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I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Vuoden 2017 aikana sairaanhoitopiirin palvelutuotannon tavoitteet toteutuivat kokonaisuutena hyvin. Myös pal-
velujen saatavauus pystyttiin pitämään hyvänä, joskin asema sairaanhoitopiirien joukossa jonkun verran heikkeni. 
Toiminnallisesti varauduttiin päivystysasetuksen ja keskittämisasetuksen voimaantuloon vuoden 2018 alussa ja vah-
vistettiin niitä erikoisaloja, jossa laajan päivystyksen vaatimusten toteuttaminen näytti haasteelliselta. Lääkäritilanne 
samoin kuin hoitohenkilökunnan saatavuus olivat vuoden aikana tyydyttävällä tasolla. 

Vahva tuotanto johti siihen, että taloudesta oli tulossa epätarkoituksenmukaisen paljon ylijäämäinen. Sen vuoksi 
hallitus alensi kuntahintoja niin, että vuoden neljän viimeisen kuukauden aikana tulokertymää pienennettiin noin 
viidellä miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta tilikaudelle kertyi toiminnallista ylijäämää lähes kolme miljoonaa eu-
roa. Lisäksi käyttöomaisuuden myynnistä kertyi myyntivoittoja noin neljä miljoonaa euroa.

Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna jäsenkuntalaskutus ylittyi 5,3 miljoonalla eurolla (4,3 %). Nousua tilivuodel-
ta 2016 oli 5,1 miljoonaa euroa (2,1 %). Toimintakulujen osalta alkuperäinen budjetti ylittyi 10,5 miljoonalla eurolla 
(3,9 %). Toimintakulujen kasvu oli 5,5 miljoonaa euroa (2,0 %). Kulujen lisäystä tapahtui erityisesti palvelujen ostois-
sa ja materiaalikuluissa.  

Sairaalan rakennustoiminta jatkui vilkkaana. Suuria kohteita olivat F-rakennusosan laajennus ja uusi tehohoidon 
ja –valvonnan yksikkö. Kumpikin kohde valmistuu vuoden 2018 alkupuoliskolla. Sairaanhoitopiiri sai myös sosiaa-
li- ja terveysministeriön poikkeusluvan C-rakennusosan peruskorjaukseen. Rakennusosassa oli vakavia sisäilmaon-
gelmia. Suunnitteluvaiheessa jouduttiin kuitenkin toteamaan, että tarvetta oli huomattavasti suurempaan tilojen 
järjestelyyn. Sen vuoksi suunnittelu keskeytettiin. Valtuusto hyväksyi syksyllä Kiinteistöjen kokonaisohjelman, mas-
terplanin, jonka mukaisesti on sairaalan tilojen peruskorjaamisessa ja osin täydennysrakentamisessa tarkoitus edetä 
vuosina 2018 - 2023. 

M-talohankkeen suunnittelu puolestaan eteni suunnitellusti ja rakentaminen käynnistyy keväällä 2018.

Osana varautumista maakuntauudistukseen sairaanhoitopiiri myi Törnävän sairaalan kiinteistöt. Psykiatria jatkaa 
kuitenkin tiloissa vuokralaisena vuoden 2021 kesään asti. Myös muita, ydintoiminnan kannalta tarpeettomia kiin-
teistöjä myytiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja maakuntauudistus antoivat leiman erityisesti hallinnon työskentelylle. 
Sairaanhoitopiiristä on siirtynyt neljä viranhaltijaa valmisteluorganisaatioon, ja muutoin kymmeniä on ollut mukana 
erilaisissa työryhmissä. Perustuslaillisten ongelmien vuoksi lakien hyväksyminen siirtyi vuoteen 2018 ja uudistuksen 
toimeenpano siirtyi vuoden 2019 alusta vuoden 2020 alkuun.

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja
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II Toiminnan kehittyminen vuonna 2017

Tuoreimmat Kelan vakioidut sairastavuusindeksit ovat vuodelta 2016. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin lukema (vakioitu) 108,1 ylittää valtakunnallisen keskiarvon. Indeksin kolmesta osa-alueesta 
(kuolleisuus-, lääkekorvaus- ja työkyvyttömyysindeksi) työkyvyttömyys saa koko maan arvosta eni-
ten poikkeavan tuloksen (116,8). Vuoden 2017 vakioitu kansantauti-indeksi (Kela) 118,2 Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin alueella on sekin selkeästi yli valtakunnan keskiarvon. Merkittävin ylitys 
valtakunnallisesta tasosta koskee sydämen vajaatoimintaa (152,0). 

Sairaanhoitopiirin alueen kuntien kesken korkein sairastavuusindeksi on vuoden 2016 tiedoissa Evi-
järvellä (127,4), matalin Seinäjoella (98,5). Kansantauti-indeksi on korkein vuoden 2017 tiedoissa 
Evijärvellä (153,4) ja matalin Kuortaneella (107,9). 

Etelä-Pohjanmaan väestökehitys jatkoi laskua vuonna 2017: vahvistuneiden tietojen mukaan väestö 
väheni 31.12. -tilanteessa vuoteen 2016 verrattuna 989 henkilölle (-0,5 %). Kuntatasolla suurimmat 
prosentuaaliset vähentymät tapahtuivat Soinissa (-3,3 %) ja Isojoella (-2,3 %). Väestömäärä lisääntyi 
vain Seinäjoella (+ 1,0 %) ja Ilmajoella (+ 0,3 %).

Sairaanhoitopiirin alueen ja kuntien väestörakenne ikäluokkajaolla oli vuonna 2017 seuraavanlainen 
(Lähde Tilastokeskus):

Väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 –vuoti-
aiden määrään) Etelä-Pohjanmaalla oli kuluneena vuonna seuraavanlainen:

Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde 2017

Sairaalan ulkopuolelta tullut palvelujen kysyntä kääntyi lievään kasvuun vuoden 2017 aikana, kas-
vua oli 2,5 % (+ 1905 lähetettä). Myös sairaalan sisäiset lähetteet lisääntyivät edellisvuodesta (+ 5,9 
%, 749 kappaletta). Sairaanhoitopiirin sisäisten lähetteiden lisääntymisen taustalla on muun muassa 
kirjaamiskäytäntöjen muuttuminen, ei toiminnallinen muutos. Vuoteen 2016 verrattuna palvelujen 
kokonaiskysynnän kasvu vuonna 2017 oli 2,9 % (+ 2 654 lähetettä). Yhteensä lähetteitä tuli vuoden 
aikana 92 913 kappaletta.

Ilman lähetettä hoitoon saapumisten määrä jatkoi kasvuaan, lisäystä edellisvuodesta oli 1 204 saa-
pumista (+ 6,0 %). Lisäys kohdentui pääosin Päivystyskeskuksen akuuttilääketieteen erikoisalaan. 
Niin sanottujen ulkokuntalaisten henkilöiden palvelujen kysyntä väheni vuoden aikana 8,5 %, ollen 
vuonna 2017 yhteensä 3 293. Palvelutarpeen vähennys kohdentui kaikille toiminta- alueille.

Kun tarkastellaan ulkopuolelta tulleiden lähetteiden prosentuaalista kehittymistä vuoteen 2016 näh-
den, lisääntyivät ne jäsenkunnista eniten Lappajärven osalta 
(+ 20,9 %, 232 kappaletta) ja vähenivät eniten Soinin osalta (- 25,2 %, 193 kappaletta).

Ajanvarauskäyntiä hoidon tarpeen arviointiin odotti 31.12.2017 yhteensä 1 813 henkilöä, 335 hen-
kilöä enemmän kuin vuosi sitten. Ajanvarauskäyntiä odottavista 1 578 oli odottanut hoidon tarpeen 
arviointiin alle kolme kuukautta (87,0 %). Yli kolme kuukautta odottaneita vuoden vaihteessa oli 235 
henkilöä. Käynnille odotusajan mediaani oli 42 vuorokautta, joka oli 10 vuorokautta enemmän kuin 
vuosi sitten.

Alue Väkiluku
31.12.2017

Alle 14-vuotiaiden  
osuus %

15-64 -vuotiaiden 
osuus %

65-74 -vuotiaiden 
osuus %

75-vuotta täyttä-
neiden osuus %

Keski-ikä

Etelä-Pohjanmaan SHP 195 583 17,0 % 58,9 % 13,4 % 10,7 % 45,1

Alajärvi 9 831 17,7 % 55,7 % 14,5 % 12,0 % 45,2

Alavus 11 713 17,0 % 56,3 % 14,4 % 12,3 % 46,1

Evijärvi 2 499 16,0 % 57,4 % 14,2 % 12,4 % 41,6

Ilmajoki 12 205 20,0 % 59,4 % 11,6 % 9,0 % 50,2

Isojoki 2 032 12,0 % 55,6 % 16,8 % 15,6 % 45,5

Isokyrö 4 673 17,2 % 56,5 % 13,8 % 12,4 % 50,7

Karijoki 1 329 11,4 % 56,2 % 14,7 % 17,7 % 45,0

Kauhajoki 13 610 15,9 % 58,8 % 14,9 % 10,4 % 45,8

Kauhava 16 278 16,5 % 56,3 % 14,5 % 12,8 % 47,8

Kuortane 3 637 14,8 % 55,0 % 15,5 % 14,7 % 46,5

Kurikka 21 203 15,4 % 56,6 % 15,9 % 12,1 % 49,3

Lappajärvi 3 140 14,0 % 53,8 % 16,9 % 15,3 % 42,8

Lapua 14 494 19,0 % 58,0 % 12,7 % 10,2 % 40,5

Seinäjoki 62 676 17,8 % 63,3 % 10,9 % 8,1 % 47,0

Soini 2 114 16,1 % 54,5 % 15,6 % 13,8 % 48,6

Teuva 5 269 14,6 % 54,0 % 16,3 % 15,1 % 46,9

Vimpeli 2 974 15,3 % 57,5 % 14,7 % 12,5 % 48,0

Ähtäri 5 906 14,6 % 55,5 % 16,7 % 13,3 % 43,9
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Vuonna 2017 hoitoonpääsyä (hoitotakuun piiriin kuuluvat) odotti yhteensä 4 701 henkilöä, joista 1 – 
90 vuorokautta odottaneita oli 80,2 % ja 90 – 120 vuorokautta odottaneita 19,5 %. Yli 180 vuorokautta 
odottaneita oli 0,2 %.

Operatiivisella toiminta-alueella hoidossa oli vuoden aikana 44 503 eri henkilöä, vähennystä vuoden-
takaiseen -0,9 %. Kuntalaskutettu avohoito toteutui suunnitellusti, käyntimäärä lisääntyi edellisestä 
vuodesta 2 374:llä (+ 2,0 %), ollen yhteensä 122 136 laskutettua käyntiä. Vuodeosastojaksojen määräl-
le asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellusti. Hoitopäiviä ei kertynyt ihan niin paljon kuin arvioi-
tiin, 41 225 hoitopäivän tavoitteesta jäätiin 4 %, mikä toisaalta tarkoittaa sitä, että hoitojaksojen keski-
määräinen pituus lyheni 3,1 vuorokaudesta 3,0 vuorokauteen. Osastohoidon pakettilaskutus toteutui 
suunnitellusti ja pysyi edellisen vuoden tasolla, ollen 13 028 pakettia. Laskutettujen päiväkirurgisten 
pakettien määrä väheni 340:llä viime vuodesta, tavoitteeksi asetetusta määrästä jäätiin 5 %. Päiväki-
rurgisia paketteja kertyi yhteensä 5 127 kappaletta.  Leikkauksia tehtiin keskussairaalassa yhteensä 
12 305, tavoitteen toteutuman ollessa 96 %. Kokonaisuutena leikkausten määrä laski vuodesta 2016 
yhteensä 568:lla. Laskuun on vaikuttanut muun muassa Ähtärin sairaalan toiminnan lopettaminen. 
Anestesioiden määrä toteutui 94 %:sti, jota selittää leikkausmäärän lasku. Toiminta-alueella oli sai-
raansijoja vuoden lopussa 164, niiden kuormituksen ollessa 68,7 %. Lisäksi toiminta-alueella on käy-
tössä 11 hoitopaikkaa tehostetun valvonnan yksikössä, näiden hoitopaikkojen kuormitus oli 57,4 %. 

Konservatiivisella toiminta-alueella hoidossa oli vuoden aikana 28 325 eri henkilöä, lisäystä vuodenta-
kaiseen + 4,2 %. Kuntalaskutettujen erikoissairaanhoidon käyntien määrä ylitti suunnitellun 14 430 
käynnillä, toteutuman ollessa 116,2 %. Käyntimäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 12 798:lla 
(+ 14,1 %), ollen yhteensä 103 446 laskutettua käyntiä. Poliklinikoilla asioineiden henkilöiden määrä 
lisääntyi 4,1 % ollen 25 510 eri henkilöä. Niin sanottuja Prick-testejä tehtiin 247:lle eri henkilölle. 
Osastohoidon paketit lisääntyivät edellisestä vuodesta 4,8 %. Paketteja kertyi yhteensä 5 898, mikä on 
10 % enemmän kuin suunniteltiin ja 273 pakettia enemmän kuin vuonna 2016. Hoitopäivien määrä 
lisääntyi 4,4 % vuoden takaisesta ollen 31 426 kappaletta. Suunnitellut hoitojaksot toteutuivat 
109 %:sesti ja hoitopäivät 102 %:sesti. Leikkaussalitoimenpiteitä tehtiin toiminta-alueen potilaille 
suunniteltua enemmän, 112 kappaletta (suunnitelma 65 kappaletta), toteutumaprosentti nousi 
172 %:iin. Toimenpidesuunnitelman ylitys johtuu liian alhaiseksi asetetusta tavoitteesta. Toimin-
ta-alueella oli sairaansijoja vuoden lopussa yhteensä 97, niiden kuormituksen ollessa 78,1 %. Sai-
raansijojen lisäksi toiminta-alueella on 10 hoitopaikkaa sydänvalvontayksikössä, hoitopaikkojen 
kuormitus oli 60,3 %. Vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2017 yhteensä 4 289 eri henkilöä, lisäystä 
3,5 % edellisvuoteen.

Psykiatrisella toiminta-alueella oli hoidon piirissä vuoden aikana 6 913 eri henkilöä, lisäystä vuoden-
takaiseen + 0,4 %. Psykiatrian toimintayksikössä kuntalaskutetut käynnit jäivät tavoitteestaan 4 670 
käyntiä eli -7,1 %, muun muassa henkilökuntavajeesta johtuen. Osastohoitopäiviä kertyi palvelu-
jen lisääntyneestä kysynnästä johtuen 3 672 päivää enemmän kuin oli arvioitu, toteutumaprosentti 
oli 107. Hoitojaksoja kertyi 1 916 enemmän kuin suunniteltiin. Toimintayksiköllä oli vuoden aikana 
käytössä 90 sairaansijaa. Käytössä olleiden sairaansijojen kuormitus oli 85,7 %, edellisvuonna 78,5 
%. Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintayksikössä asetetut toiminnan tavoitteet toteutuivat hyvin, 
kuntalaskutettujen käyntien toteutuma oli 106 % ja hoitopäivien 99 %. Lastenpsykiatrian osastohoi-
topäivät vähenivät edellisvuodesta (453 hoitopäivällä) johtuen lastenpsykiatrian erikoisalan palve-
luprosessien kehittämistä ja kahden sairaansijan vähenemisestä. Kokonaisuutena toiminta-alueen 
avohoitokäynneissä (78 891 kappaletta) oli vähentymistä 2,4 % vuoteen 2016 nähden, hoitopäivissä 
(30 826 kappaletta) kasvua 5,8 %. Hoitojaksot (1 250 kappaletta) lisääntyivät 2,9 %.

Päivystyskeskuksen toiminta-alueella Päivystyspoliklinikalla ja - osastolla hoitoa sai vuonna 2017 yh-
teensä 22 167 eri henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 2,5 %. Ensihoidossa tehtäviä oli 1,5 % enem-
män kuin edellisvuonna. Ensihoidolle tulleista tehtävistä 70,8 % johti potilaan-kuljettamiseen jatko-
hoitoon. Tehtäviä tuli yhteensä 44 351, joista noin 7 000 oli niin sanottuja eikiireellisiä sairaala- tai 
laitossiirtoja. Palvelutasopäätöksen mukaiset potilaiden tavoittamistavoitteet riskialueittain toteutui-
vat kohtuullisen hyvin. Vuonna 2017 päivystyksessä rikkoutui 30 000 käynnin raja, kasvua vuoden 
2016 käynteihin oli 3,5 %. Käyntimäärän arvioitu toteutuma ylittyi 6 %:lla. Käynneistä 90 % oli eri-
koissairaanhoidon käyntejä ja loput niin sanottuja terveyskeskuspäivystyskäyntejä. Päivystysosastolla 
on käytössä 22 sairaansijaa, joiden keskimääräinen kuormitus vuonna 2017 oli 86,2 %. Vuonna 2016 
kuormitus oli 85,7 %. Keskimääräinen hoitoaika osastolla pysyi edellisvuoden tasolla ollen 1,8 vuo-
rokautta. Päivystysosaston suunnitelma pakettilaskutuksesta ja hoitopäiväkertymästä ylittyi vähän. 
Hoitopaketteja kertyi 3 105 (+104 %) ja hoitopäiviä 6 928 (+104 %). Leikkauksia Päivystysosaston 
kautta tehtiin 180, mikä on 18 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2016.

