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1.

ARVIOINTIKERTOMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
1.1. Johdanto
Arviointivuoden merkittävin tekijä oli koronavirus ja sen aiheuttama maailmanlaajuinen
pandemia. Vuoden 2019 lopulla Kiinan Wuhanin ruokatorilta lähti liikkeelle

infektiotauti, joka tarttui eläimestä ihmisiin (myöhemmin se nimettiin Covid-19taudiksi). Tämä hengitystieinfektion aiheuttava tauti lähti leviämään muualle
maailmaan ja WHO julisti sen kansainväliseksi pandemiaksi 11.3.2020.
Kevät 2020 elettiin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaepidemian keskellä.
Rajuilla rajoitustoimilla tilanne saatiin rauhoittumaan maassamme kesän ajaksi.
Syksyn 2020 viruksen uusi leviämisaalto ja leviämistä rajoittavat uudet
rajoitustoimet tekivät loppuvuodestakin poikkeuksellisen.
Sairaanhoitopiirissä koronatoimenpiteitä toteutettiin valtakunnallisten linjausten ja
ohjeiden mukaisesti. Haastetta keväällä oli osaavan tehohoidon henkilöstön
riittävyyden, sekä suojavarusteiden saatavuuden, turvaamisessa. Koronatilanteessa
koulutettiin omaa henkilökuntaa tehohoitoon reserviksi. Pahimmat ennusteet
tehohoidon tarpeesta eivät onneksi toteutuneet. Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri siirtyi toukokuussa vetämään koronan vuoksi tehtyjä
henkilöstösiirtoja takaisin. Leikkausjonoja päästiin purkamaan näin jo ennen
kesälomia, poikkeuksena verrattuna muihin yo-sairaanhoitopiireihin.
Korona-aikana henkilöstö joutui koville, ja mm. kesälomien osalta jouduttiin lomia
myöntämään lyhyimmissä jaksoissa. Sairauspoissaolojen kasvu taittui, osaltaan
syynä oli kasvanut etätyö. Haasteen tuleville vuosille tuo henkilöstön jaksaminen
ja saatavuus.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatkettiin. Pohjois-Pohjanmaalla
sairaanhoitopiiri ja alueen kunnat kehittivät itse aktiivisesti tulevaisuuden sosiaalija terveydenhuollon ratkaisuja. (Esim. integraatiohanke ja osuuskuntamallin
rakentaminen).
Tulevaisuuden sairaalan A-talon rakentaminen alkoi vuonna 2019. Peruskivi
muurattiin 30.11.2019. Arviointivuonna 2020 rakentaminen eteni suunnitellun
aikataulun mukaisesti. Vuoden 2019 arviointikäsittelyn yhteydessä esitetyt toiveet
tulevaisuuden sairaala -hankkeen johtamiseen ja valvontaan liittyen etenivät.
(Hallitus lisäsi seurantaa iltakoulumenettelyllä, ulkopuolinen valvonta
kilpailutettiin ja infrajohtajan osalla henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen valittiin
viemään muutosvaihe vs. infrajohtajana läpi).
Tarkastuslautakunnan toimintaan koronavuosi vaikutti siten, että erilaisia paikan
päällä tehtäviä tutustumiskäyntejä tehtiin vähemmän. Myös koulutukset ja
matkustamista vaativat vierailut jäivät väliin. Kuntayhtymän valtuusto muutti
hallintosääntöä siten, että ns. etäkokoukset ovat sääntöjen mukaan mahdollisia.
Tämän jälkeen syksyllä 2020 lautakunta siirtyi toimimaan hybridimallina: toisin
sanoen kokouksissa osa jäsenistä ja esittelijöistä oli konkreettisesti paikalla, osa
taas mukana Teams-järjestelmän välityksellä.
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1.1.1. Kokoukset kevätkausi 2020
Kevätkauden 2020 tarkastuslautakunnan kokousten keskeinen aihe oli vuoden
2019 arviointikertomuksen valmistelu. Arviointikertomus luovutettiin valtuuston
puheenjohtajille 18.5.2020 hallituksen kokouksessa. Koko tarkastuslautakunta
osallistui kokoukseen. Kevätvaltuuston kokoukseen tuotiin myös selvitys
sidonnaisuusilmoituksista kuntayhtymässä.
Lautakunnan kevään 2020 työssä paljon aikaa vei luottamusmiesten matkustusohje
ja -käytännöt. Lautakunta tilasi lisätarkastuksen asiasta tilintarkastusyhteisöltä.
Lisätarkastuksen havainnot välitettiin kuntayhtymän hallitukselle 27.4.2020.
Tarkastuslautakunta seurasi aktiivisesti kevään 2020 aikana koronatilannetta ja
sairaanhoitopiirin siihen liittyviä toimenpiteitä. Toinen keskeinen jatkuvan
seurannan asia oli Tulevaisuuden sairaala -hanke. Tarkastuslautakunta esitti
vuoden 2019 arviointikertomuksessa hankkeen ohjaukseen ja valvontaan useita
parannusehdotuksia, joita valtuuston päätösten mukaan lähdettiin toteuttamaan.
Korona-ajan yhteiskuva tarkastuslautakunnasta:

