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Vuosikertomus 2015

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 
Vuosi 2015 on ollut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille useilla mittareilla mitattuna varsin onnis-
tunut: toiminnalliset tavoitteet ylitettiin, palvelujen saatavuudessa hoitotakuumittaristolla olemme 
valtakunnan kärkijoukkoa, taloudellisesti sairaanhoitopiiri teki erittäin vahvan tuloksen ja pystyi kat-
tamaan taseen alijäämät pois.

Sairaanhoitopiirin palvelutuotanto kasvoi voimakkaasti avohoitokäyntien osalta. Vuodeosastohoi-
don laskutettavat suoritemäärät pysyivät ennallaan tai vähenivät hiukan. Vuodeosastohoidon vähe-
neminen oli kuitenkin suunniteltua, ja kaikkien hoitomuotoryhmien kohdalla talousarvion mukaiset 
määrätavoitteet ylitettiin. Etukäteen suurimmat epävarmuustekijät liittyivät päivystysasetuksen ai-
heuttamaan maakunnallisen päivystysjärjestelmän muutokseen. Päivystyspoliklinikan asiakasmää-
rät kasvoivatkin voimakkaasti, mikä aiheutti ajoittain epätasapainoa tehtävämäärän ja käytettävissä 
olevien resurssien välillä.

Palvelujen laatu pysyi hyvänä, kun mittarina käytetään erilaisia mitattavia potilaan tyytymättö-
myyden ilmaisuja - muistutuksia, kanteluita, potilasvahinkoilmoituksia.

Sairaanhoitopiirin taloudellisten tavoitteiden osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tuli 
varsin suuria poikkeamia niin tuottojen kuin kulujenkin osalta, vaikka eri yksiköiden johto varsin 
hyvin tiedosti hyvän kulukurin välttämättömyyden. Budjetin ylitykset olivat suorassa yhteydessä 
suunniteltua laajempaan palveluiden kysyntään ja tuotantoon. Jäsenkuntalaskutus ylitti 2,8 %:lla 
budjetoidun, henkilöstökulut 1,8 %:lla, materiaalikulut 3,8 %:lla ja palvelujen ostot 1,4 %:lla. Valtuus-
ton vuoden aikana tekemien muutosten jälkeen talousarviossa pysyttiin hyvin. Psykiatrinen toimin-
ta-alue ansaitsee erityismaininnan alkuperäisen talousarvion tarkasta noudattamisesta.

Talousarviovuoden investointitaso oli edelleen korkea, runsaat 17,7 milj. euroa, kun suunnitelman 
mukaiset poistot ovat 11,7 milj. euroa. Investointien painopisteenä oli kantasairaalan peruskorjaus. 
Tämä hankekokonaisuus aloitettiin jo vuonna 2011 ja se jatkuu vuoteen 2018. Vuoden 2015 tärkeitä 
valmistuneita kohteita olivat kirurgian ja ortopedian poliklinikka, osastot A32 ja A42 sekä heräämö. 
Laiteinvestoinneista merkittävin oli CT- laitteiston hankinta.

Sairaanhoitopiiri on ollut vahvasti mukana kansallisessa kehittämistyössä: muun muassa 18 sai-
raanhoitopiirin ja useiden suurten kaupunkien yhteisessä UNA-hankkeessa, jossa määritetään uuden 
sukupolven sote-asiakastietojärjestelmää, Etelä-Pohjanmaa valittiin hankkeen hallinnoijaksi ja han-
ketoimiston toteuttajaksi. Parempi arki –Väli-Suomen Kaste-hankkeessa niin ikään sairaanhoitopiiri 
sai hankkeen hallinnointitehtävän. Tärkeä verkosto on ollut Aalto-yliopiston Sosiaali- ja terveyden-
huollon tekniikan ja rakentamisen instituutti ja sen hankkeet. Myös kansalliseen sote-valmisteluun 
on pyritty osallistumaan aktiivisesti.

Sairaanhoitopiirin toimintaympäristöön suuresti vaikuttavaa sote-uudistuksen maakunnallinen 
valmistelu aktivoitui vuoden 2015 syksyllä, kun maan hallitus sopi uudistuksen keskeiset linjaukset. 
Sairaanhoitopiiri on ollut halukas antamaan asiantuntemuksensa valmisteluhankkeen käyttöön.

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtaja  Jaakko Pihlajamäki 3



Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2015

Tuoreimmat Kelan sairastavuusindeksitiedot ovat vuodelta 2014. Kyseisenä vuonna sairaanhoitopii-
rin alueen sairastavuusindeksi oli 107,0 (koko maan arvo 100). Indeksin kolmesta osa-alueesta (kuol-
leisuus-, lääkekorvaus- ja työkyvyttömyysindeksi) työkyvyttömyys saa koko maan arvosta eniten 
poikkeavan tuloksen (115,5). Sairauksista merkittävän osan muodostavissa kansantaudeissa kaikki 
Kelan määrittelemät seitsemän (diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, ve-
renpainetauti ja sepelvaltimotauti) kohoavat vuoden 2015 tiedoissa indeksiltään yli maan keskiarvon, 
mutta erityisesti poikkeavina tuloksina korostuvat sydämen vajaatoiminta (154,2), diabetes (119,1) ja 
nivelreuma (118,3). Etelä-Pohjanmaan osalta sekä sairastavuus- että kansantauti-indeksi on korkein 
verrataanpa lukua sitten oman erityisvastualueen muihin sairaanhoitopiireihin (Pirkanmaa, Päijät-
Häme, Kanta-Häme) tai naapurina oleviin pohjalaissairaaanhoitopiireihin (Vaasa, Keski-Pohjanmaa).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt alueellisen hyvinvoinnin seurantaan Hyvin-
vointikompassi-tilastotietopaketin. Sen indikaattorien avulla voidaan analysoida sairaanhoitopiirin 
alueen tilannetta koko maan tilanteeseen verrattuna aikasarjojen valossa. Aineisto on päivittynyt vas-
ta osittain koskien vuotta 2015. Valmistuneista tilastoista voidaan erikoissairaanhoidon palvelutar-
peen näkökulmasta nostaa esille vuosien 2013 – 2015 kehitystä koskien erityisesti seuraavat:

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%),
20 - 64- vuotiaat Etelä-Pohjanmaa

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%),
20 - 64- vuotiaat Koko maa
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Vuonna 2015 lähetemäärät kasvoivat selvästi (8,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetemäärä oli 
89 872 kappaletta. Väestöön suhteuttaen erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä oli suurinta Kauha-
joelta (486 kpl / 1000 as.), vähäisintä Kuortaneelta (362 kpl / 1000 as.). Jäsenkunnista edellisvuoteen 
nähden eniten kasvoivat Isojoen lähetteet, Lappajärven lähetteet vähenivät eniten.

Ajanvarauskäyntiä hoidon tarpeen arviointiin odotti 31.12.2015 yhteensä 1 487 henkilöä. Heistä 
1 465 oli odottanut hoidon tarpeen arviointiin alle kolme kuukautta (98,5 %). Yli kolme kuukautta 
arviointiin oli odottanut vuoden vaihteessa 22 henkilöä. Odotusajan mediaani oli 32 vuorokautta, sen 
ollessa vuodenvaihteessa 2014–2015 29 vuorokautta.

Vuoden 2015 lopussa hoitoa odotti yhteensä 5 705 henkilöä, joista 1-90 vuorokautta odottaneita oli 
73,8 % ja 90-180 vuorokautta odottaneita 26,0 %. Yli 180 vuorokautta odottaneita oli 0,1 %.

Operatiivisella toiminta-alueella kuntalaskutettujen avohoitokäyntien (toteutuneita 117 616 kap-
paletta) toteutuma oli 107,2 %. Hoitopäivät toteutuivat 95 %:sti, toteutuma oli 43 244 päivää. Hoito-
päivät vähentyivät vuoteen 2014 verrattuna 2 169 päivää (-4,8 %). Sairaansijojen kuormitus vuoden 
2015 aikana oli 66,0 %. Drg-paketit toteutuivat 99,7 %:sti, toteutuma (18 738 pakettia) oli 3,4 % vä-
hemmän kuin vuonna 2014. Leikkausten toteutumaprosentti oli 101, leikkauksia tehtiin toiminta-
alueen potilaille 12 782. Palveluiden kysyntä lisääntyi 3,2 % vuodesta 2014, lähetemäärän ollessa 
41 249 kappaletta. Operatiivisen toiminta-alueen palveluja käytti vuonna 2015 yhteensä 46 249 eri 
henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 1,6 % (+ 707 henkilöä).

Konservatiivisen toiminta-alueen kuntalaskutettujen avohoitokäyntien toteutuma (87 040 käyn-
tiä) oli 107,2 % suunniteltuun verrattuna. Käyntimäärät lisääntyivät 5 022 käynnillä vuodesta 2014. 
Suunnitellut hoitopäivät toteutuivat 97 %:sti. Hoitopäiviä kertyi vuonna 2015 yhteensä 30 020, lisä-
ystä edelliseen vuoteen yhteensä 1 467 päivää. Hoitopäivien lisääntymiseen 5 %:lla vaikutti osittain 
toiminta-alueen osastojen saneerauksen valmistumisen myötä sisätautien erikoisalan potilaiden si-
joittelun siirtyminen osittain päivystysosastolta sisätautien osastoille. Kokonaisuudessaan konserva-
tiivisten erikoisalojen potilasryhmien hoitopäivätarve kasvoi erikoissairaanhoidossa 2,5 % (+ 856 päi-
vää). Konservatiivisen toiminta-alueen sairaansijojen kuormitus vuoden aikana oli 86,9 %, nousua 
edellisvuodesta 4 %. Osastohoidon Drg-pakettien määrä (5 411 pakettia) toteutui 99 %:sti. Hoitojaksot 
lisääntyivät 273:lla verrattuna vuoteen 2014. Toiminta-alueen palveluiden kysyntä lisääntyi edellis-
vuodesta 12 %, lähetemäärän ollessa 16 103 kappaletta. Konservatiivisen toiminta-alueen palveluja 
käytti vuonna 2015 yhteensä 25 163 eri henkilöä, laskua edellisvuodesta 1,9 % (490 henkilöä).
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Psykiatrisen toiminta-alueen kuntalaskutettujen avohoitokäyntien toteutuma oli 97,4 % (83 370 
käyntiä). Käyntimäärä lisääntyi vuodesta 2014 yhteensä 1 191 käyntiä (+ 1 %). Hoitopäivien toteu-
tuma oli 103 %, yhteensä 30 654 hoitopäivää. Muutos vuoteen 2014 oli + 1 % (+ 389 hoitopäivää). 
Hoitojaksoja kertyi 1 290, toteutuman ollessa 103 %. Hoitojaksot lisääntyivät edellisvuodesta 52:lla. 
Toiminta-alueen sairaansijojen kuormitus pysyi ennallaan ollen 83,2 %. Psykiatrisen toiminta-alueen 
palveluja käytti vuonna 2015 yhteensä 6 936 eri henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 0,5 % (33 henkilöä). 
Toiminta-alueen palveluiden kysyntä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna (+ 28 lähetettä). Lä-
hetteitä saapui vuonna 2015 yhteensä 3 965.

