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1.

ARVIOINTIKERTOMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1.

Johdanto
Sairaalanhoitopiirin toimintaympäristö oli kertomusvuonna odottavassa muutostilassa.
Sote- ja maakuntauudistuksen uutta valmistelua linjattiin valtakunnan tasolla ja
uudistusten tulevaisuus oli vielä arvailujen varassa. Pohjois-Pohjanmaalla ei jääty
odottamaan mitä muutoksia tulee, vaan sairaanhoitopiiri ja alueen kunnat alkoivat itse
aktiivisesti kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja. Integraatiohanke ja osuuskuntamallin
rakentaminen ovat tästä hyviä esimerkkejä
Tulevaisuuden sairaalan rakentamistyöt alkoivat vihdoin vuonna 2019. Usean vuoden
ajan uutta sairaalaa suunniteltiin lasten ja naisten sairaala edellä nykyisen sairaalan
viereen ja osittain keskelle. Nyt sairaala nousee nykyisen sairaalan pohjoispuolelle
korkeina tornitaloratkaisuina.
Sairaalan rakentamisen lisäksi on jouduttu tekemään erilaisia väistöratkaisuja, joista
ravintokeskuksen rakentaminen vuonna 2019 herätti eniten huomiota. Sen
kustannusarvio ylittyi reilusti, kustannukset lähes kaksinkertaistuivat. Kehitettävää
tulevaisuuden sairaala -hankkeessa on siinä, että kokonaisuus ja hankkeen maksajan
rooli pidetään koko ajan mielessä, hankkeen päätöksenteko ja kokonaisuuden hallinta
toimivat, ja hankinnat tehdään huolella.
Henkilökunta on ollut sairaalarakentamisen ratkaisujen muutosten keskellä suurten
haasteiden edessä. Jonotilanne on toisaalta painamassa päälle, toisaalla kuntien
taloudellinen tilanne vaatii säästötoimia. Henkilökunnan sairauspoissaolot ovat
kasvaneet ja työssä jaksamisessa on haasteita. Henkilökunnan jaksamisesta
turvaamiseksi on tehty oikeansuuntaisia toimia, mutta lisää varmaan tarvitaan.
Kertomusvuonna säästötoimien vuoksi henkilökunnan täydennyskoulutukset vähenivät
selvästi. Luottamusjohdolta edellytetään esimerkin ja suunnan näyttämistä.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota matkustus-, koulutus- ja edustusmenojen
kasvuun ja esitti matkakäytäntöjen ohjeistamista.
Vuoden 2019 lopulla marraskuussa havaittiin ensimmäiset merkit uudesta
tartuntataudista Korona-viruksesta (myöhemmin se nimettiin Covid-19-taudiksi).
Kiinan Wuhanin ruokatorilta lähti liikkeelle infektiotauti, joka tarttui eläimestä ihmisiin.
Ensimmäiset virusaallon uhrit olivat kiinalaisia. Myöhemmin tämä hengitystieinfektion
aiheuttava tauti lähti leviämään muualle maailmaan ja WHO julisti sen kansainväliseksi
pandemiaksi.
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1.2. Tarkastuslautakunnan kokoukset
Kokoukset kevätkausi 2019

Kevätkauden 2019 tarkastuslautakunnan kokousten keskeinen aihe oli vuoden 2018
arviointikertomuksen valmistelu. Arviointikertomus luovutettiin valtuuston
puheenjohtajille 14.5.2019 Rokualla. Kevätvaltuuston kokoukseen tuotiin myös selvitys
sidonnaisuusilmoituksista kuntayhtymässä sekä päätettäväksi tilintarkastuksen
kilpailutuksen tulos tuleviksi vuosiksi. Tilintarkastuksesta vastaa tulevina vuosinakin
Oy KPMG Ab, vastaavana tilintarkastajana Jorma Nurkkala.

Valtuuston puheenjohtaja Anne Huotari sekä varapuheenjohtajat Antero Aulakoski,
Esko Valikainen ja Jari Männikkö vastaanottamassa vuoden 2018 arviointikertomusta.
Luovutuspuheenvuoroa pitää tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jouko Selkälä.

Tarkastuslautakunta toukokuun kokouksessaan linjasi niitä asioita ja kohteita, jotka
vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelussa ovat etusijalla. Eräs niistä on
Tulevaisuuden sairaala -hanke.
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Kokous 13.8.2019

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma antoi tarkastuslautakunnalle katsauksen
kuntayhtymän tilanteesta. Uuden sairaalan rakentaminen oli täydessä vauhdissa, mm.
jonotilanteen hallinta ja uuden osuuskunnan mallin valmistelu olivat keskeisiä asioita
valmistelussa. Väistökeittiö toteutetaan laskutusurakkana, joka tullee ylittämään
kustannusarvion.
Tarkastuslautakunnan kokouksessa oli ensimmäistä kertaa mukana uusi vastaava
tilintarkastaja Jorma Nurkkala. Hänen kanssaan käytiin läpi tulevien vuosien
tarkastussuunnitelmaa.
Kokous 10.9.2019

Tarkastuslautakunta kokouksessaan tutustui medisiiniseen tulosalueeseen. Lautakunta
sai perusteellisen esittelyn medisiinisestä tulosalueesta ja sen eri vastuualueista. Lisäksi
lautakunta jalkautui tutustumaan eräisiin medisiinisen tulosalueen toimintoihin.
Medisiinisen tulosalueen palvelujen kysyntä on kasvanut, mikä tuo haasteita
jonotilanteen ja henkilöstömenojen hallintaan. Sairauspoissaolojen kasvu on lisännyt
entisestään haasteita henkilöstömenojen suhteen. On kehitetty erilaisia tapoja vastata
kasvavaan kysyntään mm. avohoidon keinoin. Toisaalta vuodepaikkoja ei viime vuosia
enää ole voitu vähentää.
Hoitotakuun määräämät käynnit pyritään toteuttamaan lain mukaan, mutta samaan
aikaan sellaisia hoitoja, joille ei ole määrätty hoitotakuussa määräaikaa (mm.
uusintakäynnit), joudutaan lykkäämään. Vuositasolla kontrollikäyntejä lykkääntyy jopa
20.000 potilaalla. Eräänä ratkaisumallina voivat olla vuoden 2019 aikana on kehitetyt
digihoitopolut, joilla omaehtoisen seurannan avulla vähennetään fyysisiä
jatkohoitokäyntejä.
Ikääntyneiden hoidontarpeen kasvu kuormittaa laajasti eri vastuualueita. Vierihoidon
tarpeen lisääntyminen vaatii enemmän henkilöstöresursseja, esimerkiksi
muistisairaiden osalta.
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Neurologista valvontayksikköä esitteli erikoislääkäri Juha Huhtakangas.