Ylhäältä vasemmalta lukien Marjo Heikkinen, puheenjohtaja Jouko Selkälä, Heli Hietala
ja lautakunnan sihteeri, reviisori Ari Hietanen. Alarivissä vasemmalta Silvo Nybacka,
Anneli Rissanen, varapuheenjohtaja Markku Laitila ja Juha Vuorio.
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1.1.2. Kokous 11.8.2020
Tarkastuslautakunta kävi läpi kevään 2020 koronatoimenpiteet sairaanhoitopiirissä.
Reviisori koosti lautakunnalle raportin kevään koronan leviämisestä ja siitä, mitä
toimenpiteitä sairaanhoitopiirissä tehtiin. Johtava ylilääkäri Juha Korpelainen
kertoi toimenpiteiden taustaa ja esitteli koronan sen hetken leviämisnäkymiä.
Talousjohtaja Jarkko Raatikainen puolestaan kävi läpi koronan vaikutuksia
kuntayhtymän talouteen. Toukokuussa päästiin takaisin jonojen purkamiseen,
minkä ansiosta taloudellinen kehitys saatiin kääntymään kohti parempaa.

Johtava ylilääkäri Juha Korpelainen
Hankintatoimen ja varastoinnin osalta tilannetta kävivät läpi kehittämispäällikkö
Päivi Kurjenniemi ja logistiikkapalvelujen toimialajohtaja Tiina Savela.
Suojavarusteiden hankinnassa törmättiin keväällä suuriin haasteisiin, ja joissain
hankinnoissa jouduttiin etsimään uusia reittejä saada tarvikkeita. Mm. yosairaanhoitopiirit tiivistivät hankinnoissa yhteistoimintaa. Lisäksi päätöksiä piti
tehdä varsin nopealla aikataululla. Samalla muut kuin välttämättömät hankinnat
siirtyivät.
Hankintojen osalta valtakunnallisesti ja Pohjois-Pohjanmaalla joudutaan jatkossa
miettimään, miten kriisitilanteisiin hankintojen osalta varaudutaan. Jos jonkun
kriittisen välineen tai tuotteen valmistus on keskittynyt, kriisin koittaessa riski siitä,
että tulee saatavuusongelmia, kasvaa merkittävästi.
1.1.3. Kokous 8.9.2020
Lautakunnan vieraana kokouksessa oli vs. infrajohtaja Juha Jääskeläinen, joka
esitteli Tulevaisuuden sairaala -hankkeen etenemistä. Kokouksen jälkeen viisi
lautakunnan jäsentä tutustui rakennushankkeeseen paikan päällä.
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Vasemmalta lukien Marjo Heikkinen, Jouko Selkälä, Markku Laitila, Silvo Nybacka ja Juha Vuorio
päävalvoja Arto Ollikaisen opastuksella tutustumassa A-allianssi työmaahan.

1.1.4. Kokous 6.10.2020
Lautakunta tutustui Tulevaisuuden sairaalaan tietotekniikan osalta. Paljon
odotuksia on uudelta teknologialta, sen kehittämiseksi on käynnistetty Uuteprojekti (Uute = uusi teknologia). Lisäksi käytiin läpi lääkintäteknisten laitteiden
hankintaa ja käytössä olevien laitteiden siirtoa uuteen sairaalaan. Lautakunnalle
asiaa esittelivät tietohallintojohtaja Ilkka Haataja ja lääkintätekninen päällikkö Pasi
Keskitalo.
Hoitotyön johtaja Pirjo Lukkarila esitteli lautakunnalle sitä, miten hoitotyö selvisi
koronakeväästä sekä muita hoitotyön ajankohtaisia asioita. Suuri haaste tulee
olemaan se, miten saadaan turvattua riittävä, osaava hoitohenkilökunta
maakunnassa ja sairaalassa.

Hoitotyön johtaja Pirjo Lukkarila.
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Tarkastuslautakunta päätti esittää tilintarkastuksen option käyttämistä
kuntayhtymän valtuustolle vuoden 2021 tarkastuksen osalta. Vuoden 2022
tarkastuksen optiosta tehdään päätösesitys vuoden 2021 syksyllä, kun Soteratkaisun etenemisestä saadaan lisätietoja.

Päävalvoja Arto Ollikainen ja Skanskan puolesta Niina Hietala esittelivät B-allianssin työmaata,
lautakunnasta paikalla olivat Jouko Selkälä ja Juha Vuorio.