Päivystyskeskuksen toiminta-alueelle käyntejä kertyi vuoden 2015 aikana yhteensä 28 566, joista 
erikoissairaanhoidon käyntejä oli 25 382 (88,9 %). Erikoissairaanhoidon kuntalaskutettujen käyntien 
toteutumaprosentti oli 146 ja osastohoitoon siirtymisten 105 %. Osastohoitoon siirtymisiä poliklinik-
kakäynnin jälkeen oli 9 449, vuonna 2014 yhteensä 9 038 (+ 4,5 %). Terveyskeskuspäivystyksenä las-
kutettuja käyntejä kertyi vuoden aikana 3 184, laskua vuoteen 2014 verrattuna yhteensä 809 käyntiä 
(- 20,3 %). Toteutuma arvioon nähden oli 38 %. Päivystyspoliklinikalla asioi vuonna 2015 yhteensä 
20 479 eri henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 16,6 %. Erikoissairaanhoidon palvelujen lisääntynyttä ky-
syntää ja tarvetta selittävät päivystysasetuksen muutos vuoden 2015 alussa sekä akuuttilääketieteen 
erikoisalan käyttöönotto päivystyksessä. Päivystysosastolla hoidettiin vuoden 2015 aikana 3 140 eri 
henkilöä, lisäystä edellisvuoteen 360 henkilöä (12,9 %). Hoitojaksoja kertyi 3 052 ja hoitopäiviä 6 416. 
Hoitojaksojen toteutumaprosentti oli 116 ja hoitopäivien 98. Sairaansijojen kuormitus oli 79,9  %, 
nousua edellisvuoteen 4,1 %.
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Toiminta

Talousarvio
2015

Toteutuma
2015

Poikkeama
2015 Tot%

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 112 765 110 395 -2 370 98

Hoitojaksot 22 824 23 298 474 102

Kuntalaskutettavat palvelut:

DRG-paketit, lkm 26 592 26 922 330 101

DRG-jaksojen ulkop.hoitopäivät 40 597 41 449 852 102

DRG-jaksojen ulkop.pkl-käynnit 277 986 294 183 16 197 106

TK-päivystyskäynnit 8 400 3 184 -5 216 38

Muu tk myynti 7 194 6 911 -283 96

Kuntoutuskoti/-asuntola hoitopäivät 820 907 87 111

Budjetoidut ostopalvelut:

Minivaltava, hoitopäivät 4 985 1 908 -3 077 38

Minivaltava, paketit 2 386 3 510 1 124 147

Minivaltava, käynnit 26 217 27 758 1 541 106

Lääk.kunt.hoitopäivät 260 106 -154 41

Lääk.kunt.käynnit 75 95 20 127

Hengityshalvauspot.hoitopäivät 1 460 1 155 -305 79

Sisäinen palvelutuotanto:

Laboratoriotutkimukset 1 973 700 2 061 866 88 166 104

Patologian tutkimukset 24 000 25 669 1 669 107

Radiologian tutkimukset 113 200 116 674 3 474 103

Sosiaalityö, käynnit 8 100 9 959 1 859 123

Psykologitoiminta, käynnit 5 500 5 881 381 107

Anestesiat 11 720 13 339 1 619 114

Leikkaukset 12 866 12 978 112 101

Päivystyspkl, DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 9 000 9 449 449 105

Tehostetun valvonnan hoitopäivät 2 250 2 270 20 101

Fysioterapia, hoitokerrat 21 000 25 550 4 550 122

Toimintaterapia, hoitokerrat 6 500 7 820 1 320 120

Muut terapiat, hoitokerrat 500 3 103 2 603 621

Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 5 000 5 310 310 106

Ravintohuolto, suoritteet 810 000 808 033 -1 967 100

Ensihoito

Ensihoito+kuljetus 27 000 29 511 2 511 109

Ensihoito+ei kuljetusta 10 000 13 937 3 937 139
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Henkilöstö
Organisaatiomme keskeinen vetovoimatekijä ja kehittymisen mahdollistaja on osaava, motivoitunut 
ja hyvinvoiva henkilöstö. Työntekijöitä sairaanhoitopiirissämme oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 
3 395 henkilöä. Aktiivinen rekrytointiprosessi on osaltaan taannut yksiköihin osaavaa henkilöstöä 
vakinaisiin ja määräaikaisiin tehtäviin. Henkilökunnan eläköitymisennusteet asettavat kuitenkin jat-
kossa haasteita ennakoivalle rekrytoinnille. Opiskelijaohjaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja 
yksikkötasolla henkilökunta on kehittänyt erinomaisin tuloksin opiskelijaohjauksen sisältöjä ja alku-
perehdytystä.

Kuluneen vuoden aikana on osaamisen johtamiseen kiinnitetty erityistä huomiota. Palvelulupa-
uksen mukaista henkilöstön asiakaslähtöistä työskentelytapaa on vahvistettu kehittämishankkeiden 
ja tutkimuksen avulla. Henkilökunnan osaamista laajentava suunnitelmallinen työkierto on lisään-
tynyt. Henkilöstön joustava käyttö on näkynyt muun muassa lyhytaikaisten sijaisten käytön vähene-
misenä. Samalla on vahvistunut henkilökunnan osaaminen ja potilasturvallisuus. Lisäksi varahen-
kilöiden asiantuntijuus on entisestään vahvistunut. Varahenkilöistä sairaanhoitajien tarve on ollut 
suurin.

Esimiestyötä ja siihen liittyvää yhteistoiminnallisen otteen kehittämistä on jatkettu ja tavoitteena 
on ollut henkilöstön osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Henkilöstöresursseja on pyritty 
vapauttamaan välittömään potilastyöhön esimerkiksi kehittämällä kirjallista raportointia. Henkilö-
kunnan yleis- ja syväperehdytysprosesseja on hiottu edelleen. Käytyjen kehityskeskustelujen ja työ-
paikkakokousten määrä on selvästi lisääntynyt.

Sairaanhoitopiirin henkilöstö 31.12.

Muutos 2015/2014

v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Lkm %

Keskimääräinen henkilöstön määrä 2 949 3 203 3 211 3 212 1 0,0 %

Henkilöstökulut, sis. luontaisedut (1000 €) 145 914 159 946 160 828 163 356 2 528 1,6 %

Työpanos kalenteripäivinä 807 326 888 176 884 989 883 170 -1 819 -0,2 %

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 42 406 42 202 42 089 41 682 -407 -1,0 %

Sairauspoissaolot päivinä 14 13 13 13 -0,1 -1,0 %

Panostus täydennyskoulutukseen (1000 €) 1 417 1 377 1 255 1 168 -87 -6,9 %

Panostus taydennyskoulutukseen (€/hlö) 480 430 391 364 -27 -6,9 %
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Strategia

Sairaanhoitopiirin strategiaa vietiin eteenpäin myös kuluneen vuoden aikana. Kesävaltuustossa hy-
väksyttiin asiakirjaan valtuustokauden välipäivitys. Päivityksen myötä strategiassa korostetaan entis-
tä enemmän mm. henkilöstön, talouden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemoja. Keskeisiltä 
osiltaan strategia säilyi entisellään.

Strategiaa jalkauttavat toimintaohjelmat lisääntyivät yhdellä, kun Henkilöstöohjelma valmistui.
Strategian kantava teema on vahva erikoissairaanhoidon palvelutuotanto, jossa keskeistä on laa-

jasti päivystävä sairaala. Laajan päivystyksen teeman merkitys korostui vuonna 2015, kun keskustelu 
tämän statuksen tulevaisuudessa saavista sairaaloista aktivoitui uudestaan. Valtioneuvoston tavoit-
teena on rajata laaja päivystys 12 sairaalaan. Seinäjoen keskussairaalalla on tahtotilana kuulua tähän 
joukkoon.

Strategian toimintaohjelmien lisäksi strategiaa vietiin eteenpäin niin sairaanhoitopiirin sisäisillä 
tutkimus- ja kehittämishankkeilla (Tuke) kuin muillakin hankkeilla ja projekteilla. Tuke-hankkeista 
voidaan strategian mukaisia teemoja sisältäneinä mainita erityisesti seuraavat:

15D vaikuttavuusmittaus

Tietojärjestelmäpalveluin tuetulla vaikuttavuusmittauksella tiedon hankinta hoidon laadusta ja vai-
kuttavuudesta

Äkkiä - Potilasohjauksen laajentaminen perheohjaukseen: potilaan ja läheisen ohjaus lyhytaikaisessa 
ohjaustilanteessa

Tutkitun, näyttöön perustuvan, käytännössä sovelletun toimintamallin luominen Seinäjoen keskus-
sairaalaan potilaan ja läheisen ohjauksesta lyhytaikaisissa ohjaustilanteissa.

Voimaa arkeen -kurssitoiminnan kehittäminen

Mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien ja läheisten omahoidon tukeminen kuntoutumisen eri vai-
heissa koulutuksellisin keinoin

Lasten astman hoidon mallintaminen

Poliklinikan käytäntöjen päivittäminen astmapotilaiden diagnostiikassa ja hoidossa, lasten astman 
hoitopolun luominen
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Toimintojen sisäinen ja ulkoinen auditointi

Palveluiden tuottamisen laadun varmistavan laatuohjelman käytössä oleminen sairaanhoitopiirissä, 
laadun ja potilasturvallisuuden toteutuminen eri toiminta-alueilla ja yksiköissä.

EPSHP Sairaalahygieniaohjeiston ja infektio-ohjeiden päivitys

Infektioiden torjunnan omavalvonnan kehittäminen ja toteuttaminen osana hoitoon liittyvien infek-
tioiden torjuntaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin alueen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuol-
lon kesken

Tuke-toiminnan ulkopuolisina strategisina hankkeina tai projekteina voidaan mainita muun mu-
assa sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-rahoitusta saava Parempi Arki –hanke, jonka tavoitteena 
on kotona asuvien, paljon erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelu-
ja käyttävien ja tarvitsevien asiakkaiden palveluiden koordinointi ja integrointi. Lisäksi esimerkkinä 
strategisesta projektista voidaan mainita sairaanhoitopiirin operatiivisella toiminta-alueella kuluneen 
vuoden aikana tehty prosessien kuvaus ja uudistaminen.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2015-2017 mainittujen strategian näkökulmia kuvaavien tavoit-
teiden toteutumista voidaan talousarviovuoden 2015 osalta arvioida seuraavasti:

Asiakasnäkökulma
Mittari: Palvelulupaus potilaille/ asiakkaille
Tavoite: Annetuista palautteista vähintään 85 % 

saavuttaa erinomaisen tason (arvosana 
4-5)

Tavoitteen toteutuminen: Asiakastyytyväisyysmit-
tauksessa poliklinikkavastausten keski-
arvo 4,3, osastovastausten keskiarvo 4,4.

Prosessinäkökulma
Mittari: Hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen
Tavoite: Kiireettömät lähetteet arvioidaan 100 %:sti 

kolmen viikon kuluessa
Tavoitteen toteutuminen:
Mittari: Kiireetön hoitoon pääsy
Tavoite: Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitoon vii-

meistään kuudessa kuukaudessa 100 % :sti 
ja lasten- ja nuorisopsykiatriassa 100 %:sti

kolmessa kuukaudessa
Tavoitteen toteutuminen: Hoitotakuun piiriin kuu-

luvista 31.12.2015 – tilanteessa yli kuusi 
kuukautta odottaneita 0,2%. Lasten- ja 
nuorisopsykiatrialla ei yli kolme kuukautta 
odottaneita.

Mittari: HaiPro-ilmoitusten käsittely
Tavoite: Potilaiden tekemät ilmoitukset on käsitelty 

kahden viikon kuluessa
Tavoitteen toteutuminen: Ei ylityksiä kahdesta viikos-

ta

Henkilöstönäkökulma
Mittari: Sairauslomapäivät
Tavoite: Lyhytaikaiset sairauspoissaolokerrat / 

laskennalliset vakanssit vähenevät edel-
liseen vuoteen verrattuna

Tavoitteen toteutuminen: Koko henkilöstön henki-
lötyövuosiin suhteuttaen 1-3 pv sairaus-
poissaolot (vrt. 2014):

 - sairauspoissaolojaksojen lukumäärä:   
 1,68 (1,68)

 - sairauspoissaolot kalenteripäivinä  
 3,06 (2,99)

Talousnäkökulma
Mittari: Tilikauden tulos
Tavoite: Määrärahojen käyttö max 100 %
Tavoitteen toteutuminen: Muutettu talousarvio 

alittui selvästi

Lyhytaikaisia sairauspoissaolokerroista / laskennalliset vakanssit ei saada tilastoa. Luvut on suh- 
teutettu koko henkilöstön määrään.
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Päivystysasetuksen tuomat muutokset
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus kiireellisen hoidon perusteista, päivystyspisteen edelly-
tyksistä ja vaatimuksista astui voimaan 1.1.2015. Asetuksen voimaantulo aiheutti merkittäviä muu-
toksia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen lääkäripäivystystoimintaan. Asetuksen myötä 
virka-ajan ulkopuolinen, asetuksen määritelmän mukainen päivystystoiminta keskittyi Seinäjoen 
keskussairaalan päivystyspoliklinikalle. Terveyskeskukset huolehtivat edelleen virka-aikaisesta lääkä-
ripäivystystoiminnasta. Ainoastaan Seinäjoen kaupunki järjesti osanaikaisesti virka-ajan ulkopuolisen 
päivystyksen omana toimintanaan. Syksyllä 2015 Seinäjoki lyhensi entisestään oman päivystyksen 
aukioloaikaa. Terveyskeskusten järjestävät virka-ajan ulkopuolista ajanvarausvastaanottotoimintaa, 
mutta potilaat, joiden vamma tai sairaus vaatii välitöntä lääkärin tutkimusta tai hoitoa, ohjautuvat 
suoraan päivystyspoliklinikalle.