Lautakunnalle kerrottiin, miten esimerkiksi hoitajan työpanosta voitaisiin entistä
suuremmassa osalta ohjata varsinaiseen hoitotyöhön. Tehtävät, jotka voidaan hoitaa
ilman hoitajan osaamista, tulee siirtää hoitajilta pois. Samoin kehitettävää on siinä, että
tietokoneen kanssa tehtävä työaika kyetään siirtämään varsinaiseen hoitamiseen.
Lautakunta tutustui neurologiseen valvontayksikköön, medisiiniseen päiväosastoon,
uniapnean hoidon tämän hetken tilanteeseen sekä syöpähoidon päiväosaston toimintaan.
Sähköisten etäpalvelujen avulla on kyetty vastaamaan lisääntyneeseen uniapnean
hoidon kysyntään.

Kokous 8.10.2019

Kokouksen aluksi saatiin talousjohtaja Jarkko Raatikaiselta katsaus kuntayhtymän
taloudelliseen tilanteeseen. Vuoden 2018 tulos saatiin ylijäämäiseksi kertaluontoisen
myyntitulon ansiosta, tuloksen ansiosta kuntayhtymän alijäämät saatiin katettua. Ilman
kertaluontoista erää tulos olisi ollut selkeästi alijäämäinen, joten haastetta talouden
kanssa jatkossakin on.
Vuoden alkupuolen taloudellinen kehitys on ollut edellisen vuoden kaltainen. Toisaalta
palvelujen kysyntä kasvaa, mutta menojen kasvu on hieman liian suurta. Loppuvuoden
ajaksi on käynnistetty talouden tasapainottamisohjelma. Haastetta tälle tuo se, että
hoitotakuun jonojen kanssa liikutaan äärirajoilla. Lisäksi uuden rakentamisen myötä
joudutaan nopeuttamaan poisto-ohjelmaa, joka osaltaan aiheuttaa talouteen paineita.
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Lautakunnalle esittäytyi uusi tietopalvelujohtaja Ilkka Haataja. Hän kertoi millaiset
näkymät tietohallinnon kehittämiselle ovat olemassa. Esko-ohjelman ympärille
rakentuva toimintojen eriyttäminen omaksi yhtiökseen oli esittelyhetkellä menossa.
Päävalvoja Arto Ollikainen esitteli lautakunnalle Tulevaisuuden sairaala -hankkeen
valvontaorganisaatiota ja valvojien toimintaa. Kyseessä on Suomen suurin
sairaalarakennushanke ja -organisaatio. Myös valvojien määrä on suuri (15, joista osa
osa-aikaisia). Talousvalvonta on hankkeessa kaikkien valvojien tehtävänä. Lautakunta
esitti huolensa sairaala-alueen liikenteen turvattomuudesta.
Lautakunta päätti kokouksessa esittää kuntayhtymän hallitukselle huolensa
Tulevaisuuden sairaala -hankkeen ulkopuolisen tarkastustoimen riittävyydestä
erityisesti laskujen ja suunnitelmien osalta.

Kokous 13.11.2019

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kertoi tarkastuslautakunnalle kuntayhtymän
ajankohtaisista asioista. Palvelujen kysyntä on jatkanut kasvuaan, kuitenkin menojen
kasvu uhkaa viedä vuoden 2019 taloudellisen tuloksen alijäämäiseksi. Luoma esitteli
toimenpiteitä, joilla talous saataisiin tasapainoon.
Lähitulevaisuuteen liittyy monia erilaisia haasteita, joiden yhtäaikainen ratkaiseminen
tulee teettämään töitä. Talouden pitäminen tasapainossa yhtä aikaa hoitotakuun jonojen
purkamisen kanssa ei ole helppoa, samalla pitää viedä hallitusti tulevaisuuden sairaala
-hankkeen rakentamisprojekti eteenpäin sekä turvata pohjoisen Suomen osaajien
säilyminen.
Ensin Oulun kaupungin kanssa käynnistynyt integraatiohanke on laajentunut
PohjoisPohjanmaan yhteiseksi hankkeeksi. Eräänä tärkeänä asiana Luoma näki
hoitoketjujen toimivuuden. Väestön ikärakenteen muuttuessa vanhusvoittoseksi
hoitoketjujen tulee toimia entistä paremmin.
Sairaanhoitopiirin johtaja esitteli kuntayhtymän organisaatioon valmisteltuja
muutoksia. Esimerkiksi Tulevaisuuden sairaalan ja sairaanhoitopiirin tekniikan
organisaatiot yhdistetään, ja niiden johtoon valitaan uusi infra-johtaja.
Vastaava tilintarkastaja Jorma Nurkkala esitteli lautakunnalle tilintarkastuksen
väliraportin. Kokouksessa käytiin läpi tarkastuksessa tähän mennessä esiin nousseita
havaintoja.
Kokouksen lopuksi lautakunta tutustui uuteen kehitysvammahuollon Peltolan
yksikköön. Rakentamisessa jouduttiin tekemään paljon kompromisseja ja tilojen
neliömäärän tiivistämistä, mikä näkyy erityisesti henkilökunnan tiloissa ahtautena.
Rakentamisessa koettiin hankalana se, että eri ihmiset vastasivat eri osa-alueista, mutta
kokonaisuudesta vastaavaa oli vaikea löytää.
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Kokous 10.12.2019

Tarkastuslautakunnan kutsumana lautakunnan vieraina oli sairaanhoitopiirin
suurimpien ammattijärjestöjen luottamusmiehiä. Kuultiin järjestöjen näkemyksiä ja
heidän kauttaan henkilöstön tunnelmia kuntayhtymästä. Ammattijärjestöjen edustajat ja
tarkastuslautakunta olivat tyytyväisiä tähän laatuaan ensimmäiseen tapaamiseen.
Viesti järjestöiltä oli samansuuntaista lautakunnan muutakin kautta saamien havaintojen
kanssa: haasteita riittää nykyisessä tilanteessa. Esimerkiksi miten turvataan
sairaanhoidon
osaajien
saatavuus
jatkossakin
Pohjois-Suomessa
ja
PohjoisPohjanmaalla. Lääketieteelliseen tiedekuntaan hakijoita omalta alueelta ei ole
riittävästi, miten siis turvataan tuleva lääkäriosaaminen alueella?
Haasteena on nykyisten toimijoiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi sairauslomien määrät ovat kasvaneet viime vuosina ja edelleen kuluvan vuoden aikana.
Sairauspoissaolojen mahdollisena ratkaisuna voisivat olla satsaaminen työsuojeluun ja
henkilöstön johtamiseen. Yhteisenä huolena järjestöillä oli se, että sairaanhoitopiirillä
ei ole hoitotyön johtamista 24/7. Johdon ja järjestöjen yhteinen keskusteluryhmä on
hyvä ja toimiva ratkaisu.