Talousarvio Toteutuma Poikkeama

2017 2017 2017

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 107 876 108 771 895

Hoitojaksot 22 789 23 534 745

Kuntalaskutettavat palvelut:

DRG-paketit, lkm 26 718 27 162 444

DRG-jaksojen ulkop.hoitopäivät 37 140 38 043 903

Avohoitokäynnit 299 665 312 588 12 923

Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit 3 540 2 771 -769

Muu tk myynti 7 070 7 335 265

Kuntoutuskoti/-asuntola hoitopäivät 520 261 -259

Budjetoidut ostopalvelut:

Minivaltava, hoitopäivät 2 908 3 651 743

Minivaltava, paketit 2 940 3 435 495

Minivaltava, käynnit 26 712 31 046 4 334

Lääk.kunt.hoitopäivät 115 23 -92

Lääk.kunt.käynnit 155 71 -84

Hengityshalvauspot.hoitopäivät 1 090 1 087 -3

Sisäinen palvelutuotanto:

Laboratoriotutkimukset 1 960 550 2 136 300 175 750

Patologian tutkimukset 23 500 20 920 -2 580

Radiologian tutkimukset 110 793 113 094 2 301

Sosiaalityö, käynnit 9 600 9 206 -394

Psykologitoiminta, käynnit 5 600 5 851 251

Anestesiat 13 000 12 242 -758

Leikkaukset 12 758 12 304 -454

Päivystyspkl, DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 9 800 10 519 719

Tehostetun valvonnan hoitopäivät 2 300 2 305 5

Fysioterapia, hoitokerrat 23 600 30 553 6 953

Toimintaterapia, hoitokerrat 4 800 7 409 2 609

Muut terapiat, hoitokerrat 1 300 3 240 1 940

Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 5 000 4 364 -636

Ravintohuolto, suoritteet 800 000 853 265 53 265

Ensihoito

Ensihoito+kuljetus 30 000 31 413 1 413

Ensihoito+ei kuljetusta 14 000 12 938 -1 062

Toiminta
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III Organisaatio vuonna 2017 Henkilöstö

Organisaatiomme keskeinen vetovoimatekijä ja kehittymisen mahdollistaja on osaava, motivoitunut 
ja hyvinvoiva henkilöstö. Työntekijöitä sairaanhoitopiirissämme oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 
3 369 henkilöä. Osa ennakoivaa rekrytointia on hyvä opiskelijaohjaus. Henkilökunta on kehittänyt 
erinomaisin tuloksin opiskelijaohjausta, jonka laatu on taas arvioitu parhaaksi Suomessa.

Osaamisen johtaminen on ollut vuoden teemana. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan hyvän 
perehdytyksen, työssä oppimisen, täydennyskoulutuksen ja urakehityksen avulla. Suunnitelmallisen, 
tavoitteellisen ja osaamista laajentavan työkierron avulla on kehitetty henkilöstön laaja-alaista osaa-
mista ja syväosaamista. Kliinisen hoitotyön asiantuntijat ja kliinisesti erikoistuneet hoitajat ovat olleet 
yksiköissä tehtävän kehittämistyön ja näyttöön perustuvan toiminnan juurruttamisen tukena. Työn-
ohjaus ja mentorointi ovat tukeneet yksilöllistä ammatillista kasvua. Käytyjen kehityskeskustelujen 
ja työpaikkakokousten määrä on selvästi lisääntynyt. 

Henkilöstön liikkuvuutta tukee työkierron lisäksi perehdytys, mentorointi ja ammatillisten urapol-
kujen rakentaminen. Henkilöstön joustava käyttö on näkynyt muun muassa lyhytaikaisten sijaisten 
käytön vähenemisenä. Varahenkilöiden asiantuntijuus on entisestään vahvistunut ja sen osaamisre-
surssi on saatava laajaan käyttöön. Esimerkiksi ympärivuotiset vuosilomasijaisuudet tulee jatkossa 
hoitaa varahenkilöillä ja mentorointiin on panostettava enemmän. Kaikilla työntekijöillä ei toteudu 
kolme koulutuspäivää vuodessa. Ilmeisesti sisäistä koulutustentarjontaa on lisättävä. Miten työssä 
oppiminen saataisiin näkyväksi tarkasteltaes-sa osaamisen laaja-alaista kehittämistä?

Lähiesimiestyön moniportaisuutta on vähennetty. Jaetun johtajuuden mallia on otettu käyttöön ja 
lähimiesten työnjakoa on uudistettu. Esimiestyötä ja siihen liittyvää yhteistoiminnallisen otteen ke-
hittämistä on jatkettu. Tavoitteena on ollut henkilöstön osallistumismahdollisuuksien parantaminen. 
Hoitotyön johtajuutta on haluttu tukea näyttöön perustuvan tiedon ja koulutuksen avulla. Osa esi-
miehistä on käynyt dialogisen johtamisen kurssin. Kurssin tavoitteena on ollut muun muassa vahvis-
taa osallistavaa johtajuutta ja dialogista työhyvinvoinnin tarkastelua.  PD- ja MBA – koulutuksissa on 
ollut johtajia. Kaikkiaan erilaisiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui 150 esimiestä.

Palvelulupauksen mukaista henkilöstön asiakaslähtöistä työskentelytapaa on vahvistettu kehittä-
mishankkeiden ja tutkimuksen avulla. Perhehoitotyö on otettu keskusteluun moniammatillisissa tii-
meissä. Potilastyössä on painotettu potilaan ja perheen lähellä tehtävää työtä. Henkilöstöresursseja 
on pyritty vapauttamaan välittömään potilastyöhön esimerkiksi kehittämällä kirjallista raportointia. 
Kirjallisia ja suullisia potilaspalautteita on hyödynnetty toiminnan laadun kehittämisessä. Potilas-
turvallisuuteen liittyvää omavalvontaa ja sisäistä auditointia on lisätty. Aseptiseen työskentelyyn ja 
turvatuotteiden käyttöön on kiinnitetty erityistä huomiota.

Sairaanhoitopiiri on aktiivisesti edistänyt työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Käytössä on muun 
muassa etätyömahdollisuus ja liukuva työaikamuoto. Lisäksi on henkilöstöjärjestöjen kanssa sovittu 
paikallisesti työaikapankin käyttöönotosta. Vuoden 2017 aikana sairaanhoitopiiri lähti mukaan Per-
heystävällinen työpaikka –ohjelmaan. Myös henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden 
edistämiseen on panostettu entistä enemmän. Varhaisen tuen mallimme sai asiantuntija-arvioinnissa 
sairaanhoitopiireistä korkeimmat pisteet. Vuoden 2017 aikana henkilökunnalle on annettu kulttuuri- 
ja liikuntaseteleitä.

Tavoitteemme on vahvistaa sairaalan vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä hyvän johtamisen, laaduk-
kaan ammatillisen toiminnan ja uudistumisen sekä toimivien rakenteiden avulla.

v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014
Muutos 2017/2016

Lkm %

Keskimääräinen henkilöstön määrä 3 183 3 183 3 212 3 211 0 0,0 %

Henkilöstökulut, sis. luontaisedut (1000 €) 159 117 159 159 163 356 160 828 -42 0,0 %

Työpanos kalenteripäivinä 874 722 871 699 889 558 906 163 3 023 0,3 %

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 45 051 44 673 41 686 42 095 378 0,8 %

Sairauspoissaolot päivinä 14,4 13,9 12,8 13,0 1 3,6 %
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Strategia

Sairaanhoitopiirin vuoteen 2020 asti laadittua strategiaa edistettiin edelleen osana yksikköjen perus-
toimintaa ja hanketyöllä. Sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämishanketoiminnassa (Tuke) kiin-
teästi strategian edistämiseen liittyvät hankkeet käsittelivät muun muassa asiakaslähtöisyyden to-
teutumista yksiköissä, vaikuttavuusmittausta, toimintaprosessien kehittämistä ja auditointia. Vuoden 
aikana strategiaa käytiin läpi esimiesten kanssa esimiesvalmennuskoulutuksissa.

Visiona ”Terveyshyötyä vaikuttavasti, asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti vahvassa erikoissai-
raanhoidon toimintaympäristössä”

Vision teemat Toimintavuoden tapahtumia

Asiakaslähtöisyys

Potilaspalaute-teemaviikkojen käyttöön ottaminen

Palvelumuotoilun toteuttaminen osassa poliklinikoita

Lean-projektien käynnistäminen

Sähköisten palveluiden edistäminen (esim. Suomi.fi - palvelut, 
sähköiset asiointipalvelut, 2M-IT -yhteistyö)

Terveyshyödyn tuottaminen ja vaikuttavuus

Hoito-, kuntoutus- ja palveluketjutyön jatkaminen

Terveyshyödyn tuottamisen ja terveyden edistämisen toteuttami-
nen osana hoitoprosesseja ja hankkeiden muodossa

Kiinteistöjen kokonaissuunnitelman 2018 - 2023 hyväksyminen

Vahva erikoissairaanhoidon palvelutuotanto

Oman tutkimustoiminnan toteuttaminen ja sisällyttä minen myös 
talousarvioon 2018 (200 000 euroa)

Liikunta- ja kulttuurisetelien antaminen henkilöstölle osana työ-
hyvinvoinnin edistämistä, Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan 
mukaan lähteminen

Keskitetyn kliinisen sihteerityön toimintayksikön ja Hoitotyön 
palveluyksikön toiminnan käynnistyminen

Sairaanhoitopiirin internet-sivujen uudistamisen käynnistäminen
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Päivystysvalmiuden vahvistaminen

Seinäjoen keskussairaala nimettiin terveydenhuoltolain muutoksen yhteydessä marraskuussa 2016 
yhdeksi 12:sta laajan päivystyksen sairaalasta. Laajan päivystyksen järjestäminen käynnistyi vuoden 
2018 alussa. Päivystystoiminnan lisääntymiseen oli varauduttu jo menneinä vuosina, mutta tiettyjä 
toiminta-aloja vahvistettiin myös vuoden 2017 aikana. Jatkuva vatsaelinkirurginen päivystys käyn-
nistettiin ja radiologian vapaamuotoinen päivystys muutettiin aktiivipäivystykseksi. Operatiivisella 
toiminta-alueella lääkärit hoitavat kuutta sairaalapäivystyspistettä 24/7 -periaatteella (kirurgia leik-
kaussali, kirurgia päivystys (erikoistuva lääkäri), naistentaudit ja synnytykset, lastentaudit, anestesia 
leikkaussali, anestesia teho) ja kahta osittaista sairaalapäivystys – puhelinpäivystyspistettä (vatsatau-
dit ja ortopedia, jos leikkaussalin kirurgipäivystäjä muu kuin kyseisen erikoisalan lääkäri). Lisäksi 
korvataudeilla on puhelinpäivystys maanantaista torstaihin. Sisätaudeilla on 24/7 -etupäivystys ja 
erikoislääkärin vapaamuotoinen takapäivystys. Päivystysosasto kierretään myös viikonloppuisin. 
Kardiologialla on niin sanottu STEMI-varallaolo kattavasti. Neurologian klinikassa on pystytty ylläpi-
tämään neurologian vapaamuotoinen takapäivystys.

Vuonna 2017 gastrokirurgiaan perustettiin erikoislääkärin virka päivystyksen vahvistamiseksi ja te-
hostetun hoidon yksikköön osastonylilääkärin virka kuormituksen keventämiseksi. Neurologialle pe-
rustettiin yksi ja keuhkosairauksille kaksi erikoislääkärin virkaa päivystystoiminnan turvaamiseksi.

Laajan päivystyksen sairaalan toimintaa tukeva ensihoidon lääkäriyksikkötoiminta aloitettiin pi-
lottiluonteisesti vuoden 2017 alussa ja toimintaa kehitettiin vuoden aikana. Kaikki lääkäriyksikös-
sä toimineet ensihoitolääkärit olivat lääkärihelikopteritoiminnan ammattilaisia. Ensihoidon puhe-
linkonsultaatiot ohjattiin ensihoitolääkärille valmiusajan aikoina ja se nosti konsultaatiovastausten 
tasalaatuisuutta reilusti ja vähensi myös päivystykseen kohdistunutta puhelutulvaa, mahdollistaen 
päivystyksen lääkäreiden keskittymisen paremmin potilastyöhön. Ensihoitolääkärit osallistuivat pu-
helinkonsultaatioiden ja A-kiireellisyysluokan tehtävien lisäksi myös aktiiviseen koulutustoimintaan. 
Lisäksi ammatillista palvelua tarjottiin sairaanhoitopiirin kuntien kiirevastaanotoille. Lääkäriyksikkö-
toiminnalla on ollut suuri vaikutus potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun, sekä ensihoitajien am-
mattitaidon kehittymiseen. Lääkärihelikopteritoiminnan aloittamiseen liittyvät valmistelut tullaan 
käynnistämään.

Päivystyspoliklinikalla sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen terveyskeskuksen hoidon ensiarviointi- eli 
Triage-pisteet yhdistyivät lokakuussa 2017. Päivystyspoliklinikalla tehtiin kuluneena vuonna mitta-
vasti töitä akuuttilääketieteen koulutusoikeuksien säilyttämiseksi, jonka ansiosta vuoden 2017 lop-
pupuolelta lähtien päivystyksessä on ollut jälleen akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Terveydenhuol-
lon sosiaalityön ja sosiaalipäivystyksen järjestämistä pilotoitiin päivystyskeskuksessa loppuvuodesta 
2017, jonka tuloksia hyödynnettiin vuoden 2018 toiminnan suunnittelussa ja käynnistymisessä. Ete-
lä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen kaupunki tekivät yhteistyösopimuksen vuodelle 2018 
kyseisestä toiminnasta Seinäjoen keskussairaalan päivystysyksikön yhteydessä. Valmistelua mielen-
terveys- ja päihdetyön järjestämiseksi osana päivystystä jatketaan alkaneena vuonna.

Vuoden 2019 alusta Y-talossa toimii yksissä tiloissa ympärivuorokautinen yhteispäivystys, joka huo-
lehtii koko maakunnan päivystyksestä. Yksikkö vastaa myös yleislääketieteen erikoisalan päivystyk-
sestä, jonka vuoksi sekä akuuttilääkäreitä että yleislääketieteen osaajia tarvitaan.

IV Sairaanhoitopiirin toiminta-alueet

Konservatiivinen toiminta-alue

Toiminta-aluejohtaja Matti Kotila

Epätietoisuus SOTE-uudistuksen yksityiskohdista väritti toimintavuotta 2017. Alkuvuoden SO-
TE-suunnittelu perustui maan hallituksen antamaan ensimmäiseen lakiluonnokseen, jonka peri-
aatteet kuitenkin murentuivat perustuslakivaliokunnassa. Laajan päivystyksen sairaalan statuksen 
varmistuminen tukevoitti tulevan suunnittelua ja valmistautumista. Toisaalta velvollisuudet päivys-
tyksen järjestämisestä lisääntyivät. Syöpää sairastavien hoitoon pääsy tulee olemaan päivystystoimin-
nan jälkeen kiireellisintä. 

Sisätautien ja neurologian yhteisen poliklinikan remontti valmistui neurologian poliklinikan osalta 
maaliskuussa 2017. Sisätautien ja neurologian poliklinikka toimivat hyvässä yhteistyössä yhteisissä 
tiloissa. Ilmoittautuminen, infuusio-, kokous- ja sosiaaliset tilat sekä osin henkilökunta ovat yhteistä. 
Yhdistetyn tehostetun hoidon, tehovalvonnan ja sydäntutkimusyksikön rakentaminen alkoi syys-
kuussa 2016. Apuvälinekeskus jouduttiin sisäilmaongelmien vuoksi siirtämään akuutisti väistötiloi-
hin. Ihotautien poliklinikan remontin suunnittelu eteni hyvin. Psykiatrian ja kuntoutuksen uudis-
rakennuksen M-talon suunnitteluun osallistuttiin ja suunnittelu jatkuu valtuuston luvan ja STM:n 
myönteisen päätöksen jälkeen. 