Päivystysasetuksen aiheuttama muutos lisäsi ensihoitokeskuksen ja päivystyspoliklinikan työmää-
rää merkittävästi. Ensihoitotehtävien määrä ja kesto kasvoivat. Erityisesti ensihoitokeskuksen suorit-
tamien siirtokuljetusten määrä lisääntyi. Päivystyspoliklinikan potilasmäärä kasvoi. Päivystysaikaista 
työvuorossa olevaa lääkärityövoimaa ja hoitohenkilökuntaa jouduttiin lisäämään kesken vuoden. 
Vaikka potilaslukumäärän lisääntyminen oli lähes ennakoidun suuruista, aiheutti potilaiden saapu-
minen suoraan ilman lähetettä ennakko-arviota suuremman työmäärän lisääntymisen. Hiukan yl-
lättäen käyntimäärien lisääntyminen ei kohdistunut pelkästään päivystysaikaan vaan käyntimäärien 
kasvu alkoi jo puolen päivän jälkeen virka-aikana. Lisäksi potilaskohtaisen työmäärän kasvun päivys-
tyspoliklinikalla aiheutti se, että aiemmin terveyskeskuksissa tehty alkutyö siirtyi kokonaisuudessaan 
päivystyspoliklinikalle. Tämä potilaskohtainen lisätyö, joka ei näy potilaskäynteinä, havaittiin piden-
tyneinä läpimenoaikoina ja henkilöstön kuormittuneisuutena. Näistä tekijöistä aiheutui ajoittainen 
poliklinikan ruuhkautuminen ja henkilökunnan ylikuormitus alkaen iltapäivästä ja jatkuen yöhön 
saakka. Henkilökuntaa jouduttiin lisäämään kesken vuoden. Kun akuuttilääketieteen erikoislääkärei-
tä ei onnistuttu rekrytoimaan lisää ja Seinäjoen kaupunki lyhensi loppuvuodesta päivystysaikaansa, 
jouduttiin myös ostopalvelulääkäreihin turvautumaan.

Päivystyspoliklinikalta sairaalaan osastohoitoon otettujen potilaiden lukumäärässä ei tapahtunut 
muutoksia. Sisäänottoja osastolle oli jopa vähemmän kuin vuonna 2014. Erityisesti konservatiivisten 
erikoisalojen osastoilta oli ajoittain vaikeaa löytää tilaa päivystyspotilaalle. Päivystysosastolla hoidet-
tiin potilaista ennakoitua suurempi määrä.

Potilaiden ohjaamisessa suoraan päivystyspoliklinikalle pyrittiin noudattamaan terveyskeskusten 
edustajien kanssa yhdessä sovittuja kriteereitä. Muutos aiempaan toimintaan nähden oli iso ja aivan 
ongelmitta uusi toimintamalli ei toteutunut. Potilaiden tilan arviota suoritettiin ensikontaktissa ter-
veyskeskusten vastaanottojen henkilöstön toimesta, ensihoidon henkilöstön toimesta ja päivystys-
poliklinikan hoidon kiireellisyys- ja tarvearviopisteessä. Ohjeistus, yhtenäinen toiminta ja potilaiden 
tilan arvio tarkentui ja parani vähitellen vuoden edetessä.
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Sairaanhoitopiirin toiminta-alueet

Konservatiivinen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Heikki Suoyrjö

Toimintavuonna potilaskontaktien määrä konservatiivisella toiminta-alueella ylitti selvästi suunni-
tellun. Etelä-Pohjanmaan erikoissairaanhoito on edelleen vahvasti avohoitopainotteista. Lisäänty-
neestä palvelujen kysynnästä huolimatta pysyttiin koko vuosi hyvin kiireettömän hoitoon pääsyn 
osalta hoitotakuun rajoissa. Tämä vaati henkilökunnalta joustoa etenkin, kun samanaikaisesti joil-
lakin konservatiivisilla erikoisaloilla on jatkunut erikoislääkäripula. Ostopalveluja ja lisätöitä ei ole 
voitu välttää. Vuoden 2015 aikana on kuitenkin saatu rekrytoitua useampia erikoislääkäreitä ja siltä 
osin ostopalvelujen tarve tulevaisuudessa vähenee. Kysynnän ja hoidettavien potilaiden määrän li-
sääntyessä myös toimintakulut lisääntyvät. Lääkehoidot kallistuvat ja uudet teknologiat lisäävät kus-
tannuksia. Erityisen vaikeasti ennakoitavia ovat yliopistosairaalatasoisen erikoissairaanhoidon osuus 
ja siitä aiheutuvat ostopalvelun kulut. Terveydenhoitolain mahdollistama potilaan hoitopaikan va-
linnan vapaus on toistaiseksi tuonut melko vähän ennakoimatonta ostopalvelun kustannusta, mutta 
tilanne saattaa muuttua palveluntuottajien markkinoinnin muuttuessa näkyvämmäksi.

Ennakoitua suurempi palvelujen kysyntä on lisännyt henkilöstön kuormitusta. Tähän on reagoi-
tu mm. panostamalla esimieskoulutukseen. Työpaikkakokousten ja tiedonkulun merkitystä on ko-
rostettu. Varhaisen tuen menetelmät ovat tulleet rutiineiksi työssä jaksamisen tukena. Vuonna 2015 
toiminta-alueella käytiin yhteensä 123 varhaisen tuen neuvottelua. Sairauspoissaolojen määrissä ei 
vuoden 2015 aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia edellisvuosiin verrattuna. Työhön liittyviä 
haittatapahtumia on opittu kuvaamaan HaiPro:n avulla ja vuoden 2015 aikana otettiin käyttöön säh-
köinen riskien arvioinnin ja sisäisen valvonnan 4KS-menetelmä. Hoitotapahtumiin liittyviä potilas-
asiamiehen yhteydenottoja oli vuonna 2015 edellisvuotta vähemmän.

Konservatiivisella toiminta-alueella on tiivis yhteistyö alueen perusterveydenhuollon kanssa. Sii-
hen kuuluvaa ketjulähetti-toimintaa on toistaiseksi ollut valitettavan vähän. Toimintayksiköiden 
strategiassa on mukana alueelle kohdistuva koulutus ja ohjaus. Tutkimus- ja kehittämishankkeita 
toteutettiin taas vuonna 2015 ja niitä huomioitiin sairaanhoitopiirin laatupalkinnoilla.

Sisätautien poliklinikkatoiminta Ähtärin sairaalassa loppui vuoden 2014 lopussa. Osa toiminnas-
ta siirtyi Seinäjoen keskussairaalaan ja osa jatkui terveyskeskusten tuottamana. Vuodeosastojen A42 
(neurologia ja hematologia) sekä A32 (sisätaudit) peruskorjaukset valmistuivat ja uudet tilat osoittau-
tuivat toimiviksi. Sydäntutkimusyksikön ja sydänvalvonnan tilojen yhdistäminen tehohoidon ja val-
vonnan uuteen yksikköön otettiin suunnitteluun. Uusien tilojen on suunniteltu valmistuvan vuoden 
2017 lopussa. Myös uusiin tiloihin liittyvä toiminnallinen suunnittelu aloitettiin.

Lisääntynyt palvelujen kysyntä toi mukanaan toimintakulujen kasvun. Vuonna 2015 tarvittiin li-
sätalousarvio tasapainottamaan tilanne. Omien toimintakulujen kasvu oli kuitenkin maltillinen. Eri-
koissairaanhoidon ostopalvelujen kustannukset sitä vastoin nousivat ennakoitua enemmän.

Sairastavuus Etelä-Pohjanmaalla on maan keskiarvojen yläpuolella ja väestö ikääntyy. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa. Tähän pyritään vastaamaan palvelurakenteen uudistuk-
sella, joka valtioneuvoston päätöksen perusteella toteutuu maakunnallisten itsehallintoalueiden ja 
sote-alueiden kautta. Valmistautuminen on aloitettu ja tavoite on vuodessa 2019. Lyhyemmällä täh-
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täimellä oleellista on huolehtia sairaanhoitopiirin vision mukaisesti erikoissairaanhoidon kustannus-
tehokkaasta ja vaikuttavasta palvelutuotannosta.

Erikoissairaanhoidosta yhä suurempi osuus tulee liittymään päivystystoimintaan ja sen resurssin 
huolehtiminen on myös konservatiivisten alojen kannalta tärkeää. Vaikka eräillä suppeilla erikois-
aloilla on edelleen merkittävää erikoislääkäripulaa, ei tilanne Etelä-Pohjanmaalla näytä niin huo-
lestuttavalta kuin muutama vuosi sitten. Sairaansijat ovat vähentyneet niin erikoissairaanhoidossa 
kuin perusterveydenhuollossakin ja tämä trendi näyttää jatkuvan lähitulevaisuudessa. Perustervey-
denhuollossa sairaansijoja voidaan korvata eritasoisilla palveluasumisen paikoilla, mutta erikoissai-
raanhoidossa tullaan tarvitsemaan nykyistä enemmän konservatiivisten alojen sairaansijoja. Erikois-
sairaanhoidon hoitojaksot ovat lyhentyneet sairaansijojen vähentymisen kanssa yhtäaikaisesti ja 
vaarana on, että joudutaan epätarkoituksenmukaiseen erikoissairaanhoidon resurssien käyttöön ns. 
pyöröovi-ilmiön vuoksi.

Kuntatalouden niukkenevat resurssit ovat julkisen terveydenhuollon realiteetti. Tähän on sopeu-
duttu toimintaa tehostamalla ja toimintaprosesseja sekä palveluketjuja uudistamalla. Tulevaisuudessa 
digitalisaation tuomat uudet toimintatavat lisääntyvät niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissai-
raanhoidossakin. Tämän alueen innovaatioita on lisääntyvästi otettu käyttöön myös sairaanhoitopii-
rissä ja konservatiivisella toiminta-alueella. Etäpalvelut ovat osa asiakaskeskeistä toimintatapaa.

Konservatiivisen toiminta-alueen pitkään jatkunut erikoislääkäripula helpotti jonkin verran vuon-
na 2015, kun avoimiin vakansseihin saatiin rekrytoitua erikoislääkäreitä. Myös hoitohenkilökuntaa 
on ollut aikaisempia vuosia paremmin saatavissa. Tiukan talouden aikana sijaisten käyttöön on suh-
tauduttu kriittisesti pitäen kuitenkin tärkeimpänä ohjenuorana potilasturvallisuutta. Vuodeosastojen 
peruskorjaukset on viety suunnitellusti päätökseen, mutta poliklinikoilla remontit jatkuvat ja osa ti-
loista vielä odottaa peruskorjausta. Epätarkoituksenmukaiset tilat heikentävät työhyvinvointia. Kui-
tenkin työhyvinvointimittauksessa kaikilla osa-alueilla tulokset olivat sairaanhoitopiirin keskiarvoja 
paremmat.

Palvelujen kysyntä konservatiivisella toiminta-alueella lisääntyi vuonna 2015 ja todennäköisesti 
trendi jatkuu. Palveluja tuotetaan niukan kuntatalouden reunaehdoilla. Palvelulupauksen ylläpitä-
minen vaatii edelleen hoitoketjujen ja sairaalan sisäisen työnjaon kriittistä tarkastelua sekä inno-
vatiivista johtamista. Samanaikaisesti on valmistauduttava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen uudistukseen, joka muuttaa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen perustan täydellisesti. 
Perusteellinen valmistelu mahdollistaa uudistuksesta saatavan parhaan hyödyn.

Operatiivinen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Matti Viitanen

Toimintavuosi 2015 oli operatiivisella toiminta-alueella hyvä. Hoitotakuulainsäädännön mukainen 
erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus pystyttiin turvaamaan kohtalaisesti – loppuvuotta kohti 
hyvin. Toiminta-alueella edustettuna olevien erikoisalojen ympärivuorokautinen päivystys hoidet-
tiin myös asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa viidestä kuuteen sairaalassa päivystävän lääkärin työpa-
nosta ja useita takapäivystäjiä. Lisäyksenä edelliseen vuoteen on uuden päivystysasetuksen mukai-
nen Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys kolmena päivänä viikoittain.

Terveyden edistäminen (mm. savuttomuuteen kannustaminen, alkoholinkäytön hillitseminen ja 
painonhallinta) on vakiinnuttanut asemansa toiminta-alueen hoitoprosesseissa. Suurin osa toiminta-
alueen hoitoprosesseista on toimintavuoden aikana mallinnettu tulevaa kehitystyötä varten. Koska 
toiminnan pääpaino siirtyy koko ajan avohoitoon päin, on polikliininen prosessi ensimmäisenä kes-
keisenä tarkastelun kohteena.

Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti asiakaslähtöisyyttä ja potilaalle annettua palvelulupausta 
on pyritty pitämään keskiössä kaikessa hoidossa. Sairaanhoitopiirin strategiasta keskusteltiin kevään 
2015 aikana jokaisessa toiminta-alueen johtoryhmän kokouksessa. Tällä pyrittiin jalkauttamaan stra-
tegisia periaatteita ylihoitajien ja toimintayksikköjohtajien välityksellä toimintayksiköiden päivittäi-
seen työhön.
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Toiminta suunniteltiin edelleen loma-ajat huomioiden kolmeen toiminnalliseen tasoon, mikä hel-
potti resurssien kohdentamista. Ähtärin sairaalan alkuviikon toimintamalli asetti oman haasteensa 
toiminnan suunnittelulle ja etenkin resurssien tehokkaalle käytölle. Kantasairaalan peruskorjaus ai-
heutti myös viime vuonna haasteita operatiivisen toiminta-alueen toimintaan. Alkuvuodesta val-
mistui heräämön remontti. Sekä uusi heräämö että ns. 23h – heräämö aloittivat toimintansa hel-
mikuussa. Kesällä otettiin käyttöön uudet kirurgian ja ortopedian poliklinikkatilat, jotka tarjoavat 
erinomaisen mahdollisuuden poliklinikkatoiminnan tulevaan kehittämiseen.

Kesällä alkoi vuoden kestävä ortopedian- ja traumatologian osaston A22 ja vatsatautien osaston 
A12 peruskorjaus. Osastojen siirtyminen väistötiloihin aiheutti jonkin verran muutoksia toimintaan. 
Osaston A22 sairaansijamäärä väheni ja osa potilaista hoidetaan osastolla A21. Osaston A12 sisällä 
valvontahuoneen paikkaluku väheni puoleen entisestä.

Toimintavuonna suunnittelun kohteena on ollut F-laajennusosaan tulevat leiko-tilat ja uuden ison 
teho-/ tehovalvontayksikön tilat. Teho-/ tehovalvontayksikön suunnittelun ohella koko vuoden on 
jatkunut osin TEKESin ja osin sairaanhoitopiirin rahoittama EVICURES- hanke, jonka tavoitteena on 
ollut kehittää nykyaikaisen teho- ja tehovalvontaosaston käyttäjälähtöisyyteen ja näyttöön perustu-
vaan designiin pohjautuva suunnittelumalli.

Ammattitaitoisesta henkilökunnasta oli edelleen ajoittain pulaa. Joustavalla työnkierrolla yksi-
köissä ja yksiköiden välillä pystyttiin kuitenkin potilaat turvallisesti hoitamaan. Erikoislääkäritilanne 
korjaantui lastentaudeilla ja on korjaantumassa naistentaudeilla. Anestesialla on edelleen toimintaa 
uhkaava erikoislääkäripula. Loppuvuodesta anestesialääkäritilanne kriisiytyi ja johti joihinkin kor-
jaustoimenpiteisiin. Työtyytyväisyys vaihteli yksiköittäin ja ammattiryhmittäin, mutta sitoutuminen 
sairaanhoitopiirin arvoihin pohjautuviin strategisiin päämääriin pysyi kuitenkin vahvana.

Keväällä saatiin päätökseen useita vuosia kestänyt Effi  ca-Perioperatiivinen hoito – anestesiatietojär-
jestelmän konfi guraatiotyö. Järjestelmän käyttökokemukset ovat varsin positiivisia.

Ortopedian poliklinikalla on pilotoitu 15D-vaikuttavuusmittaria, joka mahdollistaisi mittaria käyt-
tävien sairaaloiden hoitotulosten vertailun. Alustavat tulokset ovat kannustavia, mutta mittaria ei ole 
otettu eri sairaaloissa kattavasti käyttöön. Implant-DB sitä vastoin on tekonivelleikkauksissa kattavasti 
käytössä sekä meillä että muualla ja jatkossa on tarkoitus saada traumarekisteri käyttöön. Tehostetun 
hoidon osasto on jo vuosia osallistunut suomalaiseen tehohoidon laatukonsortioon, käyttäen vaikut-
tavuusmittarina EQ5D- elämänlaatuseurantaa. Leikkaustoiminnan tehokkuuden seurannassa apuna 
käytetään Tieto Oyj:n BM-OR laatutietokannan meille räätälöityjä viikoittaisia raportteja.

Sekä toimintatuotot että toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion pääosin polikliinisen 
toiminnan lisääntymisen johdosta. Toiminnan lisääntyminen johti hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden 
käytön lisääntymiseen mikä osaltaan nosti toimintakuluja. Lisääntyneestä toiminnasta johtuen ta-
lousarviossa ei pysytty vaan jouduttiin loppuvuodesta turvautumaan lisätalousarvioon.

Tulevaisuudessa avohoidon toimintaluvut tulevat pysymään viime vuoden tasolla tai kasvavat 
maltillisesti, tosin polikliinisten toimenpiteiden määrä tulee lisääntymään. Eri yksiköt ovat siirtäneet 
osan päiväkirurgista toimenpiteistä poliklinikoille ja tämä toiminta tullee lisääntymään. Leikkaus-
määrissä ei ole odotettavissa mainittavaa kasvua, leikkausindikaatioiden tarkentuessa voi määrä jopa 
hetkellisesti laskea. Digitalisaation tulee jatkossa muuttamaan hoitokäytäntöjä radikaalistikin ja sen 
mahdollisuuksia tullaan käyttämään hyväksi huomattavasti nykyistä enemmän liittyen esim. inter-
netin kautta tapahtuvaan ohjaukseen.

Sairaanhoitopiirin toteuttaman erikoissairaanhoidon loppuminen Ähtärin sairaalassa kesäsulkuun 
2016 mennessä ja toiminnan siirtäminen Seinäjoelle vakiinnuttaa toiminta-alueen toiminnan.

Sairaansijamäärä toiminta-alueella vähenee yli kymmenen prosenttia seuraavan vuoden aikana. 
Tämä sekä kaikkiaan niukkenevat resurssit aiheuttavat painetta prosessien jatkuvalle uudistamiselle. 
Remonttien myötä neljän hengen potilashuoneet väistyvät pienempien tieltä. Myös tehostettua val-
vontaa vaativien potilaiden valvontahuone poistuu ensi kesänä ja tämän potilasryhmän hoito tulee 
olemaan varsin haasteellista aina uuden tehon avautumiseen (kevät 2018) saakka. Remonttien myötä 
toimitilat saadaan yhä paremmin tukemaan uudistuvaa toimintaa.

Ammattitaitoisen henkilökunnan – niin hoitohenkilökunnan kuin lääkäreidenkin – saatavuus ja 
työssä jaksaminen ovat edelleen suurimmat haasteet. Toiminta-alueen yksiköiden toimintaa suunni-
tellaan tulevaa sote-aikaa ja erityisesti laajan päivystyksen sairaalan toimintaa silmällä pitäen.
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Psykiatrinen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Antero Lassila

Taloudenpidon osalta vuosi 2015 oli psykiatrisella toiminta-alueella erinomainen: toiminta-alueella 
tuotimme enemmän suoritteita kuin tavoite oli, pysyimme vuodelle 2015 asetetussa talousarviossa 
menojen osalta ja ylitimme talousarvion tulotavoitteen.

Sairaanhoitopiirin valtuusto antoi kesäkuussa 2015 luvan tulevan M-talon (psykiatrian ja kun-
toutuksen yksikkö) varsinaisen suunnittelun käynnistämiselle (L1-taso). Tämä päätös merkitsi psy-
kiatriselle toiminta-alueelle mittavaa toimintojen uudelleen arviointia ja suunnittelutyötä. Samalla 
sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi valtuustoaloitteen, jossa psykiatrian erikoisalan edellytettiin 
neuvottelevan alueen kuntien ja kuntayhtymien kanssa psykiatrian avohoitopalvelujen järjestämi-
sestä tulevaisuudessa. Sekä M-talon suunnittelun ja psykiatrian erikoisalojen avohoitopalveluiden 
yhteistyöneuvotteluissa edettiin tavoitteiden mukaisesti vuoden 2015 aikana.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian kokonaistulos oli hyvä. Vuoden 2015 aikana käynnistyi laajan las-
ten- ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiin keskittyvän koulutuskokonaisuuden suunnittelu. 
Laaja koulutuskokonaisuus päätettiin järjestää itse. Lasten- ja nuorisopsykiatrian neuropsykiatrisen 
potilaan palveluverkko-hankkeen suunnittelu käynnistyi. M-talon tilojen suunnittelun L1-vaiheen 
käynnistyminen syksyllä 2015 on merkinnyt lasten- ja nuorisopsykiatrialle erityisesti työskentely-
mallien ja prosessien arviointia.

Lastenpsykiatrian poliklinikalta on ollut säännöllistä erikoislääkärikonsultaatiota Kuusiokuntiin 
ja Seinäjoen kaupungin psykologi- ja perheneuvontapalveluihin. Yhteistyön tarvetta ja merkitystä 
perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen on korostanut myös mm. pikkulapsipsykiatristen palve-
luiden nopea tarve.

Psykiatrian toimintayksikön vuoden 2015 toiminnot toteutuivat hyvin yksikön pitkän ajan tavoit-
teiden mukaisesti. Toimintamme kehittämisen painopistealueina olivat erikoissairaanhoidon hoi-
to- ja kuntoutuspalvelujen laadun kehittäminen ja palvelujen järjestäminen riittävän kattavina ja 
hoitotakuulain mukaisesti. Näissä tavoitteissa onnistuimme mm. hoitotakuulain osalta velvoitteiden 
mukaisesti. Samoin tavoitteena ollut 15D-arviointimittarin käyttöönotto yleistyi osana laajempaa 
hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia.

Psykiatrian toimintayksikössä käynnistettiin elokuussa 2015 sairaanhoitopiirin ensimmäiset henki-
löstön yt-neuvottelut kohdentuen Seinäjoen mielenterveyskeskukseen. Osana Seinäjoen kaupungin 
peruspalvelujen vahvistamista ja oman toimintamme asiakastyön tavoitteellista vähenemää sairaan-
hoitopiiri lakkautti Seinäjoen Mielenterveyskeskuksesta kuusi tointa vuoden 2015 lopussa. Seinäjoen 
kaupunki budjetoi vastaavasti kuusi tointa mielenterveyspalveluihin 1.1.2016 alkaen. Tavoitteena 
ollut peruspalvelujen vahvistaminen mielenterveyspalveluissa onnistui suunnitelmien mukaisesti.

Henkilökunnan saatavuudessa oli edelleen merkittävää vajetta etenkin psykiatrian erikoislääkäri-
vajeen muodossa. Muutoin henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitettiin edelleen 
erityistä huomiota. Henkilökunnan työnohjausmahdollisuuksia lisäämällä ja asianmukaisella henki-
lökunnan kouluttautumisella varmistettiin laadukas ja ajanmukainen psykiatrinen hoito ja kuntou-
tus maakuntamme väestölle.

Asiakkaiden ja omaisten osallisuuden edistäminen sekä kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan 
pitkäjänteinen kehittäminen jatkuivat mm. Voimaa arkeen -hankkeen kautta.

Toimintojemme kehittämiseksi pohjustimme vuonna 2016 toteutettavaa kansallista vertaisarvioin-
tia ja jo olemassa kansainvälistä yhteistyötä jatkoimme suunnitelmiemme mukaisesti.

Toiminta-alueen ja sen erikoisalojen toimintoihin ja niiden myönteiseen kehittymiseen vaikut-
tavat tulevaisuudessa merkittävästi kannanotot psykiatrian uudisrakennukseen ja siihen liittyvien 
toimintamallien kehittäminen sekä valtakunnalliset ja maakunnalliset soteratkaisut. Kokemusasian-
tuntijuuden ja vertaistoimijuuden tukeminen ja vakiinnuttaminen on edelleen tärkeä työn paino-
pistealue. Henkilöstön rekrytointiin kohdistuu haasteita, sillä psykiatrian erikoisalojen henkilöstön 
saatavuuden on arvioitu edelleen heikkenevän. Taloudelliset haasteet tulevat toiminta-alueella li-
sääntymään johtuen ostopalvelujen todennäköisestä lisääntymisestä.
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Päivystyskeskuksen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Jari Nyrhilä

Ensihoitokeskuksen tehtävämäärä lisääntyi hieman yli 2000 tehtävällä edellisvuoteen verrattuna, joh-
tuen ennen kaikkea siirtokuljetustehtävien määrän kasvusta. Palvelutasopäätös toteutui kohtuullisen 
hyvin. Kun palvelutasopäätöksen toteutumista tarkastellaan vertailemalla kahta saman riskiluokan 
mukaista aluetta kahdessa eri kohdassa, on väistämätöntä, että alueen etäisyys ensihoitoyksikön päi-
vystyspisteeseen vaikuttaa yksittäisen ruudun kohdalla tavoitteiden toteutumiseen. Maantieteellisesti 
laaja-alue, jossa on useita kuntakeskuksia aiheuttaa vaatimuksen, että ensihoitoyksiköitä on alueel-
lamme nykyinen määrä: välittömässä ympärivuorokautisessa valmiudessa on 19 ensihoitoyksikköä, 
yksi kenttäjohtoyksikkö ja yksi osavuorokautinen yksikkö. Ensihoitokeskuksen hallintoa kehitettiin. 
Lähiesimiestyön puute on koettu ongelmaksi, jota korjattiin vahvistamalla osastonhoitajatyöpanosta.