Vierailuilla kirjattiin seuraavat havainnot:
1. Kosteudenhallintaan on kiinnitetty huomiota
-- väliaikaiset betonivalut kallistuksineen vesien johtamiseksi vedenkeruupaikkoihin hoidettu
-- hissi- ja muissa läpivientikuiluissa on asianmukaiset väliaikaiset peitteet kosteuden pääsyn
estämiseksi rakenteisiin ja alempiin kerroksiin
-- kosteudenhallintapartiot kiertävät työmaata ja poistavat hule- ja muut vedet
-- vuotokohdat tiivistetään mm. pilareiden saumakohdat
2. Työmaiden erinomainen siisteys "pisti" silmään, ei rakennusjätteitä tai muita lojuvia työkaluja
yms. ollut havaittavissa
-- valaistus ja kulkutiet hoidettu asianmukaisesti
-- työturvallisuuteen kiinnitetty huomiota - ei tapaturmia
-- Korona pysynyt poissa työmailta
3. Betonilattioiden jatkuvaan kosteudenseurantaan kiinnitetty huomiota
- lukulaitteella luettavat kosteusanturit valetun lattian sisällä.
- luettavissa myös myöhemmin antureiden tiedot, kun kiinteistöt on otettu käyttöön
4. Rekrytoinnit
- työmaahenkilöstö pääosin suomalaisia ja lähialueella asuvaa
5. Laadukasta työnjälkeä molemmissa torneissa.
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1.1.5. Kokous 10.11.2020
POPsote-hankkeen hankejohtaja Jouko Luukkonen esitteli tarkastuslautakunnalle
Sote-uudistuksen etenemistä ja sitä, miten Pohjois-Pohjanmaalla ollaan asian
suhteen liikkeellä. Edellisen Sote-hankkeen valmistelussa aikaansaatua
valmisteluaineistoa on pyritty hyödyntämään.
Hallintoylihoitaja Merja Meriläinen esitteli lautakunnalle tulevaisuuden sairaalan
käyttöönottoon valmistautumista, etenkin hoitotyön näkökulmassa. Uusi sairaala
tulee tarjoamaan mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen, mutta tämän
aikaansaaminen ei tapahdu ilman tarkkaa valmistelua.

Jouko Luukkonen

Merja Meriläinen

1.1.6. Kokous 15.12.2020
Vastaava tilintarkastaja Jorma Nurkkala kävi läpi tilintarkastuksen väliraportin.
Mitään sellaista asiaa, johon lautakunnan tulisi puuttua, ei raportissa noussut esille.
Hallintoylilääkäri Terhi Nevala esitteli lautakunnalle kuntayhtymän mittareita ja
niiden kehittämistyötä. Samalla hän kävi läpi, mitä keskeisimmät mittarit osoittavat
sairaalan tilanteesta vuonna 2020.
Kuntayhtymässä ollaan muuttamassa organisaatiota, mikä vaatii hallintosäännön
muutosta. Tarkastuslautakunta teki esityksen hallintosäännön ulkoista tarkastusta
koskevista pykälistä.
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1.1.7. Kokous 19.1.2021
Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma esitteli tarkastuslautakunnalle ajankohtaiskatsauksen. Vuotta 2020 leimasi voimakkaasti koronaepidemia. Maalis- ja
huhtikuussa koronaan tehohoidon kasvuun varautuminen ohjasi voimakkaasti
sairaanhoitopiirin toimintaa. Kuitenkin jo toukokuussa koronavarustusta pystyttiin
purkamaan ja työpanoksia ohjaamaan jonojen purkamiseen. Tästä johtuen
taloudellinen tulos ei kääntynyt kovin rumasti tappiolliseksi. Myöskään jonotilanne
ei päässyt karkaamaan kovin pahaksi.
Kuntayhtymässä ollaan siirtymässä hallinnollisesti kohti uutta organisaatiomallia.
Luoma esitteli lautakunnalle hallintomallin muutoksen valmistelutilannetta.
Sairaanhoitopiirillä on edessään kiireiset muutoksen vuodet, sillä lähivuosiin
ajoittuu Sote-uudistus, tulevaisuuden sairaalan uusiin tiloihin siirtyminen sekä
hallintomuutos.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma
Hallintoylilääkäri Tuomas Holma esitteli lautakunnalle sitä, miten uuteen
sairaalaan siirtymisen yhteydessä tavoiteltava tuottavuusloikka tullaan
saavuttamaan. Tuottavuuspotentiaaleja on kartoitettu ja mikäli ne saadaan
muutettua tuottavuudeksi, tuottavuusloikka on mahdollinen. Kuitenkin tämä tulee
olemaan työläs ja vaikea prosessi. Potentiaali koostuu useista pienistä puroista.
Esimerkiksi tietojen hallinnan eri ohjelmien yhteensovittamista on toivottu jo
vuosikymmeniä, ja kehitys tällä osin on ollut kovin hidasta.
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1.1.8. Kokous 16.2.2021
Testaustoiminnan päällikkö Timo Alalääkkölä esitteli tarkastuslautakunnalle EUrahoituksen saanutta Aiccelerate -hanketta, jossa PPSHP on mukana. Hankkeessa
mm. on tarkoitus tutkia ja hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista hoitopolkujen
kehittämiseen.
Tarkastuslautakunta halusi saada kontrollitietoa siitä, miten viime vuoden yhden
tutustumiskohteen, eli ravintokeskuksen kohdalla tilanteet ovat kehittyneet.
Ravintokeskuksellehan suunniteltiin väistöratkaisu, joka käyttöönoton yhteydessä
muutettiinkin pysyväksi ravintokeskukseksi. Ravintohuollon tilannetta esittelivät
toimialuejohtaja Jaana Honkanen ja ateriapalveluesimies Sanna Leinonen.
Vs. infrajohtaja Juha Jääskeläinen ja ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio esittelivät
infrapalvelujen hallinnon ratkaisuja, tulevaisuuden sairaalahankkeen etenemistä ja
muita ajankohtaisia asioita.

Vs. infrapalvelujen johtaja Juha Jääskeläinen

1.1.9. Kevään 2021 kokoukset
Kevään 2021 kokouksissa tarkastuslautakunta valmisteli vuoden 2020
arviointikertomusta.
Siihen
liittyen
kuultiin
16.3.2021
kokouksessa
apulaisylilääkäri Iida Daavittilalta ajankohtaiskatsaus yhteispäivystyksen
tilanteeseen. 13.4. kokouksessa johtava ylilääkäri Juha Korpelainen antoi
lautakunnalle ajankohtaiskatsauksen Pohjois-Pohjanmaan koronatilanteesta.
Lisäksi osa lautakunnan jäsenistä kävi tutustumassa A-Allianssin rakennustöiden
etenemiseen.
Toukokuun kokouksissa 10. ja 17.5. lautakunta viimeisteli arviointikertomuksen.
Koska kunnallisvaalit vuonna 2021 ovat vasta kesäkuussa, uusi tarkastuslautakunta
pääsee aloittamaan toimintansa vasta syksyllä. Tarkastuslautakunta käynnisti
kevään kokouksissaan jo vuoden 2021 arvioinnin valmistelun.
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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 jäsen Juha Vuorio anoi kuntayhtymän valtuustolta eroa
lautakunnan jäsenyydestä. Ero myönnettiin ja lautakunnan jäseneksi hänen
tilalleen valittiin 1.3.2021 alkaen Janne Koskela.
Tarkastuslautakunnan päätökset tehtiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta,
sihteerinä toimi reviisori Ari Hietanen. Kuntayhtymän valtuuston valitsemana
tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tarkastajana Jorma
Nurkkala, JHT, KHT.
2.3. Lautakunnan kannanotto hallintosäännön muutokseen
Tarkastuslautakunta teki kuntayhtymässä uusittavaan hallintosääntöön seuraavan
esityksen:
Lautakunta olisi toivonut, että sillä olisi ollut mahdollisuus käsitellä asiaa useammassa
kokouksessa. Näin se olisi voinut paneutua asiaan tarkemmin.
Tarkastuslautakunnan toiminnan osalta kuntalaki antaa varsin selvät määräykset
tarkastuslautakunnan toiminnalle. Kuntaliiton mallisääntö on hyvä pohja
hallintosäännölle.
Lautakunta esittää, että mallisäännön kohdassa, jossa on vaihtoehdot arviointikertomuksen
antamiselle (”vuosittain / kalenterivuoden loppuun mennessä”), valitaan vaihtoehto
”vuosittain”. Samoin lautakunta esittää, että tilintarkastajan valintaa koskevaksi kohdaksi
kirjataan ”Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä kuntayhtymälle
tilintarkastusyhteisön enintään kuudeksi tilikaudeksi.”
Tarkastuslautakunta esittää, että tarkastuslautakuntaa avustavan henkilöstön tulisi olla
suoraan lautakunnan alaista, jotta asioiden käsittelyn yhteydessä ei tulisi ongelmia
jääviyskysymysten kanssa. (Vrt. muut yliopistolliset sairaanhoitopiirit.)
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3.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
3.1. Talousarvion sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla
3.1.1. Potilaslähtöisyys
Jonojen osalta sitovina tavoitteina ovat lain määräämät enimmäisajat:
1.

Lähetteet tulee käsitellä 21 vrk sisällä. Vuonna 2020
tämä toteutui 99,8 % (edellinen vuosi 99,6 %).

2.

Ensikäynti tulee toteutua 3 kuukaudessa. Tässä
tavoitteessa toteutuma vuonna 2020 oli 94,0 % (89,8
%).

3.

Hoitotoimenpide tulee toteuttaa kuuden kuukauden
sisällä. Toteutuma vuonna 2020 oli 94,2 % (98,4 %).