Lähetteiden määrä lisääntyi 5,5 % verrattuna vuoteen 2016. Toiminta-alueen tasolla kuntalaskutetut 
polikliiniset käynnit lisääntyivät 14 %. Lisääntynyt potilasmäärä näkyi kasvaneina kuluina röntgen-, 
lääke- ja hoitotarvikekuluissa. Potilaiden hoitopäivien määrä osastolla lisääntyi 3,5 % ja hoitojaksojen 
määrä 3,3 %.

Vähentyneet vuodeosastopaikat käytettiin tehokkaasti. Ajoittain esiintyi huomattavaa vaikeutta saa-
da potilaita jatkohoitoon perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköihin. Toimenpideyksiköi-
den, sydäntutkimusyksikön ja keuhkopoliklinikan oli vaikeuksia löytää seurantapaikkaa asiakkaalle. 
Influenssa-aikana potilaspaikat ovat riittämättömät. 

Varahenkilöstöä käytettiin tehokkaasti ja harkiten budjetin täytäntöönpano-ohjeiden hengen mukai-
sesti. Haipro-ilmoitukset ja muistutukset käsiteltiin. Haittatapahtumailmoitusten perusteella tehtiin 
toimintatapamuutoksia. Hoitotakuussa pysyttiin ja lähetteet ohjelmoitiin viivytyksettä. 

Hyvä toiminnallinen tulos vaikutti budjetinylitykseen sekä toiminnalliseen tuottoon että toimintaku-
luihin. Ostopalvelut muista sairaaloista toteutuivat suunnitellusti. 

CPAP-potilaiden hoitoa ja seurantaa siirrettiin perusterveydenhuoltoon ja kuntoutusohjaaja alkoi 
tehdä hengityshoidon apuvälinepotilaille lisääntyvästi kotikäyntejä. Keuhkoklinikassa toimiva tutki-
musryhmä tekee merkittävää tutkimusta aikuisiällä alkavasta astmasta Seinäjoki Adult-onset Asthma 
Study (SAAS)-tutkimuksen puitteissa ja on mukana astman ja allergioiden prevalenssia selvittävässä 
FinEsS (Finland-Estonia-Sweden) -tutkimuksessa sekä yhteispohjoismaisessa EpiLung-tutkimukses-
sa. 

Peritoneaalidialyysi-potilaan hoitoketju on uusittu asiakaslähtöiseksi ja avohoitopainotteiseksi. Mar-
raskuussa 2016 aloitti kardiologinen yksikkö oman infarktivarallaolon (STEMI), mikä vähensi päivys-
tyspalvelujen ostotarvetta Vaasan keskussairaalasta. Diabetespoliklinikka laajeni diabeteskeskukseksi. 
Palliatiivisen hoidon toiminta vakiintui alkaen syöpätaudeista ja laajentuen sisätaudeille, kardiologi-
aan, keuhkosairauksiin ja neurologialle. 
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Ihotaudeilla suunnittelun painopistealueita olivat vaikeiden allergioiden, psoriasiksen ja lisääntyvien 
ihosyöpien diagnosointi, hoito ja ennaltaehkäisy. Ihotaudit laajensi terveyskeskusten lisäksi allergia-
testien myyntiä SOTEa ajatellen myös yksityissektorille. Kuntoutuksen toimintayksikössä jatkettiin 
fysiatrikonsultaatioita paikallisesti alueellisen yhteistyön merkkinä. Geriatrian toimintayksikössä val-
mistui ortogeriatrisen tutkimuksen väitöskirja. Neurologialla väestön ikääntymisen myötä lisääntyvät 
erityisesti aivoverenkiertohäiriöt ja neurodegeratiiviset aivosairaudet. 

Hygieniayksikön työpanoksesta merkittävä osuus kohdistui tartuntatautilain ja -asetusten velvolli-
suuksien implementointiin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollon jul-
kisissa ja yksityisissä laitoksissa. Infektioiden torjunta, moniresistenttien mikrobien torjuntatoimet ja 
mikrobilääkkeiden hallittu käyttö muodostivat yksikön toimintakenttää. 

Kokonaisuutena henkilöstön saatavuus parani, vaikka erikoislääkäreistä oli merkittävää vajetta. Eri-
koislääkäritilanne heikkeni neurologialla, keuhkosairauksilla ja kuntoutuksessa mutta parani sisätau-
deille ja syöpätaudeille. Haavoittuvimpia ovat pienet toimintayksiköt. Lisätyötä jouduttiin teettämään 
kaikilla erikoisaloilla hoitotakuussa pysymiseksi. Hoitotyössä yksilövastuinen hoitotyö omahoitaja-
mallin mukaisesti laajeni kaikkiin toimintayksikköihin. Itsenäisen hoitajavastaanoton toimintaa laa-
jennettiin lääkärivastaanottoa korvaavana toimintana.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä vuoropuhelua potilaiden hoidossa lisättiin lä-
hete / palaute -vuoropuhelun keinoin.

Vuonna 2013 alkaneen tilojen remontoinnin arvioidaan jatkuvan aina vuoden 2025 loppuun, jolloin 
kaikki tilat on remontoitu vähintään kertaalleen. Remonttisuunnittelussa kiinnitetään huomio asia-
kaslähtöisyyteen, toiminnallisuuteen, potilasturvallisuuteen sekä infektioiden ehkäisyyn. 

Hoitotakuun toteutumisen priorisointi on johtanut kontrolliaikojen viivästymiseen suunnitellusta. 
Uusintakäyntien osuus kaikista käynneistä kroonisten sairauksien osalta on merkittävä. Esimerkik-
si insuliinipuutosdiabeteksen hoidon seuranta Diabeteskeskuksen toiminnan käynnistyessä siirtyy 
kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon vastuulle. Sähköistä asiointia kehitetään ja suunnitellaan 
myös etävastaanottotoiminnan laajentamista. Ihotaudeilla sähköinen asiointi ja vastaanotto ovat pi-
simmällä.

Palvelukokonaisuudet tulevat painottumaan entistä enemmän avohoitoon ja potilaslähtöisyyteen. 
Yhteistyötä perusterveydenhuoltoon sekä operatiiviselle ja päivystyskeskuksen toiminta-alueelle 
syvennetään. Alkava SOTE-suunnittelu tarjoaa tähän tilaisuuden. Haasteena tulevat olemaan vähe-
nevät akuuttihoitopaikat erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kotikuntoutukseen on 
syytä panostaa. Palvelukotiasumista ja nimenomaan tuettua kotihoitoa on syytä kehittää muutoksen 
edellä ja rinnalla.  Hoitajan itsenäistä vastaanottotoimintaa tullaan laajentamaan. Järkevä ja ennalta 
suunniteltu tehtäväjako koulutuksineen parantaa tehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä. Lääkekulujen 
odotetaan lisääntyvän kaikilla sektoreilla.
 
Työhyvinvointikyselyn tulokset huononivat ja tähän kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Mer-
kittävästi vaikuttavat lisääntynyt työtahti, tietotekniikkaongelmat ja osin työaikajärjestelyt. Yksikkö-
kokouksissa esiin tulleisiin asioihin tartuttiin. Työnohjausta käytettiin ongelmien ratkomiseen sekä 
työyksikkötasolla että henkilökohtaisesti. Sairauspoissaolot olivat entistä tasoa.
 
Konservatiivisen toiminta-alueen henkilöstö on motivoitunutta ja työorientoitunutta. Erikoislääkä-
reiden vaje tulevaisuudessa erityisesti fysiatriassa, reumataudeilla ja keuhkotaudeilla tulee olemaan 
ongelma. Nuorten lääkäreiden erikoistumissuuntautuminen ja erikoistumispaikat tulevat olemaan 
ratkaisevia tekijöitä ongelman ratkaisussa. Erikoissairaanhoidon yhteistyö tulee edelleen vahvistu-
maan avoterveydenhuollon ja tulevien SOTE-osakeyhtiöiden kanssa. Infektioiden torjunta tulee SO-
TEn myötä keskittymään kuntien erillisen tartuntatautityön loppuessa. 

Suunnittelussa pyritään päällekkäisyyden karsimiseen sekä potilaan ja asiakkaan terveyden kannalta 
hyödylliseen hoitoon. Ongelma on hoitoon sitoutumattomien ja hakeutumattomien saavuttaminen 
ja auttaminen. 

Operatiivinen toiminta-alue

Toiminta-aluejohtaja Matti Viitanen

Toimintavuosi 2017 oli operatiivisella toiminta-alueella kohtuullinen. Hoitotakuussa pysyminen 
tuotti kuitenkin päänvaivaa loppuvuodesta varsinkin ortopedisten potilaiden hoidon tarpeen arvi-
oinnin osalta. Myös suu- ja leukasairauksien poliklinikalla jouduttiin välillä tinkimään hoitotakuusta. 
Toiminta oli hyvällä tasolla ja talousarviota jouduttiin muuttamaan sekä toimintatuottojen että –ku-
lujen osalta ylöspäin. 

Valtioneuvoston elokuussa 2017 antamat asetukset päivystyksen järjestämisestä ja eräiden hoitojen 
työnjaosta (keskittämisasetus) saattavat muuttaa operatiivisen toiminta-alueen toiminnan profiilia 
jatkossa huomattavasti. Tavoitteena ollut laajan päivystyksen statuksen saaminen turvaa osaltaan 
toiminnan tulevaisuutta, mutta myös haastaa vanhoja toimintatapoja. Vuonna 2017 aloitettiin päi-
vystysasetuksen mukainen vatsaelinkirurginen päivystys. Toiminta-alueen lääkärit hoitavat kuutta 
sairaalapäivystyspistettä 24/7 ja kahta osittaista sairaalapäivystys-puhelinpäivystyspistettä. Lisäksi 
korvataudeilla on puhelinpäivystys maanantaista torstaihin.

Lähetemäärät toiminta-alueen poliklinikoille lisääntyivät vuoteen 2016 nähden vajaa 3 %, kuntalas-
kutetut avohoitokäynnit vajaa 2 %. Osastohoitopäivien määrä väheni 2,7 % edellisvuodesta, kunta-
laskutettujen pakettien 1,4 %. Toimintaluvut vaihtelevat suhteessa edellisvuoteen tai vuoden 2017 
suunnitelmaan kuitenkin hyvin paljon toimintayksiköittäin. Ostot muista sairaaloista kasvoivat edel-
lisvuodesta. Jatkossa keskittämislainsäädäntö voi aiheuttaa muutoksia tämän toiminnan volyymiin. 
Keskittämisasetuksen volyymikriteerien täyttyminen on toistaiseksi epävarmaa ortopediassa selkäki-
rurgian osalta ja pehmytkirurgiassa urologisten syöpien ja peräsuolisyövän leikkausten osalta, näiden 
kriteerien täyttymiseksi pyritään tekemään tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä 
naapurikeskussairaaloiden kanssa.

Operatiivisellakin toiminta-alueella asiakaslähtöisyys on vakiintunut kaiken toiminnan perustaksi ja 
potilaalle annettu palvelulupaus pyritään käytettävissä olevilla keinoilla täyttämään. Toimintavuon-
na potilaspalautteiden numeerinen keskiarvo oli 4,7 (maksimiarvo 5,0).

Toimintavuoden aikana rakennettiin uutta teho-tehovalvontayksikköä ja toimintaa suunniteltiin 
useissa ryhmissä koko vuoden. Uuteen yksikköön sijoittuu kuuden tehohoitopaikan lisäksi neuro-
tehon, sydänvalvonnan ja muun valvontahoidon paikkoja yhteensä 18 sekä sydäntutkimusyksikön 
kaksi tutkimus- / toimenpidehuonetta ja kuusi tarkkailupaikkaa. Henkilökunnan koulutus ja toimin-
tatapojen yhtenäistäminen todettiin vuoden aikana haasteeksi.  Lastentautien poliklinikan tiloissa 
ilmenneen vakavan sisäilmaongelman vuoksi poliklinikkatoiminta siirrettiin lyhytaikaista käyttöä 
varten suunniteltuihin väliaikaisiin väistötiloihin parakkiin. Lastentautien vuodeosasto ja päiväsai-
raala toimivat edelleen B-osalla tiloissa, joista ilmoitetaan lisääntyvässä määrin sisäilmaoireilusta. 
Toimintavuoden aikana hyväksyttiin sairaanhoitopiirin kiinteistö- ja tilaohjelma tulevaksi viisivuo-
tiskaudeksi. Lastentautien yksikön uudistetut tilat toteutetaan vasta ohjelman viimeisinä vuosina. 
Tarkoitus on tuolloin saada hyvä toiminnallinen tilaratkaisu sijoittamalla lastentautien ja naistentau-
tien yksiköiden tilat lähelle toisiaan. Tämä tarkoittaa toimivien väistötilojen rakentamista lastentau-
deille pikaisesti usean vuoden ajaksi.

Maakunta-  ja sotesuunnittelua on jatkettu koko vuoden ajan myös operatiivisella toiminta-alueella. 
Suhteellisen niukkojen lääkäriresurssien vuoksi toistaiseksi etävastaanottoja sote-keskuksiin suunni-
tellaan vain muutamille erikoisaloille, esimerkkinä lastentaudit. 

Toimintavuoden aikana jatkettiin prosessien uudistamista useilla erikoisaloilla ja työ jatkuu edelleen. 
Ortopedian yksikössä siirryttiin sektoreihin, joista vastaavat määräaikaiset osastonylilääkärit. Ohjaa-
van, sähköisen lähetteen kehittäminen jouduttiin toistaiseksi keskeyttämään potilastietojärjestelmä 
Effican rajapintaongelmien vuoksi. Kirurgialla toiminta on ollut tasaista. Plastiikkakirurgia ennätti 
ensimmäisenä toteuttamaan leikkausajan antamisen potilaalle jo poliklinikkakäynnillä. Vatsatautien 
yksikön toiminta oli tavoitteiden mukaista, polikliiniset tähystystoimenpiteet lisääntyivät. Leikkaus- 
ja anestesiayksikössä erikoislääkärivajeeseen saatiin jonkin verran helpotusta ja vuokralääkäreiden 
käytöstä voitiin syksyllä luopua. Tehostetun hoidon yksikön toimintavuotta leimasi tulevan suunnit-
telu. Hätätilaryhmän (MET) toiminta laajennettiin kolmannen kerroksen vuodeosastoille. Ryhmässä 
mukana ollut teho-osaston henkilökunta koki työn erittäin hyödyllisenä mutta äärimmäisen kuor-
mittavana ja siksi suunnitelmaa laajentaa toimintaa koko sairaalaan jouduttiin hidastamaan. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL myönsi vuonna 2017 naistentautien ja synnytysten toimin-
tayksikölle ”vauvamyönteisyys-sertifikaatin” ja olemme tällä hetkellä maan suurin vauvamyöntei-
nen sairaala. Lastentaudeilla aloitettiin alkuvuodesta kotisairaalatoiminta, joka on jo ensimmäisen 
toimintavuotensa aikana osoittanut tarpeellisuutensa. Korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla kehitettiin 
aktiivisesti polikliinista toimintaa ja kuulonkuntoutusta ryhdyttiin kehityshankkeella kohentamaan. 
Silmätautien toimintavolyymi kasvaa koko ajan ja tästä aiheutuu haasteita henkilöstölle. Suu- ja leu-
kasairauksien toimintavuotta leimasi uusien toimintatapojen suunnittelu.

Toimintaa siirrettiin edelleen suunnitellusti avohoitoon. Päiväkirurgialta siirrettiin leikkauksia po-
liklinikoiden leikkaussaleihin. 23h-heräämötoiminta lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta 
toiminnan vakiinnuttaminen on edelleen kesken.

Soten myötä toiminnan laatu ja sen läpinäkyvyys tulevat korostumaan, joten on tärkeää saada käyt-
töön ainakin yleisimpiä operatiivisia tauteja kuvaavia laaturekisterejä. Toiminta-alueella on jo käy-
tössä rekistereitä ja lisää on suunniteltu otettavan käyttöön. Operatiivisella toiminta-alueella on parin 
seuraavan vuoden aikana eniten laaturekistereitä käytössä, liittyen esimerkiksi tekonivelleikkauksiin 
ja traumoihin, syöpätauteihin ja verisuonikirurgiaan tai tehostettuun hoitoon. Rekisterien kautta on 
tärkeää saada toiminnan vaikuttavuustietoa. 