Syksyllä 2015 ensihoidon vastuulääkäri ja ensihoitopäällikkö siirtyivät muihin tehtäviin. Ensi-
hoidon vastuulääkärin tehtäviä on hoitanut toiminta-aluejohtaja ja päivystyspoliklinikan ylilääkäri 
oman toimensa ohessa. Loppuvuodesta saatiin määräaikainen sijainen. Ensihoitopäällikön tehtäviä 
on hoidettu sijaisvoimin.

Hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ensihoitokeskuksessa toteutettiin useita täyden-
nyskoulutuksia asemapaikoille ja isompina yhteiskoulutuksina ja henkilökunta osallistui kansallisiin 
koulutuspäiviin. Lisäksi yksikköön koulutettiin erityinen simulaatiokouluttaja ja suunniteltiin simu-
laatiokouluttamisen toteuttaminen hoitohenkilökunnalle. Ajoneuvohallintakoulutus on jatkunut 
edellisten vuosien tapaan, omien kouluttajakoulutettujen hoitajien avulla. Työturvallisuuteen liittyen 
MAPA-koulutukset ja OC-sumutekoulutukset ovat jatkuneet.

Hoitotyön kehittämisen osalta ensihoidon arviointitutkimustyötä ja ensihoidon laatu- ja vaikutta-
vuustutkimushanketta vietiin eteenpäin. Kotiin hoidettujen potilaiden ja omaisten haastattelututki-
mustyö saatiin valmiiksi ja tulosten pohjalta hoitohenkilökunnalle toteutettiin täydennyskoulutusta. 
Hoitajien kliinisen osaamisen tutkimus-osio saatiin myös valmiiksi ja tuloksia hyödynnetään hoito-
henkilökunnan osaamisen kehittämisessä.

Asiakaspalvelukeskus sulautettiin ensihoitokeskukseen vuoden 2015 alusta alkaen. Vuoden 2015 
aikana siirryttiin ensihoitokeskuksen ja tietohallinnon yhteistyössä luomaan sähköiseen potilaskul-
jetustilausjärjestelmän (POKU) käyttöön. Asiakaspalvelukeskus sai vuonna 2015 laatupalkinnon kii-
reettömien potilassiirtojen kehittämisestä.

Päivystyspoliklinikan toiminnassa näkyi päivystysasetuksen voimaantulo, jonka vaikutuksista on 
kerrottu edellä vuosikertomuksessa. Lisääntyneen potilasmäärän ansiosta yksittäisten käyntien käyn-
tihintoja kyettiin laskemaan edellisvuoteen verrattuna.

Akuuttilääketiede otettiin erikoisalana käyttöön. Päivystyspoliklinikalla koulutettiin akuuttilääke-
tieteen erikoislääkäreitä. Kaikki poliklinikalle saapuvat potilaat kirjautuivat akuuttilääketieteen eri-
koisalalle. Akuuttilääketieteen erikoisala jakautui perusterveydenhuollon tason ja erikoissairaanhoi-
don tason käynteihin. Vasta potilaan tutkimisen ja hoidon jälkeen määritettiin oliko potilaan sairaus 
tai vamma perusterveydenhuollon tasoinen vai erikoissairaanhoidon tasoinen ongelma. Lääkäriväli-
tysyrityksen terveyskeskuspäivystäjistä luovuttiin ja käynnin hinta alkoi määräytymään yksinomaan 
hoidon vaativuuden mukaisesti. Ennakkoarviota suuremman työkuormituksen vuoksi päivystysajan 
lääkärityövoimaa jouduttiin lisäämään kesken vuoden. Myös hoitohenkilökunnan määrää jouduttiin 
lisäämään. Ostolääkäripalveluista oli vuoden alussa luovuttu, mutta lopulta akuuttilääketieteen eri-
koislääkäreiden lisärekrytointihaasteiden ja Seinäjoen kaupungin päivystysajan lyhentymisen myötä 
näihin jouduttiin turvautumaan loppuvuodesta uudelleen.

Hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi henkilökunta on osallistunut useisiin täydennys-
koulutuksiin ja kansallisiin koulutuksiin. Hoitohenkilökunta on ollut aktiivisesti mukana kehittä-
mässä muistipotilaan tunnistamista ja hoitamista. Päivystyspoliklinikalla aloitettiin kahden vuoden 
Tuke-hanke ”Muistihäiriöpotilas päivystyksessä” jonka tavoitteina on muistihäiriöpotilaan hoito-
ketjun parantaminen, muistihäiriön tunnistaminen potilaan oireiden taustalta ja tiedon lisääminen 
muistisairauksista. Tavoitteena on palveluketjujen laaja-alainen kehittäminen. Päivystyspoliklinikal-
la toteutettiin laajempi koulutuskokonaisuus sairaanhoitajille ”Potilaan kliininen tutkiminen”, jonka 
tavoitteena on laajentaa sairaanhoitajien osaamista ja osaltaan antaa pohjaa mahdolliselle päivystä-
vän sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan aloittamiselle myöhemmin.

Päivystysosaston potilasrakenteessa tapahtui muutoksia, kun gastrokirurgisia potilaita alettiin taas 
hoitamaan siellä konservatiivisten osastojen remonttien valmistuttua. Päivystysosaston lyhyet hoito-
jaksot perustuivat aktiiviseen tutkimus- ja hoitostrategiaan viikonpäivästä riippumatta. Hoitojaksojen 
pituuteen vaikutti päivittäinen lääkärin kierto, jatkohoitoon lähettäminen viikon jokaisena päivänä 
sekä päivystyspoliklinikalla tapahtuva potilasvalinta.
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Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Onni Niemelä

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta jatkui vakaana. Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat asetet-
tujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat myös hyvin. 
Palvelujen kysyntä lisääntyi, erityisesti päivystysaikaisten palvelujen ja uusien tutkimusten kysyntä. 
Palvelujen kysyntään pystyttiin vastaamaan riittävästi ja joustavasti. Työssä panostettiin systemaat-
tisesti palvelujen laadun kehittämiseen, tutkimusten hyvään saatavuuteen, asiakaskeskeisyyteen ja 
toiminnan joustavuuteen.

Henkilöstön saatavuus kokonaisuutena oli hieman edellisvuotta parempi. Avainosaajista on kui-
tenkin edelleen pulaa, kliinisen mikrobiologian yksikkö on tällä hetkellä ilman ylilääkäriä. Ajoittain 
on ollut puutetta laboratoriohoitajista. Patologipula on edelleen ajankohtainen rekrytointiyrityksistä 
huolimatta ja se on suuri riski toiminnalle.

Laboratoriopalveluissa näytteenotto Y-talossa ja osastoilla ruuhkautui, mutta ongelmaan saatiin 
helpotusta yhteistyöllä kliinisen kemian, mikrobiologian ja patologian yksiköiden kanssa. Myös ra-
diologian päivystysaikaiset palvelut kuormittuivat. Magneettitutkimusten järjestämisessä oli ajoittain 
vaikeuksia nykyisellä laitekapasiteetilla. Omavaraisuusaste pysyi korkeana. Diagnostisia menetelmiä 
kehitettiin entistä tarkemmiksi ja nopeammiksi hyödyntäen myös automatisoinnin antamia mahdol-
lisuuksia.

Potilastietojärjestelmä EP-Potin käyttöönotto on parantanut erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon välistä yhteistyötä. Tietotekniikan hyödyntämistä palvelujen tukena kehitettiin. Tilojen 
saneerausrakentaminen jatkoi vilkkaana ja se haittasi joidenkin yksiköiden toimintaa. Laiteinvestoin-
nit jäivät huonon taloudellisen tilanteen takia vähäisiksi. Käytettyjen menetelmien parantamiseen 
tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön osallistuttiin aktiivisesti. Talousohjelmien käyttö ja talouden 
tunnuslukujen seuranta yksiköissä parantui mutta oli edelleen puutteellista.

Kliinisen kemian laboratorion tutkimusmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Peruslaitekan-
taa, automaatiota, vieritestaamista ja teknisten ratkaisujen hyödyntämistä asiakaspalveluissa kehitet-
tiin systemaattisesti ja maakunnallisia rakenteellisia uudistuksia valmisteltiin. Myös mikrobiologisten 
laboratoriotutkimusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Diagnostiikan kehityskohteina olivat erityisesti 
norovirusdiagnostiikka, Clostridium Diffi  cile-tutkimukset ja suolistoantigeenien testaus. Patologian 
yksikönkin tutkimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Uuden F-taloon sijoittuvan pa-
tologian toimitilan arkkitehtisuunnitelma valmistui.

Kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikössä kasvoi erityisesti keuhkofunktiotutkimus-
ten, sydänlihasperfuusion ja vartijaimusolmukkeiden tutkimukset. Kliinisessä neurofysiologiassa 
suoritemäärät ja tutkimusvalikoima olivat edellisen vuoden tasolla. Tutkimuksiin pääsy oli riittävän 
nopeaa ja palaute toiminnasta hyvää. Radiologian toimintayksikössä tutkimukset lisääntyivät myös 
koko toimintayksikössä, lukuun ottamatta Ähtärin sairaalaa. Päivystysaikaisten tutkimusten kysyntä 
lisääntyi erityisen paljon, mikä aiheutti myös lisääntyneitä radiologien palkkakuluja. Tutkimusjonot 
pysyivät tavoitteiden mukaisina (alle 6 viikkoa) magneettitutkimuksia lukuun ottamatta.

Ravitsemusterapiassa pääosa palveluista kohdentui vuosisopimuksilla erikoissairaanhoidon yk-
siköille. Palvelujen saatavuus oli hyvä. Sosiaalityön palveluissa käyntien määrä nousi edelliseen 
vuoteen verrattuna. Palvelut kohdistuivat vuosisopimusten perusteella osastoille ja poliklinikoille. 
Remonttien myötä työolosuhteet ja ergonomia paranivat. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityis-
vastuualueen selvitystyötä, jossa selvitetään sosiaalityön asemaa, tehtäviä ja asiantuntijuutta sekä 
työnjakoa ja yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä, jatkettiin. Psykologian palvelujen 
käyntimäärät olivat oleellisesti ennallaan.

Palvelut tuotettiin vuosisopimusten perusteella kuntoutuksen, psykiatrian, lastentautien, neurolo-
gian ja geriatrian yksiköihin.

Sairaala-apteekissa lääkemyynnin arvo nousi edellisvuoteen nähden. Aseptinen lääkevalmistus 
siirrettiin puhdastiloihin. Ähtärin sairaalassa sairaala-apteekin osasto lakkautettiin, toiminta ja hen-
kilöstö siirtyivät Seinäjoen keskussairaalaan. Sairaala-apteekin toimintaan vaikutti oleellisesti toimi-
minen väistötiloissa toukokuun alusta vuoden loppuun.

Tulevaisuudessa palvelujen kysyntä tullee jonkin verran edelleen lisääntymään. Akuuttitoiminnan 
osuus korostuu. Kuvantaminen ja laboratoriodiagnostiikka kehittyvät nopeasti, tutkimusmahdolli-
suudet paranevat ja se aiheuttaa myös kustannuspaineita. Diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuuden 
arvioiminen tulee entistä tärkeämmäksi, koska taloudelliset resurssit eivät lähivuosina parane. Kliini-
sen kemian laboratorion uudet tilat ja automaation hyödyntäminen antavat mahdollisuuksia uudis-
taa toimintaprosesseja siten, että jatkuvasti kasvava näytemäärä saadaan tuotetuksi ilman merkittäviä 
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henkilöstölisäyksiä. Maakunnan toimipisteiden tutkimusvalikoimia sopeutetaan edelleen siltä osin 
kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää.

Epidemiat ja resistentit mikrobit ovat uhka, joka vaatii mikrobiologisten menetelmien jatkuvaa ke-
hittämistä ja laboratoriodiagnostiikan parantaminen ja nopeuttaminen vaatii myös laiteinvestointeja. 
Patologiassa morfologinen diagnostiikka monipuolistuu ja painopiste siirtyy kohti molekyylidiagnos-
tisia määrityksiä, telepatologia yleistyy, samoin biopankkitoiminta. Uusien F-taloon sijoittuvien toi-
mitilojen odotetaan parantavan toimintamahdollisuuksia. Patologipula on huolestuttava.

