2018, menettelyssä ovat
mukana synnytystoimintaan kuuluva toiminta (myös vaikutus tukipalveluihin), sekä
psykiatrian toiminnan muutos Oulaskankaalla.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luomalta saatiin tilannekatsaus sairaanhoitopiirin
ajankohtaisiin asioihin. Tulevaisuuden sairaalasta kuultiin tilannekatsaus sekä
suunnitteluun, lupatilanteeseen sekä kilpailutukseen. Väistö- ja purkuratkaisut tehdään
keväällä 2019 ja itse rakentaminen pääsee ilmeisesti alkuun loppukesästä 2019.

Sairaanhoito kokonaisuudessaan on muutoksessa. Kilpailutilanne elää. Pohjoisen
Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan osalta tähän pyritään valmistautumaan mm.
rakentamalla osuuskuntamalliin pohjautuvaa toimintamallia. Maakuntahallinnon synty
on epävarma.

7
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1.2.6. Kokous 11.12.2018

Tarkastuslautakunta tutustui kokouksessaan tilintarkastaj an väliraporttiin. Lisäksi
käytiin läpi tulevaisuuden sairaalan rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Vertailtiin
muiden sairaalarakentamisten kustannuksia Oulun Tulevaisuuden sairaalan
rakentamisen suunniteltuihin kustannuksiin. Tähän asti päätettyjen rakentamisten
osalta Oulussa itse rakentamisen kustannukset ovat suunnilleen samalla tasolla
esimerkiksi Turun sairaalarakentamisen kanssa. mutta olemassa olevan toiminnan
päälle rakentaminen lisää kustairnuksiaja tekee Oulun hankkeesta kalliin.

Rakentamisen kustannukset Turun, Uudenmaan, Jyväskylän ja Oulun
sairaalarakentamisessa ovat kaikki bruttoneliömetriä kohden laskettuna tasolla 3400-
3700 €. lultissa luku on noin 3600 €/brn2. Tilaajan omat kustannukset vaihtelevat,
niin kirjaustavoilla kuin kustamuiksina. Suurin kustannuksia Oulussa nostava tekijä
ovat purku- ja väistökustannukset. Nämä mukaan laskien kustannukset Oulussa ovat
korkeat.

Vuodesta 2013 alkanut suunnittelu, lukuisat väistöt ja purkaminen ovat aiheuttaneet
kustannuksia. Tarkkaa kustannusselvitystä aiheutuneista kustannuksista ei ole tehty.

1.2.7. Kokous 15.1 .2019/operatiivinen tuiosatue

Vaikka tämä kokous pidettiin vuoden 2019 puolella, tarkastuslautakunta halusi saada
tietoa keskittämisasetuksen vaikutuksista operatiivisella tulosalueella. Palveluj en
kysynnässä on viime vuosina tapahtunut selkeä nousu. Lisäksi Raahen sairaalan
leikkaustoiminnan näkyvissä oleva alasaj o tulee lisäämään palvelujen kysyntää.

Tarkastuslautakunta kiinnitti leikkausosastoilla huomiota kaytävillä olevan tavaran
määrään. Vaikeuttaako liikkumista?
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Lautakunta tutustui leikkausosastoihin sekä muuhun operatiivisen tulosalueen
toimintaan. Lisääntynyt kysyntä vaatii lisääntyviä resursseja (henkilöstöresursseja
sekä tilaresurssej a). Niiden kohdentamisessa ja riittävyyden varmistamisessa on
haasteita.

1.2.8. Kokous 12.2.2019/hoitotyön mitoitus ja tuottavuuden parantaminen

Hallintoylihohaja Piio Lukkarila esitteli sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan
mitoitusta ja muuttuvan palvelukysynnän tuomia haasteita. Yleisvaikutelma
lautakunnalla oli, että usean tiukan talouskurin vuoden jäljiltä kasvaneisiin
kysyntäpiikkeihin on ollut haastavaa löytää nopeita ratkaisuja.
1—lenkilökuntamitoituksen tulee olla muuttuvissa tilanteissa nopeasti reagoivaa ja
mitoituksen tuomiin tuloksiin tulee löytää nopeat vastaukset. Haasteena on se, että
erityisosaamista vaativassa työssä korvaajien löytäminen ei ole helppoa — työ saattaa
vaatia kuukausien perehdytyksen.

Vs. hallintoylilääkäri Terhi Nevala esitteli tuottavuuden parantamisen keinoja.
Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen avulla pyritään rakentamaan ratkaisuja, jotka
muodostavat tuottavuuden parantamisen potentiaalia. Se miten tuottavuuden
parantarnismahdollisuudet (tuottavuuspotentiaali) kyetään hyödyntämään, on
tulevaisuuden keskeisiä onnistumisen haasteita.

9



2. TARKASTUSTOIMINNAN JA ARVIOINNIN KUVAUS

2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat;

2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toimiimalliset ja taloudelliset
tavoitteet kuntayhtyrnässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet:

3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos taseessa on ali
jaamaa;

Kuntayhtymän hallintosäännön 37 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on sen lisäksi.
mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuuimitelman toteutumista sekä
muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä
tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi

2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat,
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastus
tavan edellyttämässä Iaaj uudessa

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen
valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksen
mukaisella tavalla.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta pitää lisäksi rekisteriä sidoirnaisuuksista.

2.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Hallintosäännön 35 §:n mukaan tarkastuslautakuimassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat siihen asti, kunnes toimikauden viimeisen
tilikauden tilintarkastus on suoritettu.
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Valtuusto valitsi kokouksessaan 19.9.2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet

Jouko Selkälä, puheenjohtaja
Markku Laitila, varapuheenjohtaja
Anneli Rissanen
Silvo Nybacka
Heli Hietala
Maijo Heikkinen
Juha Vuorio

varaj äsenet

Juha Piirala
Jaana Ollakka
Liisa Siikaluoma
Anneli Rajaniemi
Urpo Kortetjärvi
Monika Kangas-Siira
Aaro Paakkari

Tarkastuslautakunnan päätökset tehtiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta, sihteerinä
toimi reviisori Ari Hietanen. Tilintarkastajana toimi KPMG Julkishalliimon Palvelut
Oy, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen.

Edessä vasemmalta tarkastuslautakunnan jäsenet Anneli Rissanen ja Marjo
Heikkinen, takana vasemmalta lukien varapuheenjohtaja Markku Laitila, jäsenet $ilvo
Nybackaja Heli Hietala, puheenjohtaja Jouko $etkälä, tilintarkastaja Katri Hokkanen
sekä jäsen Juha Vuorio.
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3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

3.1. Talousarvion sitovat tavoitteet sairaanhoitopllrin tasolla

3.1.1. Jonotilanne

Jonojen osalta sitovina tavoitteina ovat lain määräärnät enimmäisajat:

1. Lähetteet tulee käsitellä 21 vrk sisällä. Vuonna 201$ tämä toteutui
99,6 % (edellinen vuosi myös 99,7 %).
2. Ensikäynti tulee toteutua 3 kuukaudessa. Tässä tavoitteessa toteuturna
vuonna 2018 oli $8,6 % (92,3 ¾).
3. Hoitotoirnenpide tulee toteuttaa kuuden kuukauden sisällä. Tässä
toteutuma vuonna 201$ oli 96,9 ¾ (99,$ ¾).

Kaikissa edellä olevissa mittareissa sitovana tavoitteena on 100 ¾ eli että jonoja ei ole
lainkaan. $itovaa tavoitetta ei saavutettu minkään mittarin osalta. Kaikissa kolmessa
mittarissa luvut heikkenivät, erityisesti ensikäyntien osalta laskua oli 3,7
prosenttiyksikköä ja kuuden kuukauden tavoitteessa lähes sadan prosentin luvtista
tultiin 2,9 prosenttiyksikköä alaspäin.

Jonoj en kasvun syyksi mainitaan tilinpäätöksessä toisaalta lisääntyneet potilasmäärät,
toisaalta pula lääkäre istä muutamalla erikoisalalla (mm. keuhkosairaudet, neurologia
ja syöpäsairaudet). Lisäksi jonoja ovat aiheuttaneet infektioepidemiat sekä väistö- ja
muuttotoimenpiteet.

Lautakunta esittää huolensa jonotilanteen heikkene,nisestä. Jonotilanne on tehdyistä
toimenpiteistä hztoflmatta pahentunut.

3.1.2. Talouteen liittyvät sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla

Valtuuston päättämiä sitovia taloudellisia tavoitteita vuodelle 201$ olivat seuraavat:

1. Toimintatuotot toteuttivat talousarviossa esitetyllä tavalla

Toirnintatuotot alittivat muutetun talousarvion 6 ME (0,9 %), alkuperäisen
talousarvion toirnintatuotot ylittyivät 8,4 ME (1,3 %).

2. Jäsenkuntalaskutus totetittiti enintään suunnitellun mukaisesti

Jäsenkuntalaskutus alitti talousarvion 6,1 ME, (1.4 %), eli sitova tavoite
saavutettiin.

3. Välitetyt ostopalveltit eivät yhtä suunniteltua määrää

Välitetyt palvelut alittivat muutetun talousarvion 2 ME (5,1 ¾), mutta ylittivät
alkuperäisen talousarvion 2 M€ (5,7 ¾). Eli lisätalousarvion avulla vuoden
2017 lopussa sitova tavoite saavutettiin.