Työhyvinvointikyselyn perusteella tyytymättömyys on toiminta-alueella jonkin verran lisääntynyt. 
Tähän ovat vaikuttaneet ennen kaikkea kilpailukykysopimus ja muutokset vakiintuneissa työtavois-
sa. Koska ammattitaitoinen henkilöstö on verrattomasti tärkein voimavaramme, on työtyytyväisyy-
teen ehdottomasti jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Erikoislääkärivajetta eläköitymisen seurauksena on edelleen, muttei enää kriittistä. Hoitohenkilö-
kunnan saatavuus on ollut toistaiseksi riittävä, mutta merkkejä huonommasta saatavuudesta on il-
massa. Hoitohenkilöstön osaamista laajentava työkierto on kattavasti käytössä toimintayksiköissä ja 
toiminta-alueiden välisenä uuden teho-osaston henkilökunnan perehdyttämisessä. Viikonloppuisin 
on käytössä vastuuhoitajamalli, jonka avulla henkilöstö siirtyy osastolta toiselle tarpeiden ja osastojen 
kuormituksen mukaan vuorokauden ajasta riippumatta.

Sote –lainsäädännön keskeneräisyys vaikeuttaa vielä melkoisesti tulevan toiminnan ja talouden arvi-
oimista. Laajan päivystyksen statuksen myötä operatiivisen toiminta-alueen päivystystoiminta tullee 
lisääntymään. Naapurisairaanhoitopiirien alueelta siirtyy hoidettavaksemme jonkin verran potilaita, 
ei kuitenkaan merkittävästi ainakaan lähivuosina. Huolimatta siitä että päivystys- ja varsinkin keskit-
tämisasetuksen tiukat määräykset asettavat omat haasteensa tulevalle toiminnalle, ei toiminta-alueen 
toimintaluvuissa ole lähivuosina odotettavissa suuria muutoksia. Avohoito lisääntyy tasaisesti, vuo-
deosastohoidon volyymi pysynee ennallaan, mutta vaikeusaste saattaa väestön ikääntyessä kasvaa. 
Leikkaustoiminnassa lisääntyy lyhytjälkihoitoinen kirurgia. Yksityisten toimijoiden myös operatiivi-
nen toiminta näyttää huomattavasti lisääntyvän. Tämä luo haasteita sekä potilasmäärien että henki-
lökunnan suhteen.

Laiteinvestointeihin on runsaasti painetta, lisäksi muun muassa leikkaussalin perusinstrumentaatio 
ja potilastietojärjestelmä kaipaavat pikaista uusimista. Ensimmäiset elääkekaapit otetaan käyttöön 
uudella teho-osastolla. Digitalisaation kehittymistä terveydenhuollon toimivaksi työkaluksi on jo 
muutaman vuoden ajan kipeästi odotettu. Potilasohjauksen mobilisointia suunniteltiin loppuvuo-
desta 2017 ja työ jatkuu edelleen. 

Toimintamallien hiominen jatkuu toiminta-alueen yksiköissä tulevina vuosina. Ammattitaitoinen, 
sitoutunut henkilöstö on mahdollistanut tänäkin toimintavuonna korkeatasoisen, operatiivisen toi-
minnan. Henkilöstön saatavuus pitää varmistaa.  

Psykiatrinen toiminta-alue

Toiminta-aluejohtaja Antero Lassila

Psykiatrisen toiminta-alueen tunnuslukujen tarkastelu osoittaa, että palvelujen kysyntä ja lähete-
määrät olivat valtakunnallisenkin kehityksen mukaisesti merkittävässä kasvussa kuluneen vuoden 
2017 aikana. 

Osastohoidoissa oli ajoittain merkittävää ylipaikkatilannetta nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian 
osastoilla. Lastenpsykiatrialla tehostettu avohoito toimi jo viime vuoden aikana hyvin ja sen myötä 
osastopaikoilla ei ollut ylikuormitusta. Asiakkaiden hoitoonpääsy toteutui hoitotakuun mukaises-
ti myös vuoden 2017 aikana kaikilla kolmella psykiatrian erikoisalalla. Taloudenpidon osalta vuosi 
2017 oli toiminta-alueella erinomainen. 

Vuoden 2017 aikana psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen M-talon rakennushanke eteni 
suunnitelmien ja tavoiteaikataulujen mukaisesti L2-vaiheessa. Rakennushanke on edellyttänyt kai-
killa psykiatrian erikoisaloilla toimintaprosessien uudelleen suunnittelua muun muassa Lean-han-
ketta hyödyntäen.
 
Psykiatrian erikoisaloilla on viime vuosina kyetty vähentämään merkittävästi vastentahtoisia hoito- 
ja rajoitustoimenpiteitä, mikä on tapahtunut osin lisääntyneellä tapauskohtaisella henkilöstöresur-
soinnilla (100%:n valvonnat). Vuoden 2017 aikana tämä tavoiteltu käytäntö jatkui ja lisääntyi edellis-
vuodesta ja samalla vaativien rajoitteiden käyttö väheni entisestään. Käyttöön on otettu yhtenäisesti 
näyttöön perustuvia toimintamalleja (Safewards, hoitotahto).

Henkilöstön hyvinvointiin, saatavuuteen ja osaamiseen kiinnitettiin kuluneena vuonna merkittävää 
huomiota. Lastenpsykiatrian erikoisalalla erikoislääkärivaje jatkui merkittävänä ja vaje vain lisääntyi 
loppuvuoden 2017 aikana vaikeuttaen merkittävästi etenkin lastenpsykiatrian poliklinikan toiminto-
ja. Nuorisopsykiatrian pitkään jatkunut erikoislääkärivaje korjaantui kuluneen vuoden aikana muu-
tamaksi kuukaudeksi heiketen taas loppuvuoden 2017 aikana. Sairaanhoitopiirin työhyvinvointimit-
tauksessa psykiatrisen toiminta-alueen henkilöstön kaikkien keskeisten työhyvinvointimittareiden 
(työtyytyväisyys, työyhteisö, työn kehittävyys, johtaminen) tulokset olivat selvästi sairaanhoitopiirin 
keskimääräisiä tuloksia parempia. 

Nuorisopsykiatrian poliklinikalta jatkui maakuntaan, perusterveydenhuollon pariin jalkautuminen 
ja yhteistyö yhden erikoislääkärin työpanoksella. Nuorten ohjautuminen erikoissairaanhoitoon näis-
sä kunnissa väheni prosentuaalisesti. Vuoden aikana suunniteltiin hyväksi todettua maakuntaan ja 
perustasolle painottuvaa toimintaa koko maakunnan alueelle.

Lastenpsykiatrian osaston kokovuorokausipaikat vähenivät neljään osaston muuttaessa väistötiloi-
hin, jossa toiminta alkoi 6.3.2017. Hoitotyön eri osa-alueiden, erityisesti perhehoitotyön kehittämistä 
jatkettiin.

Pikkulapsipsykiatriassa ei toistaiseksi ole hoidonporrastusohjeistusta. Jatkohoitojen järjestyminen 
perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen tukitoimiin toteutui aikaisempaa paremmin. Yksikössä 
tehtiin runsaasti yhteistyötä lastensuojelun ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kuluneena vuonna toiminta-alueella vietiin eteenpäin laadun ja vaikuttavuuden seuranta- ja kehit-
tämistyötä.
 
SOTE-valmistelu näkyi ja vaikutti merkittävällä tavalla psykiatrisella toiminta-alueella myös vuonna 
2017. Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintayksikön edustajat olivat aktiivisesti mukana muun muas-
sa LAPE-hankkeessa ja psykiatrian toimintayksikön poliklinikkatoimintoja mukautettiin jo ennakolta 
tulevan palvelujärjestelmän vaateisiin. Vuoden 2017 aikana valmisteltiin muun muassa Ilmajoen ja 
Kurikan psykiatrian poliklinikoiden toiminnallinen yhdistyminen vuoden 2018 alusta alkaen. Tutki-
mus- ja kehittämishankkeina jatkettiin Lasten- ja nuorisopsykiatrialla neuropsykiatrian hanketta ja 
koko toiminta-alueen puitteissa Psykiatrisen hoidon prosessien kehittäminen ja innovaatiot -hanket-
ta.

Valtakunnallisessa Sotkanet-vertailussa asemoidumme jatkuvasti hyvin ja tavoitteidemme mukaises-
ti. Huolestuttaviakin asioita kuluvalle vuodelle 2018 on, esimerkkinä lastenpsykiatrian valtakunnal-
lisestikin vaikea erikoislääkärivaje ja sen vaikutukset toimintoihimme.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian osalta SOTE-uudistuksen ohjaamana erityistason hoidossa vammais-
palvelun, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun yhdistyminen tuottaa tulevaisuudessa suurimmat 
muutokset toiminnassa.

Vuodelle 2018 keskeinen tavoitteemme on jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti ylläpitää 
pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllämme hankkimamme hyvä toiminnallinen ja taloudel-
linen tasapainotilanteemme. Vahvuutemme on osaavat ja motivoituneet psykiatrian erikoisalojen 
työntekijät ja suurkiitos kuluneen vuoden 2017 hyvästä toiminnastamme ja tuloksistamme kuuluu 
koko toiminta-alueen henkilöstölle. 
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Päivystyskeskuksen toiminta-alue

Toiminta-aluejohtaja Sami Länkimäki

Vuoden 2015 alussa astui voimaan päivystysasetus, jonka vuoksi virka-ajan ulkopuolinen päivystys 
keskittyi päivystyspoliklinikalle. Terveyskeskukset pitävät virka-ajan ulkopuolista ajanvarausvastaan-
ottoa, mutta päivystysluonteisissa välitöntä lääkärin kannanottoa vaativissa vaivoissa potilaat ohjau-
tuivat suoraan keskussairaalan päivystyspoliklinikalle, ensihoitoon, päivystyspoliklinikan hoidontar-
peen arviopisteeseen tai terveyskeskukseen tapahtuneen ensikontaktin perusteella. Etukäteisriskinä 
nähtiin hallitsematon potilaiden ohjautuminen päivystykseen myös muissa kuin päivystysluonteisis-
sa vaivoissa. Samanaikaisesti toteutui terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolisen ajanvarausvastaan-
oton väheneminen. 

Terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla on perinteisesti hoidettu myös muita kuin päivystyspo-
tilaan määritelmän mukaisia vaivoja. Potilaiden päivystyspoliklinikalle ohjaamisessa noudatettiin 
yhteistyössä terveyskeskusten kanssa laadittuja ohjeita siitä, mitä potilaita ohjataan keskussairaalan 
päivystykseen ja mitä potilaita ohjataan ja hoidetaan terveyskeskusten vastaanotoilla.  Ohjeistus, yh-
tenäinen toiminta ja potilaiden arvio on tarkentunut ja parantunut, eikä hallitsematonta potilasvirtaa 
ole tullut myöskään vuoden 2017 aikana.

Ensihoidon ja päivystyspoliklinikan potilasmäärät ovat lisääntyneet vuosittain. Vuoteen 2014 ver-
rattuna vuoden 2017 käyntimäärät ovat lisääntyneet 30 % ilman henkilöstöresurssien lisäämistä. 
Ensihoidossa vuosittainen tehtävämäärän lisääntyminen on ollut 1 - 5 prosentin luokkaa. Päivys-
tysosaston kuormitus on ollut erittäin suurta ja huippulukemat ovat ylittyneet vuoden 2017 aikana 
sekä päivystysosaston, päivystysosaston intensiivipaikkojen että päivystyksen osalta. Päivystyksen 
läpimenoajat ovat kasvaneet säännöllisesti vuodesta 2013 alkaen ja se tuottaa erityisesti hoitotyön 
osalta ruuhkaa. Ensihoitokeskuksen tehtävämäärät ovat lisääntyneet edelleen vuoden 2017 aikana. 
Noin 7 000 niistä on ollut sekundaarisia sairaalasiirtoja, kokonaistehtävämäärän ollessa noin 45 000. 
Paaritaksien ja taksien käyttöä on pyritty lisäämään vuoden 2017 aikana ja niiltä osin tehtävämäärän 
lisääntyminen on ollut hallinnassa. 
  
Ensihoitoyksiköitä ei ollut tarvetta lisätä ja palvelutasopäätöksen mukaiset potilaiden saavuttamis-
tavoitteet riskialueittain toteutuivat kohtuullisen hyvin. Palvelutasopäätöksen toteumista seurataan 
säännöllisen raportoinnin avulla.  Seuraavien vuosien ensihoidon palvelutasopäätös hyväksyttiin 
marraskuussa 2017 sairaanhoitopiirin valtuustossa. Ongelmia ensihoidossa on ollut lähinnä lepoai-
kahyvityksiin liittyen, joka on johtanut säännöllisesti useampien ensihoitoyksiköiden alasajoon. Lää-
käriyksikkötoiminta vakiintui vuoden 2017 aikana hyvin ja on osoittanut tarpeellisuutensa myös 
tilastojen osalta. Hoidon laatu ja diagnostiikka ensihoidossa parantui vuoden 2017 aikana paljon. 

Edeltävien vuosien tavoin erityisesti vuosiloma-aikaan hoitohenkilökunnan sijaisten saatavuus on 
ollut ajoittain haastavaa. Työvuorosuunnittelun ja vuosilomaketjutuksen avulla on turvattu joka työ-
vuoroon kokenutta työvoimaa. Avoimiksi julistettuihin vakituisiin toimiin on ollut hyvin hakijoita. 

Ensihoidon toiminta on vakiintunut ja osaamistaso, kuten myös työhyvinvointi on lisääntynyt sel-
keästi. Valtuustoesityksen pohjalta uuden ensihoitoaseman selvittelytyöt aloitettiin ja tavoitteena on 
muuttaa uusiin tiloihin vuoden 2018 lopussa. Ensihoidon koulutussuunnitelma toteutettiin täysi-
määräisenä vuoden 2017 aikana. Metropolian Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettiin 
ensihoidon lisäkoulutus vakituisille sairaanhoitajille. Ensihoidon toimintaa on kehitetty entisestään 
ja uusia hoitomuotoja on otettu käyttöön osin jopa ensimmäisenä Suomessa. 

Yhtenäistä työkulttuuria on luotu. Sijaisten käytössä on huomioitu tarve- ja talousaspektit potilastur-
vallisuutta vaarantamatta. Osaamistason jatkuva ylläpito on pyritty turvaamaan täydennyskoulutuk-
sen avulla.

Päivystyspoliklinikan ja päivystysosaston vakinaisiin toimiin ja virkoihin on edelleen hyvin hakijoita 
sekä omalta alueelta että ympäri Suomea. Akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutus kärsi vuonna 
2017 siitä, että päivystyksessä ei ollut yhtään akuuttilääketieteen erikoislääkäriä. Toistaiseksi voimassa 
olevat koulutusoikeudet akuuttilääketieteeseen olivat ensihoidon ylilääkärillä vuoden 2017 loppuun 
asti. Kuitenkin vuoden 2017 lopussa rekrytoitiin lääkäriyksikkötoimintaan yksi akuuttilääketieteen 
erikoislääkäri, joka valittiin vuoden 2018 puolella akuuttilääketieteen osastonylilääkärin virkaan. 

Rekrytoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota akuuttilääketieteen erikoistuviin ja erikoislääkärei-
hin. Suunnitelmallisen, tavoitteellisen ja osaamista laajentavan työkierron avulla pyritään kehittä-
mään henkilöstön laaja-alainen osaaminen. Henkilöstön joustava käyttö toiminta-alueen sisällä ja 
yli toiminta-alueiden on yksi sekä osaamista että potilasturvallisuutta vahvistava asia. Tämä toimii 
suhteellisen hyvin niin sanottuna virka-aikana. Osallistavaan johtajuuteen tulee panostaa. Kehitys-
keskustelujen ja yhteistoimintakokousten merkitys on tärkeä.

Joulukuussa 2016 tehdyn sopimuksen mukaan lääkärityövoimaa vuokrataan tekemään viikonlopun 
päivystysvuorot sekä arkisin niin sanotut pätkäpäivystäjän vuorot klo 18 - 24 välillä. Lisäksi vuokra-
lääkäreitä on jouduttu ottamaan myös päivävuoroihin lääkäriresurssien puutteen vuoksi.
 
Toiminnan kehitystä tullaan tekemään vuoden 2018 aikana laajalla rintamalla. Käynti- ja hälytys-
määrien kasvu tuottaa ongelmia henkilöstöresursoinnin osalta. Niiltä osin toimintaa ja prosesseja 
pyritään hiomaan entisestään, joka mahdollistaa resurssien kokonaisvaltaisemman käytön. Vuonna 
2019 aloittava yhteispäivystys tulee olemaan iso toiminnanmuutos niin taloudellisesti kuin toimin-
nallisesti. Päivystykseen tarvitaan päivystysmonitoriohjelmisto, jonka avulla päivystyksen toimintaa 
optimoidaan. 