Radiologialle hankitaan vuonna 2016 uusi magneettitutkimuslaite, mikä on välttämätöntä jo hoito-
takuun toteuttamiseksikin. Magneettitutkimukset tulevat lisääntymään tutkimusten hyvän diagnos-
tisen arvon takia ja hoitosuositusten mukaisesti yhä uusia sairauksia kuvataan magneetilla.

Ravitsemusterapiassa korostuu vajaaravitsemuksen toteaminen ja hoito. Sosiaalityössä korostuvat 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sosiaalityön käytännöt ja työnjako. Psykologialla eri-
koistutaan yhä pitemmälle ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa korostuu. Sairaala-apteekissa 
ulkoisten asiakkaiden määrä saattaa vähentyä vanhusten palveluiden siirtyessä asumispalveluyksi-
köiksi.

Päivystystoiminnan keskittyminen, sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon väheneminen ja lop-
puminen Ähtärin sairaalassa sekä paikalliset ja valtakunnalliset sote-ratkaisut tuovat muutoksia eri-
koisesti laboratorio- ja röntgentoimintoihin.

Tukipalvelujen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Jari Hakala

Tukipalveluiden toiminta-alue on pystynyt vastaamaan nykyisillä resursseilla yksiköiden palveluky-
syntään sekä toteuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet annetuilla resursseilla.

Tukipalveluiden keskeisenä tehtävänä on vuosittain turvata ydintoimintojen onnistuminen omal-
ta osaltaan. Tässä yksi tärkeimmistä turvatoimista on sähkön syötön häiriöttömyys, joka turvataan 
varavoimalla. Varavoiman käyttö ja toimintojen onnistuminen varavoimatilassa testataan vuosittain. 
Kertomusvuonna kokeilu tehtiin ensimmäisen kerran samaan aikaan sekä kantasairaalassa että Y-
talossa.

Toisena keskeisenä tehtävänä oli valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttaminen. Ra-
kennuttajapalveluiden hoitamiin rakentamiskohteisiin oli budjetissa varattu 10,9 milj.€, ja toteutu-
ma oli 8,69 milj.€. Budjetillisesti vuosi 2015 oli hyvä. Urakoista aiheutuneiden lisä- ja muutostöiden 
osuus kaikissa urakoissa oli keskimäärin noin 3-5 %, sekin huomioiden peruskorjattavien kohteiden 
vaativuus oli hyvä. Alkuperäisestä vuoden 2015 talousarviosta poistettiin karsintavaiheessa Ihotau-
tien poliklinikan suunnittelumääräraha 200 000 euroa, joka siirrettiin vuodelle 2017.

Merkittävimmät perusparannus- ja rakentamiskohteet vuonna 2015 olivat kirurgian ja ortopedian 
poliklinikka, Apteekin nykyiset tilat, Vuodeosastot A12 ja A22 sekä sisätautien ja neurologian polikli-
nikka. Merkittävimpiä suunnittelukohteita olivat tehostetun hoidon yksikkö sekä F-osan laajennus-
osa (L2-suunnittelu). F-laajennuksen (muun muassa välinehuolto, patologia, leiko-vastaanottotilat) 
toteuttaminen hyväksyttiin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa 17.11.2015.

Kolmantena tärkeänä tehtävänä oli tukipalveluiden (muun muassa välinehuolto, siivous- ja tekni-
set huoltopalvelut) tuottaminen myös Y-talossa toimiville yksiköille ja itse kiinteistöyhtiölle, jolla ei 
ole omaa kattavaa huoltotoimintaa. Tukipalvelut vastaa Y-talossa myös Seinäjoen terveyskeskuksen 
huoltopalveluista sekä teknisestä päivystyksestä. Ulkoista laskutusta Y-talosta johtuen kertyi päivys-
tyksen lisäksi n. 20 000€. Laskutuksen vähäiseen määrään vaikuttaa takuuajan voimassaolo elokuu-
hun 2015 saakka.

Tukipalveluista tekniset yksiköt olivat mukana myös Tekesin rahoittamassa uuden tehostetun hoi-
don yksikön suunnitteluun liittyvässä Evicures-hankkeessa.

Toiminnan tehokkuuden arviointi perustuu palveluyksikössä ensisijaisesti siihen onko annetul-
la resurssilla voitu toteuttaa yksikölle asetetut tavoitteet, jotka perustuvat palveluiden kysyntään ja 
niiden muutoksiin. Toiminta-alueen kustannustehokkuutta on vaikea todeta luvuista ilman vertai-
lukohdetta. Kustannustehokkuutta tukipalveluissa voidaan parhaiten arvioida vertaamalla eri sai-
raanhoitopiirien toimintaa keskenään( €/m2, €/m3, laatukyselyt). Toiminnan kehittämisen kannalta 
sairaanhoitopiirien yhteisiin vertailututkimuksiin osallistutaan niitä järjestettäessä.

Valtuuston päätöksen mukaisesti laitehuollosta siirtyivät atk-verkon toiminnat tietohallintoon hal-
lintopalveluiden toiminta-alueelle vuonna 2015. Ravintokeskus aloitti toimintavuoden aikana ruoka-
palvelujen toimittamisen uuteen kohteeseen Seinäjoelle avattuun uuteen ryhmäkotiin ja tukiasumis-
yksikköön, joka on tarkoitettu alaikäisille turvapaikanhakijoille.
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Sähköhuolto osallistuu Smart Wireless Cable (SWC) –tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on 
kehittää RF-signaalin vuotoon perustuvia kerrosrakenteisia antennikaapeli- ja muovijohdinratkai-
suja langatonta viestintää ja energian jakelua edellyttäviin sovelluksiin. Hanke kattaa puhelinver-
kon ja mobiilidatansiirron vaatimukset sisältäen viranomaisverkon ja terveydenhuoltoon liittyvät 
vaatimukset. Viranomaisverkko on lakisääteinen keskussairaalassa. Hanke käynnistyi syksyllä 2015. 
Hankkeen konsortio (Oulun yliopisto, Prysmian Group Oy, Elcofl ex Oy, Premix Oy, Fitelnet Oy ja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) koostuu alalla vahvan tietotaidon osaavista ja vaatimukset hal-
litsevista yksiköistä.

Käytännön päivittäisessä toiminnassa ei ole odotettavissa muutoksia toiminta-alueella. Sote-uudis-
tuksella on toteutuessaan kuitenkin todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia myös tukipalveluihin, 
koska mahdollista on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen yhtiöittäminen.

Hoidon teknistyminen ja tuotekokeilujen sekä lainavälineistön lisääntyminen näkyy haasteena 
välinehuollossa. F-laajennukseen suunnitellun välinehuoltokeskuksen tilaratkaisuissa on huomioitu 
laitemuutoksilla mahdollisuus välinehuoltopalvelujen keskittämiseen Seinäjoen kaupunkialueelta ja 
jopa koko maakunnasta.

Psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen (M-talo) suunnittelu käynnistyi toimintavuoden 
aikana L1-suunnittelulla. Päätökset mahdollisesta M-talon rakentamisesta tekee yhtymävaltuusto 
vuonna 2016.

Palveluyksikkönä tavoitellaan parempaa palveluprosessia ja sen myötä myös parempaa kustannus-
tehokkuutta.

Kuntayhtymähallinnon ja Hallintopalvelujen toiminta-alue
Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki
Hallintojohtaja Johanna Sorvettula

Sote-ratkaisu ja sen odottaminen ei ole vaikuttanut toiminnan kehittämiseen jarruttavasti. Hallinto 
osaltaan valmistautuu hallinnon toimintojen uudistamiseen siten, että ne voidaan kaikilta osin käyt-
tää uudistuksen pohjana myös tulevissa maakunnissa.

Johtoryhmätyöskentely on sairaanhoitopiirin johtamisen osana visioivaa ja ennakoivaa. Sairaan-
hoitopiirin johtoryhmä on laaja. Strateginen työstäminen on tapahtunut erityisesti toimintojen kehit-
tämisen ja asiakaslupauksen näkökulmista.

Hallitustyön keskeisiä kohteita ovat olleet palvelujen saatavuus ja laatu sekä kustannusten hallinta. 
Tärkeitä kehittämistoimenpiteitä ovat olleet Ähtärin sairaalan toimintojen valtuuston päätösten mu-
kainen siirto keskussairaalaan sekä F-rakennusosan laajennuksen toteutuksen ja M-talon suunnitte-
lun edistäminen. Hallituksen puheenjohtajisto ja ylin viranhaltijajohto ovat osallistunut aktiivisesti 
sote-uudistuksen valtakunnan ja maakuntatason uudistustyöhön erilaisten verkostojen kautta. Eri-
tyisenä kysymyksenä hallitus on perusteellisesti paneutunut ensihoidon palvelukyvyn turvaamiseen.

Hallintopalvelujen toiminta-alueella on edelleen korostunut asiakaspalvelun kehittäminen ulko-
puolisten yhteistyökumppaneiden ja sairaanhoitopiirin yksiköiden kanssa. Yhteistyön kehittämisellä 
tavoitellaan entistä laajemman tuen antamista linjaorganisaatiolle. Hallintopalvelut ovat panostaneet 
toiminnan seurantaan, valvontaan ja ohjeiden ja lakien noudattamiseen. Kertomusvuonna aloitet-
tiin dokumenttienhallintaprojekti, jonka tavoitteena on luoda toimintakokonaisuus, jossa asiakirjat 
laaditaan, allekirjoitetaan ja arkistoidaan kokonaan sähköisesti. Hallinnollisen prosessin ohjauksen 
ja asiakirjatuotannon sähköistämisellä saavutetaan laajasti erilaisia resurssisäästöjä, vähennetään 
ylimääräistä byrokratiaa ja varmennetaan hallintomenettelyiden yhdenmukaisuus ja läpinäkyvyys 
läpi organisaation. Järjestelmän myötä myös kansalaisen ja muiden viranomaisten sähköinen asiointi 
mahdollistuu entistä laajemmin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen ja sähköisen järjestelmän käyttöönottami-
nen on merkittäväksi parantanut havainnointia ja antaa johtamiselle ryhtiä. Merkittäviä riskejä ei ole 
havaittu. Sisäisen valvonnan toimet ovat johtamassa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tukevat 
osaltaan johtamista sekä esimiestyötä.

Asiakaslähtöisyys on ollut keskiössä sekä kliinisen toiminnan että hoitotyön alueella. Tälle osa-
alueelle on keskitetty myös tutkimus- ja kehittämishankkeita. Uusien toimintojen suunnittelu on 
pohjautunut näyttöön ja pohdintaan siitä, tehdäänkö oikeita asioita ja tehdäänkö niitä oikein sekä 
tehokkaasti ja vaikuttavasti. Eri toiminta-alueilla on kuvattu hoitoprosesseja ansiokkaasti. Hoidon 
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laatua on tarkasteltu kliinisen toiminnan, prosessien ja kokemuksen näkökulmista. Myös tähän osa-
alueeseen on liitetty tutkimus- ja kehittämistyötä.

Lääkäreiden rekrytoinnissa on edelleen paikoin haasteita. Erikoisalojen välillä on eroja. Tämä joh-
tuu osittain valtakunnallisista trendeistä erikoistumisalojen valintojen osalta. Erikoislääkärikoulutuk-
seen on panostettu hyvässä yhteistyössä kouluttavien yliopistojen, etenkin Tampereen, ja muiden 
tahojen kanssa. Paikallisesti yhteistyö on ollut hyvää hoitohenkilöstön koulutuksen osalta SeAMKin 
ja Sedun kanssa. Opiskelijaohjauksen laatua on kehitetty.

Hoitotakuun toteutumista on seurattu tiiviisti. Loma-aikojen jälkeen on kertynyt purettavaa ruuh-
kaa, mutta kaiken kaikkiaan hoitotakuussa on pysytty erittäin hyvin. Monessa mittarissa olemme 
tältä osin olleet valtakunnassa parhaimmistoa.

Tietohallinnossa yksi suurimpia haasteista vuonna 2015 oli ottaa vastuu lähes koko maata koske-
van UNA-hankkeen isäntäorganisaationa toimimisesta. UNA-hanke on jatkoa aikaisemmalle Kiila-
hankkeelle ja sen tarkoitus on tuottaa uuden sukupolven terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietojär-
jestelmän sisältömäärittelyt yhteistyönä usean sairaanhoitopiirin ja niiden keskuskaupungin kanssa.

Kanta-palvelut ja alueen yhteinen potilastiedon kannan toiminta on vakiintunutta. Sairauskerto-
musliikenne puolittui edellisestä vuodesta jatkaen Potilastiedon arkiston käyttöönotosta ja paperitto-
man toiminnan lisääntymisestä aiheutuvaa trendiä. Sen sijaan yksittäisten asiakirjojen arkistoupo-
tusliikenne pysyi ennallaan. Edelleen jatkettiin alueellisen toiminnan kehittämistä niin järjestelmien 
kuin toiminnankin osalta. Tästä erityisenä esimerkkeinä voitaneen mainita muun muassa kotihoidon 
ja Hvvis-sähköisen portaalin alueelliset kehittämiset ja käyttöönotot sekä alueellisen yhteistoiminnan 
prosessinomaisuuteen siirtyminen.