4. Toimintamenot yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti
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Toirnintarnenot aliifivat muutetun talousarvion 7,$ ME (1,2 %) mutta ylittivät
alkuperäisen talousarvion 22,4 ME (3,7%). Lisätaloitsarvion avulla sitova
tavoite saavuteffi in.

5. Henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellunmukaisesti

Henkilökulut ylittivät muutettin talousarvion 0.5 ME (0,1 %) mutta ylittivät
alkuperäisen talousarvion 9,3 ME (1,6 ¾). Lisätalousarvion avulla sitova
tavoite saavutettiin.

6. Tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen

Tilikauden tulos ilman poistoerien muutosta on 8,9 ME ylijäärnäinen,
poistoerien muutos huomioiden 9,4 ME ylijäämäinen. Ttilos on poistoerien
muutos huomioiden ii. 4 ME muutetttta talousarviota suurempi.

7. Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosan mukaisesti

Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti, sillä tulevaisuuden sairaalan osalta
tehtiin muutos rakennuspaikkaan, ja varsinaiseen rakennusty’öhön ei vuoden
2018 aikana päästy’.

8. Lainakannan netto—osuuden rnutitos toteutuu rahoitusosan mukaisesti

Lainaa ei tarvinnut ottaa ennakoitua määrää (kts. edellinen kohta).

Taloudellisesti sitovien tavoitteiden osalta lisätalousarviol la varmistettiin se, että tavoitteet
toteutuivat varsin hyvin. Henkilöstörnenojen kasvu ja kasvupaine tuovat haasteita tuleville
vtiosille. Investointien osalta uudet linjatikset tulevaisuuden sairaalan rakentamisessa
toivottavasti saavat hankkeen vihdoinkin kunnolla liikkeelle.

Taloudellinen ttilos on ylijäärnäinenja sen avulla edellisten vtiosien alijäämä saadaan katettcia.
Kuitenkin tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että ylijäämäinen tulos saatiin aikaan
omaisuutta myymällä, ja tulos ilman myyntituloja olisi ollut selvästi alijäärnäinen.

Tuottavuuden kehityksestä ei arviointivuodelta ole tuloksia, mtttta vuodesta 2016 vuoteen
2017 tuottavuus laski 2 prosenttiyksikköä (Lääkärilehti 26.3.2019). Tuottavuus oli tiedon
mukaan laskusuunnassa kaikissa yliopistollisissa sairaanhoitopiireissä. Tarkastuslautakunta
pitää kehityksen suuntaa huolestuttavana.

Sairaanhoitopiirien tulosalueiden osalta on huomattava, että toiminnallinen ja taloudellinen
kehitys on eri tulosalueilla erilaista. Operatiivisella tulosalueella leikkauksien määrä on
kasvanut, mutta vastaavasti mm. lasten- ja naisten tulosalcieella näkyy synnytysten lasku.
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3.2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen

STRATEGIASTA
TAVOITTEET
Toteumavertailu

TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA
TASAPAINOSSA

Toimintamenot % Toteuma 100% tai alle TA 2018 103,7% 103,7%

Tilikauden tutos € Toteuma 100% tai yli TA 2018 alte 100 % yli 100 %

Kustannukset/hoidettu potilas* € Enint. 3% nousu TP 2017 -1,6 % 2,7%
(ei sis. Kehitysvammahuottoa eikä pth
yksiköitä)
Työpanos (tatousnäkökulma) % Tot 100% tai alle TP 2017 6 048,4 6 233,1

Hoidettu potilasftyöpanos Lkm Lkm. nousee TP 2017 28,0 27,8
*ei sis. kehftysvammahuoftoa

*Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN

Sairauspoissaolot % Vähenevät TP 2017 4,5 % 4,9 %

Ammatittinen työnjako etenee TP 2017 Edennyt Edennyt

Vaihtuvuus ja erosyyt 90 % TP 2017 74% 75 %
Voisin ajatetta potoovani PPSHP:n työhön
Suositteten PPSHP: tä työpaikkana tuttovitteni

Eläköitymisikä Vuotta Nousee TP 2017 59,5 58,7

Täydennyskoulutukseen osallistuminen päiviä/osallistuj Nousee TP 2017 3,4 3,0
a

JOHDETUT

Mittari Yksikkö Tavoitearvo Vertaituarvo Toteuma Toteuma 2018
2017

Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa *

HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ

%

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa

%

100%

Palvelukokemusmittari
(asiakastyytyvaisyys)

Laskentatapa muuttunut ja myös 2016
arvo päivitettv.

100 %

12/2017 arvo

%

100 %

12/2017 arvo

99,7

Väh 90 % osittain tai
täysin samaa mieltä

12/2017 arvo

92,3

99,6

Vuosi 2017

99,8

88,6

Alueellinen työnjako (PJS+]S)

81,0

96,9

Case-mix (drg), OYS

81,3

YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUflA

KESKITrYMÄLLÄ JA TUKEMALLA TOIMIVAAN
TYÖNJAKOON

Suunnitelma /
sopimus

Laadittu

Case-mix (drg), Oulaskangas

Indeksi

V. 2017 tilanne

Nousee

Korvatut potilishingot

Indeksi

Tehty osittain

V. 2017 arvo

Nousee

Tehty osittain

Hoitoon liittyvät infekttot
*) Huomioitu voin OYSissa SAI-rekisteriä
käyttävät potikiinikat ja vuodeosastot

per/1000 pot

1,26
(2016)

V. 2017 arvo

per/1000 hpv

Vähenee

1,22
(2017)

Vähenee

1,31
(2016)

V. 2017 arvo

V. 2017 arvo

1,01
(2017)

0,62

12,0

0,82

11,7
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KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA
KOULUTUSTOIMINTAA
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA

.4
Tieteelliset julkaisut Lkm > 3 vuoden keskiarvo 326 326 320
(kaikki diarisoidut tutkimushankkeet)

Opisketijatyytyväisyys Piste Nousee TP 2017 8,65 8,7

TULEVAISUUDEN SAIRAALA - MEITÄ KAIKKIA
VARTEN

Ohjelman toteuttaminen hyväksytyn vuosi Toteutuu aikataulussa Aikataulussa Aikatautussa
aikataulun mukaisesti

Asetetussa kustannustavoitteessa € Toteuma 100 % tai alte hankkeen Tavottteessa Tavoitteessa
pysyminen tatousarvio

Lyhenteiden selltteet:

P]S = Palvelujen järjestämissuunnitelma
(PPSHP)
JS = Järjestämissopimus (OYS-erva)

ESH = Erikoissairaanhoito

PTH = Perusterveydenhuolto

VLP = Vanhusten laitospalvelu

Case-mix = painotetut hoitojaksot + painotetut ajanvarauskäynnit + painotetut päivystyskäynnit/ hoitojaksot + ajanvarauskäynnit +

päivystyskäynnit. Casemix -indeksi kuvastaa sairaalassa hoidettujen potilaiden keskimääräistä hoidon vaikeusastetta. Mitä suurempi casemix
-indeksi, sitä vaikeahoitoisempta potilaita sairaalassa on. Koko maan keskiarvo = 1,00.

3.2.1. Hoito on potilaslähtöistä

Jonojen osalta on asetettu kolme sitovaa tavoitetta, jotka on käsitelty edellä kohdassa
sitovat tavoitteet (3.1.1.). Niissä kaikissa tulos heikkeni edellisestä vuodesta.
Potilaslähtöisyyden mittarina on lisäksi asiakastyytyväisyys. Palvelukokemusmittarin
tavoitteena on se, että asiakkaista vähintään 90 % olisi saamaansa palveluun
tyytyväisiä. Toteutuma oli $1,3 % (edellisenä vuonna $1,0 %), eli tulos jäi selvästi
tavoitteesta.

Tarkastuslautakunta esittää huolensa asiakastyytyväisyyden sairaanhoitopiirin
mittareilla saadusta heikosta tuloksesta. Asiakastyytyväisyyden tuloksen yhteydessä
olisi hyvä esittää kuinka laajasti paLautetta saatiin. Samoin palautteen keräämistä tulee
kehittää siten, että palautteen antajia on enemmän, mikä lisää tuloksen luotettavuutta.

3.2.2. Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa, laatua ja vaikuttavuutta; keskittymällä ja
tukemalla toimivaan työnjakoon

Tavoitteena on se, että alueellinen järjestärnissuunnitelma sekä järjestämissopimus
ovat tehtyinä.

Tilinpäätöksen mukaan nämä on tänäkin vuonna laadittu, mutta vieläkään kaikki
osapuolet eivät ole päättävissä elimissään hyväksyneet j ärj estämissuunnitelmaa.
Tavoite ei siis arviointivuonna toteutunut.
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3.2.3. Talous ja toiminta haltitussa tasapainossa

Katso edellä kohta sitovat tavoitteet 3.1.2.. Huom. Kohta työpanos, lukua ei ole
esitetty prosentteina, vaikka tavoite on alle 100 %!