Lainsäätäjän antaman asetuksen mukaisesti vuonna 2019 täytyy Y-talossa toimia yksissä tiloissa ym-
pärivuorokautinen yhteispäivystys, joka huolehtii koko maakunnan päivystyksestä. Yksikkö vastaa 
myös yleislääketieteen erikoisalan päivystyksestä jonka vuoksi yksikköön tarvitaan sekä akuuttilää-
käreitä että yleislääketieteen osaajia. Hammashoidon päivystys sekä päivystyksen sosiaalityö on uutta 
toimintaa vuonna 2019. Maakunnalla on merkittävä halu järjestää alueellisesti lähipalveluna 1- 3 
päivän lääkärinvastaanotot. Alueellisesta työnjaosta – mikä on 1-3 päivän kiireellisyyttä ja mikä on 
niin sanottua kiireellistä hoitoa – on sovittava vuoden 2018 aikana terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelmassa. Vuonna 2019 aloitetaan myös päivystävän sairaanhoitajan vastaanottotoiminta ja 
jatketaan keväällä 2018 alkanutta yhteistyötä community paramedic -toiminnan kanssa. Päivystys-
osaston tulevaisuuden ongelmaksi muodostuu potilasvalinta uuden tehovalvonnan ja päivystysosas-
ton intensiivin välillä, sekä yhteispäivystyksen tuoma potilasmäärien lisääntyminen. Prosessien ke-
hittämistä toteutetaan myös päivystysosastolla. 

Ensihoidon tehtävämäärät nousevat vuosittain noin 1 – 2,5 %. Väestön kasvu erityisesti Seinäjoella 
lisää resursointitarvetta keskusta-alueella. Väestön kasvun ja tehtävien määrän osalta uuden ympäri-
vuorokautisen yksikön tarve tullee olemaan 2020-luvun alussa. Erica- ja Kejo-tietojärjestelmähank-
keet ovat suuri haaste vuosina 2018 – 2019. Ensihoidon lääkäriyksikkötoiminnan vakiinnuttaminen 
pyritään suorittamaan vuoden 2018 aikana, tarve on todennettu ja vaikutus potilasturvallisuuteen ja 
laatuun on ilmeinen. Community paramedic -toimintaa pilotoidaan vuoden 2018 aikana ja tavoite 
on näyttää tarve toteen, samoin kuin laskennalliset säästöt ja laajentaa toiminta koskemaan koko 
maakuntaa vuosien 2019 – 2020 aikana. Community paramedic -toiminnalla pyritään vähentämään 
myös ensihoitotehtävien lisääntymisen aiheuttamaa painetta uusiin ympärivuorokautisiin yksiköi-
hin. Päivystykseen liittyen jatkossa tullaan käynnistämään myös lääkärihelikopteritoiminnan aloitta-
miseen liittyvä valmistelu.
 
Olemme menestyksekkäästi hoitaneet vuonna 2017 Etelä-Pohjanmaan potilaita kaikilla osa-alueil-
la huolimatta viimeaikaisten henkilöstömuutosten ja laajojen toiminnanmuutosten aiheuttamista 
haasteista. Laajamittainen toiminnan kehitystyö jatkuu myös seuraavina vuosina. Kehitystyö laajan 
päivystyksen sairaalassa ei voi loppua koskaan.

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue

Toiminta-aluejohtaja Onni Niemelä

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta jatkui vilkkaana. Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat yk-
siköissä pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelujen määrälliset ja laadulliset ta-
voitteet saavutettiin myös varsin kattavasti. Monien yksiköiden osalta toiminnassa näkyi erityisesti 
päivystysaikaisten palvelujen lisääntynyt kysyntä. Tutkimusten omavaraisuusaste pysyi korkeana. 
Palvelujen laadun kehittäminen, asiakaskeskeisyys ja joustavuus olivat toiminnan kehittämisen pai-
nopistealueita. Diagnostisia palveluja kehitettiin entistä tarkemmiksi ja nopeammiksi hyödyntämäl-
lä myös automatisoinnin ja tietotekniikan antamia mahdollisuuksia. Peruslaitekantaa uudistettiin 
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suunnitelmallisesti. Uusien menetelmien kehittämiseen tähtäävää tieteellistä tutkimustyötä jatket-
tiin. Henkilökuntapulaa oli monissa yksiköissä, mikä aiheutti palvelujärjestelmien kuormittumista 
sekä toi myös haasteita mahdollisuuksiin uusien toimintojen käyttöönottoon.

Kliinisen kemian laboratorion tutkimusten kokonaismäärä kasvoi vuonna 2017 edelliseen vuoteen, 
kokonaismäärä ylitti jo toista vuotta peräkkäin 2 miljoonan tutkimuksen rajan. Lisääntyneestä tutki-
musmäärästä huolimatta toimintakuluissa tuli tehostamistoimenpiteiden ja rakenteellisten uudistus-
ten seurauksena säästöä. Peruslaitekannan automatisaatiota, vieritestaamista ja teknisten ratkaisujen 
hyödyntämistä asiakaspalveluissa kehitettiin systemaattisesti koko maakunnan alueella. Keskussai-
raalatoimipisteen automaatiorataa uudistettiin palvelutuotannon tehostamiseksi. Henkilöstötilanne 
oli laboratoriohoitajien / bioanalyytikkojen osalta ajoittain hankala.  Tieteellinen tutkimus- ja kehit-
tämistoiminta jatkui aktiivisena. 

Mikrobiologian laboratorio toimi väistötiloissa. Yksikön itse tehtyjen tutkimusten määrässä oli lievää 
nousua. Painopistealueena pidettiin edelleen diagnostiikan kehittämistä ja nopeuttamista nykyai-
kaisten vaatimusten mukaiseksi. Uutena tutkimuksena aloitettiin meningiittien ja enkefaliittien uusi 
PCR-paneeli. Uuden massaspektrometriatekniikan avulla on nopeutettu mikrobien tunnistamista. Pa-
tologian yksikössä tutkittavana olleiden näytelasien määrä laski vuoteen 2016 verrattuna histologias-
sa ja sytologiassa. Immunohistokemiallisten tutkimusten määrä nousi. Patologipula on huolestuttava.

Kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikössä tutkimusmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen 
verrattuna. PET-tutkimukset aloitettiin vuoden 2017 alussa Alliance Medicalin kanssa yhteistyössä. 
Kliinisessä neurofysiologiassa suoritemäärä nousi uuteen ennätykseen. Tutkimusvalikoima oli ennal-
laan. Tutkimuksiin pääsy oli riittävän nopeaa. 

Radiologian kokonaistutkimusmäärä nousi, mikä selittyi ensisijaisesti vaativien magneetti- ja tietoko-
netomografiatutkimusten lisääntymisestä. Myös kaikissa terveyskeskustoimipisteissä on kuvantami-
nen lisääntynyt. Tutkimusjonot pysyivät tavoitteiden mukaisina.

Ravitsemusterapiassa pääosa palveluista kohdentui vuosisopimuksilla erikoissairaanhoidon yksiköi-
hin ja palvelujen saatavuus oli hyvä. Sosiaalityön käyntien määrä oli samalla tasolla kuin edellise-
näkin vuonna. Palvelut kohdistuivat vuosisopimusten perusteella sekä osastoille että poliklinikoille. 
Psykologian toimintayksikkö tuotti vuosisopimusten mukaiset palvelut psykiatrian, kuntoutuksen, 
lastentautien, neurologian ja geriatrian yksiköihin.

Kliinisen sihteerityön yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta ja kaikki osastonsihteerinimik-
keellä olevat työntekijät siirtyivät uuteen toimintayksikköön. Palvelutuotanto saatiin organisoitua 
tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä potilaita hoitavien yksiköiden kanssa. Myös uusi keskitetty hoi-
totyön yksikkö aloitti pilottihankkeena osana sairaanhoidon palvelujen kokonaisuutta. Keskittämi-
sen tavoite on ollut tehostaa työvoiman käyttöä siten että se palvelee parhaalla mahdollisella tavalla 
potilaitten ja hoitoyksikköjen tarpeita. Vuoden kuluessa toiminta päätettiin vakiinnuttaa ja laajentaa 
koskemaan kaikkia kliinisiä toiminta-alueita 1.1.2018 alkaen.

Sairaala-apteekissa lääkemyynnin arvo nousi 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lääkevalmistuse-
rien lukumäärä kasvoi 7 % ja valmistettujen solunsalpaaja-annosten lukumäärä jopa 24 % edelliseen 
vuoteen verrattuna, mikä johtunee potilaskohtaisten syöpälääkeannosten lukumäärän huomattavas-
ta kasvusta. Yhteistyö tehohoidon kanssa jatkui elektronisten jääkaappien hankintaprosessin työstä-
miseksi ja kaappien kokoonpanon suunnittelemiseksi. 

Päivystystoiminnan keskittyminen sekä paikalliset ja valtakunnalliset sote-ratkaisut tuovat paljon 
muutoksia, joiden seuraaminen on tärkeää ja uuden suunnittelussa on oltava aktiivisesti mukana. 
Palvelujen kysynnän ennakoidaan kokonaisuutena kasvavan ja erityisesti päivystysluonteisen toi-
minnan osuus korostuu edelleen. Ennakoitavan valinnanvapauden lisääntymisen myötä kysyntä voi 
maakunnan alueella jakautua myös uudella tavalla ja toimintojen uudelleen organisointia ja raken-
teellisia uudistuksia mahdollisesti tarvitaan. Lääketieteellisen diagnostiikan kehittymisen myötä myös 
tutkimustarpeet lisääntyvät ja mahdollisuudet monipuolistuvat, mikä aiheuttaa kustannuspaineita. 
Diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuuden arvioiminen tulee entistä tärkeämmäksi, koska merkittävää 
taloudellisten resurssien kohentumista ei ole odotettavissa. Lean-filosofian avulla uudistettavat toi-
mintaprosessit mahdollistavat kasvavan palvelujen määrän tuottamisen entistä tehokkaammin. 
Epidemiat ja resistentit mikrobit ovat uhka, joka vaatii mikrobiologisten menetelmien jatkuvaa ke-
hittämistä ja nopean diagnostiikan valmiuksien parantamista myös päivystysajalle. Patologiassa mor-
fologinen diagnostiikka monipuolistuu ja painopiste siirtyy kohti molekyylidiagnostisia määrityk-

siä, telepatologia yleistyy ja biopankkitoiminta nousee keskeisempään rooliin. Radiologialla haasteet 
kasvavat jatkuvasti, jotta tutkimuksia pystytään tekemään uusimpien ja parhaiden käytäntöjen mu-
kaisesti. On todennäköistä, että jatkossa esimerkiksi magneettitutkimusten kysyntä tulee kasvamaan 
sekä tutkimuksen hyvän diagnostisen arvon että uusien hoitosuositusten vaatimusten takia. 

Ravitsemusterapiassa korostuu vajaaravitsemuksen riskin toteaminen ja hoitokäytäntöjen vakiinnut-
taminen. Toimintaa suunnataan entistä vahvemmin myös perusterveydenhuoltoon. Sosiaalityössä 
korostuvat sote-uudistuksen mukanaan tuomat tarpeet tehostaa sosiaalityön palveluja päivystysyksi-
köissä sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sosiaalityön integraatio, uudet käytännöt 
ja työnjako. Psykologialla on jatkuvasti kysyntää enemmän kuin on resursseja, mikä tulee esille paitsi 
mielenterveysongelmien hoitoketjuissa myös esimerkiksi kuntoutuksen ja neurologian alan potilai-
den kokonaisvaltaisen palvelun järjestämisessä. Keskitetyt sihteerityön ja hoitotyön yksiköt tuovat 
uusia mahdollisuuksia työpanosten käytön kokonaisvaltaisempaan suunnitteluun. Sairaala-apteekin 
lääkevalmistustoiminta monipuolistuu ja osastofarmasia kehittyy. Automaatio kehittyy ja esimerkiksi 
elektronisten jääkaappien määrä sairaalatoiminnassa lisääntyy. 

Kehityskeskusteluilla, koulutuksella ja työnohjauksella on pyritty parempaan työhyvinvointiin, työs-
täen työhyvinvointimittauksissa todettuja haasteita. Systemaattisen arvioinnin kautta esille tulleita 
riskejä toiminnoissa on saatu vähennetyksi. Varhaisen tuen hyödyllisyys on sisäistetty ja neuvotteluja 
on käyty aktiivisesti esiin tulleiden tarpeiden mukaisesti. Sisätilaongelmien ja rakentamisen aiheut-
tamia haittoja on pyritty minimoimaan, mutta siinä ei ole vielä täysin onnistuttu koko maakunnan 
osalta. 

Toiminnallisesti ja taloudellisesti sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue selvisi kokonaisuutena 
hyvin ja palvelujen kysyntään pystyttiin vastaamaan riittävästi ja joustavasti.

Tukipalvelujen toiminta-alue

Toiminta-aluejohtaja Jari Hakala

Tukipalveluiden keskeisenä tehtävänä on vuosittain omalta osaltaan turvata ydintoimintojen onnis-
tuminen. Tässä yksi tärkeimmistä toimista on sähkön syötön häiriöttömyys, joka turvataan varavoi-
malla. Varavoiman käyttö ja toimintojen onnistuminen varavoimatilassa testataan vuosittain. Kerto-
musvuonna kokeilu tehtiin samaan aikaan sekä kantasairaalassa että Y-talossa. 

Toisena keskeisenä tehtävänä oli valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttaminen. Ura-
koista aiheutuneiden lisä- ja muutostöiden osuus kaikissa urakoissa oli keskimäärin noin 3 - 5 %. 
Kohteiden vaativuus huomioiden lisä- ja muutostöiden osuus oli pieni. Tehon ja neurotehon lisä- ja 
muutostyöprosentit olivat hieman suuremmat johtuen kohteen vaativuudesta. 

 
Merkittävimmät perusparannus- ja rakentamiskohteet vuonna 2017 olivat:

- Toimintavuoden aikana valmistui suurimmista peruskorjauskohteista sisätautien ja neurologian   
  poliklinikan saneeraus 3/2017. 
- F-osan laajennus, hankkeen rakentaminen alkoi maanrakennustöillä 2/2016 ja hanke on valmis 
  6/2018. Terveydenhuollon toiminnallisista tiloista tähän rakennukseen valmistuvat patologian 
  laboratoriotilat, välinehuoltokeskus ja LEIKO-tilat. Tämän lisäksi rakennukseen tulee hallinto-, 
  toimisto-, kokous- ja aulatiloja sekä maanalaisiin kerroksiin 00 ja 000 sosiaali-, varasto- ja tekni-
  siä tiloja.  
- A-osa, tehohoidon ja sydänyksikön tilat, hankkeen rakentaminen alkoi 6/2016 ja hanke valmis-
  tui 11.1.2018. Hankkeeseen sisältyi vanhan osan peruskorjausta ja uudet laajennusosat vanhan 
  rakennusosan molemmille sivuille. 

Toimintavuoden merkittävä investointi on varavoimajärjestelmän saneeraus sairaalan siirtyessä kat-
kottomaan DRUPS-varavoimajärjestelmään. Varavoimajärjestelmän investointi painottui toiminta-
vuoteen 2017. Järjestelmän käyttöönotto ajoittuu F-osan laajennuksen valmistumiseen 6/2018.  

Vuonna 2017 aloitettiin rakennusosien C2 ja C1 peruskorjausta, rakennusosassa G2 ihotautien polik-
linikan muutostöitä sekä rakennusosan K 00 -kerroksen ravintokeskusta koskevien investointihank-
keiden suunnittelu. C2 ja C1 - peruskorjaushanke oli suunnittelullisesti suurin kohde ja hankkeelle 
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oli jo saatu Sosiaali- ja Terveysministeriöstä aloituslupa. Suunnittelu aloitettiin, mutta se kuitenkin 
keskeytettiin toukokuun 2017 lopussa. Suunnittelun aikana oli käynyt ilmi, että C-osan peruskor-
jaaminen ei takaa hyvää ja käyttäjäystävällistä lopputulosta. Tehdyn selvitystyön myötä vertailulas-
kelmat osoittivat, että purku-uhan alla jo olleen B-osan purku ja uuden rakennuksen rakentaminen 
sen tilalle tulee edullisemmaksi kuin C-osan peruskorjaus. B-osan uudisrakentamisesta tehtiin syk-
syllä uusi investointiesitys talousarvioon, joka hyväksyttiin hallituksessa 23.10.2017 ja valtuustossa 
13.11.2017. Psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen (M-talo) suunnittelua jatkettiin toiminta-
kertomusvuonna (L2-vaihe), suunnittelu sekä rakennuttaminen siirtyivät 1.1.2017 alkaen Kiinteistö 
Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskuksen vastattavaksi. 

Lisäksi investoitiin väistötilojen rakentamiseen, julkisivujen korjauksiin, liittymiin kantasairaalassa 
sekä hissien ja väestönsuojien perusparannuksiin ja toteutettiin palokeskusten päivitykset. 