Taloushallinnon yksikön toiminta on vuoden 2015 aikana vakiintunut sen jälkeen, kun vuonna 
2014 toteutettiin kirjanpitopalvelujen siirto Seinäjoen kaupungille. Samassa yhteydessä vaihdettiin 
kirjanpito-ohjelmisto ja useita muita taloushallinnon ohjelmistoja. Uudet toimintamallit ohjelmisto-
jen osalta ovat vakiintuneet koko sairaanhoitopiirissä.

Logistiikkapalveluissa osana toiminnanohjausjärjestelmämuutosta toukokuussa 2015 otettiin käyt-
töön uusi osastotilausjärjestelmä Emmi. Keskusvaraston tarjoama hyllytyspalvelu yksiköille laajeni. 
Hoitologistiikka-projekti käynnistyi yhteistyössä leikkausosaston kanssa. Sairaanhoitopiirin hankin-
takeskus palvelee yhteishankinnoissa koko Etelä-Pohjanmaan aluetta. Syksyllä tehdyn hankintakyse-
lyn perusteella todettiin, että yhteishankintojen osalta saavutettiin taloudelliset ja laadulliset tavoit-
teet.

Aksilan viides toimintavuosi vahvisti yksikön asemaa alueellisena sosiaali- ja terveydenhuollon sil-
lanrakentajana. Yhteistyö yhteistoiminta-alueiden, erikoissairaanhoidon ja muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa tiivistyi suunnitellusti. Terveydenhuollon kehittäminen eteni sairaanhoitopiirin val-
tuuston vuonna 2013 hyväksymän järjestämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 
valmistui sairaanhoitopiirin hallituksen toimeksiantoon perustunut ja kuntoutuksen yksikön johdol-
la maakunnallisena yhteistyönä työstetty ”Ikääntyneiden kuntoutuksen selvitys Etelä-Pohjanmaalla”. 
Aluekoulutustoiminta toteutui suunnitelmallisesti. Terveyden edistämiseen liittyvää koulutusta jär-
jestettiin yhdessä yhteistoiminta-alueiden asiantuntijoiden kanssa. Aksila osallistui sote-uudistuksen 
valmisteluun ja niin kansalliseen kuin kansainväliseenkin hankeyhteistyöhön.

HR-työpöydän ja sähköisten palvelujen kehittämisellä on tehostettu henkilöstöhallinnollisia pro-
sesseja, nopeutettu päätöksentekoa ja lisätty henkilöstön itsepalveluja mm. sähköisin poissaololo-
makkein ja vuosilomakäsittelyin. Täydennyskoulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti HR-työpöydän 
kautta. HR-yksikössä on kiinnitetty huomiota palkanmaksutoiminnon järjestämiseen ja siihen liitty-
vien kontrollien olemassaoloon.

Työsuojelu- ja turvallisuushenkilöstö on tehnyt yhteistyötä linjaorganisaation ja turvallisuusvas-
taavien kanssa. Erityisenä painopistealueena on toteutettu työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti 
pelastussuunnitelman läpikäynti yksiköissä osana laajempaa omavalvontaa. Yksiköt on ohjeistettu 
kuittaamaan suorittamansa omavalvonnan toimenpiteet sähköisesti. Vaarojen ja riskien arviointia 
on tehty yhteistyössä linjaorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. Työsuojelun toimintaohjelmaa 
päivitettiin kehittämiskohteiden osalta. Riskien arviointi suoritettiin hyvin kattavasti vastuuyksikkö-
tasolla, mikä on osaltaan edellytys toimintayksikkö- ja toiminta-aluejohtajien tekemälle arvioinnille 
ja sisäisen valvonnan suorittamiselle. Huomiota on kiinnitetty riskien arvioinnin perusteella havait-
tuihin kehittämiskohteisiin siltä osin kuin on katsottu, että yksikkö tai esimiehet tarvitsevat tukea. 
HaiPro-ilmoituksia on tehty hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työväkivaltaan kiinnitetään 
edelleen erityistä huomiota ja siinä pyritään huomioimaan yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston 
kanssa tehtävän tutkimuksen tuloksia.

Kehittämisyksikkö on osallistunut kuluneen vuoden aikana muun muassa toiminnan suunnitte-
luun ja seurantaan liittyen talousarvioon ja tilinpäätökseen, monipuoliseen tiedontuotantoon, mitta-
rien kehittämiseen, laatutyöhön, sovellusten kehittämiseen ja muihin erilaisiin kehittämishankkei-
siin.
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Toiminta-alueiden talous
Toteutunut 1000 euroa

Rahoitus
Kuntayh-

tymä-
hallinto

Sairaan-
hoid.palv

Tuki-
palvelut

Opera-
tiivinen

Konserva-
tiivinen

Psykiat-
rinen

Päivystys-
keskus

Hallinto-
palvelut

Apt. ja 
var. ulk.
myynti

Hankkeet
SHP

yhteensä

Toimintatuotot 4 469 9 647 4 434 117 254 84 766 37 178 32 303 1 313 2 867 1 477 295 708

Sisäiset tuotot 5 551 32 066 39 381 31 876 8 122 1 275 7 032 14 997 0 6 140 306

Toimintakulut -9 146 -28 907 -27 772 -81 912 -59 865 -27 161 -25 168 -12 879 -2 867 -1 700 -277 377

Sisäiset kulut -1 593 -7 631 -9 426 -64 239 -32 507 -9 781 -13 554 -1 557 -9 -9 -140 306

Toimintakate 0 -719 5 175 6 617 2 979 516 1 511 613 1 874 -9 -226 18 331

Rahoitustuotot ja -kulut -546 -546

Vuosikate -546 -719 5 175 6 617 2 979 516 1 511 613 1 874 -9 -226 17 785

Poistot ja arvonalentumiset -1 -1 757 -6 031 -1 646 -418 -7 -287 -1 554 -11 701

Satunnaiset erät 0

Tilikauden tulos -546 -720 3 418 586 1 333 98 1 504 326 320 -9 -226 6 084

Varausten ja rahast.muutos -203 -203

Tilikauden ali-/ylijäämä -546 -923 3 418 586 1 333 98 1 504 326 320 -9 -226 5 881
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Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan 
rahoitus

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
2015 2014

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot

Myyntituotot 283 846 271 846

Maksutuotot 8 742 7 898

Tuet ja avustukset 1 684 1 366

Muut toimintatuotot 1 436 1 394

295 708 282 504

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -127 860 -126 591

Henkilösivukulut

Eläkekulut -28 126 -27 372

Muut henkilösivukulut -7 371 -6 865

Palvelujen ostot -57 218 -58 580

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 567 -43 834

Avustukset -173 -190

Muut toimintakulut -11 062 -10 392

-277 377 -273 824

Toimintakate 18 331 8 680

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 42 80

Muut rahoitustuotot 278 80

Korkokulut -301 -389

Muut rahoituskulut -564 -563

-545 -792

Vuosikate 17 786 7 888

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -11 643 -10 559

Kertaluonteiset poistot -58 -3

Tilikauden tulos 6 085 -2 674

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) -204 43

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 881 -2 631

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 106,6 103,2

Vuosikate/Poistot, % 152 74,7

Asukasmäärä 198 333 198 831

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate / Poistot, %

= 100*Toimintatuotot / Toimintakulut = 100*Vuosikate / poistot ja arvonalentumiset
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Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
2015 2014

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 17 785 7 889

 Tulorahoituksen korjauserät 19 2 936

17 804 10 825

Investointien rahavirta

Investointimenot -17 748 -17 671

Rahoitus os. investointimenoihin 92 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 164 18

-17 492 -17 653

 

Toiminnan ja investointien rahavirta 312 -6 828

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

 Antolainasaamisten vähennykset 202 163

202 163

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 600 -947

Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 000 18 000

400 17 053

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset -63 67

Vaihto-omaisuuden muutokset 39 151

Saamisten muutos 77 -1 858

Korottomien velkojen muutos 2 322 627

2 375 -1 013

Rahoituksen rahavirta 2 977 16 203

Rahavarojen muutos 3 289 9 375

Rahavarat 31.12. 14 910 11 622

Rahavarat 1.1. -11 621 -2 247

3 289 9 375

Rarhoituslaskelman tunnusluvut   

 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

viideltä vuodelta, € -31 971 -29 026

Investointien tulorahoitus, % 100,7 44,6

Lainanhoitokate 5,5 14,8

Kassan riittävyys/ pv 18,2 14,5

Asukasmäärä 31.12. 198 333 198 831

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
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Tase ja sen tunnusluvut
Vastaavaa 2015 2014

  1 000 € 1 000 €

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5 475 4 260

Muut pitkävaikutteiset menot 0 0

 5 475 4 260

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 2 548 2 555

Rakennukset 69 021 63 656

Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 946 4 428

Koneet ja kalusto 13 446 13 654

Muut aineelliset hyödykkeet 424 417

Keskeneräiset hankinnat 8 012 8 107

 97 397 92 817

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 8 488 8 380

Muut lainasaamiset 2 387 2 590

Muut saamiset 57 57

 10 932 11 027

Pysyvät vastaavat yhteensä 113 804 108 104

 

Toimeksiantojen varat

Lahjoitusrah.erityiskatteet 64 79

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 5 543 5 582

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 25 829 25 811

Lainasaamiset 0 3

Muut saamiset 3 545 3 396

Siirtosaamiset 952 1 194

 30 326 30 404

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 47 47

Rahat ja pankkisaamiset 14 863 11 574

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 50 779 47 607

Vastaavaa yhteensä 164 647 155 790
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Vastattavaa 2015 2014

 1 000 € 1 000 €

Oma pääoma

Peruspääoma 56 242 56 242

Muut omat rahastot 336 133

Ed.tilikausien yli/alijäämä -5 863 -3 233

Tilikauden ali-/ylijäämä 5 881 -2 631

 56 596 50 511

Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset 9 692 9 563

Toimeksiantojen pääomat

Lahjoitusrahastojen pääomat 64 79

Muut toimeksiantojen pääomat 23 87

87 166

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Lainat rah.ja vak.lait. 24 273 30 526

 

Lyhytaikainen

Lainat rah.ja vak.lait. 25 600 18 947

Saadut ennakot 41 17

Ostovelat 11 903 10 684

Muut velat 3 094 2 950

Siirtovelat 33 361 32 426

Vieras pääoma yhteensä 98 272 95 550

Vastattavaa yhteensä 164 647 155 790

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste% 34,4 32,4

Suhteellinen velkaantuneisuus% 33,2 34

Kertynyt yli-/ alijäämä 18 -5 864

Lainakanta 49 874 49 474

Lainasaamiset 2 388 2 590

Asukasmäärä 198 333 198 831

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)
=Edellisen 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
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Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2015

Jäsenkunta

Peruspääoma

31.12.2014

€

%

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

Jalasjärvi 2 519 714,17 4,48

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 2 520 176,62 4,48

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
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Kuntakonsernin toiminta ja talous
Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Härmän palvelukeskus (100 % omistus), Kiinteistö 
Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus (100 %), Mediwest Research Center Oy (100 %), Kiinteistö Oy 
Seinäjoen Kipusiskot (70 %), Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne (51 %) ja Kiinteistö Oy Seinäjoen 
Y-talo (51 %). Sairaanhoitopiiri lunasti Mediwest Research Center Oy:n koko osakekannan itselleen 
tilinpäätösvuoden aikana.

Valtuusto on toimintasuunnitelman yhteydessä määrittänyt tytäryhtiöille seuraavat tavoitteet: 
osingonjakovaatimusta ei ole, Mediwest Research Center Oy:ltä ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveystek-
nologiakeskukselta odotetaan positiivista tulosta, Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen sekä mui-
den yhtiöiden / yhteisöjen odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden 
sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen tulos oli 5 823,04 euroa voitollinen. Yhtiö pystyy hoitamaan 
velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus teki voittoa 51 234,61 euroa tavoitteiden mukai-
sesti.