3.2.4. Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö, johtaminen perustuu avoimuuteen

Sairauspoissaolot kasvoivat. Vuonna 2012 luku oli 4,9 % (vuonna 2017 se oli 4,5 ¾).
Keskimääräinen eläkkeelle jäännin ikä laski edellisestä vuodesta, vuonna 201$ se oli
58,7 vuotta (vuonna 2017 se oli 59,5 vuotta ja vuonna 2016 se oli korkeimmillaan
60,3 vuotta).

Lähtökyselyssä kysyttiin voisiko lähtijä ajatella palaavansa sairaanhoitopiiriin töihin
tai voisiko suositella sairaanhoitopiiriä työpaikkana tuttaville. Tavoitteena oli 90 ¾
myönteisiä vastauksia, tulos oli 75 ¾ (vuonna 2017 se oli 74 %). Tavoitetta ei
saavutettu.

Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilökunnan j aksamisesta. Tulevaisuuden
osaajina tarvitaan nykyistä, ammattitaitoista henkilökuntaa, täydennettynä uusilla
osaaj illa.

3.2.5. Korkeatasoisessa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminta, tietojärjestelmat ja teknologia
tukevat tulevaisuuden osaamista

Ei sitovia tavoitteita. Tieteellisten julkaisujen määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.
(Vuonna 201$ luku oli 320 ja vuonna 2017 luku oli 326). Opiskelijatyytyväisyys
hieman parani (vuonna 201$ luku oli 8,7 kun se vuonna 2017 oli 8,65).

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yliopistollisen sairaalan
tutkimustoiminnan edellytykset tulee jatkossakin turvata.

3.2.6. Tulevaisuuden sairaala - meitä kaikkia varteen

Toteumavertailussa tulevaisuuden sairaalan todetaan olevan aikataulussa. Valtuuston
joulukuussa 2015 tekemän päätöksen mukainen lasten- ja naisten sairaalan
rakentaminen ei ole toteutunut. Vuoden 2018 kesäkuussa valtuusto teki uuden
rakentamissuunnitelman (MasterPlan) ja sen mukaisesti rakentamisen aloittamista
valmistellaan. Edeltävä suunnitelma (MasterPlan) ei edennyt suunnitellusti.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uutta sairaalaa piti rakentaa olemassa olevan
sairaalatoimen kiinteään yhteyteen ja osittain jopa sen päälle ja keskelle. Tämä olisi
ollut käytännön sairaalatoiminnan esteettömän toiminnan kannalta hankalaa.
Lautakunta toteaakin, että muutettu rakentamissuunnitelma sisältää vähemmän
toimmnnallisia riskejä kuin aiempi suunnitelma.
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4. VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen 4.6.20 1$ ja pyysi hallitukselta selvitykset
tarkastuslautakunnan kertomuksessa esittämiin kehittärnissuosituksiin. Hallitus
käsitteli kehittämissuosituksia 19.11.2012 ja esitti vastauksensa valtuustolle, joka
hyväksyi sen 10.12.20 18.

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että kuntayhtyrnän hallitus käsitteli varsin
seikkaperäisesti lautakunnan esille nostamat kysymykset. Samoin lautakunta on
tyytyväinen, että useassa edellisessä arviointikertomuksessa esille nostettu
tiedotustoiminnan kehittäminen johti kertomusvuonna konkreettisiin toimenpiteisiin
(kuntayhtymään perustettiin usean vuoden valmistelun jälkeen viestintäpäällikön
toimi ja toimeen valittiin Mervi Tervo).

Lautakunta olisi toivonut konkreettisempaa selvitystä siitä, miksi tulevaisuuden
sairaalan rakentamista ei saatu arviointivuoima aloitettua ja toisaalta paljonko
lisäkustaimuksia tämä viivästys on aiheuttanut.

Hallitus vastineessaan kertoo, että jonotilanteen parantamiseksi on käynnistetty
toimenpiteitä. Ovatko toimenpiteet olleet oikeita tai riittäviä, sillä jonotilanne on
pahentunut entisestään?

Lasten- ja naisten sairaalan rakentaniistyömaa kesällä 2018.
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5. TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT JA ARVIOINNIT

5.1. Tulevaisuuden sairaala

Kuntayhtyrnän suurin investointi on Tulevaisuuden sairaala 2030 -hanke. Hankkeen
tähänastinen eteneminen on lyhyesti esitelty kappaleessa 6.

5.2. Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaaminen

Kuntayhtymän strategisista mittareista, jotka kertovat henkilöstön hyvinvointia,
kehityssuunta on laskeva. Sairauspoissaolot kasvoivat, eläkkeelle j ääimin keski-ikä
laski. Eniten lisäystä sairauspoissaolojen syissä on mielenterveyden ongelmissa.

Tarkastuslautakttnta on erittäin hziolissacm keskeisten henkilöstön hyvinvointia
kuvarn’ien mittareiden kehityksestä. Osciava henkilökunta on nyt ja tulevaisuudessa
tärkeä kilpailutekUä. Kysynnän muutoksiin tulee reagoida nopeasti niin, että
henkilöstöä on riittävästi oikeissa paikoissa.

5.3. Alijäämän kattaminen ja tuottavuuden lisääminen

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että kuntayhtymän tulos on ylijäämäinen ja
ylijäämällä voidaan kattaa aiempien vuosien kattarnattomat alijäämät. Tosin ilman
omaisuuden myyntiä tulos olisi ollut selkeäsi alij äämäinen.

Tuottavuus yliopistollisissa sairaanhoitopiireissä laski vtiodesta 2016 vuoteen 2017. HUS:n,
KYS:n ja OYS:n lasku oli 2 % -yksikköä, TYKS:n 3 % -yksikköä, vain TAYS:n tuottavuus
pysyi edellisen vuoden tasolla. Tuottavuuden arvioinnin luvut ovat käytettävissä jälkikäteen,
joten arviointivuoden tilannetta ei vielä tiedetä. Kehityssuunta edelliseltä vtiodelta on
kuitenkin huolestuttava.

Tarkastuslautakunta esittää huolensa tztottavuuden selkeästä laskusta vuodesta 2016
vuoteen 20] 7.

5.4. Hallinto, sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sairaanhoitopiirin hallinto on pääosin
jäijestetty asiannitikaisesti.

Sisäinen valvonta on ollut pääsääntöisesti toimivaa ja mm. riskienhallintaan on
panostettu. Konsernivalvonnasta vastaa valtuuston antamien ohjeiden mukaisesti
konsemijohto. Konsernin tavoitteet on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelmassa,
konsernivalvonnasta on tarkemmin tilinpäätöksen sivuilla 60 - 64.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tehty riskienhallintatyö on tärkeää ja toivoo, että
riskienhallintaan kiinnitetään säännöllisesti httomiota.
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5.5. Maakuntauudistus ja osuuskuntamalli

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu vei usean vuoden ajan paljon
voimavaroja. Sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltij oiden työpanosta käytettiin
runsaasti ensin ns. Popster-hankkeeseen ja kesän 2017 jälkeen maakuntahaHlimon
valmisteluun.

Sairaanhoitopiirin ktintayhtymän tulee valmistautua niihin haasteisiin, joita
muittoksessa oleva kilpailutilanne tuo. Arviointivuonna valmisteltiin
osztuskztntamallia, jolla pohjoisen alueen sairaanhoitopiirit voisivat yhdessä turvata
tulevaa kilpailuaseniaansa.

5.6. Väistöt

Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen uusitun suunnitelmankin pohjalta vaatii
mittavia väistöjä. Tarkastitslautakuntci esittää huolensa siitä, että mm.
asiakaspysäköinti ruuhkautitit vuoden 2019 ajaksi, ennen kuin uutta parkkitilaa
saadaan rakennettua. Tyytyväinen lautakunta on siitä, että sairaanhoidolflsten
toimintojen keskelle rakentamisesta luovuttiin.

5.7. Yhteispäivystys

Päivystyksessä keskeinen asema on yhteispäivystyksen toimivuudessa.
Yhteispäivystys sai kertomusvuonna aikaan laajennuksen. Sokkeloiset tilat eivät
vieläkään ole kaiken toiminnan kannalta ihanteellisia, mutta laajennus kuitenkin
paransi tilanne selkeästi.

Toiminnan kehittämiseksi on tehty päivystyksessä ansiokasta kehitystyötä. Toimiva
yhteispäivystys ja sieltä saatava hyvä palvelu ovat potilaalle ensisijaisen tärkeitä. Ne
ovat myös tärkeitä maine- ja kilpailukykytekijöitä.

Tarkastiislautakunta toivoo, että yhteispäivystyksen päihdeasiakkaita varten
kunnostetttt tila sctadaan käyttöön.

5.8. Oulaskankaan sairaala

Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta lakkasi vuoden 2012 lopussa.
Sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto yrittivät mahdollistaa synnytysten jatkumisen,
mutta valtakunnallinen linj aus keskittää sairaanhoidollisia palveluja lopetti
synnytystoimmnnan Oulaskankaalla.

Tarkastuslautakunta on huolissaan synnyttävien äitien pitkistä synnytysmatkoista.
Tarkastttslautakunta toivoo, että matkasynnytysten seurantaa varten kerätään
tilastotietoa. (Tilastoissa tulee ottaa huomioon myös muualle kuin Ouluun siirtyneet
synnytykset.)
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5.9. Mittarit

Kuntayhtymällä on toisaalta strategiset tavoitteet, toisaalta valtuuston asettamat
sitovat tavoitteet. Strategisia tavoitteita ei suurelta osalta saavutettu ja luvut
heikkenivät.

Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen kerrotaan olevan aikataulussa. Rakentamista ei
aloitettu vielä kertomusvuonnakaan, vaikka valtuusto teki rakentamispäätöksen lasten-
ja naisten sairaalan osalta jo vuonna 2015. Vuoden 2018 kesäkuussa tehdyn uusitun
suunnitelman ja aikataulun mukaan ollaan aikataulussa, mutta ei aiempien
suunnitelmien mukaan.

Valtuuston sitovien tavoitteiden osalta jonoja ei ole saatu lain edellyttärnälle tasolle.
Luvut ovat viime vuodesta heikentyneet. Toisaalta taloudellisten sitovien tavoitteiden
osalta vuoden lopulla tehdyn lisätalousarvion avulla tavoitteet saavutettiin. Valtuuston
asettamat sitovat tavoitteet ja strategiset tavoitteet ovat useassa kohdin samoja.

Tarkastuslautakitnia esittää, että mittareita kehitetään edelleen.

5.10. Yhteistyö alueen kuntien kanssa

Sairaanhoitopiirin kuntayhtyrnä on aktiivisesti kehittänyt yhteistyötä alueen kuntien
kanssa. Erityisesti Oulun kaupungin kanssa on työnjakoa eri aloilla hiottu viime
vuosina runsaasti ja arviointivuoden lopulla oli käynnistymässä uusi
integraatioselvitys.

Tarkastzislaittakzinta korostaa, että yhteistyön kehittämisen tulee hyödyttää kaikkia
jäsenkuntia.
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6. TULEVAISUUDEN SAIRAALAN ALKUTAIVAL

J0 2000 •luvun alkuvuosina nähtiin tarpeelliseksi uusia Oulun yliopistollinen sairaala
uudeksi, Tulevaisuuden sairaalaksi. Kuntayhtymän johto teki useita vuosia töitä
saadakseen kuntien johdon tukemaan uutta investointia. Samalla kuntien toiveesta
suunnitelmien kustannusraamit pidettiin tiukkoina.

Vuonna 2012 hanke virallisesti käynnistyi. Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen
arvioitiin toteutuvan 15 vuodessa ja kustannuksiltaan se olisi 500 M€. Linjaksi
valittiin se, että uutta sairaalaa rakennetaan osa kerrallaan nykyisen sairaalan
ympärille ja osin sisälle. Kiireellisyysjärjestyksessä kärkeen nousi lasten ja naisten
sairaala (valtuusto 17.6.2013).

Lasten ja naisten sairaalan hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuuston kokouksessa
15.12.2014. Samalla linjattiin että hanke tulee ns. pohjoisen vaihtoehdon mukaan
olemassa olevan sairaalan pohjoispuolelle, osin toimintojen päälle.

14.12.2015 valtuusto teki päätöksen lasten ja naisten sairaalan rakentamisesta. Raami
oli tiukka, alle 70 M€. Toisaalta kustannuksia esiteltäessä luvuissa olivat näkyvillä
vain rakentamisen kustannuksen; purkukustannukset, väi stöt yms. eivät olleet luvuissa
mukana.

Vuonna 2016 rakentaminen ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle. 70 M raarni oli
projektin suunnitelmiin nähden liian tiukka. Kesti aina kevääseen 2017, jotta
suunnitelmat saatiin höylättyä ja leikattua niin pieniksi. että ne mahtuisivat raamiin.
Tämä vaati paljon työpanosta sekä suunnitteluorganisaatiolta, että muulta
henkilökunnalta. Samaan aikaan rakentamisen kustannukset nousivat, ja leikatut
suunnitelmat indeksikorjattuna nousivat tasolle 75 M€. Se hyväksyttiin valtuustossa
20.3.2017.

Rakentamista ei päästy aloittamaan edelleenkään vielä vuonna 2017, rakentamista
valmistelevia toimintoja (siirrot, väistöt ja purkutyön) tehtiin. Samaan aikaan lasten ja
naisten sairaalan rinnalla valmisteltiin ydinsairaalan rakentamista.

Sairaalaa ympäröivä yhteiskunta oli suunnitteluvuosina voimakkaiden muutosten
keskellä. (Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu, yksityisen palvelutuotannon
kasvu, Oulaskankaan synnytystoiminnan epävarmuus ja lopulta päättyminen,
leikkaustoiminnan muutos päivystysasetuksen kautta.) Vuoden 2017 lopulla oltiin
kovin erilaisessa tilanteessa kuin esimerkiksi vuonna 2013.

Vuoden 201$ alkupuolella tulevaisuuden sairaalan osalta tehtiin iso linjamuutos, jonka
valtuusto hyväksyi 4.6 201$. Sairaalan viereen ja keskelle rakentamisesta siirryttiin
malliin, jossa tulevaisuuden sairaala rakennetaan kokonaisuudessaan nykyisen
sairaalarakennuksen viereen. Samalla lasten ja naisten sairaala jäivät taka-alalle ja
siirryttiin puhumaan rakentamisen vaiheista 1.1. ja 1.2..

Rakentamisen alta oli vielä purettava hallintorakennus ja parkkitalo, ja niille etsittävä
korvaavat ratkaisut. Itse rakentamisen aloittaminen tapahtuu uusien suunnitelmien
mukaan loppukesästä 2019, samalla rakentamisen kokonaishanketta tiivistettiin niin,
että tavoitteena on, että uudet tilat ovat valmiina vuonna 2027. Samalla tulevaisuuden
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sairaalan kokonaisarvo nousee niin, että kaikkine kustannuksineen kokonaisuus on 1,6
miljardia euroa.

Alkuperäinen arvio rakentamisen kokonaishinnaksi oli 500 M€. Se sisälsi pelkästään
rakentamisen. Nyt esitetty laskelma ottaa huomioon kaikki sihtoon liittyvät
kustannukset, myös mm. rakennusten korjauskunnossapidon kyseiseltä ajalta, tosin
arviona. Uusi tapa antaa paremman kokonaiskäsityksen päätöksen kustannuksista,
mutta toisaalta sisältää paljon arvioita.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös siihen, että valtuustolle asiaa esiteltäessä
käytettiin vertailuna tulevaisuuden sairaalan rakentamista siten, että se valmistuu
vuonna 2033. Kuitenkin alkuperäinen suunnitelma oli tulevaisuuden sairaala 2030, ja
vuonna 2012 esillä oli 15 vuoden rakentamisaika, joka lähtövuodesta 2012 lukien olisi
ollut käsilläjo 2027.

Tulevaisuuden sairaala — viivytysten vaikutukset

Tulevaisuuden sairaalan suunnittelun aloitettiin vuonna 2012. Kustannuksia on tullut
siten usealta vuodelta ennen kuin rakentaminen edes on alkanut. Näistä kustannuksista
ei ole erillistä laskelmaa. Tarkastuslautakunta on kysellyt jo monta vuotta, paljonko
valmistelut ja niiden viivästyminen on tullut maksamaan.

Kustannuksia on kertynyt suunnitteluun palkatusta henkilökunnasta (suoraan tai
ostopalveluna kautta). Lisäksi kuntayhtymän vakinaisen henkilökunnan työpanosta on
kulunut paljon suunnitteluprojektiin. Osa siitä varmaan voidaan hyödyntää nwutetussa
hankkeessa, mutta tuskin kaikkea. Muita kustannuksia on aiheutunut väistöjen.
shitojen ja saneerausten kautta. Mitkä väistöt olisi voitu tehdä toisin? Olisiko joitain
siirtoj a tai väistöjä voinut jättää tekemättä. Lisäksi korj auskustannukset olisivat
laskeneet, jos osa toiminnasta olisi jo nyt uusissa tiloissa.

Hankkeen venyminen on tuonut epävarmuutta sairaanhoitopiirin henkilökunnan
keskuuteen. Lasten ja naisten sairaalan piti olla käytössä jo vuonna 2019.

Muutetun suunnitelman suurin etu on siinä, että vanhan sairaalan sisälle rakentamisen
mukanaan tuomat riskit poistuvat. Alkuperäisten suunnitelmien mukainen eteneminen
olisi uhannut esimerkiksi sairaalan kykyä vastata keskittämisasetuksen kautta
kasvaneeseen leikkaustoiminnan paineeseen.

Lautakunnan mielestä tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Master Planin muutos oli
toivottu, järkevä ja toimiva ratkaisu: monilta huolilta toimintojen siirtelyssä
i’äistötilasta toiseen vältyttäneen, uudet tilat saadaan aikaisemmin käyttöön ja
investointeihin tarvitaan vähemmän rahaa.

Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitetään kuinka pakon usean vuoden
viivästyminen tuli maksamaan. Projektin etenemisen seurannastaja valvonnasta tulee
huolehtia, esimerkiksi erillisen ulkopuolisen valvojan toimesta. Projektin kuhUen
kl1112 ulatiivinen seuraaminen tulee ottaa käyttöön investointihankkeiden prosessin
perustietona. Tulosyksiköiden operatiivisiin kustannuksiin ei pidä piilottaa
investointeihin liittyviä kzihqa. Lisäksi lautakunta korostaa, että näin isolla hankkeella
tulee ollajatkuvasti päivitettävä riskianalyysi.
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