Tukipalveluiden toiminta-alue tuotti kantasairaalan toimintojen lisäksi muun muassa välinehuolto-, 
siivous- ja tekniset huoltopalvelut Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talossa toimiville yksiköille ja itse kiin-
teistöyhtiölle, jolla ei ole omaa kattavaa huoltotoimintaa. Tukipalvelut vastasi Y-talossa myös Seinäjo-
en terveyskeskuksen teknisistä huoltopalveluista sekä teknisestä päivystyksestä.

Sairaanhoitopiiri on vuoden 2017 aikana myynyt omistamiaan kiinteistöjä seuraavasti: 
- Kiinteistö Oy Seinäjoen Teknologiakeskukselle (Mediwest) 7 500 m2:n määräalan, 
- Lapuan kaupungille 7 444 m2:n määräalan, 
- Simunantie 3:ssa olevan asuinkerrostalon ja määräalan Asunto Oy Seinäjoen Valona Oy:lle, 
- Törnävän alueen kiinteistöt Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän Piirille. Lisäksi  
   tehty yhteistyösopimukset teknisistä huoltopalveluista, talotekniikan hälytysvalvonnasta, 
   tekniikan päivystyksestä, alueen aurauksesta ja hiekoituksesta sekä vartiointipalveluista, jotka
   sairaanhoitopiri tuottaa uudelle omistajalle.

Sairaanhoitopiiri on vuokrannut Kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän Piiriltä T-alueen kiinteis-
töissä olevia tiloja yhteensä 17 325 m2. Vuokrasopimus on määräaikainen ollen voimassa kesäkuun 
2021 loppuun saakka.

Merkittävimmät muutokset toiminta-alueen toiminnassa olivat ruokapalvelun toimintayksikössä, 
jossa ravintokeskuksen suoritemäärä lisääntyi Seinäjoen kaupungille ja Esperille myytävien ruoka-
palvelujen myötä. Seinäjoen kaupungille myytävien ruokapalvelujen lisäksi toimintavuoden 2017 
aikana sovittiin yhteistyöstä Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa. Eskoon ruokapalvelut päätet-
tiin siirtää tuotettavaksi Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksessa. Ruokapalvelujen tuottami-
nen siirtyy keskussairaalan ravintokeskukseen, kun Eskoon alueelle rakentuva tuki- ja osaamiskeskus 
valmistuu vuonna 2019, jolloin Eskoon ravintokeskus muuttuu valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi.

SOTE-uudistus vaikuttaa merkittävästi toiminta-alueen toimintaan. Valtakunnallinen tilapalvelu-
yhtiö Maakuntien Tilakeskus Oy on perustettu ja sairaanhoitopiirien sekä erityishuoltopiirien kiin-
teistöomaisuus velkavastuineen siirtyy 1.1.2020 yhtiön omistukseen. Osa henkilökunnasta siirtyy 
Maakuntien Tilakeskus Oy:n palvelukseen ja merkittävä osa koko tukipalvelualueen henkilöstöstä 
Maakuntien tuottamien tukipalveluiden piiriin joko konserni- tai yhtiömuotoisena toimintana. Tu-
kipalveluiden henkilökuntaa on mukana valmisteluissa niin valtakunnan kuin maakuntatasonkin 
työryhmissä.

Välinehuollon osalta F-laajennukseen kesäkuussa 2018 valmistuvan uuden välinehuoltokeskuksen 
tilaratkaisuissa on huomioitu laitemuutoksilla mahdollisuus välinehuoltopalvelujen keskittämiseen 
Seinäjoen kaupunkialueelta ja koko maakunnasta. Välinehuollon painopistealueina ovat olleet yh-
teistyö ja toiminnan kehittäminen välinehuollon prosessissa kohti uutta toimitilaa. 

Työnkiertoa on lisätty merkittäväksi työhyvinvoinnin lisäämiseksi sekä ravintohuollossa että potilas-
hoidon tukipalveluissa.

Toiminta-alue on pystynyt vastaamaan nykyisillä resursseilla yksiköiden palvelukysyntään sekä to-
teuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet annetuilla resursseilla. Palveluiden kysynnässä 
on ollut muutoksia perusparannusten vaikutuksesta etenkin siivoukseen.  Palveluyksikkönä tavoitel-
laan parempaa palveluprosessia ja sen myötä myös kustannustehokkuutta. Toiminnan kehittämisen 
kannalta sairaanhoitopiirien yhteisiin vertailututkimuksiin osallistutaan niitä järjestettäessä. 

Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue

Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki
Tietohallintojohtaja Ari Pätsi

Sairaanhoitopiirin hallinto on osallistunut kuluneen vuoden aikana sote- ja maakuntauudistuksen 
valmisteluun eri työryhmissä. Myös valtakunnallisiin verkostoihin on osallistuttu aktiivisesti. Poti-
lasturvallisuutta ja laatua on kehitetty, yhtenä esimerkkinä tästä vuonna 2017 käynnistynyt kehit-
tämishanke ”Terveyttä edistävä perushoito Etelä-Pohjanmaalla ” eli niin sanottu Steppi-hanke, joka 
tukee sote-uudistusta yhtenäistämällä perushoidon laatua ja toimintatapoja koko Etelä-Pohjanmaan 
alueella. Laatua on viety eteenpäin myös muun muassa alueellisen potilasturvallisuustyöryhmän ja 
asiakkuuden hallintaprosessin kautta. 

Opiskelijaohjauksesta saatu palaute on edelleen hyvällä tasolla. Hoitotyön hallinnossa tutkimus- ja 
kehittämishankkeet ovat painottuneet asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen palvelulupauksen 
mukaisesti, hoitohenkilökunnan ammattiuramallin kehittämiseen ja hoitotyön rakenteisen kirjaa-
misen kehittämiseen. Kehittämisyksikkö ja Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksik-
kö Aksila ovat osallistuneet tulevan maakunnan kehittämisrakenteiden suunnitteluun ja tuottaneet 
tietoa uudistuksen tueksi. Hoitoketjuja ja –prosesseja on kehitetty niin sairaanhoitopiirin sisällä kuin 
myös yli organisaatiorajojen. Sairaanhoitopiirin internet-sivujen uudistaminen käynnistettiin loppu-
vuodesta.

Vuoden 2017 aikana on hallintopalveluiden toiminta-alueella oltu keskeisesti mukana valmistautu-
massa Sote- ja maakuntauudistukseen. SOTEMAKU:n osalta valmistelu painottui pääosiltaan toimin-
nallisten määrittelyiden tekemiseen ja tulevien toimintaprosessien suunnitteluun. Yhtenä keskeisenä 
suunnittelun kohteena on ollut uuden maakunnan tukipalvelukokonaisuuden organisaatioraken-
teen määrittely. Toimintayksiköt jatkavat aktiivisesti osallistumistaan SOTEMAKU-kokonaisuuden 
alueelliseen valmistelutyöhön työryhmien kautta. 

Asiakirjahallinnossa ja arkistotoimessa toimintavuonna panostettiin sekä oman yksikön ja organisaa-
tion että maakuntavalmistelun muodossa toiminnan kehittämiseen. Arkiston suorittavia töitä vas-
taavien palveluiden vähentyminen mahdollisti resurssien sitomisen yhä enemmän kehittämis- ja 
projektitehtäviin.

Yhteistyössä tietohallinnon kanssa jatkettiin sähköisen pitkäaikaisarkiston käyttöönottoa. Tietosuo-
jaan liittyvissä tehtävissä tuettiin tietosuojavastaavaa kehittämällä prosesseja ja osallistumalla käy-
tännön työhön. Dokumenttienhallintaprojektin myötä jatkettiin tiedonohjaussuunnitelmien sekä 
prosessinkuvausten laadintaa, valmisteltiin kohdearkkitehtuuria sekä järjestelmien kilpailutuksia ja 
pilotointeja. Maakuntavalmisteluun osallistuttiin sekä maakunnan asiakirjahallinnon valmistelun 
että ICT:n osalta. Sairauskertomusarkiston työtehtävissä suurin muutos oli potilasasiakirjojen las-
kutuksen aloitus vuoden alussa. Sairauskertomusliikenteen vähentyminen näkyi kertomusvuonna 
edelleen jatkuvan. Sairauskertomusarkistossa vastaanotetut tietopyynnöt pysyivät lukumääriltään 
ennallaan. Työtehtävien painotus tietopalveluun näkyi kaiken kaikkiaan yleisenä kehityslinjana. 
Skannaustilauksia hoitoon tulevien potilaiden asiakirjoihin tuli neljänneksen vähemmän edelliseen 
vuoteen verrattuna. Monistamotilausten määrä laski taas yhden tasaisemman vuoden jälkeen. 

Yksiköstä osallistutaan edelleen asiakirjahallinnon asiantuntijoina maakuntavalmisteluun ja tämän 
työn osuuden voidaan arvioida kasvavan entisestään. Dokumenttienhallintaprojektissa painotus tu-
lee olemaan uusien järjestelmien käyttöönotossa ja yhteisten työkalujen, kuten sähköisen työpöydän 
käytön suunnittelussa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Vuonna 2017 sairaanhoitopiirissä ei tullut tietoon vakavia työtapaturmia tai sellaisia turvallisuutta 
uhkaavia tilanteita, mitkä olisivat olleet omiaan aiheuttamaan häiriöitä toimintaan. Aluehallinto-
virasto (AVI) suoritti vuoden aikana 17 ennakolta ilmoitettua tarkastuskäyntiä, mitkä kohdistuivat 
psykiatrian poliklinikoihin ja kliinisen kemian laboratorioihin. 

Vastuuyksikköjä ohjeistettiin päivittämään riskien arviointi 4Ks-ohjelmassa keväällä, mikä toteutui 
kattavasti. Valmiustoiminnan ja varautumisen korostuminen näkyi edellisen vuoden tapaan AVI:n 
ja Puolustusvoimien taholta, sekä myös maakuntavalmistelussa. Erilaisten esiin tulleiden ristiriitati-
lanteiden käsittelyihin osallistuminen yksiköissä työllisti aiempaa enemmän. Työsuojeluvaltuutettu-
jen osalta käytiin syksyllä työsuojeluvaalit. Työturvallisuustoimikunta ja turvallisuusjaostot valvovat 
osaltaan toiminnallaan työturvallisuuslain noudattamista. 
Haipro-ilmoituksia on tehty vajaa 100 kappaletta enemmän kuin edellisenä vuonna. Sisäilmatyöryh-
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mä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Saneeraamattomien yksiköiden sisäilmaongelmat 
näyttävät lisääntyvän.

Riskien arviointiin ja sisäiseen valvontaan kiinnitetään huomiota edelleen. Riskien arvioinnin ohjel-
miston käytettävyyttä pyritään entisestään parantamaan henkilöstöltä tulleen palautteen perusteella. 
Rakennus- ja paloteknisessä suunnittelussa jatketaan yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja 
rakennusvalvonnan sekä paloviranomaisten kanssa. Yhteistyötä Liikenneturvan kanssa jatketaan eri-
tyisesti työmatkaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Valmius ja varautuminen tulevat olemaan 
edelleen aiempia vuosia enemmän esillä sekä nykyisessä organisaatiossa että maakuntavalmistelussa.
 
Vuoden 2017 alussa Logistiikkapalvelut valmistautui sote- ja maakuntauudistukseen osallistumal-
la eri työryhmiin. Hankintakeskuksen osalta kulunut vuosi on sisältänyt uusien hankintaohjeiden 
ja hankintavaltuuksien muutosten käyttöönoton. ERVA-yhteistyötä tiivistettiin osallistumalla oh-
jausryhmään ja tehtiin yhteistyösopimukset. Tavarakuljetuksissa otettiin käyttöön kolme uutta kul-
jetusautomaattia. Keskusvaraston tarjoama hyllytyspalvelu yksiköille laajeni ja hyllytystoimintaa 
kehitettiin kuluneen vuoden aikana. Hoitologistiikkaa on kehitetty ja laajennettu muun muassa 
toimenpidekeräilyssä. Varastopalvelujen myyntiä laajennettiin Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayh-
tymään. Prosessien automatisointia on jatkettu systemaattisesti. Tulevaisuudessa hankintatoimi di-
gitalisoituu ja kehittyy esimerkiksi hankintaesityksen ja -prosessin sähköistymisellä, jota pilotoidaan 
vuoden 2018 aikana. F-laajennusosan käyttöönoton myötä hankitaan yksi uusi kuljetusautomaatti 
välinehuollon ja leikkausosaston välisten kuljetusten hoitoon.

Taloushallinnon yksikön toiminta on vakiintunut vuonna 2014 toteutetun kirjanpitopalvelujen ul-
koistamisen jälkeen. Sote-valmisteluun osallistuminen vei jo jonkin verran taloussuunnittelijoiden 
työpanoksesta, mutta ei ainakaan vielä haitannut perustehtävien hoitoa. Uuden Effica-laskutuksen 
käyttöönotto vei runsaasti potilastoimiston resursseja. Runsaasta testaamisesta huolimatta tuotanto-
käyttöön siirtyminen viivästytti asiakaslaskutusta syksyllä noin kuukaudella. Muutoin toiminta on 
vakiintunutta. Sote-valmistelu vie jatkossa yhä enemmän erityisesti taloussuunnittelijoiden resursse-
ja mikäli lainsäädäntö valmistuu suunnitellulla aikataululla. Samaan aikaan tulee kuitenkin huoleh-
tia siitä, että nykyinen palvelutaso sairaanhoitopiirille voidaan turvata.

Tietohallinnon toimintayksikössä toimintamuutoksen keskeisin kokonaisuus oli prosessinomaiseen 
toimintatavan vahvistaminen. Yhteensä tukitapahtumia kirjattiin vuoden aikana yli 23 600 kappa-
letta, jossa oli vähennystä edellisvuoteen verrattuna vajaa 600 kappaletta.  Valmistelu Seinäjoen kau-
pungin siirtymisestä yhteisen maakunnallisen potilastietojärjestelmän käytöstä aloitettiin, samoin 
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ICT-tuotantopalvelun siirtäminen sairaanhoitopiirin hoi-
tamaksi aloitettiin.

Järjestelmien hankkimisissa, päivityksissä ja ylläpidoissa vuosi 2017 oli kiireinen johtuen maakunnal-
lisen SOTE-valmistelun etenemisestä. Hyviksen ylläpidon osalta siirryttiin ostopalveluun. Tietoturva- 
ja kyberturvallisuuteen varautumista tehostettiin ja henkilökunnalle pidettiin useita tilaisuuksia eri 
yksiköissä tietoturvaan liittyen. UNA- kokonaisuus on edennyt lomakesovelluksen testausvaiheeseen 
ja UNA-ytimen kilpailutukseen valtakunnallisen UNA-koordinaation kautta. Loppuvuodesta perus-
tettiin UNA-yhtiö, johon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri myös liittyi.

Organisaatiouudistusta ja prosessimukaisen toiminnan kehittämistä jatketaan erityisesti valmistau-
tuen maakunnalliseen kattavuuteen. UNA-ytimen kilpailutuksen tulosta arvioidaan valmistautuen 
käyttöönottoon. Potilastietojärjestelmä päivitetään Effica-Lifecare –tasolle. Keväällä voimaan tulevan 
EU-tietosuojadirektiivin vaatimusten täyttäminen edellyttää järjestelmämuutoksia, jotka ovat pakol-
lisia päivityshankintoja.  

Sairaanhoitopiirissä henkilöstöä kannustettiin liikunta- ja kulttuuriharrasteisiin tukemalla Virkut 
Ry:n toimintaa. Henkilöstölle annettiin myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri lähti vuonna 2017 mukaan Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan. Tavoitteena oh-
jelmaan osallistumisen myötä on kehittää ja luoda perheystävällisiä käytäntöjä sekä myötävaikuttaa 
perheystävällisen työkulttuurin kehittämiseen.

HR-palvelut panosti vuonna 2017 esimiesten ja henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja ke-

Rahoitus
Kuntayht.
hallinto

Sairaan-
hoid.palv.