Kaikissa edellä olevissa mittareissa sitovana tavoitteena on 100 % eli että jonoja ei
ole lainkaan. Sitovaa tavoitetta ei saavutettu minkään mittarin osalta. Kuitenkin
koronavuonna jonotilanne saatiin hieman paremmaksi, mikä on hyvä saavutus.
Hoitotoimenpiteiden toteutuksen luvuissa näkyy koronan vaikutus.
3.1.2. Talouteen liittyvät sitovat tavoitteet sairaanhoitopiirin tasolla
Valtuuston päättämiä sitovia taloudellisia tavoitteita vuodelle 2020 olivat seuraavat:
1. Toimintatuotot toteutuvat talousarviossa esitetyllä tavalla

Toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 M€ (alle 0,3%).
Toimintatuotot sisältävät valtiolta saadun 15,9 M€ avustuksen
koronaepidemiasta.
Sairaanhoitopiiri
hyvitti
jäsenkuntia
koronapotilaiden hoidosta ja testaamisesta aiheutuneista kuluista 2,7
M€. Ilman koronasta aiheutunutta avustusta toimintatuotot olisivat
alittaneet talousarvion lähes 11 M€.
Koronavuosi huomioiden toimintatuottojen toteutumaa voidaan pitää
varsin hyvänä.
2. Jäsenkuntalaskutus toteutuu enintään suunnitellun mukaisesti

Jäsenkuntalaskutus alitti talousarvion 8,2 M€, (1,8 %).
Koronavuosi vaikuttaa kaikkien taloudellisten tulosten arviointia.
Tavoite toki saavutettiin, mutta toimintatuotot alittivat talousarvion.
3. Toimintamenot yhteensä toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti

14
Toimintamenot alittivat talousarvion 7,7 M€ (1,2 %).
Koronavuonna kevään varautuminen tehohoidon kasvuun vaikutti
muiden toimintojen osalta.
4. Henkilöstökulut toteutuvat enintään suunnitellun mukaisesti

Henkilökulut alittivat talousarvion 0,7 M€ (0,2 %). Osittain tähän
vaikutti korona, osittain osaavan henkilöstön saannissakin oli
vaikeuksia.
Tavoite täyttyi, tosin vastaavasti koronavuosi aiheutti toimintatuottoihin tätä suuremman alituksen.
5. Tilikauden tulos on vähintään suunnitellun mukainen

Tilikauden tulos on 7,4 M€ ylijäämäinen ja oli 6,6 M€ talousarviossa
ennakoitua suurempi. Tulokseen vaikutti koronavuosi, sekä tuloja
vähentävästi, että valtion avustuksen kautta tuloja lisäävästi.
Toukokuun nopean reagoinnin ansiosta taloudessa saavutettiin
torjuntavoitto ja tulosta voidaan pitää olosuhteisiin nähden hyvänä.
6. Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti
Investoinnit toteutuivat lähes suunnitellusti. Tulevaisuuden sairaalan
rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2019 ja jatkuivat tiiviissä tahdissa
vuonna 2020. Talousarviossa investointeihin oli vuonna 2020 varattu
180,7 M€, josta toteutui 164,8 M€.
Investoinnit etenivät suunnitelmien mukaisesti.

7. Lainakannan netto-osuuden muutos toteutuu rahoitusosan mukaisesti
Lainoja nostettiin tilikauden aikana 150 M€, josta 2,9 M€ käytettiin
vanhojen lainojen lyhennyksiin. Antolainat (3,2 M€) huomioiden
lainojen nettolisäys oli 144 M€, alitus talousarvioon nähden oli 3,1
M€.
Lainojen osalta toimittiin suunnitelmien mukaisesti.

Taloudellisesti sitovien tavoitteiden osalta vuonna 2020 tavoitteet toteutuivat
varsin hyvin. Korona aiheutti vuoteen suuria haasteita, jotka talouden osalta
kuitenkin selvitettiin.
Taloudellinen tulos on ylijäämäinen ja se antaa hyvän lähtökohdan tuleville
vuosille. Ylijäämää taseessa on 13,5M€.
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3.2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Mittari
Yksikkö
POTILASLÄHTÖISYYS TOIMINNAN JA LAADUN PERUSTANA
ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS
Palvelukokemus
%
Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit
Lkm
HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU
Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika
Hoitoon liittyvät infektiot

Toteuma 2020

90 % tai yli

86,4 %

88,6 %

lkm nousee

127 480

148 344

vrk

pienenee

45,00

vähenee

10,50

11,30

7,80 %

8,60 %

etenee

Ei vertailuarvoa

etenee

Lkm

5

Ei vertailuarvoa
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Yksikkö

Tavoitearvo

Vertailuarvo

%

laskee

Talousarvion
mukainen
Avohoitokäynnit + hoitopäivät / työpanos
Talousarvion
Lkm
(talousnäkökulma)
mukainen
VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ - "ELÄMÄSI TYÖPAIKKA"
Työnimu
%
75% tai yli
Sairauspoissaolokustannukset
Vaihtuvuus ja erosyyt

Vertailuarvo

lkm / 1000
hoitopäivää

30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen
suunnittelematon paluu
INTEGRAATIO JA YHTEISTYÖ
Palveluketjuhankkeen laajeneminen
maakunnalliseksi
Osuuskunnan osaajapoolien määrä
Mittari
TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA
Kustannukset / hoidettu potilas

Tavoitearvo

Euroa

eurot

vähenee

%

90% tai yli

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen
päiviä /
Nousee
osallistuja
osallistuja
KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA
Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat)
pisteet
Yli 8,6
Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit)
pisteet
Tutkimuksen laatu
pisteet
nousee

3 827,74 €

50,00

Toteuma 2020
3 752,50 €

141,47

135,30

66,60 %

65,00 %

36 316 578 €

35 911 080 €

80,40 %

79,40 %

2,6

n/a

8,50
Uusi mittari
2 723

8,50
n/a
2 943

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 88,6 %
(edellisenä vuonna 86,4 %), eli tulos jäi hieman tavoitteesta.
Tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyytyväisyydestä saatu tulos kertoo, että
kehitettävää edelleen on. Kehityssuunta on viime vuosina ollut kuitenkin oikea.
Fyysisiä käyntejä korvaavien etäasiointien määrä osalta tavoitteeksi on asetettu
lukumäärän lisääntymisen. Toteuma vuonna 2020 oli 148344 (vertailuarvo
127480). Tavoite tältä osin toteutui.
Hoitoprosessin toteutumista ja laatua mitattiin seuraavasti:
1. Hoitoa odottavien mediaani odotusaika, tavoite oli, että se pienenee. Vuonna
2020 mediaani odotusaika oli 50 vrk (vertailuluku 45 vrk). Tavoite ei toteutunut.
2. Hoitoon liittyvät infektiot; määrän tulisi vähetä. Toteutuma vuonna 2020 oli 11,3
infektiota 1000 hoitopäivää kohden (vertailuarvo 10,5). Tavoite ei toteutunut.
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3. Vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen kuukauden aikana tapahtunut
suunnittelematon paluu. Vuonna 2020 luku oli 8,6 % (edellisenä vuonna 7,8 %).
Tavoite ei toteutunut.
3.2.2. Integraatio ja yhteistyö
Tavoitteena oli, että palveluketjuhanke laajenee maakunnalliseksi. Tämä eteni
vuonna 2020.
Osuuskunnan osaajapoolien määrää oli tavoitteena lisätä, tavoitteeksi oli asetettu
vähintään 5 poolia. Toteutuma oli 13 poolia. Tavoite toteutui.
3.2.3. Talous ja toiminta hallitussa tasapainossa
Tässä mittariksi tavoitearvoksi on asetettu talousarvion mukainen luku.
Talousarvion lukua ei vertailussa kuitenkaan näy, vaan vertailuarvona on edellisen
vuoden luku, johon vertailu on tehty. Jos tavoitteena on talousarvion luku, vertailu
tulisi tehdä tähän, eli taulukko ei kerro, jäätiinkö tavoitteesta vai saavutettiinko se.
Kustannukset/hoidettu potilas alittivat viime vuoden luvun. Toteutuma oli 3752,50
€ (tavoitearvo 3827,74 €).
Avohoitokäynnit + hoitopäivät/työpanos laski edelliseen vuoteen verrattuna.
Toteuma oli 135,30 kpl (vertailuluku 141,47 kpl).
3.2.4. Vetovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö - ”elämäsi työpaikka”
Työnimua mitattiin tutkien, kuinka vetovoimaisena henkilöstömme pitää
kuntayhtymäämme. Mittarin tavoitteena oli, että yli 75 % vastaajista pitää
työpaikkaa vetovoimaisena. Vastaajista 65 % oli tätä mieltä, edellisvuonna luku oli
66 %.
Sairauspoissaoloissa verrattiin sairauspoissaolokustannuksia. Niiden osalta
tavoitteena oli kokonaiskustannusten lasku. Vuonna 2020 sairauspoissaoloista
aiheutui 35,9 M€ kustannukset, edellisenä vuonna 36,3 M€. Luvuissa tapahtui
pientä laskua.
Lähtökyselyssä kysyttiin voisiko lähtijä ajatella palaavansa sairaanhoitopiiriin
töihin tai voisiko suositella sairaanhoitopiiriä työpaikkana tuttaville. Tavoitteena
oli 90 % myönteisiä vastauksia, tulos oli 79,4 % (edellisvuonna 80,4 %).
Täydennyskoulutukseen osallistumisessa tavoitteena oli koulutuspäivien määrän
nousu. Lukua ei ole käytössä, mutta koronavuonna täydennyskoulutusten, ja
muidenkin erilaisten koulutusten, määrä laski rajusti.
Tarkastuslautakunta on huolissaan henkilökunnan jaksamisesta. Tulevaisuuden
osaajina tarvitaan nykyistä, ammattitaitoista henkilökuntaa, täydennettynä uusilla
osaajilla.
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3.2.5. Korkeatasoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat), tavoitteena saada arvioinnista yli 8,6 pistettä,
tulos vuonna 2020 oli 8,5 (edellisenä vuonna myös 8,5). Lääkäreiden osalta sama
mittaus, tulosta ei käytettävissä.
Tutkimusten laatupisteiden määrässä tavoitteena oli pisteiden nousu, vuonna 2020
tulos oli 2943 pistettä (vertailuluku 2723 pistettä). Tämän mukaan tavoite
saavutettiin.
Tarkastuslautakunnan
näkemyksen
mukaan
yliopistollisen
tutkimustoiminnan edellytykset tulee jatkossakin turvata.

sairaalan

18

4.

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY
Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen 9.6.2020 ja pyysi hallitukselta selvitykset
tarkastuslautakunnan kertomuksessa esittämiin kehittämissuosituksiin. Hallitus
käsitteli kehittämissuosituksia kokouksissaan 14. ja 21.9.2020, ja esitti
vastauksensa valtuustolle, joka hyväksyi sen 9.10.2020.
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että kuntayhtymän hallitus käsitteli varsin
seikkaperäisesti lautakunnan esille nostamat kysymykset. Mm. tulevaisuuden
sairaalan osalta seurannan ja valvonnan osalta esitettyihin tarkennuksiin ja
lisäyksiin on ryhdytty.
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5.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT JA ARVIOINNIT

5.1. Korona - vaikutukset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaan
Koronapandemia vyöryi talvella 2020 Kiinasta Eurooppaan. Etelä-Euroopassa
tilanne paheni nopeasti. Suomessa maaliskuun alkupuoli oli nopeiden päätösten
aikaa.
Sairaanhoitopiireillä oli epidemioiden varalta valmiussuunnitelmat. Tällä kertaa
Suomessa tilanne katsottiin kuitenkin ennakoituja skenaarioita vaikeammaksi, ja
käyttöön otettiin normaalia kovemmat rajoitustoimet. 17.3.2020 Suomessa otettiin
käyttöön valmiuslaki.
Talven 2020 aikana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä seurattiin epidemian
kehittymistä ja valmistauduttiin epidemian vastaanottamiseen. Maaliskuun alussa
nimettiin tilannetta johtamaan koronatyöryhmä, joskin nopeasti siirryttiin koronan
johdossa normaalin linjaorganisaation käyttöön.
Pohjois-Pohjanmaalla toimittiin valtakunnallisten linjausten ja ohjeiden
mukaisesti. Odotettavissa olleeseen sairaalahoidon, ja erityisesti tehohoidon
kasvuun varauduttiin kouluttamalla sisäisesti tehohoitoon hoitajareserviä. Myös
ulkopuolelta rekrytoitiin lisää hoitajia.
Valtakunnallisesti, ja myös Pohjois-Pohjanmaalla, haasteena oli maaliskuussa
2020 lisääntyneeseen suojavarustuksen tarpeeseen varautuminen. Tämä vaati
toimintatapojen muuttamista ja usein nopeita päätöksiä. Kriisitilanne paljasti
hankintamarkkinoiden haavoittavuuden.
Toukokuussa 2020 Pohjois-Pohjanmaalla todettiin rajoitustoimien tehonneen ja
uhkakuvat tehohoidon määrän rajusta kasvusta eivät toteutuneet. Sairaalassa
tuolloin varoen alettiin purkaa hoitajasiirtoja ja käynnistettiin uudestaan jonoja
purkava leikkaustoiminta. Tämä varhainen reagointi esti hoitojonojen rajun
kasvun.
Korona väritti koko vuotta 2020. Rauhallisen kesän jälkeen syksyllä koronatilanne
asteittain huononi, mutta sairaalahoitoa tarvitsevien määrä ei onneksi kovin paljoa
noussut.
Koronatilanteessa sairaanhoitopiirillä oli merkittävä rooli koko PohjoisPohjanmaan terveystoiminnan ohjauksessa ja neuvonnassa. Tarkastuslautakunnan
arvion mukaan sairaanhoitopiirissä onnistuttiin varsin hyvin tilanteen hallinnassa,
tiedottamisessa ja toiminnassa. Henkilöstön pikakoulutus toimi hyvin, tehohoito
toimi ja resurssit riittivät. Haasteellisessa suojavarusteiden hankinnassakin
onnistuttiin.
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Kehitettävää jatkossa on hankintatoimen osalta sekä paikallisella että valtakunnan
tasolla. Miten turvataan mahdollisten kriisitilanteiden kohdatessa kriittisten
tarvikkeiden tuotanto ja hankinta? Toinen haaste on jatkossa, niin kriisitilanteissa
kuin toiminnassa muutenkin, henkilöstön jaksamisen ja henkilökunnan
saatavuuden turvaaminen.
5.2. Tulevaisuuden sairaala
Tulevaisuuden sairaalan rakentaminen pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen pääsi
vihdoin vuonna 2019 liikkeelle Allianssi A:lla. Vuoden 2019 lopulla valmistui
sopimus Allianssi B:stä. Tavoitteena on, että nämä Allianssit etenevät niin, että
vuonna 2023 olisi valmiina ensimmäiset uudet sairaalarakennukset. Jo vuoden
2022 lopulla pitäisi ensimmäisten tilojen olla valmiina uuteen käyttöön.

Tulevaisuuden sairaala -hankkeen valvontaa ja sopimusten hallintaa koskevat
tarkastuslautakunnan esittämät kehittämistoiveet on ainakin pääosin huomioitu ja
kehittämistoimet aloitettu.
Haasteita hankkeelle riitti myös vuonna 2020, sillä rakentamisen seuraavan
vaiheen (C-allianssi) osalta ei vielä vuonna 2020 saatu valtioneuvoston jatkolupaa.
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Ravintokeskuksen osalta lautakunta huolestuneena toteaa, että tilat rakennettiin
väistötiloiksi, ja sitten tilat muutettiin ilmeisesti poistojen takia pysyviksi.
Toimiiko kokonaisuuden suunnittelu?
Tarkastuslautakunta on huolissaan ravintokeskuksen toimivuudesta ja pitää
tärkeänä, että toimintaa seurataan ja epäkohtiin puututaan tarvittaessa nopeasti.

5.3. Uuden organisaation valmistelu
Sairaanhoitopiirissä aloitettiin vuonna 2020 uuden organisaatiomallin valmistelu.
Tulevaisuuden sairaalaan siirryttäessä tavoitteena on tuottavuuden merkittävä
parantaminen. Organisaation uudistamisella pyritään osaltaan vastaamaan tähän
tavoitteeseen.
Lautakunnan mielestä organisaation muutos on välttämätön, jotta organisaatio
tukee uusia toimintamalleja ja -prosesseja Tulevaisuuden sairaalassa.
5.4. Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen turvaaminen
Henkilökunnan riittävyys ja henkilöstön jaksaminen ovat tämän hetken ja
tulevaisuuden suuria haasteita. Sairauspoissaolot koronavuonna laskivat, mikä oli
hyvä asia.
Tarkastuslautakunta on erittäin huolissaan henkilöstön saatavuudesta tulevina
vuosina ja vuosikymmeninä. Osaava henkilökunta on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä
kilpailutekijä. Kysynnän muutoksiin tulee reagoida nopeasti niin, että henkilöstöä
on riittävästi ja heidän työssä jaksaminen on turvattu.
5.5. Tuottavuuden lisääminen
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen siitä, että kuntayhtymän tulos on ylijäämäinen.
Samoin tarkastuslautakunta on tyytyväinen tuottavuuden kehittymisen suuntaan
viime vuosina (vrt. THL:n raportti).
Tulevaisuuden sairaalan rakentamisen yhteydessä mm. poistojen aiheuttamat
lisäkustannukset palvelujen hintoihin ovat merkittävät. Tulevaisuuden sairaalaan
siirryttäessä tavoitteena on saada aikaan merkittävä tuottavuusloikka. Tähän
liittyy tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan paljon haasteita ja
epävarmuustekijöitä.
5.6. 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
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konsernijohto.
Konsernin
tavoitteet
on
määritelty
toimintataloussuunnitelmassa, konsernivalvonnasta on tarkemmin tilinpäätöksessä.

ja

Tarkastuslautakunta toteaa, että tehty riskienhallintatyö on tärkeää ja toivoo, että
riskienhallintaan kiinnitetään säännöllisesti huomiota. Erityisesti tulevaisuuden
sairaala -hankkeessa riittävästä valvonnasta tulee huolehtia.
5.7. Mittarit
Kuntayhtymällä on toisaalta strategiset tavoitteet, toisaalta valtuuston asettamat
sitovat tavoitteet. Uudet strategiset mittarit tulivat 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.
Tarkastuslautakunta kiittää mittariston uusimisesta, mutta toivoo niitä edelleen
kehitettävän.
5.8. Yhteistyö
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on aktiivisesti kehittänyt yhteistyötä alueen
kuntien kanssa. Yhdessä alueen kuntien kanssa käynnistettiin integraatioselvitys.
Pohjoisen Erva-alueen yhteistyönä käynnistettiin osuuskuntamalli, jolla pohjoisen
alueen sairaanhoitopiirit voivat yhdessä turvata kilpailuasemaansa.
Tarkastuslautakunta korostaa, että yhteistyön kehittämisen tulee hyödyttää kaikkia
jäsenkuntia.