Soile Juusola tarkastuslautakunnan vieraana.
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Tulevaisuuden sairaala -hankkeesta Soile Juusola esitteli lautakunnalle allianssimallin
rakennetta, hinnoitteluperiaatetta ja kannustusmatriisia. Keskustelussa sivuttiin
muitakin tulevaisuuden sairaalaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Kokous 14.1.2020

Kokouksen pääaiheena oli ravintokeskuksen väistöratkaisu. Ohjelmajohtaja Kari-Pekka
Tampio oli lautakunnan kuultavana. Väistötilan kilpailutus, suunnittelu ja toteutus
tehtiin nopealla aikataululla, suunnittelua tehtiin vielä rakennusvaiheen aikana. Tämä
on osittainen selitys sille, että alun perin 4,9 M€ hanke tuli maksamaan n. 9,1 M€.
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Ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio

Ravintokeskushankkeen kustannusten ennakointi epäonnistui. Kiireinen aikataulu ja
ahtaat tilat tuottivat lisäkustannuksia, vaikka sekä aikataulu että rakennuspaikka olivat
jo ennen hankkeen käynnistymistä tiedossa. Hankkeen aikana ei seurattu kustannusten
kertymistä, mistä johtuen vasta hankkeen lopussa tuli yllätyksenä se, että kustannukset
olivat ylittäneet rajusti hankkeen kustannusarvion.
Väistötilan valmistuttua sen luonne on muutettu pysyväksi, millä on vaikutusta
rakennuksen poistoaikaan. Lautakunta tutustui tilaan ja lautakunnan mielestä se on
varsin ahdas väistötilaksikin, saati että se olisi pysyvä ratkaisu.
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Lautakunta tutustumassa uuteen (väistö-)keittiöön. Kuvassa oikealla ravintopalvelujen
toimialajohtaja Jaana Honkanen.

Kokous 11.2.2020

Tarkastuslautakunta tutustui kokouksessaan sairaanhoitopiirin UUTE -työhön, jolla on
merkittävä osa uuden sairaalan valmistelussa. Lautakunnan vieraana oli hankejohtaja
Kimmo Savela. Hänen kanssaan käytiin läpi niitä haasteita, joita teknologian
käyttöönotolle on. Tulevaisuuden sairaalan rakentamisessa (Allianssi A ja Allianssi B)
teknologian käyttöönotolle ei ole varattu rahoitusta, puuttuu jopa 50 M€. Lisäksi kiinteät
sairaalakalusteet tulevat maksamaan yli 50 M€, joihin ei ole niihinkään varattu
tulevaisuuden sairaala -hankkeessa määrärahaa.
Uutta sairaalaa markkinoidaan maailman älykkäimpänä sairaalana. UUTE-ohjelman
sisällön esittelyn yhteydessä ei tullut esiin erityisiä uuden teknologian sovellutuksia.
UUTE-ohjelman suunnittelukohteet vaikuttivat olevan pääosin normaalia
kulunvalvonnan ja tietotekniikan käyttämistä. Lisäksi lautakunnalle esiteltiin
putkipostin hankintaa ja siihen liittyviä haasteita.
Lautakunta kävi läpi edustus-, koulutus- ja matkustuskäytäntöjä johtavien
viranhaltijoiden ja johtavien luottamushenkilöiden osalta. Lautakunta totesi, että
kuntayhtymässä on syytä laatia näitä koskevat ohjeet. Viesti asiasta toimitettiin
valtuuston puheenjohtajille ja heidän kauttaan hallitukselle.
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Kokous 10.3.2020

Lautakunnan
kokouksessa
työstettiin
vuoden
2019
arviointikertomusta.
Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen ja hoitotyön johtaja Pirjo Lukkarila olivat
lautakunnan kuultavina.
Lautakunnalle esiteltiin Mitä kuuluu 2019 -kyselyn tuloksia. Tulokset olivat varsin
hyviä. Avoimiin työpaikkoihin on vielä hakijoita, mutta hakijamäärät ovat selvästi
laskeneet. Osaajien saamista on pyritty turvaamaan eri toimenpitein, mm.
osaajapoolein.
Henkilöstön jaksaminen ja mm. sairauspoissaolojen kasvu ovat huolestuttaneet
tarkastuslautakuntaa viime vuosina. Juha Jääskeläinen esitteli toimenpiteitä, joilla
kehitystä pyritään jarruttamaan ja kääntämään laskusuuntaan. Kokouksessa käytiin
kysymyksin ja keskustellen läpi monta muutakin ajankohtaista asiaa koronaepidemiasta meneillään oleviin palkkaneuvotteluihin.
Hoitotyön johtaja Pirjo Lukkarila esitteli osasto 13 tilannetta. Lasten ja naisten tulosalue
on ollut muutoksen kourissa syntyvyyden laskettua voimakkaasti. Henkilöstömitoitus
ja tapahtuneet muutokset ovat pakottaneet muutoksiin, jotka ovat aiheuttaneet
reagointia. Lukkarila esitteli, miten tilannetta pyritään saamaan paremmaksi. Lisäksi
käytiin läpi hoitotyön keskeisiä kehittämiskohtia, mm. sitä, miten hoitotyön johtaminen
saataisiin toimimaan 24/7.
Kokoukset huhtikuussa ja toukokuussa 2020

Kevään kokouksissa tarkastuslautakunta teki vuoden 2019 arviointikertomuksen.
Valmistelussa erityisesti paneuduttiin Tulevaisuuden sairaala -hankkeen kysymyksiin
sekä edustus-, koulutus- ja matkustusmenoihin. Tulevaisuuden sairaalasta tarkemmin
luku 6 ja edustus-, koulutus- ja matkustuskustannuksista kohta 5.6.
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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 toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet:

3.

arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos taseessa on alijäämää;

Kuntayhtymän hallintosäännön 37 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on sen lisäksi, mitä
kuntalain 121 §:ssä säädetään
1.

seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman 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
tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

3.

tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen
valvonnan
tehtävien
yhteensovittamisesta
mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta pitää lisäksi rekisteriä sidonnaisuuksista.
2.2.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Hallintosäännön 35 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa 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

varajäsenet

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

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. Kuntayhtymän valtuuston valitsemana tilintarkastajana
toimi alkuvuoden KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalaisena tarkastajana
Katri Hokkanen, JHT, KHT. Tilintarkastus kilpailutettiin alkuvuodesta 2019 ja
loppuvuodesta tilintarkastusta jatkoi KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tarkastajana Jorma
Nurkkala, JHT, KHT.
Tarkastuslautakunta teki vuoden 2019 lopulla itsearvioinnin BDO:n itsearviointimallin
pohjalta muokatun kysymyslomakkeen avulla. Tulos antaa hyvää pohjaa lautakunnan
työn kehittämiselle. Samalla se antoi varsin positiivisen kuvan tarkastuslautakunnan
työilmapiiristä ja toimijoiden hyvästä motiivista tehtävän hoitoon.

Tarkastuslautakunta yhteiskuvassa ennen korona-aikaa. Vasemmalta ylärivissä Markku Laitila,
Silvo Nybacka, Heli Hietala, Jouko Selkälä, tilintarkastaja Katri Hokkanen sekä Juha Vuorio.
Edessä vasemmalta Anneli Rissanen ja Marjo Heikkinen.
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3.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

3.1.

Talousarvion sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla

3.1.1.

Jonotilanne
Jonojen osalta sitovina tavoitteina ovat lain määräämät enimmäisajat:
1.

Lähetteet tulee käsitellä 21 vrk sisällä. Vuonna 2019 tämä
toteutui 99,6 % (edellinen vuosi myös 99,6 %).

2.

Ensikäynti tulee toteutua 3 kuukaudessa. Tässä tavoitteessa
toteutuma vuonna 2019 oli 89,8 % (88,6 %).

3.

Hoitotoimenpide tulee toteuttaa kuuden kuukauden sisällä.
Tässä toteutuma vuonna 2019 oli 98,4 % (96,9 %).

Kaikissa edellä olevissa mittareissa sitovana tavoitteena on 100 % eli että jonoja ei ole
lainkaan. Sitovaa tavoitetta ei saavutettu minkään mittarin osalta. Luvuissa saatiin
edellisen vuoden jonojen kasvu taittumaan ja jonotilanne saatiin hieman paremmaksi.
3.1.2.

Talouteen liittyvät sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla
Valtuuston päättämiä sitovia taloudellisia tavoitteita vuodelle 2019 olivat seuraavat:
1. Toimintatuotot toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla

Toimintatuotot alittivat muutetun talousarvion 260.000 € (alle 0,1%),
alkuperäisen talousarvion toimintatuotot ylittyivät 439.000 € (alle 0,1 %).
Toimintatuotot toteutuivat suunnitellulla tavalla.
2. Jäsenkuntalaskutus toteutuu enintään suunnitellun mukaisesti

Jäsenkuntalaskutus alitti muutetun talousarvion 188.000 €, (alle 0,1 %( ja
alkuperäisen talousarvion 855.000 € (alle 0,1 %)), eli tavoite saavutettiin.
3. Välitetyt ostopalvelut eivät ylitä suunniteltua määrää

Välitetyt palvelut alittivat talousarvion 804.940 € (2,1 %) eli tavoite
saavutettiin.
4. Toimintamenot yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti

Toimintamenot alittivat muutetun talousarvion 14,3 M€ (2,2 %), ja
alkuperäisen talousarvion 11,5 M€ (1,8 %). Toimintakulut jäivät selkeästi
alle suunnitellun tason.
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5. Henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti

Henkilökulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,4 M€ (0,7 %), ja
muutetun talousarvionkin 0,4 M€ (0,1 %).
6. Tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen

Tilikauden tulos on 5,4 M€ ylijäämäinen, poistojen muutos huomioiden
6,7 M€.
7. Investoinnit toteutuvat talousarvion investointiosan mukaisesti

Investoinnit eivät toteutuneet suunnitellusti, vaikkakin varsinaisen
tulevaisuuden sairaalan rakennustyö käynnistyikin vihdoin vuonna 2019.
Talousarviossa investointeihin oli vuonna 2019 varauduttu 208,6 M€,
lisätalousarviossa 212 M€. Toteutuma oli 98,2 M€. Väistökeittiöhanke
toteutui selvästi yli budjetoidun, mikä ei ole lautakunnan mielestä
hyväksyttävää.

8. Lainakannan netto-osuuden muutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti

Lainaa ei tarvinnut ottaa ennakoitua määrää (kts. edellinen kohta).
Lainaa oli varauduttu ottamaan vuonna 2019 kaikkiaan 179,3 M€, sitä
otettiin 56,8 M€.

Taloudellisesti sitovien tavoitteiden osalta vuonna 2019 tavoitteet toteutuivat varsin
hyvin. Henkilöstömenojen kasvu ja kasvupaine tuovat haasteita tuleville vuosille.
Investointien osalta tulevaisuuden sairaalan rakentaminen lähti vuonna 2019 vihdoinkin
kunnolla liikkeelle, joskin suunniteltua hitaammin.
Taloudellinen tulos on ylijäämäinen ja se antaa hyvän lähtökohdan tuleville vuosille.
Ylijäämää taseessa on 10,6 M€.

17
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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 tulosalueella
näkyy synnytysten lasku.
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3.2.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Mittari

Yksikkö

Tavoitearvo

Vertailuarvo

Toteuma
2018

Toteuma
2019

HOITO ON POTILASLÄHTÖISTÄ
%

100 %

12/2018 arvo

99,6

99,6

Ensikäynti toteutuu 3 kuukaudessa

Lähetteen käsittelyaika alle 21 vrk

%

100 %

12/2018 arvo

88,6

89,8

Hoitotoimenpide toteutuu 6 kuukaudessa

%

100 %

12/2018 arvo

96,9

98,4

%

Väh 90 % osittain tai
täysin samaa mieltä

Vuosi 2018

81,4

81,6

Palvelukokemusmittari (asiakastyytyväisyys)

YHTEISTYÖLLÄ JA KUMPPANUUKSILLA TEHOA, LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA
KESKITTYMÄLLÄ JA TUKEMALLA TOIMIVAAN TYÖNJAKOON
Suunnitelma /
sopimus

Laadittu

V. 2018 tilanne

Tehty
osittain

Tehty
osittain

Indeksi

Nousee

V. 2017 arvo

1,22
(2017)

1,28
(2018)

Indeksi

Nousee

V. 2017 arvo

1,01
(2017)

1,01
(2018)

Korvatut potilasvahingot

per/1000 pot

Vähenee

V. 2018 arvo

0,82

0,58

Hoitoon liittyvät infektiot
*) Huomioitu vain OYSissa SAI-rekisteriä
käyttävät poliklinikat ja vuodeosastot

per/1000 hpv
Vähenee

V. 2018 arvo

11,6

11,0

Tavoitearvo

Vertailuarvo

Toteuma
2018

Toteuma
2019

TA 2019

98,8 %

97,8 %

Alueellinen työnjako (PJS+JS)
Case-mix (drg), OYS
Case-mix (drg), Oulaskangas

Mittari

Yksikkö

TALOUS JA TOIMINTA HALLITUSSA TASAPAINOSSA

Toteuma
alle

100%

tai

Toimintamenot

%

Tilikauden tulos

%

Toteuma 100% tai
yli

TA 2019

yli 100 %

yli 100 %

€

Enint. 3% nousu

TP 2018

2,7 %

-1,0 %

%

Tot 100 % tai alle

TP 2018

0,4 %

-0,7 %

Lkm

Lkm. nousee

TP 2018

27,8

28,5

Vähenevät

TP 2018

4,9 %

5,0 %

Etenee

TP 2018

Edennyt

Edennyt

90 %

TP 2018

75 %

80 %

Vuotta

Nousee

TP 2018

58,7

59,5

päiviä/osallistuja

Nousee

TP 2018

3,0

2,6

Kustannukset/hoidettu potilas*
(ei sis. Kehitysvammahuoltoa eikä pth-yksiköitä)
Työpanos (talousnäkökulma)
Hoidettu potilas/työpanos
*ei sis. kehitysvammahuoltoa
*Kustannukset/hoidettu potilas sisältää myös välitettyjen ostopalveluiden kustannukset
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ
JOHTAMINEN PERUSTUU AVOIMUUTEEN
Sairauspoissaolot

%

Ammatillinen työnjako
Vaihtuvuus ja erosyyt
Voisin ajatella palaavani PPSHP:n työhön
Suosittelen PPSHP:tä työpaikkana tuttavilleni
Eläköitymisikä
Täydennyskoulutukseen osallistuminen
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Mittari

Yksikkö

Tavoitearvo

Vertailuarvo

Toteuma
2018

Toteuma
2019

KORKEATASOISTA TUTKIMUS- KEHITYS- JA KOULUTUSTOIMINTAA
TIETOJÄRJESTELMÄT JA TEKNOLOGIA TUKEVAT TULEVAISUUDEN OSAAMISTA
Tieteelliset julkaisut
Lkm

> 3 vuoden keskiarvo

309

311

296

Piste

Nousee

TP 2018

8,7

8,5

Vuosi

Toteutuu
aikataulussa

(kaikki diarisoidut tutkimushankkeet)
Opiskelijatyytyväisyys
TULEVAISUUDEN SAIRAALA - MEITÄ KAIKKIA VARTEN
Ohjelman toteuttaminen hyväksytyn aikataulun

Aikataulussa Aikataulussa

mukaisesti
Asetetussa kustannustavoitteessa pysyminen

€

Toteuma 100 % tai
alle

Hankkeen
talousarvio

Tavoitteessa Tavoitteessa

Lyhenteiden selitteet:
PJS = 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 vaikeahoitoisempia 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.). Potilaslähtöisyyden mittarina on lisäksi asiakastyytyväisyys.
Palvelukokemusmittarin tavoitteena on se, että asiakkaista vähintään 90 % olisi
saamaansa palveluun tyytyväisiä. Toteutuma oli 81,6 % (edellisenä vuonna 81,4 %), eli
tulos jäi selvästi tavoitteesta.
Tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyytyväisyydestä saatu tulos kertoo, että
kehitettävää edelleen on.
3.2.2.

Yhteistyöllä ja kumppanuuksilla tehoa, laatua ja vaikuttavuutta; keskittymällä ja tukemalla

toimivaan työnjakoon

Tavoitteena on se, että alueellinen järjestämissuunnitelma sekä järjestämissopimus ovat
tehtyinä. Tilinpäätöstiedon mukaan tämä ei vuonna 2019 olisi vieläkään toteutunut.
3.2.3.

Talous ja toiminta hallitussa tasapainossa

Katso edellä kohta sitovat tavoitteet 3.1.2.
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3.2.4.

Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö, johtaminen perustuu avoimuuteen

Sairauspoissaolot jatkoivat kasvuaan. Vuonna 2019 luku oli 5,0 % (vuonna 2018 se oli
4,9 %). Keskimääräinen eläkkeelle jäännin ikä nousi edellisestä vuodesta, vuonna 2019
se oli 59,5 vuotta (vuonna 2018 se oli 58,6 vuotta, 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 %
myönteisiä vastauksia, tulos oli 80 % (vuonna 2017 se oli 75 %). Tavoitetta ei
saavutettu, mutta tuloksen suunta on oikea.
Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilökunnan jaksamisesta. Tulevaisuuden
osaajina tarvitaan nykyistä, ammattitaitoista henkilökuntaa, täydennettynä uusilla
osaajilla.
3.2.5.

Korkeatasoisessa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminta, tietojärjestelmät ja teknologia
tukevat tulevaisuuden osaamista

Ei sitovia tavoitteita. Tieteellisten julkaisujen määrä on ollut viimeisen kaksi vuotta
laskeva. (Vuonna 2019 luku oli 296 ja vuonna 2018 luku oli 311).
Opiskelijatyytyväisyys laski hieman (vuonna 2019 luku oli 8,5 kun se vuonna 2018 oli
8,7).
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yliopistollisen sairaalan tutkimustoiminnan
edellytykset tulee jatkossakin turvata.
3.2.6.

Tulevaisuuden sairaala - meitä kaikkia varteen

Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen lähti liikkeelle Allianssi A:lla ja vuoden 2019
lopulla valmistuneella sopimuksella Allianssi B:llä. Tavoitteena on, että nämä Allianssit
etenevät niin, että vuoden 2023 lopussa olisi valmiina ensimmäinen uusi
sairaalarakennus. Jo vuoden 2022 lopulla pitäisi ensimmäisten tilojen olla valmiina
uuteen käyttöön. (Kts tarkemmin luku 6)
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4.

VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY
Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen 10.6.2019 ja pyysi hallitukselta selvitykset
tarkastuslautakunnan kertomuksessa esittämiin kehittämissuosituksiin. Hallitus käsitteli
kehittämissuosituksia 23.9.2019 ja esitti vastauksensa valtuustolle, joka hyväksyi sen
31.10.2019.
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että kuntayhtymän hallitus käsitteli varsin
seikkaperäisesti lautakunnan esille nostamat kysymykset. Tulevaisuuden sairaalaa
koskevan osa vastineessa on varsin pitkä, eikä anna lautakunnan esittämiin kysymyksiin
vastausta.
Tulevaisuuden sairaalan suunnittelu aloitettiin vuonna 2012. Kustannuksia tuli siten
usealta vuodelta ennen kuin rakentaminen alkoi. Tarkastuslautakunta on tiedustellut jo
monta vuotta, paljonko valmistelut ja niiden viivästyminen on tullut maksamaan. Tähän
ei olla saatu laskelmaa, eikä sitä saatu nytkään.

Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen käynnistyi vuonna 2019.
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5.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT JA ARVIOINNIT

5.1.

Tilintarkastajan pöytäkirja hallitukselle
Vastaava tilintarkastaja esitti 7.4.2020 hallitukselle pöytäkirjan, jossa oli kiinnitetty
huomiota seuraaviin asioihin:
Ravintokeskuksen väistötilaurakka
Vuoden 2019 aikana on toteutettu ravintokeskuksen väistötilan urakka. Hallituksen 21. 1.2019
hyväksymä budjetti hankkeelle on ollut 4,9 miljoonaa euroa. Toteutuneet kustannukset ovat
olleet alustavan selvityksen mukaan 9,1 miljoonaa euroa. KPMG on laatinut 4.12.2019
sairaanhoitopiirin johdon pyynnöstä erillisen muistion hankkeen kustannuksista. Hankkeen
rakennusteknisten töiden valvoja on antanut 17.1.2020 lausunnon liittyen kustannusylityksiin.
Kummassakaan selvityksessä ei ole tullut esille väärinkäytösepäilyjä. Rakennusteknisten
töiden valvojan arvion mukaan kustannusylitysten perusteena olleita syitä ovat olleet mm.:
- puutteelliset suunnitelmat kustannusarvion laatimisvaiheessa
- lähes kaikilla toimijoilla oli osaamisvajetta "ylikiireisen" projektin erityiskysymysten
huomioon ottamisessa
- suunnittelun tai muun osasuorituksen viiveisiin olisi tullut puuttua tiukemmin heti alusta
alkaen,
- seurantatoimet, erityisesti aikataulun ja kustannusten osalta tulisi olla riittävän hyvin
valmisteltuja ja sujuvia heti hankkeen alussa.
Tulevaisuuden sairaala -hanke (Tulsa)
Tulsa -hankkeeseen on tehty alkuperäisen suunnitelman ja jo tehtyjen kilpailutusten jälkeen
lukuisia muutoksia. Havaintojemme mukaan muutokset eivät ole johtaneet selvään
hankintalainsäädännön noudattamatta jättämiseen.
Muutokset suunnitelmissa, muutokset optioiden käytössä ja tehdyt muutosilmoitukset saattavat
aiheuttaa hankkeelle kuluja ja riskejä, jotka huolellinen suunnittelu ja täsmällinen
hankintalain noudattaminen olisi vähentänyt.
Huomautus
Hallituksen tulee kiinnittää erityistä ja vakavaa huomiota investointihankkeiden
huolelliseen suunnitteluun, kilpailutukseen ja jatkuvaan seurantaan sekä
hankesuunnitteluvaiheessa että hankkeiden toteutuksen kuluessa. Yllä mainitun
ravintokeittiön väistötilahankkeen lisäksi kuntayhtymässä on meneillään taloudelliselta
riskiltään merkittävästi suurempia investointihankkeita, kuten Tulevaisuuden sairaala
hanke.
Sopimushallinta
Sisäinen tarkastus on laatinut johdon toimeksiannosta 16.3.2020 päivätyn raportin koskien
Tulsan vuoden 2019 konsulttipalveluihin liittyvää laskutusta ja sopimuksia. Raportin mukaan
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sopimuksilla, tilauksilla ja laskuilla ei ollut kaikissa tapauksissa löydettävissä ilman
lisäkyselyjä selvää yhteyttä.
Huomautus
Sopimushallintaan tulee kiinnittää huomiota. Toimittajilta tulee edellyttää laskuihin
viittaukset sopimusnumeroon tai muuhun tunnisteeseen, jonka perusteella laskun pystyy
vaikeuksitta yhdistämään sopimukseen.

Vastaavan tilintarkastajan esittämät
tarkastuslautakunnan huomioiden kanssa.

5.2.

huomautukset

ovat

samansuuntaisia

Tulevaisuuden sairaala
Tarkastuslautakunnan tulevaisuuden sairaala koskevat huomiot ovat kohdassa 6,
Tulevaisuuden sairaala.

5.3.

Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaaminen
Kuntayhtymän strategisista mittareista, jotka mittaavat henkilöstön hyvinvointia,
kehityssuunta on edelleen osittain laskeva. Sairauspoissaolot kasvoivat, eläkkeelle
jäännin keski-ikä sen sijaan lievästi nousi.
Tarkastuslautakunta on erittäin huolissaan keskeisten henkilöstön hyvinvointia
kuvaavien mittareiden kehityksestä. Osaava henkilökunta on nyt ja tulevaisuudessa
tärkeä kilpailutekijä. Kysynnän muutoksiin tulee reagoida nopeasti niin, että
henkilöstöä on riittävästi oikeissa paikoissa. Osaavien sijaisten saannin turvaamiseksi
kehitetty osaajayksikkö on lautakunnan mielestä hyvä ja tarpeellinen ratkaisu.

5.4.

Alijäämän kattaminen ja tuottavuuden lisääminen
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että kuntayhtymän tulos on ylijäämäinen.
Tuottavuuden kehityksestä tarvittaisiin valtakunnallisesti vertailtavissa olevaa,
luotettavaa ja ajantasaista tietoa.

5.5.

Hallinto, sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan sairaanhoitopiirin hallinto on pääosin
järjestetty asianmukaisesti.
Sisäinen valvonta on ollut pääsääntöisesti toimivaa ja mm. riskienhallintaan on
panostettu. Konsernivalvonnasta vastaa valtuuston antamien ohjeiden mukaisesti
konsernijohto. Konsernin tavoitteet on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelmassa,
konsernivalvonnasta on tarkemmin tilinpäätöksessä (s. 62 alkaen).
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Tarkastuslautakunta toteaa, että tehty riskienhallintatyö on tärkeää ja toivoo, että
riskienhallintaan kiinnitetään säännöllisesti huomiota. Erityisesti tulevaisuuden
sairaala hankkeessa valvontaa tulee lisätä.

5.6.

Luottamushenkilöjohdon koulutus-, matkustus- ja edustuskustannukset
Tarkastuslautakunta selvitti, miten kuntayhtymässä luottamushenkilöiden koulutus-,
matkustus- ja edustuskustannukset ovat viime vuosina kehittyneet. Lautakunta kiinnitti
huomiota siihen, että kuntayhtymästä puuttuivat johdon matkoja koskevat ohjeet.

Koulutusmenojen kehitys
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
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2012

2013
Valt

2014

2015
Hall

2016

2017

2018

2019

Tltk

Selvityksessä näkyi hallituksen osalta menojen selkeä nousu viime vuosina.
Koulutusmenojen lisäksi myös majoitus- ja edustusmenot ovat kehittyneet samaan
suuntaan.
Tarkastuslautakunta ilmaisi huolensa matkoja koskevien ohjeiden puuttumisesta
valtuuston puheenjohtajille, jotka esittivät ohjeiden laatimista pikaisesti kuntayhtymän
hallitukselle. Saadun tiedon mukaan ohjeet on tämän jälkeen hyväksytty 23.3.2020.
Lautakunta tilasi vielä tarkemman tarkastuksen asiasta tilintarkastusyhteisöltä. Selvitys
rajattiin arviointivuoteen 2019. Edustusmenojen osalta tarkasteltiin valtuuston ja
hallituksen puheenjohtajaa, sairaanhoitopiirin johtajaa ja tulevaisuuden sairaalan
ohjelmajohtajaa. Lisätarkastuksen tulokset olivat lautakunnan käytettävissä
arviointikertomuksen laadinnassa, lisätarkastuksen havainnot välitettiin myös
kuntayhtymän hallitukselle 27.4.2020.
Tarkastuksessa kävi ilmi, että hallituksen puheenjohtaja osallistui varsin runsaasti
erilaisiin koulutus- ja edustustilaisuuksiin. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajalle
maksetut palkkiot sekä hänen matkustamisestaan, koulutuksestaan ja edustamisestaan
aiheutuneet kulut sairaanhoitopiirille olivat yhteensä 98.000 euroa. Hallituksen
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puheenjohtajalle maksettiin ansionmenetyskorvauksia 80 % vuosityöajan mukaisista
päivistä. Hän on käyttänyt neljänneksen sairaanhoitopiirin edustusmenoista.
Tarkastuslautakunta selvitti lakiasiaintoimistolta toiminnan lainmukaisuuden. Saadun
selvityksen mukaan, koska asiasta ei ollut menettelytapaohjeita, mitään lakia ei
varsinaisesti rikottu. Lautakunta ei kuitenkaan näe toimintaa kaikilta osin
tarkoituksenmukaiseksi ja asianmukaiseksi.

5.7.

Väistöt
Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen vaatii mittavia väistöjä. Kertomusvuonna
toteutettu väistötilaksi tarkoitetun ravintokeskuksen rakentaminen nousi esille sen
vuoksi, että sen arvioidut kustannukset lähes kaksinkertaistuivat. Rakentamisen
yhteydessä ei ollut riittävää hankkeen taloudellista seurantaa.
Pysäköintipaikoista oli puutetta, mikä näkyi ruuhkina. Rauhanparkkia rakennettiin,
mutta senkin rakentamisessa on ollut ongelmia ja sen valmistumisaikataulu on
venymässä.

5.8.

Mittarit
Kuntayhtymällä on toisaalta strategiset tavoitteet, toisaalta valtuuston asettamat sitovat
tavoitteet. Uudet strategiset mittarit tulevat voimaan 2020.
Lautakunta kysyy, miksi strategisiin mittareihin ei ole otettu mukaan investointeja
koskevia ja mittaavia mittareita. (Esimerkiksi kalliiden laitteiden käyttöaste, sekä
investointien ja rakennushankkeiden toteutumisen seuranta.)

5.9.

Yhteistyö
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on aktiivisesti kehittänyt yhteistyötä alueen kuntien
kanssa. Erityisesti Oulun kaupungin kanssa on työnjakoa eri aloilla hiottu viime vuosina
runsaasti. Yhdessä alueen kuntien kanssa käynnistettiin integraatioselvitys. Pohjoisen
Erva-alueen yhteistyönä käynnistettiin osuuskuntamallia, jolla pohjoisen alueen
sairaanhoitopiirit voisivat yhdessä turvata kilpailuasemaansa.
Tarkastuslautakunta korostaa, että yhteistyön kehittämisen tulee hyödyttää kaikkia
jäsenkuntia.
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6.

TULEVAISUUDEN SAIRAALA

6.1.

Johdanto
Kuntayhtymän suurin investointi on Tulevaisuuden sairaala 2030 -hanke. Itse
rakentaminen pääsi vuonna 2019 käyntiin. Rakentamisessa puhutaan miljardiluokan
investoinnista, joka vaikuttaa Pohjois-Pohjanmaan sairaalapalveluihin tulevat
vuosikymmenet. Se näkyy uusina tiloina, mutta myös kustannuksina, jotka tulevat
palvelujen hinnassa jäsenkuntien maksettaviksi.
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kirjoitti: "Projektin
etenemisen seurannasta ja valvonnasta tulee huolehtia, esimerkiksi erillisen
ulkopuolisen valvojan toimesta. Projektin kulujen kumulatiivinen seuraaminen tulee
ottaa käyttöön investointihankkeiden prosessin perustietona. Tulosyksiköiden
operatiivisiin kustannuksiin ei pidä piilottaa investointeihin liittyviä kuluja. Lisäksi
lautakunta korostaa, että näin isolla hankkeella tulee olla jatkuvasti päivitettävä
riskianalyysi.” Tämä esitys on edelleen mitä suurimmassa määrin ajankohtainen.

6.2.

Lainaus arviointikertomuksesta vuodesta 2018
”Jo 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, väistöt yms. eivät olleet luvuissa
mukana.
Vuonna 2016 rakentaminen ei kuitenkaan lähtenyt liikkeelle. 70 M€ raami 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
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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 2018 alkupuolella tulevaisuuden sairaalan osalta tehtiin iso linjamuutos, jonka
valtuusto hyväksyi 4.6 2018. 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
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 siirtoon 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 käsillä jo 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 muutetussa
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hankkeessa, mutta tuskin kaikkea. Muita kustannuksia on aiheutunut väistöjen, siirtojen
ja saneerausten kautta. Mitkä väistöt olisi voitu tehdä toisin? Olisiko joitain siirtoja tai
väistöjä voinut jättää tekemättä. Lisäksi korjauskustannukset 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
väistötilasta toiseen vältyttäneen, uudet tilat saadaan aikaisemmin käyttöön ja
investointeihin tarvitaan vähemmän rahaa.
Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitetään, kuinka paljon usean vuoden viivästyminen
tuli maksamaan. Projektin etenemisen seurannasta ja valvonnasta tulee huolehtia,
esimerkiksi erillisen ulkopuolisen valvojan toimesta. Projektin kulujen kumulatiivinen
seuraaminen tulee ottaa käyttöön investointihankkeiden prosessin perustietona.
Tulosyksiköiden operatiivisiin kustannuksiin ei pidä piilottaa investointeihin liittyviä
kuluja. Lisäksi lautakunta korostaa, että näin isolla hankkeella tulee olla jatkuvasti
päivitettävä riskianalyysi.”

6.3.

Hallituksen vastine vuoden 2018 arviointiin
Vastauksena tulevaisuuden sairaala koskeviin huomioihin on pitkä selostus siitä, miten
hanketta on viety eteenpäin. Liitteenä on lista sairaalassa viime vuosista tehdyistä infraja tilamuutoksista. Ovatko kaikki tulevaisuuden sairaalan rakentamisen vuoksi
aiheutuneita, jää avoimeksi.
Henkilöstön työpanoksiin aiheuttamista kustannuksista vastaus on erikoinen.
Hankkeelle on koko ajalle useita palkattuja kokoaikaisia työntekijöitä. Lisäksi
ulkopuolisia suunnittelijoista (Tiernaryhmä) aiheutuneita kustannuksia on varsin paljon.
Näistä ei ole mitään laskelmaa. Vastineessa henkilöstökuluista on mainittu vain ”50 kpl
työpajoja, 155 h käytettyä työpajatuntia ja 871 osallistunutta käyttäjää”. Mitä tämä
vastaus yrittää kertoa?
Henkilökunta käytti suunnitteluun todella paljon aikaa - varmaan osa käytetystä ajasta
toi tulosta, jota voitiin hyödyntää muuttuneen MasterPlanin suunnittelussa, mutta vain
osaa.
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6.4.

Avoimeksi jääneet kysymykset vuoden 2018 osalta
Varsinaista kustannuslaskennan keinoin tehtyä laskelmaa/arviota siitä, paljonko
ylimääräisiä kustannuksia Tulevaisuuden sairaala -hankkeesta aiheutui vuosien
20122019 aikana, ei vastineessa ole. Kuntayhtymän taloushallinnolla on tämän
tekemiseen varmaan osaamista, joko tekemällä laskelma omana työnä, tai tilaamalla
palvelu ulkopuoliselta taholta.
Päätöksiä tekevillä ja toimintaa seuraavilla ja valvovilla tulee olla oikeat, tarpeelliset
tiedot siitä, miten toiminta etenee. Tämä lähtee tehdyistä toimenpiteistä ja niiden
analysoinnista. Nyt meneillään olevat ja tulevat mittavat rakentamishankkeet vaativat
nykyistä tarkempaa seurantaa, toimintaa ja valvontaa.

6.5.

Tulevaisuuden sairaala vuonna 2019
Vuonna 2019 uuden Tulevaisuuden sairaalan varsinainen rakentaminen pääsi käyntiin.
Alkuvuodesta tyhjennettiin ja purettiin hallintorakennus sekä pysäköintitalo uuden
sairaalarakennuksen tieltä. Lisäksi ravintokeskukselle rakennettiin väistötilat sairaalan
eteläpäähän, jotta loppuvuodesta vanha ravintokeskus päästiin purkamaan. Uuden
sairaalan peruskiven muuraus tapahtui 30.11.2019.
Allianssi A:n (pääurakoitsija NCC) aloittaessa rakentamisen Allianssi B:n
(pääurakoitsija Skanska) sopimusta valmisteltiin. Allianssi B:n sopimus valmistui
vuoden 2019 lopulla. Näin myös sen osalta päästiin rakennustöihin.
Kehitysvammahuollon uudet tilat Peltolaan valmistuivat marraskuussa 2019. Uusi OYS
Verso yksikkö aloitti toimintansa ja 50 vuoden laitoshuollon historia Tahkokankaalla
päättyi.
Väistökeittiön osalta kustannusten arviointi ja seuranta eivät toimineet. Kustannusarvio
oli 4,9 M€ ja toteutuma 9,1 M€. Kustannusarvio oli selkeästi alimitoitettu ja hankkeen
aikana taloudellista seurantaa ei ollut. Lisäksi rakennus oli varsin ahdas ja korjauksia
tiloihin jouduttiin varsin pian tekemään (korjauksia jo yli 100.000 €, lisäksi
laajennuksiin on saadun tiedon mukaan suunniteltu käytettävän 1,1 M€).
Ravintokeskuksen rakentamisen taloudellinen seuranta puuttui.
Ohjelmajohtajan mukaan todellinen kustannusten ylitys paljastui lokakuussa, vaikka jo
keväällä oli urakoitsijan puolelta tästä varoiteltu. Ylityksen takia väistökeittiöhakkeesta
teetettiin kaksi ulkopuolista selvitystä. KPMG on tutkinut hankkeen tilejä ja kirjanpitoa,
Ramboll on tutkinut hankkeen rakentamisen aikaista johtamista ja valvontaa.
Selvitysten perusteella tilaaja ei ole tarjonnut riittävän tarkkoja suunnitelmia ja ohjeita,
jotta hanke olisi voitu toteuttaa alkuperäisen sopimuksen mukaan, joten hankkeen
aiheuttamat ylitykset jäävät tilaajan maksettaviksi.
Tarkastuslautakunnan mielestä ulkopuolisten asiantuntijoiden käytössä tulisi
käyttää aidosti ulkopuolisia, riippumattomia asiantuntijoita. Esimerkiksi Ramboll oli
itse yhtenä urakoitsijana tekemässä uutta keittiötä.
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Väistökeittiön tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Kaikki rakennukselliset ratkaisut
eivät olleet tarkoituksenmukaisia. Toisaalta ravintokeskus on muutettu väistökeittiöstä
vakituiseksi keittiöksi. Tällä on vaikutusta rakennuksen poistoihin. Henkilökunnan
jaksamisen ja uuden henkilökunnan saannin kannalta muutos on haastava. Keittiön
tilojen osalta on jouduttu tekemään muutostöitä, samoin laajentamissuunnitelma on jo
tehty. Lautakunnan mielestä korjauskustannukset tulee laskea mukaan investointikustannuksiin.
Pysäköintitalon purkamisen jälkeen pysäköintipaikoista oli varsinkin ruuhka-aikoina
pulaa. Rauhaparkin rakentaminen alkoi, ja sen oli tarkoitus olla valmiina alkuvuonna
2020. Senkin osalta rakentamiseen on liittynyt haasteita (tähän palataan seuraavan
vuoden arviointikertomuksessa). Myös keskuspesulan ja sädehoitotilojen tilaratkaisuja
valmisteltiin.
Sairaalahankkeessa on paljon toimijoita. Työryhmät tekevät arvokasta työtä, mutta on
syytä muistaa, että asioissa päätösvalta pitää olla aina selkeästi jollain (henkilö tai
toimielin), ja päätökset tulee tehdä ohjeiden mukaisesti. Päätöksentekijällä tulee olla
vastuu hankintojen kokonaistaloudellisuudesta. Kaikilla tasoilla tulee pitää huolta siitä,
että taloudellisuus ja maksajakuntien rajalliset resurssit ovat mielessä. Hankinnat tulee
kilpailuttaa huolellisesti ajallaan ja lakien mukaan. Sopimushallintaan tulee kiinnittää
erityistä huomiota.
6.6.

Kooste huolenaiheista ja havainnoista:
Päätöksiä tekevillä sekä toimintaa seuraavilla ja valvovilla tulee olla oikeat, tarpeelliset
tiedot siitä, miten toiminta etenee. Tämä lähtee tehdyistä toimenpiteistä ja niiden
analysoinnista. Toiminta tulevaisuuden sairaala -hankkeen alkuvuosina tulee
analysoida. Huolestuttavaa on, että tarkastuslautakunnan vaatimuksista huolimatta
kustannusten yhteenvetoa ei ole lautakunnalle toimitettu.
Tulevaisuuden sairaalan hankkeiden kilpailutus, sopimusten teko ja valvonta vaativat
lautakunnan mielestä erillistä, ulkopuolista valvontaa. Vastaava tilintarkastaja Jorma
Nurkkala
pöytäkirjassaan
kuntayhtymän
hallitukselle
7.4.2020
(kts
arviointikertomuksen kohta 5.1.) nostaa myös esiin sen, että sopimushallintaan tulee
kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunta jo edellisessä arviointikertomuksessaan esitti
tähän tarvittavan ulkopuolista valvontaa. Valvonnassa tulee kiinnittää huomiota eri
näkökohtiin, kuten talous-, suunnittelu-, ja rakennustekninen valvonta.
Lautakunta on huolissaan siitä, että tulevaisuuden sairaala -hankkeessa on vaikea löytää
henkilöä tai tahoa, jolla on ”maksajan housut”. Eli kuka seuraa ja vastaa siitä, että
toiminnassa tehdään maksajakuntien kannalta järkeviä ja niiden taloudellinen tilanne
huomioivia ratkaisuja? Varoittavana esimerkkinä on ravintokeskuksen rakentaminen.
Hankkeen kustannusarvio oli täysin alimitoitettu ja sillä ei ollut riittävää taloudellista
valvontaa. Kustannukset lähes kaksinkertaistuivat. Saatiin aikaan ahdas väliaikainen
väistökeittiö, joka muutettiin ilmeisesti poistojen takia pysyväksi ratkaisuksi. Uusia
korjaus- ja laajennuskustannuksia tulee välittömästi.
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Hallituksen selvittäessä kustannusten ylitystä ulkopuolisena asiantuntijana käytettiin
Ramboll Oy:ta. Kuitenkin Ramboll oli mukana urakoimassa keittiötä. Lautakunnan
mielestä ulkopuolisen asiantuntijan tulee olla todella aidosti ulkopuolinen. Myös
KPMG:n käyttö sekä kuntayhtymän tilintarkastusyhteisönä, että allianssihankkeiden
asiantuntijana, sisältää riskejä.
Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että kaikissa väistötilojen rakennushankkeissa
joko kustannukset tai aikataulu, tai molemmat, ovat ylittyneet.
Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen pääsi vuonna 2019 vihdoin käyntiin. Lautakunta
on huolissaan siitä, että rakennuskustannukset eivät sisällä kiinteitä sairaalakalusteita
eivätkä tietoteknisiä ratkaisuja. Lautakunta jo viime arviointikertomuksessaan totesi,
että tulosyksiköiden operatiivisiin kustannuksiin ei pidä piilottaa investointeihin
liittyviä kuluja.
Maailman älykkäin sairaala slogan antaa olettaa, että uuteen tietotekniikkaan
panostettaisiin merkittävästi. Lautakunta ei ole tätä ainakaan toistaiseksi havainnut. Jo
putkipostin hankinta on kangerrellut.
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