Tuki-
palvelut

Opera-
tiivinen

Konserva-
tiivinen Psykiatria

Päivystys-
keskus

Hallinto-
palvelut

Apt. ja 
var. ulk.
myynti

Hankkeet
SHP 
yhteensä

Toimintatuotot 6 571 8 867 8 516 114 072 87 182 37 123 33 179 1 401 3 699 1 755 302 365

Sisäiset tuotot 6 072 51 685 40 542 28 475 8 491 949 9 228 14 783 0 0 160 225

Toimintakulut -10 989 -47 176 -27 851 -69 725 -55 720 -25 913 -26 673 -12 868 -3 696 -1 690 -282 301

Sisäiset kulut -1 546 -9 372 -9 578 -71 422 -40 873 -11 103 -14 816 -1 503 0 -12 -160 225

Toimintakate 0 108 4 004 11 629 1 400 -920 1 056 918 1 813 3 53 20 064

Rahoitustuotot ja -kulut -727 -727

Vuosikate -727 108 4 004 11 629 1 400 -920 1 056 918 1 813 3 53 19 337

Poistot ja arvonalentumiset -154 -1 841 -6 464 -1 319 -314 -3 -171 -2 256 -12 522

Satunnaiset erät 0

Tilikauden tulos -727 -46 2 163 5 165 81 -1 234 1 053 747 -443 3 53 6 815

Varausten ja rahast.muutos 52 52

Tilikauden ali-/ylijäämä -727 6 2 163 5 165 81 -1 234 1 053 747 -443 3 53 6 867

hittämiseen. Sairaanhoitopiirin sisäistä esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin kertomusvuonna.  HR-ky-
selytuntien tarkoituksena on lisätä henkilöstöpalvelujen ja esimiesten välitöntä yhteistyötä sekä samalla 
mahdollistaa esimiestyöhön liittyvien henkilöstöasioiden käsittely mahdollisimman kattavasti. Vuoden 
2017 aikana HR-palvelut panosti myös henkilöstöraportoinnin ja -järjestelmien kehittämiseen tavoit-
teena helpottaa esimiestyöskentelyä ja saada esimiesten käyttöön mahdollisimman reaaliaikaista tietoa 
johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Toiminta-alueiden talous

Toteutunut 1 000 euroa
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Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan 
rahoitus, vuosi 2017

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate / Poistot, %
= 100*Toimintatuotot / Toimintakulut = 100*Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

2017 2016

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot                                                         

Myyntituotot 284 075 278 131

Maksutuotot 11 000 10 836

Tuet ja avustukset 2 002 1 866

Muut toimintatuotot 5 288 1 849

302 365 292 682

Toimintakulut

Henkilöstökulut

        Palkat ja palkkiot -127 265 -123 942

        Henkilösivukulut

          Eläkekulut -26 057 -27 110

          Muut henkilösivukulut -5 800 -8 109

Palvelujen ostot -62 753 -58 888

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -49 494 -45 836

Avustukset -218 -169

Muut toimintakulut -10 714 -12 709

-282 301 -276 763

Toimintakate 20 064 15 919

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 20 20

Muut rahoitustuotot 321 255

Korkokulut -297 -278

Muut rahoituskulut -771 -566

-727 -569

Vuosikate 19 337 15 350

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -12 372 -11 751

Arvonalentumiset ja kertaluonteiset poistot -150 -19

Tilikauden tulos 6 815 3 580

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 52 -31

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 867 3 549

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 107,1 105,8

Vuosikate/Poistot, % 154,4 130,4

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut:
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
Tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitkällä aikavälillä.

 Investointien tulorahoitus, %   = 100* Vuosikate / Investointien omahankintameno

 Lainanhoitokate                        = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

 Kassan riittävyys / pv               = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

2017 2016

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 19 337 15 351

Tulorahoituksen korjauserät -2 832 1 923

16 505 17 274

Investointien rahavirta

Investointimenot -33 168 -21 242

Rahoitus os.investointimenoihin 8 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8 338 69

-24 822 -21 173
 

Toiminnan ja investointien rahavirta -8 317 -3 899

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -110 0

Antolainasaamisten vähennykset 54 152

-56 152

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25600 11000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 600 -3 600

Lyhytaikaisten lainojen muutos -10 000 -2 000

12 000 5 400

Oman pääoman muutokset -2 000 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset -1 0

Vaihto-omaisuuden muutokset -127 -305

Saamisten muutos -1 678 -1 150

Korottomien velkojen muutos 4 849 -2 497

3 043 -3 952

Rahoituksen rahavirta 12 987 1 600

Rahavarojen muutos 4 670 -2 299

Rahavarat 31.12. 17 281 12 611

Rahavarat 1.1. -12 611 -14 910

4 670 -2 299

Rahoituslaskelman tunnusluvut   
 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

viideltä vuodelta, € -29 111 -40 467

Investointien tulorahoitus, % 58,3 72,3

Lainanhoitokate 1,4 2,7

Kassan riittävyys/ pv 20,0 15,0

Asukasmäärä 31.12. 195 631 197 544
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Tase ja sen tunnusluvut

Vastaavaa 2017 2016

 1 000 € 1 000 €

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 4 874 5 414

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 1 989 2 529

Rakennukset 68 094 71 132

Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 493 3 848

Koneet ja kalusto 14 103 12 376

Muut aineelliset hyödykkeet 424 424

Keskeneräiset hankinnat 35 551 16 313

 123 654 106 622

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 8 332 8 535

Muut lainasaamiset 2 291 2 235

Muut saamiset 57 57

 10 680 10 827

Pysyvät vastaavat yhteensä 139 208 122 863

Toimeksiantojen varat

Lahjoitusrah.erityiskatteet 59 60

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 5 975 5 848

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 046 26 856

Lainasaamiset 75 0

Muut saamiset 4 030 3 591

Siirtosaamiset 2 004 1 029

 33 155 31 476

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 3 47

Rahat ja pankkisaamiset 17 278 12 564

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 56 411 49 935

Vastaavaa yhteensä 195 678 172 858

Taseen tunnusluvut

 Omavaraisuusaste, %   = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko
         pääoma - Saadut ennakot)

 Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

 Kertynyt ylijäämä (alijäämä)  = Edellisten tilikauden ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
 
 Lainakanta 31.12.   = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + muut velat)

 Lainasaamiset   = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
 

Vastattavaa 2017 2016

1 000 € 1 000 €

Oma pääoma

Peruspääoma 56 242 56 242

Muut omat rahastot 316 368

Ed.tilikausien yli/alijäämä 1 366 -183

Tilikauden ali-/ylijäämä 6 867 3 549

64 791 59 976

Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset 12 782 11 624

Toimeksiantojen pääomat

Lahjoitusrahastojen pääomat 59 60

Muut toimeksiantojen pääomat 23 23

82 83

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Lainat rah.ja vak.lait. 52 540 31 673

Lyhytaikainen

Lainat rah.ja vak.lait. 14 733 23 600

Saadut ennakot 9 22

Ostovelat 16 865 13 435

Muut velat 2 722 2 894

Siirtovelat 31 154 29 551

Vieras pääoma yhteensä 118 023 101 175

Vastattavaa yhteensä 195 678 172 858

Omavaraisuusaste% 33,1 34,7

Suhteellinen velkaantuneisuus% 39,0 34,6

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 78,9

Kertynyt ylijäämä 8 233 3 366

Lainakanta 67 273 55 273

Lainasaamiset 2 291 2 235

Asukasmäärä 195 631 197 544
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Kokonaistulot ja –menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset 
tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulot ja -menot käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja 
investointien tulot ja menot sekä rahan lähteen ja käytön.

TULOT 1 000 € MENOT 1 000 €

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 302 364 Toimintakulut 282 301

Korkotuotot 20 Korkokulut 297

Muut rahoitustuotot 321 Muut rahoituskulut 770

Tulorahoituksen korjauserät -2 832 Investoinnit

Investoinnit Investointimenot 33 168

Rahoitusosuudet investointimenoihin 8 Rahoitustoiminta

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot

8 338 Antolainasaamisten lisäykset 110

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 3 600

Antolainasaamisten vähennykset 54 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 10 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 25 600 Oman pääoman vähennykset 2 000

Kokonaistulot yhteensä 333 873 Kokonaismenot yhteensä 332 246

Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2017

Jäsenkunta
Peruspääoma 

31.12.2017 
€

%
osuus

Alajärvi 3 595 099,76 6,39

Alavus 3 932 431,55 6,99

Evijärvi 865 755,51 1,54

Ilmajoki 3 119 689,11 5,55

Isojoki 565 692,77 1,01

Isokyrö 1 319 401,42 2,35

Karijoki 295 484,15 0,52

Kauhajoki 4 215 774,80 7,50

Kauhava 5 971 423,81 10,62

Kuortane 1 455 752,51 2,59

Kurikka 5 039 890,79 8,96

Lappajärvi 1 160 952,22 2,06

Lapua 4 314 282,83 7,67

Seinäjoki 13 318 957,67 23,68

Soini 1 037 582,08 1,84

Teuva 1 667 399,72 2,96

Vimpeli 1 213 611,87 2,16

Ähtäri 3 152 949,86 5,61

Yhteensä 56 242 132,43 100,00

Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Yhdistely konsernitilinpäätökseen

Yhdistelty Ei yhdistelty

Tytäryhteisöt

Ki Oy Seinäjoen Sairaalanrinne x

Ki Oy Seinäjoen Kipusiskot x

Ki Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus x

Ki Oy Härmän Palvelukeskus x

Ki Oy Seinäjoen Y-talo x

Mediwest Research Center Oy x

Osakkuusyhteisöt

Ki Oy Seinäjoen Tenavakoti x

Ki Oy Ähtärin Sairaalanmäki x

Seinäjoen Keskuspesula Oy x

Seinäjoen Työterveys Oy x

Muut osakeyhtiöt

As Oy Teuvan Nouseva Kuohu x

Coxa Oy x

Istekki Oy x

Medi-It Oy x

Kunnan Taitoa Oy x

Osuuskunnat

Alajärven Puhelinosuuskunta x
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Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt

Valtuusto on toimintasuunnitelman yhteydessä määrittänyt tytäryhtiöille seuraavat tavoitteet: osin-
gonjakovaatimusta ei ole, Mediwest Research Center Oy:ltä ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveystekno-
logiakeskukselta odotetaan positiivista tulosta, Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen sekä muiden 
yhtiöiden / yhteisöjen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden si-
dosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa. Lisäksi Mediwest Research Center Oy:ltä odotetaan 
toiminnallisten tavoitteiden osalta, että suunniteltu muutos toimialan laajentamisessa toteutuu myös 
käytännön liiketoiminnassa.

Osakkuusyhtiöiden osalta valtuusto on asettanut seuraavat tavoitteet: Seinäjoen Keskuspesula Oy:n 
odotetaan parantavan uuteen tuotantolaitokseen siirtymisen jälkeen tuottavuutta 6 % vuoden 2014 
tasoon verrattuna, Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäen odotetaan vuokraavaan sairaanhoitopiirin 
vastuulla olevat sairaanhoitopiirin kannalta tarpeettomiksi jääneet tilat vähintään 90 %:sti muille 
asiakkaille sekä Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin ja vuoden 2017 alussa toimintansa käynnistä-
neen Seinäjoen Työterveys Oy:n odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiiriin ja 
muiden sidosryhmien suuntaan normaalin tulorahoituksen puitteissa.

Kuntakonsernin osuus (1000 € )

Nimi
Kotipaikka

Kuntayht. omistus-
osuus %

omasta
pääomasta

vieraasta
pääomasta

tilikauden voitosta
/ tappiosta

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne
Seinäjoki

51 281 3 155 -

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot
Seinäjoki

70 33 34 7

Kiinteistö Oy Seinäjoen
Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki

100 703 3 551 19

Mediwest Research Center Oy
Seinäjoki

100 235 288 14

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus
Kauhava

100 1 008 2 235 -130

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo
Seinäjoki

51 624 26 516 229

Osakkuusyhteisöt

Seinäjoen Keskuspesula Oy
Seinäjoki                   

45,26
 

1 744 521 -

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti
Seinäjoki

49,7 192 32 -

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki
Ähtäri

49,9 1 498 462 -52

Seinäjoen Työterveys Oy
Seinäjoki

28,49 109 257 62

 Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus teki tappiota 130 271,89 euroa. Yhtiöllä oli tilinpäätösvuonna 
suuria korjauskuluja ja sairaanhoitopiiri joutui myöntämään yhtiölle uutta pitkäaikaista lainaa 110 
000,00 euroa sekä jatkamaan lainojen takaisinmaksuaikaa vuodella 31.12.2036 saakka. Yhtiö ei pysty-
nyt hoitamaan velvoitteitansa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen 
puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus teki voittoa 19 247,04 euroa tavoitteiden mukaisesti. 
Sairaanhoitopiiri myi tilikauden aikana yhtiölle Mediwest-rakennuksen kaavatontin, jonka yhtiö oli 
aiemmin vuokrannut sairaanhoitopiiriltä.

Mediwest Research Center Oy teki voittoa 14 087,86 euroa. Toiminnallisena tavoitteena oli suunni-
tellun toimialan laajentamisen toteutuminen myös käytännössä. Tilikauden liikevaihto kasvoi lähes 
100 000 euroa, joten toiminnallinen tavoite toteutui. Yhtiökokous päätti vähentää aikaisempien vuo-
sien tappiota 150 000 eurolla alentamalla osakepääomaa samalla summalla. Osakepääoman muutos 
on rekisteröity 12.4.2017. Sairaanhoitopiiri teki vastaavan arvonalennuksen yhtiön osakkeiden ar-
voon.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot teki voittoa 6 887,28 euroa. Yhtiö pystyy hoitamaan velvoittensa 
sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne teki voittoa 8,32 euroa. Yhtiö pystyy hoitamaan velvoitteensa 
sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo teki voittoa 448 170,58 euroa. Yhtiö pystyy hyvin hoitamaan velvoit-
teensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Tytäryhtiöiden raportointivelvollisuus on toteutunut konserniohjeen mukaisesti. Sairaanhoitopiirin 
edustajat yhtiöiden hallituksessa ovat tarvittaessa myös antaneet informaatiota yhtiöiden asioista.

Sairaanhoitopiirin myöntämiä takauksia tytäryhtiöiden lainoille oli tilikauden päättyessä 
35 560 191,23 euroa ja osakkuusyhteisöille 238 915,17 euroa. Sairaanhoitopiirin myöntämää pitkäai-
kaista lainaa tytäryhteisöille oli 2 043 800 euroa ja osakkuusyhteisöille 247 629,58 euroa. Takausten 
määrä pieneni 685 384,41 eurolla ja lainojen määrä kasvoi 56 476,30 euroa. 

Osakkuusyhtiöiden osalta tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti: 

Seinäjoen Keskuspesula Oy:n teki voittoa 500,73 euroa. Yhtiön uusi tuotantolaitos aloitti toimintansa 
syksyllä 2016. Yhtiön tuottavuutta on arvioitu tunnusluvulla: pesty kg/ tuotannon työtunnit. Tällä 
mittarilla yhtiön tuottavuus on noussut 7,7 % vuoteen 2014 verrattuna.

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki on vuokrannut noin 64,5 % sairaanhoitopiirin vastuulla olevista 
sairaanhoitopiirin kannalta tarpeettomiksi jääneistä tiloista. Yhtiö ei saavuttanut täysin sille asetet-
tua tavoitetta. Yhtiö on tilikauden aikana saneerannut nopealla aikataululla kiinteistön ilmanvaihtoa, 
joka ei enää ollut riittävä uusien vuokralaisten tarpeisiin. Tämä johti siihen, ettei yhtiö kyennyt enää 
maksamaan vuoden toista 49 487,18 euron lainanlyhennystä sairaanhoitopiirille. Lainalle laadittiin 
uusi lyhennyssuunnitelma, jonka mukaan laina kokonaisuudessaan tulee maksetuksi 20.12.2019 
mennessä, kun vanhan suunnitelman mukaan lainan viimeinen erä olisi pitänyt maksaa 30.4.2019. 
Yhtiön tilikauden tappio oli 103 849,92 euroa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti teki voittoa 668,17 euroa. Yhtiö pystyy hoitamaan velvoitteensa 
sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Seinäjoen Työterveys Oy teki ensimmäisenä toimintavuotenaan voittoa 215 982,89 euroa. Yhtiö pys-
tyy hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen 
puitteissa. 

Konsernin tulevasta kehityksestä voidaan todeta, että sairaanhoitopiirin M-talo hanke toteutetaan 
Kiinteistö Oy Seinäjoen terveysteknologiakeskuksen toimesta. Tämä tuo ja on tuonut olennaisia muu-
toksia Kiinteistö Oy Seinäjoen terveysteknologiakeskuksen toimintaan.  Muiden yhtiöiden osalta toi-
minnan ennakoidaan jatkuvan entisessä laajuudessa ja asetettujen taloudellisten tavoitteiden puit-
teissa.
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Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

 Toimintatuotot / Toimintakulut, %
 = 100* Toimintatuotot / Toimintakulut

 Vuosikate / Poistot, %
 = 100* Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)

2017 2016

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 306 332 297 080

Toimintakulut -281 645 -276 042

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta -1 254

Toimintakate 24 686 21 292

Rahoitutuotot ja -kulut

Korkotuotot 15 26

Muut rahoitustuotot 320 255

Korkokulut -1 193 -1 156

Muut rahoituskulut -770 -566

Vuosikate 23 058 19 851

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -15 399 -14 944

Arvonalentumiset ja kertaluonteiset poistot -150 0

Tilikauden tulos 7 509 4 907

Tilinpäätössiirrot 52 -31

Laskennalliset verot -111 -144

Vähemmistöosuudet -437 -486

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 7 013 4 246

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 108,8 107,6

Vuosikate/Poistot, % 149,7 132,8

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden voitto ennen rahastosiirtoja on 6.814.794,13 euroa. 

Hallitus esittää, että Kehittämisrahastoa puretaan 50.540,00 euroa sekä Tutkimus- ja koulutusrahastoa 
7.042,45 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että tilikauden tuloksesta siirretään Tutkimus- ja koulutusra-
hastoon 5.549,77 euroa. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodos-tuu 6.866.826,81 euroa. 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä palautetaan kokonaisuudessaan jäsenkunnille perussopi-
muksen 21 §:n mukaisesti.

Tilinpäätössiirtojen ja palautuksen jälkeen taseen kumulatiivinen ylijäämä on edelleen 1.366.191,82 

euroa.
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Tilintarkastuskertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle

Olemme tarkastaneet Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin hallinnon, kirjanpidon ja tilin-
päätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen, tuloslas-
kelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja 
toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konser-
nitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja talouden-
hoidosta tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhty-
mäkonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hallitus ja 
johtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilin-
päätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat 
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi 
ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toi-
mielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuut-
ta. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjes-
tämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa 
niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettu-
jen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi 
siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa 
sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittä-
vässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty 
asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittä-

vät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Seinäjoella, 8. toukokuuta 2018
Deloitte Oy

Tilintarkastusyhteisö

Anu Servo

JHT, KHT

Jäsenkunta Asukasluku Äänimäärä Valtuuston jäsen Varajäsen

Alajärvi 9 899 10 Pentti Hietala
Helinä Mesiäislehto-Soukka
Raimo Vistbacka

Antti-Kalle Levijoki
Päivi Kaartunen
Pertti Väänänen

Alavus 11 907 12 Lasse Anttila
Raija Isoaho
Tapio Kallioniemi

Heli Rajalahti
Mikko Knuutti
Heidi Luuri

Evijärvi 2 535 3 Niina Alatalo
Matti Holm

Erkki Latukka
Heidi Joensuu

Ilmajoki 12 167 13 Juha Mäenpää
Timo Tuuri
Raija Viitamäki

Jari Renkola
Ahti Ranto
Sinikka Koivumäki

Isojoki 2 079 3 Pirjo-Liisa Ketola
Vesa Ristiharju

Esa Saarinen
Sari Kallio

Isokyrö 4 712 5 Juhani Leskelä
Jaakko Rinta

Jaakko Pukkinen
Paula Rinta-Korkeamäki 

Karijoki 1 349 2 Arja Harjunpää Pentti Pihlajaviita

Kauhajoki 13 772 14 Heikki Ahola
Heikki Santala
Tarja Tapanainen

Taija Hakola
Katri Rinta-Hakola
Antti Ala-Kokko

Kauhava 16 599 17 Tuure Antila
Marketta Kangas
Anna-Maija Vuorinen

Kari Kankaanpää
Carita Mäki
Sirpa Lammi

Kuortane 3 690 4 Margit Sasi
Teppo Toivola

Merja Liesmäki
Elina Anttila-Varpula

Kurikka 21 501 22 Juha Hietikko
Pekka Koskinen
Mervi Kujanpää-Mannila

Tytti Salonranta
Harri Salonen
Johanna Kortesluoma

Lappajärvi 3 176 4 Eino Korri
Elina Löytömäki

Ahti Mäkitarkka
Sari Kujala

Lapua 14 575 15 Paavo Lakaniemi
Carita Liljamo
Esa Rintala

Ari Tuurinmäki
Nuppu Unkuri
Matti Kangas

Seinäjoki 62 052 41 Markku Lahtinen
Kati Ojaniemi
Raimo Ristilä
Harry Wallin

Jouni Korpela
Hanna Mäkynen
Raimo Mäki-Jaskari
Aarne Heikkilä

Soini 2 186 3 Hilkka Raitanen
Sauli Virtala

Marjastiina Sorvali
Marja-Leena Rinne

Teuva 5 363 6 Antti Koivu
Paula Kaleva

Irma Harjula
Irma Åkerblad

Vimpeli 3 025 4 Marja-Leena Laakso
Hannu Takala

Anne Niemi
Ossi Jukkala

Ähtäri 5 985 6 Heli Jytilä
Mikko Savola

Seppo Luoma
Elina Pusaa

Yhtymävaltuusto 2013–2017; 31.5.2017 saakka

Puheenjohtaja Mikko Savola, Ähtäri
I varapuheenjohtaja Raimo Ristilä, Seinäjoki
II varapuheenjohtaja Raimo Vistbacka, Alajärvi           

Hallinto
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Yhtymävaltuusto 2017-2021; 1.6.2017 alkaen

Puheenjohtaja Raimo Ristilä, Seinäjoki
I varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, Seinäjoki
II varapuheenjohtaja Harry Wallin, Seinäjoki
        

Jäsenkunta Asukasluku Äänimäärä Valtuuston jäsen Varajäsen

Alajärvi 9 899 10 Helinä Mesiäislehto-Soukka
Markku Sillanpää
Raimo Vistbacka

Marjo Vistiaho
Terho Mäkelä
Pertti Väänänen

Alavus 11 907 12 Lasse Anttila
Tapio Kallioniemi
Jorma Mäkiranta

Heli Rajalahti
Jussi Maijala
Toivo Onnela

Evijärvi 2 535 3 Jari Anttikoski
Alina Niemi

Heidi Joensuu
Erkki Latukka

Ilmajoki 12 167 13 Juha-Pekka Karvonen
Matti Koivuluoma
Juha Mäenpää

Helena Rahkola
Reetta Kananoja
Esa Niemistö

Isojoki 2 079 3 Pirjo-Liisa Ketola
Erkki Syväoja

Esa Saarinen
Mauri Kankaanpää

Isokyrö 4 712 5 Reino Hintsa
Jaakko Pukkinen

Mirva Mäki-Rammo
Juhani Leskelä

Karijoki 1 349 2 Viljo Kurvinen Arja Harjunpää

Kauhajoki 13 772 14 Mika Kytöharju
Katri Rinta-Hakola
Tarja Tapanainen

Taija Hakola
Heikki Santala
Antti Ala-Kokko

Kauhava 16 599 17 Juhani Haukkala
Tiina Taijonlahti
Anna-Maija Vuorinen

Heikki Korkealaakso
Susanna Saarimaa
Tiina Hauta

Kuortane 3 690 4 Merja Liesmäki
Teppo Toivola

Riikka Varila
Eila Kuusisto

Kurikka 21 501 22 Raija Hakola
Olli Kangas
Harri Salonen

Sirpa Kinnari
Jarmo Alajoki
Pekka Koskinen

Lappajärvi 3 176 4 Eino Korri
Elina Löytömäki

Ahti Mäkitarkka
Sari Kujala

Lapua 14 575 15 Sami Kuula
Paavo Lakaniemi
Eeva-Maria Latva-Rasku

Matti Rinnankoski
Marja-Liisa Riihimäki
Juha Hella

Seinäjoki 62 052 41 Kati Ojaniemi
Raimo Ristilä
Jukka Vihriälä
Harry Wallin

Anne Flinkkilä
Jani Karvonen
Markku Lahtinen
Sirkka Penttilä

Soini 2 186 3 Arja Lassila
Ritva Paarvala

Marjastiina Sorvali
Maija-Liisa Keisala

Teuva 5 363 6 Paula Kaleva
Antti Siljamäki

Irma Åkerblad
Irma Harjula

Vimpeli 3 025 4 Anita Ammesmäki
Harri Hänninen

Anne Niemi
Yrjö Koivukoski

Ähtäri 5 985 6 Pirkko Oikari
Mikko Savola

Elina Pusaa
Hannu Tuppurainen

Sairaanhoitopiiriin kuului vuonna 2017 yhteensä 18 kuntaa. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ni-
meävät edustajansa valtuustoon nelivuotiskaudeksi. Valtuusto käyttää kuntayhtymän ylintä pää-
tösvaltaa.

Valtuustossa 2017 oli 44 jäsentä ja 184 ääntä. Valtuusto kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa ja 
käsitteli yhteensä 59 asiaa.  Valtuuston sihteerinä on toiminut kehitysjohtaja Teemu Puolijoki.

Yhtymähallitus 2013-2017;  31.5.2017 saakka

Puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio, Teuva

I varapuheenjohtaja Harry Wallin, Seinäjoki

II varapuheenjohtaja Petri Salo, Kauhava

Varsinainen jäsen Varajäsen

Aulis Ranta-Muotio, Teuva Jaakko Rinta, Isokyrö

Harry Wallin, Seinäjoki Margit Parkkamäki, Kurikka

Petri Salo, Kauhava Rauno Laitila, Kuortane

Pirjo Aittoniemi, Seinäjoki Harri Rajakorpi, Seinäjoki

Juhani Filppula, Ilmajoki Elina Anttila-Varpula, Kuortane

Liisa Lähdesmäki, Seinäjoki Raija Viitamäki, Ilmajoki

Anne Niemi, Vimpeli Elina Löytömäki, Lappajärvi

Lasse Rajala, Lapua Ville Virrankoski, Kauhava

Marja-Liisa Riihimäki, Lapua Tiina-Maria Takala, Isokyrö

Varsinainen jäsen Varajäsen

Aulis Ranta-Muotio, Teuva Harri Rajakorpi, Seinäjoki

Lasse Rajala, Lapua Rauno Laitila, Kuortane

Raimo Vistbacka, Alajärvi Marja-Liisa Riihimäki, Lapua

Liisa Lähdesmäki, Seinäjoki Tiina Taijonlahti, Kauhava

Anne Niemi, Vimpeli Alina Niemi, Evijärvi

Susanna Ollila, Kurikka Raija Hakola, Kurikka

Sirkka Penttilä, Seinäjoki Paavo Lakaniemi, Lapua

Esa Rintala, Lapua Harri Ojanperä, Kauhava

Teppo Toivola, Kuortane Anne Haapa-aho, Kuortane

Yhtymähallitus 2017-2021; 7.8.2017 alkaen

Puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio, Teuva
I varapuheenjohtaja Lasse Rajala, Lapua
II varapuheenjohtaja Raimo Vistbacka, Alajärvi
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Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä 12 kertaa ja käsitteli 259 asiaa, kokoontumisis-
ta uusi kokoonpano 6 kertaa. Hallitukselle asiat esittelevät sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pih-
lajamäki, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki ja hallintoylihoitaja Christina Rouvala. Sihteerinä ja 
reaaliaikaisten pöytäkirjojen kirjoittajana toimi kehitysjohtaja Teemu Puolijoki, jolla on ollut läs-
näolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksissa oli käytössä sähköinen ko-
kousmenettely.

Valtuuston toimintakaudekseen valitsema hallitus valvoo sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien etua. 
Hallitus johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa strategian mukaisesti ja vastaa valtuuston 
päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä

Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki

Johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki

Hallintoylihoitaja Christina Rouvala

Hallintojohtaja Johanna Sorvettula, jonka sijaisena 
7.3.2017 alk. Tommi Niemi

Henkilöstöjohtaja Kari Jokinen

Talousjohtaja Miia Kiviluoto, jonka sijaisena 
15.8.2017 alk. Kari Suoverinaho

Operatiivisen toiminta-alueen johtaja Matti Viitanen

Konservatiivisen toiminta-alueen johtaja Matti Kotila

Psykiatrisen toiminta-alueen johtaja Antero Lassila

Päivystyskeskuksen toiminta-alueen johtaja Sami Länkimäki

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueen
johtaja

Onni Niemelä, jonka sijaisena 
11.4.2017 alk. Annikka Nikkola-Sihto

Tukipalvelujen toiminta-alueen johtaja Jari Hakala

Pääluottamusmies, JUKO Pasi Ruuttila

Kehitysjohtaja Teemu Puolijoki

Tietohallintojohtaja Ari Pätsi

Toimintayksikköjohtaja, Aksila Matti Rekiaro

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä kokoontui kertomusvuonna 18 kertaa ja käsitteli yhteensä 170 
asiaa. Johtoryhmän sihteerinä toimi hallintosihteeri Taina Näykki. Johtoryhmä käsittelee sairaan-
hoitopiirin strategian ja talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman, hallitukselle esitettävät 
merkittävät asiat, suuret hankinnat ja projektit, sairaanhoitopiirin organisaation ja hallinnon pää-
linjat sekä henkilöstöhallinnon linjakysymykset. Johtoryhmän toimintaa johtaa sairaanhoitopii-
rin johtaja.

Tilintarkastaja

Vuoden 2017 hallinnon ja talouden tarkastamisesta on vastannut Deloitte JHTT-yhteisö Oy 29.9.2014 
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana toimii KHT, JHT Anu 

Servo.

Tarkastuslautakunta 2013–2017; 31.5.2017 saakka

Puheenjohtaja Juhani Leskelä, Isokyrö

Varapuheenjohtaja Markku Lahtinen, Seinäjoki

Varsinainen jäsen Varajäsen

Juhani Leskelä, Isokyrö Juhani Kivipelto, Kurikka

Markku Lahtinen, Seinäjoki Raija Hakola, Kurikka

Tuula Hyrsky, Kauhava Ahti Ranto, Ilmajoki

Niina Alatalo, Evijärvi Anita Ammesmäki, Vimpeli

Rauno Perämäki, Kuortane Jorma Varpula, Kurikka

Tarkastuslautakunta 2017–2021; 1.6.2017 alkaen

Puheenjohtaja Juhani Haukkala, Kauhava

Varapuheenjohtaja Matti Koivuluoma, Ilmajoki

Varsinainen jäsen Varajäsen

Juhani Haukkala, Kauhava Eeva-Maria Latva-Rasku, Lapua

Matti Koivuluoma Ilmajoki Karri Kallio, Seinäjoki

Maarit Ahola, Lappajärvi Terho Mäkelä, Alajärvi

Helena Hautakangas, Ähtäri Sirpa Alakoski, Kurikka

Juhani Leskelä, Isokyrö Rami Puro, Soini

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä 56 asiaa. 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi taloussuunnittelija Nina Ritvanen ja 5.9.2017 alkaen HT, JHT 
Tuomas Mettomäki, joka  on toiminut myös sisäisen tarkastuksen toimeksiannossa yhdessä sisäisen 
tarkastajan HT, JHT Minna Ainasvuoren kanssa. Molemmat BDO Audiator Oy:stä.
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Henkilöstö- ja palkkajaosto 2013–2017; 31.5.2017 saakka

Puheenjohtaja Aulis Ranta-Muotio, Teuva

Varapuheenjohtaja Liisa Lähdesmäki, Seinäjoki

Varsinainen jäsen Varajäsen

Aulis Ranta-Muotio, Teuva Anne Niemi, Vimpeli

Liisa Lähdesmäki, Seinäjoki Petri Salo, Kauhava

Harry Wallin, Seinäjoki Marja-Liisa Riihimäki, Lapua

Helena Hautakangas, Ähtäri Sirpa Alakoski, Kurikka

Juhani Leskelä, Isokyrö Rami Puro, Soini

Henkilöstö- ja palkkajaosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa ja käsitteli yhteensä 7 
asiaa.

Jaoston esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi henkilöstöjohtaja Kari Jokinen. Läsnäolo- ja 
puheoikeus on ollut myös sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäellä, johtajaylilääkäri 
Hannu Puolijoella ja hallintoylihoitaja Christina Rouvalalla. 

Jaoston toimikausi päättyi 31.5.2017, uudelle valtuustokaudelle 2017-2021 ei jaostoa enää 
nimetty.

Tilivelvolliset

Kuntalain mukaan ne viranhaltijat, jotka ovat toimielinten esittelijöitä ja joilla on vastuu 
valtuuston toimintaa ja taloutta koskevien päätösten toteuttamisesta, ovat tilivelvollisia. Ti-
livelvollisuus määritellään suhteessa valtuustoon ja valtuusto viimekädessä päättää tilivel-
volliset. Muodollisen virka-aseman mukaan tilivelvollisia ovat ylin johto, johtavat viranhal-
tijat ja toiminta-aluejohtajat. 

Sairaanhoitopiirin valtuuston 5.3.2012 §:ssä 9 määrittelemät tilivelvolliset ovat:

Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet

Hallituksen esittelijät ja sen jaoston esittelijät

Hallintosäännön 60§:ssä todetut viranhaltijat: sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, 
hallintoylihoitaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja
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