Mediwest Research Center Oy:n tulos oli -21 109,80 euroa tappiollinen. Syynä tappiolliseen tulok-
seen oli poikkeuksellisen monen tutkimuksen keskeytyminen tai siirtyminen vuodelle 2016. Toimin-
nan ennakoidaan palaavan aikaisemmalle tasolle vuoden 2016 aikana.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot teki voittoa 3,72 euroa. Yhtiö pystyy hoitamaan velvoitteensa 
sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne teki tilikaudella voittoa 315,96 euroa. Yhtiö pystyy hoita-
maan velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo teki voittoa 168 016,26 euroa. Yhtiö pystyy hyvin hoitamaan velvoit-
teensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

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

Sairaanhoitopiirin myöntämiä takauksia tytäryhtiöiden lainoille oli tilikauden päättyessä 38 mil-
joonaa euroa ja osakkuusyhteisöille 351 230 euroa. Sairaanhoitopiirin myöntämää pitkäaikaista lai-
naa tytäryhteisöille oli 1 983 400 euroa ja osakkuusyhteisöille 404 164 euroa. Takausten määrä piene-
ni 1 839 000 eurolla ja lainojen määrä pieneni 202 210 euroa.
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Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt

Kuntakonsernin osuus (1000 € )

Nimi

Kotipaikka

Kuntayht.

omistusosuus %

omasta

pääomasta

vieraasta

pääomasta

tilikauden voitosta / 

tappiosta

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne 51 281 3 524 -

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot 70 27 50  -

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Seinäjoen 100 659 2 438 -51

Terveysteknologiakeskus, Seinäjoki

Mediwest Research Center Oy 100 220 87 -21

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus 100 1 220 2 051 6

Kauhava

  

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo 51 185 39 566 2

Seinäjoki

Osakkuusyhteisöt

Seinäjoen Keskuspesula Oy 45,26 1 635 420 404

Seinäjoki                    

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti 49,7 206 50 6

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki 49,9 1 539 557 44

Ähtäri
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Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

2015 2014

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 299 931 286 770

Toimintakulut -276 294 -272 639

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta 435 987

Toimintakate 24 072 15 118

Rahoitutuotot ja -kulut

Korkotuotot 63 99

Muut rahoitustuotot 278 80

Korkokulut -1 238 -2 104

Muut rahoituskulut -564 -563

Vuosikate 22 611 12 629

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -15 032 -13 821

Tilikauden tulos 7 579 -1 192

Tilinpäätössiirrot -203 2 380

Laskennalliset verot -171 -528

Vähemmistöosuudet -416 -87

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 6 789 573

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 108,6 105,2

Vuosikate/Poistot, % 150,4 97,4

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, %  Vuosikate/Poistot, %
=100*Toimintatuotot/Toimintakulut  = 100*Vuosikate/(suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)

Tilinpäätöksen mukaisen tuloksen käsittely
Tilikauden voitto ennen rahastosiirtoja on 6 084 840,14 euroa.

Hallitus esittää, että Tutkimus- ja koulutusrahastoa puretaan 734,48 euroa. Lisäksi hallitus esittää, 
että tilikauden tuloksesta siirretään Kehittämisrahastoon 200.000,00 euroa sekä Tutkimus- ja koulu-
tusrahastoon 4 117,48 euroa. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 5 881 457,14 euroa, 
joka esitetään siirrettäväksi taseeseen Yli- / alijäämätilille.

Tilinpäätössiirron jälkeen taseessa olleet alijäämät saadaan katettua ja ylijäämäksi muodostuu 
17 769,77 euroa.
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Tilintarkastuskertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustolle

Olemme tarkastaneet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen 
kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslas-
kelman ja niiden liitetiedot.

Sairaanhoitopiirin hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kuntayhtymän hallinnosta ja ta-
loudenhoidosta tilikaudella. Sairaanhoitopiirin hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhty-
mäkonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Sairaanhoitopiirin hallitus ja johtaja 
vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhty-
män tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet 
selkoa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän ti-
lintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi 
tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtä-
väalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomi-
oon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien 
perusteista annettujen 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 riittävässä laa-
juudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Sairaanhoitopiirin hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Sairaan-
hoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. 
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. Sairaanhoitopiirin tilinpäätös on laadittu 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tar-
kastamaltamme tilikaudelta.

Seinäjoella, 9. päivänä toukokuuta 2016

Deloitte JHTT-yhteisö Oy
JHTT-yhteisö

Anu Servo 
KHT, JHTT
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Hallinto

Kuntayhtymän päätöksenteko perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja 
avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö, 
hallituksen työohje sekä muut sairaanhoitopiirin säännöt ja ohjeet.

Sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että kuntayhtymän toiminta on tehokasta, taloudellista, tulok-
sellista ja että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja päätöksenteon perustana oleva tieto on 
riittävää ja luotettavaa, että lain määräyksiä, viranomaisohjeita, toimintaperiaatteita, organisaation 
sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja resurssit turvataan. Lisäksi varmistetaan, 
että riskien hallinta on toteutettu riittävällä tasolla.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta perustuvat strategiaan, sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan perusteisiin ja hyvä hallinto- ja johtamistapa-ohjeeseen. Turvallisuus, valmius ja riskienhallinta 
huomioidaan osana sairaanhoitopiirin johtamista. Turvallisuudessa lähtökohtana on potilaan hoito 
ja potilasturvallisuus, jota henkilö-, kiinteistö-, palo-, ympäristö- ja tietoturvallisuus sekä poikkeusti-
lanteisiin varautuminen tukevat. Sisäinen tarkastus avustaa johtoa riskienhallinnan toteuttamisessa.
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Yhtymävaltuusto 2013–2016

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

Jäsenkunta As.luku

2015

Äänimäärä Valtuuston jäsen Varajäsen

Alajärvi 10 174 11 Pentti Hietala

Helinä Mesiäislehto-Soukka

Raimo Vistbacka

Antti-Kalle Levijoki

Päivi Kaartunen

Pentti Väänänen

Alavus 12 104 13 Lasse Anttila

Raija Isoaho

Tapio Kallioniemi

Heli Rajalahti

Mikko Knuutti

Heidi Luuri

Evijärvi 2 654 3 Niina Alatalo

Matti Holm

Erkki Latukka

Heidi Joensuu

Ilmajoki 12 186 13 Juha Mäenpää

Timo Tuuri

Raija Viitamäki

Jari Renkola

Ahti Ranto

Markku Ojala

23.3.2015 lähtien

Sinikka Koivumäki

Isojoki 2 198 3 Pirjo-Liisa Ketola

Vesa Ristiharju

Esa Saarinen

Sari Kallio

Isokyrö 4 844 5 Juhani Leskelä

Jaakko Rinta

Jaakko Pukkinen

Paula Rinta-Korkeamäki

Jalasjärvi 7 890 8 Petri Huttunen

Mervi Kujanpää-Mannila

Harri Salonen

Kari Lehtimaa

Johanna Kortesluoma

Kyllikki Anttila

Karijoki 1 411 2 Arja Harjunpää Pentti Pihlajaviita

Kauhajoki 14 014 15 Heikki Ahola

Heikki Santala

Tarja Tapanainen

Taija Hakola

Katri Rinta-Hakola

Antti Ala-Kokko

Kauhava 16 926 17 Tuure Antila

Marketta Kangas

Anna-Maija Vuorinen

Kari Kankaanpää

Carita Mäki

Sirpa Lammi

Kuortane 3 727 4 Margit Sasi

Teppo Toivola

Merja Liesmäki

Elina Anttila-Varpula

Kurikka 14 186 15 Juha Hietikko

Pekka Koskinen

Juha Välimaa

Eija Marttila

Liisa Ala-Käkelä

Margit Parkkamäki

Lappajärvi 3 260 4 Eino Korri

Elina Löytömäki

Ahti Mäkitarkka

Sari Kujala

Lapua 14 741 15 Paavo Lakaniemi

Carita Liljamo

Esa Rintala

Ari Tuurinmäki

Nuppu Unkuri

Matti Kangas

Seinäjoki 60 903 41 Markku Lahtinen

Kati Ojaniemi

Raimo Ristilä

Harry Wallin

Jouni Korpela

Hanna Mäkynen

Raimo Mäki-Jaskari

Aarne Heikkilä

Soini 2 278 3 Hilkka Raitanen

Sauli Virtala

Marjastiina Sorvali

Marja-Leena Rinne

Teuva 5 548 6 Antti Koivu

Paula Kaleva

Irma Harjula

Irma Åkerblad

Vimpeli 3 107 4 Marja-Leena Laakso

Hannu Takala

Anne Niemi

Ossi Jukkala

Ähtäri 6 182 7 Heli Jytilä

Mikko Savola

Seppo Luoma
Elina Pusaa
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Sairaanhoitopiiriin kuului vuonna 2015 yhteensä 19 kuntaa, asukasmäärä oli 198 333. Sairaanhoito-
piirin jäsenkunnat nimeävät edustajansa valtuustoon nelivuotiskaudeksi. Valtuusto käyttää kuntayh-
tymän ylintä päätösvaltaa.

Valtuustossa vuosille 2013–2016 oli 47 jäsentä ja 189 ääntä. Valtuusto kokoontui vuonna 2015 kol-
me kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa. Valtuuston sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Johanna 
Sorvettula.

Yhtymähallitus 2013–2016

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

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 12 kertaa ja käsitteli 201 asiaa. Hallitukselle asiat esittelevät 
sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki, johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki ja hallintoylihoitaja 
Christina Rouvala. Sihteerinä ja reaaliaikaisten pöytäkirjojen kirjoittajana toimi hallintojohtaja Jo-
hanna Sorvettula, jolla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouk-
sissa oli käytössä sähköinen kokousmenettely.

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

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä

Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki

Johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki

Hallintoylihoitaja Christina Rouvala

Hallintojohtaja Johanna Sorvettula

Va. henkilöstöjohtaja Kari Jokinen

Talousjohtaja Miia Kiviluoto

Operatiivisen toiminta-alueen johtaja Matti Viitanen

Konservatiivisen toiminta-alueen johtaja Heikki Suoyrjö

Psykiatrisen toiminta-alueen johtaja Antero Lassila

Päivystyskeskuksen toiminta-alueen johtaja Jari Nyrhilä

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueen johtaja Reino Raninen, jonka seuraajana 1.9.2015 alkaen Onni Niemelä

Tukipalvelujen toiminta-alueen johtaja Tapio Niemi, jonka seuraajana 1.8.2015 alkaen Jari Hakala

Pääluottamusmies, Super

Kehitysjohtaja

Tietohallintojohtaja

Toimintayksikköjohtaja, Aksila

Merja Puuskamäki

Teemu Puolijoki

Ari Pätsi

Matti Rekiaro

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä kokoontui kertomusvuonna 20 kertaa ja käsitteli yhteensä 161 asiaa. 
Johtoryhmän sihteerinä toimi hallintosihteeri Taina Näykki. Johtoryhmä käsittelee sairaanhoitopiirin 
strategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman, hallitukselle esitettävät merkittävät asiat, suuret han-
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kinnat ja projektit, sairaanhoitopiirin organisaation ja hallinnon päälinjat sekä henkilöstöhallinnon 
linjakysymykset. Johtoryhmän toimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja.

Tilintarkastaja

Vuoden 2015 hallinnon ja talouden tarkastamisesta on vastannut Deloitte JHTT-yhteisö Oy 29.9.2014 
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Anu 
Servo ja avustavana tilintarkastajana asiantuntija Jarkko Saarela.

Tarkastuslautakunta 2013–2016

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 kokoontui vuoden 2015 aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä 53 asiaa. 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi hallintopäällikkö Tiina Murtonen.

Henkilöstö- ja palkkajaosto 2013–2016

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

Henkilöstö- ja palkkajaosto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa ja käsitteli yhteensä 19 asiaa.
Jaoston esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi va. henkilöstöjohtaja Kari Jokinen. Läsnäolo- ja 

puheoikeus on ollut myös sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäellä, johtajaylilääkäri Hannu 
Puolijoella ja hallintoylihoitaja Christina Rouvalalla.

Tilivelvolliset

Kuntalain mukaan ne viranhaltijat, jotka ovat toimielinten esittelijöitä ja joilla on vastuu val- tuuston 
toimintaa ja taloutta koskevien päätösten toteuttamisesta, ovat tilivelvollisia. Tilivelvollisuus mää-
ritellään suhteessa valtuustoon ja valtuusto viimekädessä päättää tilivelvolliset. Muodollisen virka-
aseman mukaan tilivelvollisia ovat ylin johto, johtavat viranhaltijat ja toiminta-aluejohtajat.

Sairaanhoitopiirin valtuuston 5.3.2012 §:ssä 9 määrittelemät tilivelvolliset ovat:
• Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet
• Hallituksen esittelijät ja sen jaoston esittelijät
• Hallintosäännön 24§:ssä todetut viranhaltijat: sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallin-

toylihoitaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja sekä toiminta-aluejohtajat.
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Painopaikka: Grano, Vaasa 2016

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki
puh. 06 415 4111 (vaihde), fax 06 415 4351

www.epshp.fi 

Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri


