
201616

Vuosikertomus

 Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri



Sisällysluettelo

Vuosikertomus 2016 ................................................................................................................3

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus  ........................................................................................................3

II Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2016 ......................................................................4

III Organisaatio vuonna 2016 .................................................................................................8

Henkilöstö ..................................................................................................................................................9
Strategia ...................................................................................................................................................10

Ähtärin sairaala .......................................................................................................................................12

Investointiohjelman toteuttaminen .......................................................................................................13

IV Sairaanhoitopiirin toiminta-alueet .................................................................................. 14

Konservatiivinen toiminta-alue ..............................................................................................................14

Operatiivinen toiminta-alue ...................................................................................................................16

Psykiatrinen toiminta-alue ......................................................................................................................17

Päivystyskeskuksen toiminta-alue .........................................................................................................19

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue .......................................................................................20

Tukipalvelujen toiminta-alue ..................................................................................................................22

Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue ...................................................................23

Toiminta-alueiden talous ........................................................................................................................24

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus, vuosi 2016 ........................ 25

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ..........................................................................................................25

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ....................................................................................................26

Tase ja sen tunnusluvut ...........................................................................................................................27

Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2016 .................................................................................29

Kuntakonsernin toiminta ja talous .........................................................................................................30

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................................................32

Tilikauden tuloksen käsittely ..................................................................................................................33

Tilintarkastuskertomus 2016 ..................................................................................................................34

Hallinto ................................................................................................................................... 35

Yhtymävaltuusto 2013–2017 ............................................................................................... 36

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2016 ........................................................................... 40

2



Vuosikertomus 2016

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 
Vuosi 2016 on ollut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille useilla mittareilla mitattuna varsin onnistunut: toiminnal-
liset tavoitteet ylitettiin ja palvelujen saatavuudessa hoitotakuumittaristolla sairaanhoitopiiri sijoittuu valtakunnal-
lisesti edelleen hyvin. Taloudellisesti sairaanhoitopiiri teki erittäin tyydyttävän tuloksen. Vahvan toiminnan vuoksi 
alkuperäinen talousarvio ylitettiin n. 2 %:lla sekä jäsenkuntalaskutuksen että toimintakulujen osalta, mutta vuoden 
2015 tilinpäätökseen verrattuna jäsenkuntalaskutuksessa jäätiin 2 % ja toimintakuluissa 1 % alemmalle tasolle. Selvä 
muutos tapahtui palvelujen hankkimisessa muilta sairaanhoitopiireiltä: kun tämä kulu on ollut pitkään voimakkaas-
sa kasvussa, nyt tuli 6 %:n kulun pienentyminen edelliseen tilikauteen verrattuna.

Toiminnallisesti suuri muutos oli sairaanhoitopiirin luopuminen Ähtärin sairaalan käytöstä kesäkuussa. Sairaalan 
henkilökunta siirtyi pääosin keskussairaalaan.

Palvelujen laatu pysyi hyvänä, kun mittarina käytetään erilaisia mitattavia potilaan tyytymättömyyden ilmaisuja 
- muistutuksia, kanteluita, potilasvahinkoilmoituksia. Potilasasiakkaan kokeman laadun parantamiseksi sairaanhoi-
topiiriin perustettiin asiakasraati.

Talousarviovuoden investointitaso oli edelleen korkea, runsaat 21,8 milj. euroa, kun suunnitelman mukaiset poistot 
ovat 11,8 milj. euroa. Suurina rakennuskohteina käynnistyivät F-rakennusosan laajennus ja peruskorjaus- ja laajen-
nushanke tehoyksikön uudelleen sijoittamista varten. Edellisen kokonaiskustannusarvio on yli 20 milj. euroa ja jäl-
kimmäisen lähes 10 milj. euroa. Keskussairaalan peruskorjausta on jatkettu niin osasto- kuin poliklinikkatilojenkin 
osalta. Laiteinvestoinneista merkittävin oli uuden magneettitutkimuslaitteiston hankinta.

Sairaanhoitopiiri on ollut vahvasti mukana kansallisessa kehittämistyössä.18 sairaanhoitopiirin ja useiden suurten 
kaupunkien yhteisessä UNA-hankkeessa sairaanhoitopiiri johti määrittelyvaiheen projektityön. Parempi arki –Väli-
Suomen KASTE-hankkeessa niin ikään sairaanhoitopiiri on ollut hankehallinnoija.

Toimintaedellytysten kannalta tärkeä asia oli terveydenhuoltolain muutos, jonka eduskunta hyväksyi joulukuussa. 
Siinä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri velvoitettiin 11 muun sairaanhoitopiirin ohella järjestämään laaja ympä-
rivuorokautinen päivystys. Tämä saattaa tulevaisuudessa johtaa siihen, että eräiden leikkauksellisten ja muidenkin 
hoitojen osalta palvelutuotantoa keskitetään siten, että Seinäjoen keskussairaalaan tulee nykyistä enemmän potilaita 
niiden sairaanhoitopiirien alueelta, joilla ei tätä laajan päivystyksen velvoitetta ole. Kuriositeetti on, että lakiin otet-
tiin nimellä mainiten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä koskeva määräys järjestää päivystysyksikön palvelu myös 
ruotsinkielellä. Muilla yksikielisillä kuntayhtymillä ei tätä velvollisuutta ole.

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen valmistelu on jatkunut Etelä-Pohjanmaalla aktii-
visesti koko kertomusvuoden. Sairaanhoitopiiri on osaltaan osallistunut valmisteluun ja useat kymmenet sairaanhoi-
topiirin viranhaltijat ja työntekijät ovat olleet mukana erilaisissa työryhmissä. uudistusta on valmisteltu oman työn 
ohella, eikä sairaanhoitopiiri ole palkannut yhtään lisäresurssia valmisteluhankkeen vuoksi. Tämä on edellyttänyt 
henkilökunnalta suurta joustavuutta, jotta niin normaali työ että lisätehtävät on pystytty hoitamaan laadukkaasti.

Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja
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II Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2016

Tuoreimmat Kelan vakioidut sairastavuusindeksit ovat vuodelta 2015. Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin lukema 117,7 ylittää valtakunnallisen keskiarvon. Indeksin kolmesta osa-alueesta (kuol-
leisuus-, lääkekorvaus- ja työkyvyttömyysindeksi) työkyvyttömyys saa koko maan arvosta eniten 
poikkeavan tuloksen (116,0). Vuoden 2016 vakioitu kansantauti-indeksi (Kela) 118,9 Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirin alueella on sekin selkeästi yli valtakunnan keskiarvon. Merkittävin ylitys 
valtakunnallisesta tasosta koskee sydämen vajaatoimintaa (155,5).

Sairaanhoitopiirin alueen kuntien kesken korkein sairastavuusindeksi on vuoden 2015 tiedoissa 
Soinissa (131,3), matalin Seinäjoella (97,2). Kansantauti-indeksi on korkein vuoden 2016 tiedoissa 
Evijärvellä (156,5) ja matalin Kuortaneella (106,1).

Etelä-Pohjanmaan väestökehitys oli vuonna 2016 laskusuunnassa: vahvistuneiden tietojen mukaan 
väestö väheni 31.12. -tilanteessa vuoteen 2015 verrattuna 799 henkilölle (-0,4 %)., Kuntatasolla suu-
rimmat prosentuaaliset vähentymät tapahtuivat Teuvalla (-2,2 %) ja Isojoella (-2,1 %). Väestömäärä 
lisääntyi vain Seinäjoella (+ 0,8 %) ja Ilmajoella (+ 0,1 %).

Sairaanhoitopiirin alueen ja kuntien väestörakenne ikäluokkajaolla oli vuonna 2016 seuraavanlainen (Lähde Tilas-
tokeskus):

Alue Väkiluku
31.12.2016

Alle15-vuotiaiden 
osuus, %

65 vuotta täyttäneiden 
osuus, %

15-64-vuotiaiden 
osuus, %

Keski-ikä, molemmat
 sukupuolet

Etelä-Pohjanmaan SHP 196 572 17,1 23,5 59,5 43,6

Alajärvi 9 899 17,8 25,6 56,6 44,8

Alavus 11 907 17,1 25,7 57,2 44,8

Evijärvi 2 535 16,3 26,1 57,6 45,7

Ilmajoki 12 167 20,1 20,1 59,8 41,5

Isojoki 2 079 12,2 31,4 56,4 49,8

Isokyrö 4 712 17,2 25,8 56,9 45,2

Karijoki 1 349 11,9 31,6 56,5 50,1

Kauhajoki 13 772 15,9 24,4 59,7 44,7

Kauhava 16 599 16,6 26,3 57,1 45,3

Kuortane 3 690 15 29,6 55,4 47,7

Kurikka 21 501 15,4 27,1 57,5 46,2

Lappajärvi 3 176 13,6 31,8 54,7 49,2

Lapua 14 575 19,1 22,4 58,5 42,6

Seinäjoki 62 052 17,9 18,4 63,7 40,2

Soini 2 186 16,2 28,2 55,6 46,6

Teuva 5 363 14,9 30,9 54,2 48,3

Vimpeli 3 025 16 26 58 46,3

Ähtäri 5 985 14,4 29,6 56 47,8
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Väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15-64 –vuotiaiden määrään) 
Etelä-Pohjanmaalla oli kuluneena vuonna seuraavanlainen:
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Etelä-Pohjanmaan väestöllinen huoltosuhde 2016

Vuoteen 2015 verrattuna Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kysynnän kasvu vuonna 
2016 oli kokonaisuudessaan +1,1 % (+ 938 lähetettä). Sairaalan ulkopuolelta tullut palvelujen ky-
syntä pysyi edellisvuoteen nähden ennallaan, kasvua 0,1 %. Niin sanotut sairaalan sisäiset lähetteet 
lisääntyivät edellisvuodesta 7,5 % (+ 890 kappaletta). Sairaanhoitopiirin sisäisten lähetteiden lisään-
tymisen taustalla on kirjaamiskäytäntöjen muuttuminen, ei toiminnallinen muutos. Sisäisillä lähet-
teillä tarkoitetaan lähetteitä sellaisissa tapauksissa kun hoitava yksikkö tai erikoisala siirtää potilaan 
hoitovastuun toiselle yksikölle ja kysymyksessä on eri terveysongelman hoito kuin mikä alkuperäi-
seen lähetteeseen oli kirjattu. Osa sisäisistä lähetteistä on mm. konsultaatioita. Vuonna 2016 Ilman 
lähetettä hoitoon saapumisten määrä lisääntyi edellisvuodesta 2 269:llä (+12,9 %). Lisäys kohdentui 
pääosin Päivystyskeskuksen erikoissairaanhoidon akuuttilääketieteen erikoisalaan.

Kuntakohtaisesti tarkastellen ulkopuolelta tulleet lähetteet lisääntyivät vuoteen 2015 nähden eniten 
Kauhavan osalta (+ 6,2 %), vähenivät eniten Ähtärin osalta (- 18,0 %).

Ajanvarauskäyntiä hoidon tarpeen arviointiin odotti 31.12.2016 yhteensä 1  478 henkilöä. Heistä 
1 462 oli odottanut hoidon tarpeen arviointiin alle kolme kuukautta (98,9 %). Yli kolme kuukautta 
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arviointiin oli odottanut vuoden vaihteessa 16 henkilöä. Odotusajan mediaani oli 32 vuorokautta, 
joka on sama kuin vuosi sitten.

Vuoden 2016 hoitoonpääsyä (hoitotakuun piiriin kuuluvat) odotti yhteensä 5 323 henkilöä, joista 
1 – 90 vuorokautta odottaneita oli 85,6 % ja 90 – 120 vuorokautta odottaneita 14,1 %. Yli 180 vuoro-
kautta odottaneita oli 0,3 %.

Operatiivisella toiminta-alueella palveluiden kysynnässä oli laskua, mutta kuntalaskutetut avohoi-
tokäynnit lisääntyivät 2 146:lla (1,8 %). Hoidon piirissä olleiden henkilöiden määrä pysyi ennallaan 
edellisvuodesta, ollen noin 47 500 eri henkilöä. Kuntalaskutetut avokäynnit toteutuivat suunnitel-
lusti, yhteensä 113 104 käyntiä. Silmänpohjakuvauksien tarjontaa perusterveydenhuoltoon jatket-
tiin vakiintuneesti. Kuvauksia tehtiin yhteensä 6 658, lisäystä edellisvuoteen 242 kuvausta. Osas-
topaketit (13  033 kappaletta) vähenivät -2,0 % (-264 pakettia) ja päiväkirurginen toiminta pysyi 
edellisen vuoden tasolla (5 468 kappaletta). Leikkauksia tehtiin yhteensä 12 873, tavoitteen toteutu-
man ollessa 99 %. Vähennystä leikkausmäärissä tuli vain 99 leikkausta verrattuna edelliseen vuo-
teen siitäkin huolimatta, että toiminta Ähtärissä lopetettiin. Osastojen hoitopäivät jatkoivat laskuaan 
yli 2 000 päivällä, ollen vuonna 2016 yhteensä 41 010 hoitopäivää, toteutuma oli 93 %. Toiminta-
alueella oli sairaansijoja vuoden lopussa 167, kuormituksen ollessa 60,2 %. Lisäksi toiminta-alueella 
on käytössä 11 hoitopaikkaa tehostetun valvonnan yksikössä, näiden hoitopaikkojen kuormitus oli 
55 %. Vuodeosasto- ja päiväkirurgista hoitoa sai vuonna 2016 yhteensä 15 221 eri henkilöä, vähen-
nystä vuoden takaisesta -1,2 %.

Konservatiivisen toiminta-alueen palveluiden kysynnässä oli laskua, mutta avokäynnit lisääntyivät 
edellisvuoteen nähden 3 885 kappaletta (+ 4,5 %). Hoidon piirissä olleiden eri henkilöiden määrä 
nousi 1 217 henkilöllä (4,3 %). Kuntalaskutetut avokäynnit (90 025 kappaletta) toteutuivat suunni-
tellusti. Osastohoidon paketit (5 609 kappaletta) lisääntyivät edellisestä vuodesta 9,9 % (+ 507 hoi-
tojaksoa) ja hoitopäivien määrä pysyi ennallaan (noin 24 000 kappaletta) eli hoitojaksot tehostuivat 
hoitoajan lyhentyessä. Suunnitellut hoitojaksot toteutuivat 107 %:sti (toteutuma 5 894 kappaletta) 
ja hoitopäivät 99 %:sti (toteutuma 30 097 kappaletta). Leikkaussalitoimenpiteitä tehtiin toiminta-
alueen potilaille suunniteltua enemmän, 97 kappaletta (suunnitelma 47 kappaletta), toteutuma-
prosentti nousi 206 %:een. Toimenpidesuunnitelman ylitys johtuu liian alhaiseksi asetetusta tavoit-
teesta, jo vuonna 2015 leikkaussalitoimenpiteitä konservatiivisen toiminta-alueen potilaille tehtiin 
yhteensä 79 kpl. Toiminta-alueella oli sairaansijoja vuoden lopussa yhteensä 97, kuormituksen olles-
sa 72,8 %. Sairaansijojen lisäksi toiminta-alueella on 10 hoitopaikkaa sydänvalvontayksikössä, hoi-
topaikkojen kuormitus oli 60,2 %. Vuodeosastohoitoa sai vuonna 2016 yhteensä 4 151 eri henkilöä, 
lisäystä 10,7 % edellisvuoteen.

Psykiatrisen toiminta-alueen lähetteiden määrä lisääntyi selvästi lastenpsykiatrialla, +23 % (+84 
lähetettä). Kokonaisuutena psykiatrian erikoisalojen palvelujen kysyntä lisääntyi +2,4 %. Nuori-
sopsykiatrialla oli hieman laskua ja aikuispsykiatrian palvelujen kysyntä pysyi edellisvuoden tasolla. 
Toiminta-alueen avohoitokäynnit (80 862 kappaletta) toteutuivat 99 %:sti, vähentymistä edelliseen 
vuoteen oli 2 508 kappaletta. Toiminta-alueen osastohoitopäivät toteutuivat myös lähes suunnitel-
lusti, toteutumaprosentin ollessa 98. Psykiatrisen toiminta-alueen palveluja käytti vuonna 216 yh-
teensä 6 885 eri henkilöä, vähennystä edelliseen vuoteen 51 henkilöä (-0,7 %).

Päivystyskeskuksen toiminta-alueella päivystyspoliklinikalla asioi yhteensä 21 348 eri 
henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen yhteensä 1 043 henkilöä (+5 %). Käyntejä kertyi 
30 001 kappaletta. Lisäksi organisaation välisiä konsultaatioita (terveyskeskuslääkäri konsultoi päi-
vystyspoliklinikan lääkäriä) kertyi 329, lisäystä edelliseen vuoteen 82 konsultaatiota. Päivystyksestä 
osastohoitoon siirtojen määrä lisääntyi 342:lla (+4,4 %). Erikoissairaanhoidon kuntalaskutettujen 
käyntien toteutuma oli 14 268 käyntiä, mikä ylittää suunnitellun tavoitteen (13 830 käyntiä) 3,2 
%:lla. Terveyskeskuspäivystysten määrä (3 274 käyntiä) säilyi edellisen vuoden tasolla (+6 käyntiä). 
Päivystysosastolla hoidettiin vuoden aikana 3 138 eri henkilöä. Hoitoaika osastolla oli keskimäärin 
1,8 vrk. Päivystysosaston suunnitelma pakettilaskutuksesta ja hoitopäiväkertymästä ylittyivät hie-
man. Hoitopaketteja kertyi 3 173 (+172) ja hoitopäiviä 6 925 (+210). Leikkauksia päivystysosaston 
kautta tehtiin enemmän kuin oli arvioitu, yhteensä 198 kappaletta (+90). Vuonna 2016 ensihoito sai 
hoidettavakseen 43 612 tehtävää, tehtäviä tuli 164 enemmän kuin edellisvuonna, keskimäärin 119 
vuorokaudessa. Palvelutasopäätös toteutui kohtuullisen hyvin. A-luokan kiireellisissä hälytyksissä 
potilaat tavoitettiin palvelutasopäätöksen mukaisten tavoitteiden mukaisesti. B-luokan tehtävissä 
keskimääräinen tavoittamisaika ei toteutunut aivan tavoitteiden mukaisesti riskiluokan 1, 2 ja 4 
alueilla. C- ja D- luokan tehtävissä palvelutasopäätös toteutui.
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Talousarvio Muutettu TA 2016 Val-
tuusto 19.9.2016 §44 Toteutuma Poikkeama

2016 2016 2016

Kokonaistuotanto:

Hoitopäivät 110 657 107 080 -3 577

Hoitojaksot 23 531 23 548 17

Kuntalaskutettavat palvelut:

DRG-paketit, lkm 27 367 26 977 27 284 -307

DRG-jaksojen ulkop.hoitopäivät 39 341 39 741 37 842 1 899

DRG-jaksojen ulkop.pkl-käynnit 286 598 298 428 298 222 206

TK-päivystyskäynnit 5 000 3 500 3 182 318

Muu tk myynti 7 244 7 994 7 057 937

Kuntoutuskoti/-asuntola hoitopäivät 1 000 700 670 30

Budjetoidut ostopalvelut:

Minivaltava, hoitopäivät 4 318 3 343 -975

Minivaltava, paketit 2 624 3 254 630

Minivaltava, käynnit 26 046 29 316 3 270

Lääk.kunt.hoitopäivät 160 51 -109

Lääk.kunt.käynnit 110 77 -33

Hengityshalvauspot.hoitopäivät 1 090 1 094 4

Sisäinen palvelutuotanto:

Laboratoriotutkimukset 1 962 950 2 084 576 121 626

Patologian tutkimukset 24 000 23 177 -823

Radiologian tutkimukset 108 700 110 731 2 031

Sosiaalityö, käynnit 8 400 9 210 810

Psykologitoiminta, käynnit 5 500 6 217 717

Anestesiat 11 700 12 652 952

Leikkaukset 12 972 12 873 -99

Päivystyspkl, DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 9 500 10 098 598

Tehostetun valvonnan hoitopäivät 2 300 2 215 -85

Fysioterapia, hoitokerrat 24 000 33 093 9 093

Toimintaterapia, hoitokerrat 4 800 6 940 2 140

Muut terapiat, hoitokerrat 1 300 2 876 1 576

Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 5 000 5 096 96

Ravintohuolto, suoritteet 810 000 790 571 -19 429

Ensihoito

Ensihoito+kuljetus 31 000 29 609 -1 391

Ensihoito+ei kuljetusta 12 500 14 003 1 503

Toiminta
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Henkilöstö
Organisaatiomme keskeinen vetovoimatekijä ja kehittymisen mahdollistaja on osaava, motivoitunut 
ja hyvinvoiva henkilöstö. Työntekijöitä sairaanhoitopiirissämme oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 
3 346 henkilöä. Osa ennakoivaa rekrytointia on hyvä opiskelijaohjaus. Henkilökunta on kehittänyt 
erinomaisin tuloksin opiskelijaohjausta, jonka laatu on arvioitu parhaaksi Suomessa.

Osaamisen johtaminen on ollut vuoden teemana. Henkilökunnan osaaminen varmistetaan hyvän 
perehdytyksen, työssä oppimisen, täydennyskoulutuksen ja urakehityksen avulla. Henkilökunnan 
yleis- ja syväperehdytysprosesseja on hiottu edelleen. Käytyjen kehityskeskustelujen ja työpaikka-
kokousten määrä on selvästi lisääntynyt. Henkilökunnan osaamista laajentava, suunnitelmallinen 
ja tavoitteellinen työkierto on lisääntynyt. Henkilöstön liikkuvuutta tukee työkierron lisäksi pereh-
dytys, mentorointi ja ammatillisten urapolkujen rakentaminen. Henkilöstön joustava käyttö on nä-
kynyt muun muassa lyhytaikaisten sijaisten käytön vähenemisenä. Varahenkilöiden asiantuntijuus 
on entisestään vahvistunut ja sen osaamisresurssi on saatava laajaan käyttöön. Esimerkiksi ympäri-
vuotiset vuosilomasijaisuudet tulee jatkossa hoitaa varahenkilöillä ja mentorointiin on panostettava 
enemmän. Kaikilla työntekijöillä ei toteudu kolme koulutuspäivää vuodessa. Ilmeisesti sisäistä kou-
lutustentarjontaa on lisättävä. Miten työssä oppiminen saataisiin näkyväksi tarkasteltaessa osaami-
sen laaja-alaista kehittämistä?

Lähiesimiestyön moniportaisuutta on vähennetty. Jaetun johtajuuden mallia on otettu käyttöön 
ja lähimiesten työnjakoa on uudistettu. Esimiestyötä ja siihen liittyvää yhteistoiminnallisen otteen 
kehittämistä on jatkettu. Tavoitteena on ollut henkilöstön osallistumismahdollisuuksien paranta-
minen. Hoitotyön johtajuutta on haluttu tukea näyttöön perustuvan tiedon ja koulutuksen avulla. 
Dialogisen johtamisen koulutus alkoi syksyllä 2016. PD- ja MBA – koulutuksissa on ollut johtajia. 
Kaikkiaan erilaisiin johtamis- ja esimieskoulutuksiin osallistui 151 esimiestä.

Palvelulupauksen mukaista henkilöstön asiakaslähtöistä työskentelytapaa on vahvistettu kehittä-
mishankkeiden ja tutkimuksen avulla. Perhehoitotyö on otettu keskusteluun moniammatillisissa 
tiimeissä. 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. Myös henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työtur-
vallisuuden edistämiseen on panostettu entistä enemmän. Varhaisen tuen – mallimme sai asiantun-
tija-arvioinnissa sairaanhoitopiireistä korkeimmat pisteet.

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

Muutos 2016/2015

v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 Lkm %

Keskimääräinen henkilöstön määrä 3 203 3 211 3 212 3183 -29 -0,9 %

Henkilöstökulut, sis. luontaisedut (1000 €) 159 946 160 828 163 356 159 159 -4 197 -2,6 %

Työpanos kalenteripäivinä 906 095 906 163 889 558 871 699 -17 859 -2,0 %

Työpanos laskennallisina virkoina 2 740

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä 42 202 42 095 41 686 44 673 2 987 7,2 %

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

Panostus täydennyskoulutukseen (1000 €) 1 377 1 255 1 168 -1 168 -100,0 %

Panostus taydennyskoulutukseen (€/vak.hlö) 430 391 364 -364 -100,0 %
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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 mm. asiakaslähtöisyyden toteutumista 
yksiköissä, vaikuttavuusmittausta, toimintaprosessien kehittämistä ja auditointia.

Merkittävä yksityiskohta strategian kannalta oli eduskunnan marraskuussa 2016 hyväksymä tervey-
denhuoltolain muutos, jossa Seinäjoen keskussairaala nimettiin yhdeksi 12 laajan päivystyksen sai-
raalasta. Laaja päivystys osana vahvaa erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa on sairaanhoitopiirin 
strategiassa keskeinen asia.
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Visio Vision teemat Toimintavuoden tapahtumia

Terveyshyötyä vaikuttavasti,

asiakaslähtöisesti ja yhteistyökykyisesti

vahvassa erikoissairaanhoidon 

toimintaympäristössä

Asiakaslähtöisyys

Asiakasraadin toiminnan käynnistäminen

Sähköisen potilaspalautekyselyn sisällön uudistaminen

Sähköisen asiointipalvelu Hyviksen edelleen kehittäminen

Hoitoketju- ja prosessien  uudistamistyön tekeminen niin 

osana omaa työtä kuin esim. Tuke-hankkeiden muodossakin

Terveyshyödyn tuottaminen ja 

vaikuttavuus

15D-vaikuttavuusmittauksen edistäminen

Terveyden edistämisen toteuttaminen osana hoitoprosesseja 

ja hankkeiden muodossa

Investointiohjelman toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti

Vahva erikoissairaanhoidon 

palvelutuotanto

Päätös Seinäjoen keskussairaalan kuulumisesta 12 laajan 

päivystyksen sairaalan joukkoon

Talousarvioon 2017 oman 200.000 euron 

tutkimusrahoituksen sisällyttäminen

Liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöön ottaminen osana 

työhyvinvoinnin edistämistä

Päätökset vuonna 2017 käynnistyvistä Keskitetystä kliinisen 

sihteerityön toimintayksiköstä ja Hoitotyön palveluyksiköstä 

rakenteellisina muutoksina
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Talousarviossa 2016 on nostettu esille strategian liitteenä olevista kriittisistä menestystekijöistä neljä, 
joille on määritelty tavoitteet ja mittarit. Tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida seuraavasti:

1) Laadukas ja turvallinen sairaala
• Mittari: asiakastyytyväisyysmittaukset –ja palautteet, HaiPro-ilmoitukset, kantelut, muis-

tutukset, valitukset
• Toteutuminen:

• Vuoden aikana käyttöön otetun uuden asiakaspalautejärjestelmän kautta palautteita 
kertyi 665 kappaletta, palautteiden keskiarvo 4,7 (asteikolla 1 -5)

• HaiPro –ilmoitusten käsittelyn tilanne on parantunut niin, että vain 3,5 % odottaa 
käsittelyä. Valmis –kuittaukset tehdään myös hyvin. Ilmoitukset käsitellään yksiköissä 
yleensä viikon sisällä. Ilmoitukset raportoidaan ja korjaavat ja kehittämiskohteet käsi-
tellään yksiköissä ja edelleen johto-ryhmissä.

• Muistutuksia tehtiin vuonna 2016 yhteensä 129 kappaletta, valituksia 318 kappaletta 
ja kanteluita yhteensä 28 kappaletta. Muistutusten ja kanteluiden määrät ovat pysy-
neet edelliseen vuoteen nähden ennallaan.

2) Henkilöstön joustava ja tarkoituksenmukainen käyttö koko organisaatiossa
•  Mittari: hoitotakuun toteutuminen, hoitoisuus / työntekijä, suunnitelmallisen työkierron 

toteutuminen, sairauspoissaolot
•  Toteutuminen:

•  Hoitoonpääsy toteutui hyvin: vuoden aikana lähetteiden käsittelyssä vain 0,3% yli 21 
vrk, 31.12.2016 hoidon tarpeen arviointia odottavia 1% yli 90 vrk, 31.12.2016 hoitoa 
odottavia 0,6% yli 180 vrk

•  Suunnitelmallista työkiertoa on toteutettu toimintavuoden aikana.
•  Sairauspoissaoloissa tapahtui kehitystä kasvavaan suuntaan: Sairauspoissaolopäiviä 

koko sairaanhoitopiirissä v. 2016 oli 44 673 pv (v. 2015 41 686 pv, v. 2014 42 095 pv), 
työntekijää kohti 15,40 (vuonna 2015 14,20; lisäystä edelliseen vuoteen yhteensä 2 
987 kalenteripäivää ja 1,20 pv/ hlö)

3) Terveelliset, turvalliset ja kustannustehokkaan toiminnan takaavat työtilat
• Mittari: investointisuunnitelman toteutuminen, sisäilma- ja vaaratapaukset
• Toteutuminen:

• Investointisuunnitelman toteutuminen: Valtuuston päättämät rakentamisen inves-
toinnit kyettiin toteuttamaan määrärahojen puitteissa. Investoinnit käsittivät useita 
rakentamisen ja kiinteiden laitteiden ja rakenteiden investointeja.

• Sisäilma- ja vaaratapaukset: Terveelliset ja turvalliset työtilat on pystytty pääosin muu-
ten toteuttamaan, mutta vuoden 2016 aikana tehtiin päätös aikaistaa C-osan saneera-
usta sisäilmaongelmista johtuen. Tiloihin liittyviä vaaratapauksia ei ole tullut tietoon.

4) Määrärahoissa pysyminen
• Mittari: talousarvion toteutuminen
• Toteutuminen:

• Talousarvio toteutui

Ähtärin sairaala
Pääosa Ähtärin sairaalan toiminnoista siirrettiin vuoden 2016 kesäsulkuun mennessä Seinäjoen 
keskussairaalaan. Fysioterapia- ja laboratoriotoiminnot siirrettiin vuoden 2016 alussa, kirurginen 
toiminta kesäsulun yhteydessä kesäkuussa. Tällöin lakkasi myös sairaalassa ollut sairaanhoitopiirin 
päivystystoiminta. Röntgentoiminta sairaalassa loppui sairaanhoitopiirin toimintana 1.4.2016. Sai-
raalan henkilökunta siirtyi pääosin Seinäjoelle.

Toiminnan siirtyminen Seinäjoelle onnistui oletettua sujuvammin. Toimintaa ei ole siirtynyt mää-
rällisesti niin paljon kuin aiemmin oli ennakoitu, jossa taustalla on todennäköisesti yksityisen pal-
veluntuottajan toiminnan aloitus Kuusiokuntien alueella. Kuluneena vuonna lähetemäärät ja pal-
velujen käyttö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vähenivät Kuusiokuntien kunnista edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Seinäjoen keskussairaalan olemassa olevien tilojen saneerausta on toteutettu viime vuodet esim. 
leikkaussalien ja heräämön sekä kirurgian ja ortopedian poliklinikoiden remontoinnilla. Lisäksi 
esim. leiko-toimintoihin (leikkaukseen kotoa) keskittynyt yksikkö on käynnistetty (toiminta saa uu-
det tilat F-laajennusosan myötä) ja päiväkirurgista toimintaa ja nopean kotiutumisen mahdollistavia 
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hoitomenetelmiä kehitetään edelleen. Uudistukset omalta osaltaan mahdollistavat vastaamisen Sei-
näjoelle kohdistuneeseen palvelukysynnän lisääntymiseen sekä takaavat riittävän leikkausresurssin 
ja sairaansijamäärän.

Investointiohjelman toteuttaminen
Sairaanhoitopiirin investointiohjelma toteutui toimintavuotta koskien suunnitelmien mukaisesti. 
Merkittävimmät perusparannus- ja rakentamiskohteet vuonna 2016 olivat:

- F-osan laajennusosa: maanrakennusurakka käynnistyi 2/2016, valmistui 8/2016. Varsinainen pää-
urakka lähti urakkalaskentaan 5/2016, rakennustyöt käynnistyivät 9/2016. F-laajennusosa val-
mistuu 6/2018.

- Tehostetun valvonnan yksikkö: suunnittelu alkoi 1/2015, valmistui 2/2016, rakennustyöt alkoivat 
6/2016 ja ovat valmiit 12/2017.

- Apteekin saneeraus: nykyisten tilojen työt alkoivat 5/2015 ja valmistuivat 5/2016.
- Vuodeosastojen A12 ja A22 saneeraus: työ alkoi 8/2015 ja valmistui 8/2016.
- Sisätautien ja neurologian poliklinikan saneeraus: työ alkoi 9/2015 ja valmistui 3/2017.

Toimintavuotta koskevana merkittävänä suunnittelukohteena voidaan mainita psykiatrian ja kun-
toutuksen uudisrakennuksen M-talon L1-vaiheen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto 
päätti M-talon rakentamisesta syksyllä 2016. Hanke sai myös ministeriön poikkeusluvan. M-taloa 
koskevat rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2019, talo valmistuu vuonna 2021.
Vuoden 2016 aikana investointiin myös väistötilojen rakentamiseen, julkisivujen korjauksiin, hissien 
perusparannukseen ja lasten leikkipaikan rakentamiseen.
F-osan laajennusosaan tulevat sijoittumaan Leiko (kotoa leikkaukseen) –toiminnan tilat, patologi-
an ja laboratorion laboratorio, välinehuollon tilat, hallinnon tiloja sekä muuntamo. Leiko-toiminnan 
osalta uudisosa mahdollistaa kaikkien suunnitellusti leikkaukseen tulevien potilaiden saapumisen 
sairaalaan samasta ovesta yhden vastaanottopisteen kautta. Patologian laboratorion nykyiset tilat ei-
vät vastaa muuttuneita turvallisuusmääräyksiä, työ- ja toimintaturvallisuus paranee huomattavasti 
uusien tilojen myötä. Välinehuollon toiminta taas on lisääntynyt siinä määrin että uutta tilakokonai-
suutta tarvitaan. Uudet tilat mahdollistavat välinehuoltotoiminnan keskittämisen välinehuoltokes-
kukseen. Lisämuuntamolle on tarvetta energiahuollon turvaamiseksi ja huoltovarmuuden paranta-
miseksi. Laajennusosan logistinen sijainti on hyvä esimerkiksi leikkaussalien läheisyyden kannalta, 
mikä hyödyttää niin leiko-toimintaa, patologiaa kuin välinehuoltoakin.
Uusi teho- ja tehovalvonnan yksikkö rakennetaan vanhan osasto A11:n tiloihin, laajentaen koko-
naisuutta sairaalan sisäpihalle päin. Uuteen yksikköön sijoittuvat tehostetun hoidon ja –valvonnan 
osastot (kuusi tehopaikkaa ja 18 valvontapaikkaa sekä lisäksi sydäntutkimusyksikkö). Sairaalan val-
vontapaikat keskitetään samaan tilakokonaisuuteen. Yksiköiden keskittäminen tuo synergiahyötyjä 
vahvistamalla muun muassa henkilöstön joustavaa käyttöä, työkiertoa ja ammattitaitoa, sekä turvaa-
malla akuutisti vaikeimmin sairaiden tai vammautuneiden potilaiden nopean, laadukkaan ja siten 
myös kustannustehokkaan hoidon.
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IV Sairaanhoitopiirin toiminta-alueet

Konservatiivinen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Matti Kotila

Epätietoisuus SOTE-uudistuksen yksityiskohdista väritti toimintavuotta 2016. Laajan päivystyksen 
sairaalan statuksen varmistuminen tukevoitti tulevan suunnittelua ja valmistautumista.

Lähetteiden määrä väheni hieman (- 0,7 %). Kuntalaskutetut avokäynnit lisääntyivät n. 4,5 %. Ver-
tailussa toisiin sairaaloihin on tärkeää oikea diagnoosikirjaus, joka parani vuoteen 2015 nähden. 
Potilaiden hoitopäivien kokonaismäärä osastoilla pysyi käytännössä vuoden 2015 tasolla, mutta hoi-
tojaksojen määrä kasvoi n. 10 %. Tämä tarkoittaa hoitojaksojen tehostumista lyhentyessään. Diag-
noosikirjauksiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Hyvä toiminnallinen tulos vaikutti ylitykseen sekä 
toiminnallisten tuottojen että toimintakulujen osalta. Ostopalvelut muista sairaaloista toteutuivat 
suunnitellusti. Tehtävänjako toteutuu järkevästi.

Vähentyneet vuodeosastopaikat käytettiin tehokkaasti. Ajoittain esiintyi vaikeutta saada potilaita 
jatkohoitoon perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yksiköihin. Toimenpideyksiköiden, sydän-
tutkimusyksikön ja keuhkopoliklinikan oli välillä vaikeuksia löytää seurantapaikkaa asiakkaalle. 
Varahenkilöstöä käytettiin tehokkaasti ja harkiten budjetin täytäntöönpano-ohjeiden hengen mu-
kaisesti.

Kipupotilaiden hoito siirtyi kuluneena vuonna neurologian toimintayksiköstä kuntoutuksen toi-
mintayksikköön. Ähtärin sairaalassa toiminut fysioterapiayksikkö liitettiin 1.1.2016 keskussairaalan 
yksikköön. Sisätautien ja neurologian yhteisen poliklinikan remontti jatkuu neurologian poliklini-
kan osalta huhtikuulle 2017. Suurin osa sisätautien poliklinikan toiminnasta ja neurologian polikli-
nikka väistötiloissa toimivat uusituissa tiloissa. Yhdistetyn tehostetun valvonnan, tehovalvonnan ja 
sydäntutkimusyksikön rakentaminen alkoi syyskuussa 2016. M-talon suunnitteluun osallistuttiin 
ja suunnittelu jatkuu valtuuston luvan sekä sosiaali- ja terveysministeriön myönteisen päätöksen 
jälkeen.

CPAP-potilaiden hoitoa ja seurantaa siirrettiin perusterveydenhuoltoon ja kuntoutusohjaaja alkoi 
tehdä hengityshoidon apuvälinepotilaille lisääntyvästi kotikäyntejä. Peritoneaalidialyysi-potilaan 
hoitoketju on uusittu asiakaslähtöiseksi ja avohoitopainotteiseksi. Marraskuussa aloitti kardiologi-
nen yksikkö oman infarktipäivystyksen (STEMI), mikä vähensi päivystyspalvelujen ostotarvetta Vaa-
san keskussairaalasta. Potilaiden hoitoketju eheytyi ja hoitoaika ja –viiveet lyhenivät. Palliatiivisen 
hoidon toiminta vakinaistui alkaen syöpätaudeista ja laajentuen tietyissä sairausryhmissä sisätau-
deille, kardiologiaan, keuhkosairauksiin ja neurologialle. Kuntoutuksessa aloitettiin jalkautuvat fysi-
atrikonsultaatiot perusterveydenhuoltoon sairaanhoitopiirin toimintana. Ihotaudeilla suunnittelun 
painopistealueita olivat vaikeiden allergioiden, psoriasiksen ja lisääntyvien ihosyöpien diagnosointi, 
hoito ja ennaltaehkäisy. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä vuoropuhelua poti-
laiden hoidossa lisättiin lähete/palaute -vuoropuhelun keinoin.
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Kokonaisuutena henkilöstön saatavuus parani. Erikoislääkäreistä oli vajetta koko vuoden. Haavoit-
tuvimpia ovat pienet toimintayksiköt geriatria ja infektiosairaudet. Sisätaudeilla ja syöpätaudeilla 
erikoislääkäritilanne parani, vaikka kardiologiassa vaje oli edelleen vaikea. Lisätyötä jouduttiin teet-
tämään kaikilla erikoisaloilla hoitotakuussa pysymiseksi.

Vuonna 2013 alkaneen tilojen remontoinnin arvioidaan jatkuvan aina vuoteen 2024 loppuun, jol-
loin kaikki tilat on remontoitu läpi vähintään kertaalleen. Remonttisuunnittelussa kiinnitetään huo-
mio asiakaslähtöisyyteen, 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 
etävastaanottotoiminnan laajentamista. Ihotaudeilla sähköinen asiointi ja vastaanotto ovat pisim-
mällä.

Palvelukokonaisuudet tulevat painottumaan entistä enemmän avohoitoon ja potilaslähtöisyyteen. 
Yhteistyötä perusterveydenhuoltoon, operatiiviselle ja päivystyksen toiminta-alueelle syvennetään. 
Alkava SOTE-suunnittelu tarjoaa tähän oivan tilaisuuden. Haasteena tulevat olemaan vähenevät 
akuuttihoitopaikat erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Palvelukotiasumista ja ni-
menomaan tuettua kotihoitoa on syytä kehittää muutoksen edellä ja rinnalla. Hoitajan itsenäistä 
vastaanottotoimintaa tullaan laajentamaan. Järkevä ja ennalta suunniteltu tehtäväjako koulutuksi-
neen parantaa tehokkuutta ja potilastyytyväisyyttä.

Erikoislääkäreiden vaje tulevaisuudessa erityisesti fysiatriassa, reumataudeilla ja keuhkotaudeil-
la tulee olemaan ongelma. Nuorten lääkäreiden erikoistumissuuntautuminen ja erikoistumispai-
kat tulevat olemaan ratkaisevia tekijöitä ongelman ratkaisussa. Erikoissairaanhoito tulee edelleen 
vavistumaan ja yhteistyö avoterveydenhuollon ja tulevien SOTE-osakeyhtiöiden kanssa olemaan 
tiivistä. Infektioiden torjunta tulee SOTEn myötä keskittymään kuntien erillisen tartuntatautityön 
loppuessa. Suunnittelussa pyritään päällekkäisyyden karsimiseen sekä potilaan ja asiakkaan tervey-
den kannalta hyödylliseen hoitoon. Ongelma on hoitoon sitoutumattomien ja hakeutumattomien 
saavuttaminen ja todellinen auttaminen.
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Operatiivinen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Matti Viitanen

Toimintavuosi 2016 oli toiminta-alueella melko hyvä. Hoitotakuulainsäädännön mukainen erikois-
sairaanhoidon palvelujen saatavuus pystyttiin turvaamaan kohtalaisesti – loppuvuonna jopa erin-
omaisesti. Toimintavuotta leimasi Ähtärin sairaalan toiminnan alasajo kesäkuussa ja toiminnan siir-
täminen Seinäjoelle. Toiminta siirrettiin Seinäjoelle lopulta melko kivuttomasti. Henkilökunnasta 
halukkaat siirtyivät sujuvasti jatkamaan työtä Seinäjoen keskussairaalan yksiköissä. Ähtärin sairaa-
lan lääkäripäivystyksen loppuessa toiminta-alueelle jäi viisi 24/7 toimivaa sairaalapäivystyspistettä 
ja kuudes aloitti syyskuun alusta, kun toinen anestesiapäivystyskin muuttui viikonlopusta koske-
maan myös arkipäiviä. Lähetemäärät toiminta-alueen poliklinikoille vähenivät yli 2 %, vaikkakin 
yksiköittäin vaihtelua oli paljon (ortopedia ja suu- ja leukakirurgia toisilleen ääripäinä). Kuntalasku-
tetut avohoitokäynnit lisääntyivät vajaalla 2 %:lla. DRG-paketit (osasto- ja päiväkirurgiset) väheni-
vät yhteensä vajaalla 2 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna, samoin leikkausmäärät.

Toimintavuoden budjetti tiedettiin varsin tiukaksi ja vaikka edellisen vuoden tilinpäätöstaso alitet-
tiin kahdella miljoonalla eurolla, ei budjetissa silti pysytty. Tulopuolen syksyn korjaustarve johtui 
pääosin yksityisen toimijan (Kuusiolinna Terveys Oy) aktivoitumisesta ja näin ollen Ähtärin sairaa-
lan toimintojen vain osittaisesta siirtymisestä Seinäjoelle.

Nykyisten prosessien mallinnukset ovat varsin pitkälle valmiina, mutta prosesseja on syytä käydä 
ennakkoluulottomasti läpi ja pyrkiä lean-periaatteen mukaan muokkaamaan niitä yhä paremmin 
tulevaisuudenkin tarpeet huomioon ottavaksi. Tätä työtä lähdettiin syksyllä tekemään ortopedisen 
potilaan prosessin muokkaamisen myötä. Ulkopuolisen toimijan kanssa tehtävässä työssä on vuo-
denvaihteeseen mennessä saatu lupaavia tuloksia ja työ jatkuu.

Äitiyspoliklinikalla otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana uusi NIPT-tutkimus yleisimpien kromo-
somipoikkeavuuksien havaitsemiseksi, jonka tiedetään vähentävän lapsivesipunktioiden tekemisen 
tarvetta lähes puoleen.

Asiakaslähtöisyyttä on pyritty pitämään kaikessa tekemisessä, niin hoidossa kuin kehittämistyös-
säkin, keskiössä ja potilaalle annettua palvelulupausta on pyritty toteuttamaan. Tähän liittyy myös 
toiminta-alueen vahva panostus terveyden edistämiseen (savuton leikkaus, alkoholin käytön hillin-
tä ja painon hallinta).

Loppukesällä valmistui sekä vatsatautien (A12) että ortopedian (A22) vuodeosastojen peruskorjaus 
ja syksy päästiin toimimaan uudistetuissa tiloissa. Vuodeosastojen remontit ja Ähtärin alasajo vä-
hensivät sairaansijojen määrää. Ns. 23h -heräämötoiminta on ollut käytössä koko vuoden, mutta 
käyttö saisi edelleen laajentua. Remontin yhteydessä A12-osaston valvontahuone poistui ja tehoval-
vontapotilaiden sijoittelu sairaalassa ja asianmukainen hoito muuttui entistä haasteellisemmaksi. 
Tähän haasteeseen korjauksen tuo uusi teho- / tehovalvontaosasto, joka tosin valmistuu vasta ke-
väällä 2018.

Lastentaudeilla uusien tilojen suunnitteluun jouduttiin äkillisesti kun loppukesällä todettiin poli-
klinikan tiloissa vakava sisäilmaongelma. Väistötilojen suunnittelu alkoi välittömästi syksyllä ja tilat 
valmistuivat maaliskuussa 2017. Varsinainen peruskorjaussuunnittelu lastentautien poliklinikan ti-
loihin tehdään vuonna 2017.

Vaikuttavuuden arviointia varten ortopedian poliklinikalla pilotoitiin 15D-vaikuttavuusmittaria, 
joka alun lupaavista tuloksista huolimatta osoittautui varsin vaatimattomaksi toiminnan kannalta 
oleellisimpien toimenpideryhmien arvioinnissa. Tämän vuoksi ortopedian osalta mittarin käytöstä 
päätettiin luopua. BCB-Medicalin Implant-DB on sitä vastoin kattavasti käytössä tekonivelleikka-
uksissa ja toimintavuonna saatiin käyttöön saman toimittajan traumarekisteri. Teho-osasto on jo 
vuosia osallistunut suomalaiseen tehohoidon laatukonsortioon ja menestynyt vertailusairaaloiden 
joukossa erinomaisesti. Vaikuttavuusmittarina teho-osastolla käytetään edelleen EQ5D-elämänlaa-
tuseurantaa. Leikkaustoiminnan suunnittelussa ja tehokkuuden seurannassa käytetään apuna Tieto 
Oyj:n räätälöimiä viikoittaisia leikkaussalin toimintaraportteja.
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Lääkäritilanteen korjaantuminen vatsataudeilla on selvästi lisännyt toimintalukuja kielien patoutu-
neesta kysynnästä, ja tähän pystytään jatkossakin paremmin vastaamaan. Urologiassa saavutettiin 
yksi merkkipaalu joulukuussa kun sairaalassamme tehtiin sadas 3D-laparoskooppinen prostatek-
tomia. Teho-osaston potilasmäärä oli selvästi viime vuosia suurempi, osin valvontapotilaista joh-
tuen. Tehon henkilökuntaan tukeutuen aloitettiin syksyllä MET-toiminta (hätätilaryhmä) pilotti-
na päivystysosastolla ja osastolla A12. Alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia ja toiminta pyritään 
laajentamaan tulevina vuosina lähes koko sairaalan kattavaksi, vaikka se saattaakin jonkin verran 
resurssitarvetta lisätä.

Toimintavuonna jouduttiin operatiivisellakin toiminta-alueella jännityksellä odottamaan useita 
maamme terveydenhuollon tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Laajan päivystyksen sairaalan 
statuksen saaminen oli tulevaisuuden suunnittelun kannalta helpottavaa, joskin samalla varsin vel-
voittavaa. Sekä infrastruktuuriin että henkilöstöön, myös ruotsinkieliseen, pitää jatkossa yhä enem-
män panostaa. Eri erikoisalojen päivystysratkaisut ovat tällä hetkellä varsin hyvin lainsäädännön 
edellyttämällä tasolla. Leikkaustoiminnan keskittämissuunnitelmat herättivät myös huolta pitkin 
vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmiesten alkuperäiseen, keväällä julkaistuun raporttiin 
saatiin joitain muutoksia ja lain lopullista sisältöä voi hiukan rauhallisemmin odottaa. Meidän toi-
mintamme laajuuteen tai sisältöön, joitain harvinaisempia syöpäleikkauksia lukuun ottamatta, sillä 
tuskin on isoa merkitystä.

Vuosien ajan toimintaa haitannut erikoislääkäripula on anestesiologiaa lukuun ottamatta helpot-
tamassa. Hoitohenkilöstön osaamista laajentava työkierto on kattavasti käytössä toiminta-alueen 
yksiköissä ja uuden teho-osaston kehittämisen myötä se laajennettiin myös operatiivisen ja konser-
vatiivisen toiminta-alueen väliseksi. Viikonloppuisin käyttöön on vakiintunut vastuuhoitajamalli, 
jonka avulla henkilökunta siirtyy osastolta toiselle tarpeen ja kuormituksen mukaan vuorokauden 
ajasta riippumatta.

Toiminnan ja talouden suunnittelua vaikeuttaa oleellisesti epätietoisuus alueella toimivan yksityi-
sen toimijan suunnitelmista. Mikäli Kuusiolinna jatkaa nykyisellä volyymilla, ei avohoitokäynneissä 
juurikaan tapahdu muutosta. Polikliiniset toimenpiteet edelleen toki lisääntyvät. Lähetemäärät ovat 
ehkä yllättäenkin kääntyneet laskuun, aika näyttää onko kyse satunnaisvaihtelusta. Leikkausmää-
rissä ei ole odotettavissa huomattavaa kasvua, ellei keskittämislainsäädäntö aiheuta potilaiden oh-
jautumista sairaalaamme leikattavaksi.

Toimintavuonna tapahtunut sairaansijamäärän huomattava väheneminen edellyttää prosessien 
uudelleen arvioimista. Tätä työtä on tehty jo joitakin vuosia ja se tulee edelleen jatkumaan. MET-
toiminta tullee laajentumaan vähitellen parin seuraavan vuoden aikana lähes koko sairaalaa kos-
kevaksi. 23h-heräämötoiminta tulee seuraavien vuosien aikana laajenemaan varteenotettavaksi 
osaksi leikkauspotilaan lyhytjälkihoitoista prosessia. F-laajennuksen myötä uudet LEIKO-tilat osal-
taan selkiyttävät leikkauspotilaan kulkua. Kevään 2018 aikana käyttöön otettava uusi teho- teho-
valvontayksikkö tulee yhden hengen huoneineen olemaan ainutlaatuinen maassamme. Tehohoitoa 
ja –valvontaa tarvitsevat potilaat keskitetään yksien seinien sisään. Sen lisäksi tiloissa toimii myös 
sydäntutkimusyksikkö.

Laajan päivystyksen status lisää jonkin verran resurssitarpeita, vaikkakin osa niistä on jo huomioitu.

Soten myötä palveluntarjoajia tullee lisää ja joutunemme entistä tehokkaammin kilpailemaan poti-
laista. Objektiiviset, valtakunnalliset laatumittarit ovat välttämätön työkalu tulevassa kilpailutilan-
teessa. Ammattitaitoisen, työhönsä sitoutuneen henkilökunnan – niin hoitajien kuin lääkäreidenkin 
– saatavuuteen ja työn mielekkyyden kautta työssä jaksamiseen on panostettava.

Psykiatrinen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Antero Lassila

Psykiatrisella toiminta-alueella palvelujen kysyntä ja lähetemäärä nousivat etenkin lastenpsykiatri-
an erikoisalalla, säilyivät kutakuinkin ennallaan psykiatrian erikoisalalla ja laskivat nuorisopsykiat-
rian erikoisalalla edellisvuoteen 2015 verrattuna. Koko toiminta-alueen tasolla palveluiden kysyntä 
lisääntyi 2,4 %. Lähetteiden vähenemiseen nuorisopsykiatrialla lienevät vaikuttaneet uudet ja hyvää 
palautetta saaneet toimintamallit, joissa jalkautettiin menestyksekkäästi erikoisalan osaamista pe-
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ruspalvelujen pariin. Lastenpsykiatrian osastohoitopäivät vähenivät edellisvuodesta osana lasten-
psykiatrian erikoisalan palveluprosessien kehittymistä ja tavoitteita.

Taloudenpidon osalta vuosi 2016 oli psykiatrisella toiminta-alueella aiempaa haastavampi. Las-
ten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla osin ostopalveluina hankitut erikoislääkärin työsuoritteet 
aiheuttivat henkilöstökulujen ylittymisen vuodelle 2016 suunnitelluista määrärahoista. Psykiatri-
an toimintayksikössä ulkopuolisten palveluiden ostojen kohoaminen johtui lähes kokonaan valtion 
mielisairaaloissa Kuopiossa ja etenkin Vaasassa toteutuneista hoitopäivien suuremmasta kertymästä.

Syyskuussa 2016 sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi yksimielisesti psykiatrian ja kuntoutuksen 
uudisrakennuksen M-talon rakennushankkeen jatkamisen L1-vaiheesta eteenpäin. Vielä saman 
syksyn aikana sosiaali- ja terveysministeriö myönsi rakennushankkeen toteuttamiselle poikkeus-
luvan, joten koko kuluneen vuoden 2016 aikana tehty mittava uudisrakennuksen suunnittelutyö 
ja siihen liittyvien hoito- ja kuntoutusprosessien kehittämistyö saivat ansaitsemansa menestyksen.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalta käynnistyi maakuntaan suuntautuva erikoislääkärin jalkautuva 
konsultaatiotyö. Samankaltaista toimintaa on toivottu myös lastenpsykiatrian osalta, mutta lääkä-
riresurssien vähäisyyden vuoksi se ei ole vielä ollut mahdollista. Lastenpsykiatrialla on kehitetty 
uusia työskentelymalleja akuuttiin hoitoon avohoitona ja osastohoidon muokkaamiseen enemmän 
lapsen kotiin ja arkiympäristöön suuntautuvaksi. Myös lastensuojelun kanssa on tehty yhteistyötä 
yhä enemmän.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiin keskittyvää koulutuskokonaisuutta on suunniteltu 
ja se on käynnistynyt vuoden 2017 tammikuussa. Henkilöstön osaamiseen, koulutukseen ja työhy-
vinvointiin on panostettu niin lasten- ja nuorisopsykiatrialla kuin aikuispsykiatriallakin. Henkilös-
tön saatavuudessa oli edelleen haasteita. Henkilökunnan työnohjausmahdollisuuksia lisäämällä ja 
asianmukaisella henkilökunnan kouluttautumisella varmistettiin ja tullaan varmistamaan laadukas 
ja ajanmukainen psykiatrinen hoito ja kuntoutus maakuntamme väestölle.

Psykiatrian toimintayksikön tavoitteet toteutuivat hyvin yksikön pitkän ajan tavoitteiden mukaises-
ti. Toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat edelleen erikoissairaanhoidon hoito- ja kuntou-
tuspalvelujen laadun kehittäminen ja palvelujen järjestäminen riittävän kattavina ja hoitotakuulain 
mukaisesti. Näissä tavoitteissa onnistuttiin mm. hoitotakuulain osalta velvoitteiden mukaisesti. Sa-
moin tavoitteena ollut 15D-arviointimittarin käyttöönotto yleistyi edelleen osana laajempaa hoidon 
ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia.

Psykiatrian toimintayksikössä jatkettiin vuonna 2015 käynnistynyttä muutosprosessia psykiatrian 
palvelujen kehittämisessä yhdessä perusterveydenhuollon kanssa etenkin Seinäjoen alueella. Sei-
näjoen kaupunki vahvisti omia perustason mielenterveyspalvelujaan onnistuneesti alkuvuodesta 
2016 ja vastaavasti Seinäjoen Mielenterveyskeskuksessa tarkennettiin erikoissairaanhoidon hoito- ja 
kuntoutusprosesseja tiiviimmiksi ja toimivimmiksi. Tavoitteena ollut peruspalvelujen vahvistami-
nen mielenterveyspalveluissa onnistui suunnitelmien mukaisesti. Samankaltaista kehitysprosessia 
on sittemmin käynnistetty yhdessä peruspalvelujen kanssa myös JIK-peruspalveluliikelaitoskun-
tayhtymän alueen mielenterveyspalvelujen ja psykiatrian erikoisalan palvelujen ja toimintojen ke-
hittämiseksi.

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

Tulevaisuudessa psykiatrian erikoisalalla työstetään hoito- ja kuntoutusprosesseja osana M-talon 
suunnittelun etenemistä.

Psykiatrian erikoisalan poliklinikkapalvelujen laadun kehittämiseksi on jo sovittuna, että mm. Kau-
hajoen ja Teuvan psykiatrian poliklinikat tulevat yhdistymään siten, että erikoissairaanhoidon psy-
kiatrisia palveluja on saatavilla sekä Kauhajoella että Teuvalla. Poliklinikan pääpaikasi tulee Kauha-
joki.

Tuleva sote-uudistus ja sen menestyksekäs kehittämistyö psykiatrian erikoisalalla on mittava haas-
te. Useat vakavat psykiatriset sairaudet vaativat korkeatasoista psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta ja 
etenkin psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoitopalvelujen laadun kehittämistä ja parantamista. 
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Psykiatrian toimintayksikössä jatketaan pitkäjänteistä ja systemaattista psykiatrian erikoisalan pal-
velujen kehittämistä ja tuottamista huomioiden mm. sote-palvelurakenteiden muutokset.

M-talon rakentaminen ja SOTE-ratkaisut tulevat edelleen vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen 
myös lasten- ja nuorisopsykiatrialla.

Psykiatrian erikoisalojen henkilöstön saatavuuden on arvioitu edelleen heikkenevän tulevina vuo-
sina, mikä merkitsee mittavaa haastetta tulevaisuuteen. Muun muassa koulutusmyönteisyys ja kou-
lutukseen panostaminen on merkittävä tekijä myös henkilökunnan saatavuuden kannalta. Uudet 
toimintamallit ja työskentelytavat vaativat myös kouluttautumista. Osaava, motivoitunut ja riittävä 
henkilökunta on keskeistä sille, että kyetään tarjoamaan korkealaatuisia ja tehokkaita aikuispsykiat-
rian sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluita alueellamme.

Päivystyskeskuksen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Sami Länkimäki

Ensihoidon ja päivystyspoliklinikan potilasmäärät ovat päivystysasetuksen myötä lisääntyneet. 
Päivystysosaston kuormitus on ollut erittäin suurta ja huippulukemat ovat ylittyneet vuoden 2016 
aikana sekä päivystysosaston, päivystysosaston intensiivipaikkojen että päivystyksen osalta. Päivys-
tyksen läpimenoajat ovat kasvaneet säännöllisesti vuodesta 2013 alkaen ja se tuottaa erityisesti hoi-
totyön osalta ruuhkaa. Ensihoitokeskuksen tehtävämäärät ovat lisääntyneet edelleen vuoden 2017 
aikana.

Ensihoidon osalta työaikaselvittelyt loppuivat vuoden 2016 aikana ja uusi paikallinen sopimus työn-
tekijäjärjestöjen kanssa saatiin aikaiseksi keväällä. Tällä hetkellä ensihoito toimii kaksivuorotyössä. 
Toimintaa rasittavat ns. lepoaikahyvitykset, joiden vuoksi ajoittain useitakin ensihoitoyksiköitä on 
jouduttu ottamaan väliaikaisesti pois käytöstä. Työaikapankin osalta neuvotteluja on käyty ja sopi-
mus on nyt hyväksytty molempien osapuolien osalta.

Ensihoidon esimiesten osalta henkilöstövaihtoja on myös tapahtunut, mutta rekrytointi on uusien 
henkilöiden osalta onnistunut hyvin. Toiminta on vakiintunut syksyn negatiivisen uutisoinnin ja 
tilanteen osalta ja osaamistaso, kuten myös työhyvinvointi on lisääntynyt selkeästi. Toimintaa on 
kehitetty myös hallinnon osalta siten, että ensihoidon tilannekeskus ja ensihoidon johto siirrettiin 
Seinäjoen asemapaikalle. Ensihoidon koulutussuunnitelma rakennettiin vuoden 2016 aikana ja 
mm. hoitotason 30 opintopisteen lisäkoulutus hankittiin sairaanhoitopiirille vuodeksi 2017. Ensi-
hoidon toimintaa on kehitetty ja uusia hoitomuotoja on otettu käyttöön sairaanhoitopiirissä, osin 
jopa ensimmäisenä Suomessa. Asiakaspalvelukeskuksesta siirrettiin vuodenvaihteessa 2015 - 2016 
ns. ulkoiset kuljetukset ensihoitokeskukseen, niin että asiakaspalvelukeskuksen toiminta on koostu-
nut vuoden 2016 alusta lähtien sisäisistä henkilökuljetuksista, neuvontapalveluista ja potilashotellin 
toiminnasta. Asiakaspalvelukeskuksessa on otettu käyttöön sähköinen potilaskuljetusjärjestelmä ja 
vuoden aikana sen käyttöön on saatu rutiinia. Käyttökokemukset ovat olleet hyvät ja työntekijöiden 
työstä on saatu vähennettyä tarpeetonta päällekkäisyyttä.

Ensihoitokeskus suoritti 43 612 tehtävää vuonna 2016. Tehtävämäärä lisääntyi 164 tehtävällä edel-
lisvuoteen verrattuna. Tehtävämäärien lisääntymistä tapahtui eniten A-tehtäväluokan korkean ris-
kin tehtävissä 110 tehtävällä ja B-tehtäväluokan keskisuuren/ tuntemattoman riskin tehtävissä 212 
tehtävällä. Vastaavasti riskittömien C-luokan tehtävien osuus hieman väheni. Ensihoidon tehtävistä 
32 % ei johtanut potilaan kuljettamiseen. Välittömässä ympärivuorokautisessa valmiudessa on 19 
ensihoitoyksikköä, yksi kenttäjohtoyksikkö ja yksi osavuorokautinen yksikkö.

Vuonna 2016 päivystyspoliklinikan käyntimäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 6,4 % siten, 
että käyntejä oli 30 330 kappaletta. Terveyskeskuskäyntien määrässä ei tapahtunut kasvua, joten 
käyntimäärien kasvu selittyy erikoissairaanhoidon käyntien lisääntymisenä. Merkittävää on se, että 
743 potilasta joutui käymään päivystyspoliklinikalla neljä kertaa tai useammin. Näille monikäynti-
potilaille kertyi päivystyskäyntejä yhteensä 4 047 vastaten 13 % kaikista käynneistä. Käyntimäärät 
näyttävät kasvaneen vuoteen 2015 verrattuna tasaisesti koko vuoden ajalle siten, että keskimäärin 
käyntejä oli viisi kappaletta enemmän päivää kohden. Niin päivystyspoliklinikan kuin ensihoidon-
kin potilasmäärät ovat kuitenkin lisääntyneet ennakoidusti ja potilasmäärät pysyneet hallinnassa.
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Päivystyspoliklinikkaan ja –osastoon kohdistuneet merkittävät henkilöstövaihdokset ovat olleet yk-
sikölle monin tavoin haasteellisia. Akuuttilääketieteen päivystystä ei ole pystytty hoitamaan omalla 
lääkärityövoimalla. 10 erikoistuvan lääkärin virasta oli vuonna 2016 enimmillään täytettynä yhdek-
sän virkaa. Loppuvuotta kohden erikoistuvien lääkäreiden määrä väheni tuntuvasti. Joulukuussa 
2016 tehdyn sopimuksen mukaan lääkärityövoimaa vuokrataan tekemään viikonlopun päivystys-
vuorot sekä arkisin ns. pätkäpäivystäjän vuorot klo 18 - 24 välillä. Sittemmin on jouduttu varautu-
maan merkittävään lääkärityövoiman vuokraukseen myös päiväaikaiseen työhön heti vuoden 2017 
alusta alkaen. Toistaiseksi voimassa olevat koulutusoikeudet akuuttilääketieteeseen ovat ensihoidon 
ylilääkärillä.

Päivystyspoliklinikalla potilaiden hoitoprosessien kehittämistyötä on tehty erityisesti aivoinfarkti-
potilaan hoitoketjun osalta. Kehittämistyön aikana potilaan hoitoprosessia saatiin nopeutettua ja 
selkeytettyä. Päivystyksessä hoitotyön kehittämisen osalta on tehty myös työtä erityisesti muisti-
potilaan tunnistamisen osalta. Tähän liittyvä kehittämishanke saatettiin loppuun kuluneena vuon-
na. Tulokset ovat olleet hoitajien käytettävissä ja tarkastuslista potilaiden hoidon parantamiseksi on 
otettu käyttöön ensihoidossa, päivystyksessä ja päivystysosastolla. Tarkastuslista on käytössä myös 
traumapotilaan hoitamisessa. Muistipotilaan hoidon kehittämisestä päivystys sai kehittämishank-
keestaan vuonna 2016 myös sairaanhoitopiirin laatupalkinnon. Muistipotilaan tunnistamisen kehit-
täminen oli osa paljon palveluita käyttävien hoitoon keskittyvässä Parempi Arki – hankkeessa, jossa 
päivystyspoliklinikka on mukana. Täydennyskoulutusta on toteutettu yksikössä laaditun koulutus-
suunnitelman mukaan.

Päivystysosaston työssä jatkettiin entiseen tapaan asiakaslähtöisen hoitajamallin toteuttamista. Tä-
män avulla potilaan ja hänen läheisensä huomioiminen saadaan paremmin toteutettua. Hoitotyön 
dokumentointi on siirretty tapahtuvaksi enemmän potilaan vuoteen vierellä. Hoitojaksot osastolla 
ovat edelleen lyhyitä aiempien vuosien tapaan (keskiarvo 1,8 pv / hoitojakso). Potilaiden hoitojak-
sot ovat muodostuneet pääosin sisätaudeista (55 %), gastrokirurgiasta (23 %) ja neurologiasta (20 
%). Täydennyskoulutusta on toteutettu yksikössä laaditun koulutussuunnitelman mukaan. Kehit-
tämistyön avulla hoitajien vuoronvaihdon aikaista työskentelyä on tiivistetty ja hoitajat pääsevät 
toteuttamaan enemmän hoitotyötä potilaan lähellä. Päivystysosasto on ollut mukana Muistipotilaan 
tunnistamisen kehittämistyössä ja ottanut käyttöön myös tarkastuslistan ja siihen tehdyn koulutus-
materiaalin. Päivystysosasto on mukana myös ERVA-alueen Potilaskohtaisen raportoinnin kehittä-
minen –hankkeessa, jossa on tavoitteena päällekkäisen työajan väheneminen raportoinnissa ja siten 
mahdollistaa enemmän aikaa välittömään potilastyöhön.

Vuosi 2016 oli päivystysosaston henkilöstön, toiminnan ja talouden kannalta edelleen parempi kuin 
edelliset vuodet.

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Onni Niemelä

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta jatkui vakaana. Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat asetet-
tujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka ennakkoon asetetut taloudelliset raamit olivat poikkeukselli-
sen tiukat. Palvelujen määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin myös hyvin. Toimintaluvuissa 
korostui erityisesti päivystysaikaisten palvelujen kysyntä. Toiminnallisesti ja taloudellisesti sairaan-
hoidollisten palvelujen toiminta-alue selvisi kokonaisuutena hyvin ja palvelujen kysyntään pystyt-
tiin vastaamaan riittävästi ja joustavasti.

Palvelujen laadun kehittäminen, asiakaskeskeisyys ja joustavuus olivat yksiköiden toiminnan ke-
hittämisen painopistealueita. Tutkimusten omavaraisuusaste pysyi korkeana. Diagnostisia palveluja 
kehitettiin entistä tarkemmiksi ja nopeammiksi hyödyntämällä myös automatisoinnin ja tietoteknii-
kan antamia mahdollisuuksia. Peruslaitekantaa uudistettiin suunnitelmallisesti. Uusien menetelmi-
en kehittämiseen tähtäävää tieteellistä tutkimustyötä jatkettiin.

Henkilökuntapulaa oli edelleen monissa yksiköissä. Monien yksiköiden palvelujärjestelmät kuor-
mittuivat erityisesti syksyllä voimaan tulleen työaikamuutoksen myötä, esimerkiksi Y-talon labo-
ratorion näytteenoton odotusajat kasvoivat selvästi. Tilojen korjausrakentaminen jatkui vilkkaana 
ja se haittasi joidenkin yksiköiden toimintaa. Työhyvinvointia on kehitetty kehityskeskusteluilla, 
koulutuksella ja työnohjauksella.
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Kliinisen kemian toimintayksikön tutkimusten kokonaismäärä kasvoi vuonna 2016 edelliseen vuo-
teen verrattuna ja oli n. 2 miljoonaa kappaletta. Tehtyjen tutkimusten omavaraisuusaste oli korkea. 
Lisääntyneestä tutkimusmäärästä huolimatta toimintakuluissa tuli tehostamistoimenpiteiden ja ra-
kenteellisten uudistusten seurauksena säästöä kulujen ollessa pienemmät kuin vuonna 2015. Sai-
raanhoitopiirin laboratoriotoiminnot Ähtärin sairaalasta siirtyivät vuoden 2016 alussa Seinäjoelle.

Kliinisellä mikrobiologialla uutena tutkimuksena aloitettiin Human Papillooma -virusten PCR yh-
teistyössä patologian laboratorion kanssa. PCR-tutkimusten valikoimaa laajennettiin myös muuten. 
Joulukuussa 2016 saatiin bakteerien tunnistusta nopeuttava massaspektrometri.

Patologialla diagnostiikkaa ja metodologiaa kehitettiin. Vuonna 2016 ryhdyttiin tekemään geeni-
mutaatioanalyysit omana toimintana. Tällä tavalla saatiin tutkimusajat lyhenemään n. 2 - 3 viikosta 
1 - 2:een päivään tai jopa pariin tuntiin. Syksyllä 2016 otettiin ensimmäisenä Suomessa käyttöön 
gynekologisten irtosolunäytteiden ns. nestepapa-tekniikka. Uuden F-taloon sijoittuvan patologian 
toimitilan rakentaminen on aloitettu ja jatkuu vuoteen 2018 saakka.

Kliinisen fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikössä tutkimusmäärät vähenivät, merkittävin las-
ku oli keuhkofunktiotutkimuksissa sekä EKG-tutkimuksissa. Kliinisessä neurofysiologiassa suorite-
määrät ja tutkimusvalikoima olivat edellisen vuoden tasolla.

Radiologialla loppuvuodesta käyttöön tullut uusi 3T-magneettikuvauslaite on helpottanut magneet-
titutkimusten tilannetta ja lisätöistä on magneetin osalta voitu luopua, kuitenkin yleistyöaikaan siir-
tyminen on aiheuttanut hankaluuksia työjärjestelyihin erityisesti magneettitutkimusten tekemisen 
osalta. Lisäksi vanhentunut laitetekniikka olemassa olevilla 1.5T-magneettikuvauslaitteilla on aihe-
uttanut ongelmia. Tietojärjestelmien toiminta on ollut vakaata, mutta niiden käytön parantamiseksi 
tehdään jatkuvaa kehitystyötä. Kuvantamisen yhteistyötä kehitetään edelleen tiiviisti sairaanhoito-
piirin terveyskeskusten kanssa. Ähtärin sairaalan röntgentoiminnan loputtua 1.4.2016 on hoitajien 
sijoittelussa tehty uudelleenjärjestelyjä.

Ravitsemusterapiassa vajaaravitsemusriskin seulonnan sekä vajaaravitsemuksen kirjaamis- ja hoi-
tokäytäntöjen kehittämisessä edettiin. Ryhmissä ohjattujen määrä lisääntyi ja uusi ryhmämuoto 
käynnistyi. Keskussairaalan yksiköiden lisäksi ravitsemusterapeuttipalveluja myytiin aluetyönä 
mm. perusterveydenhuoltoon. Psykologian toimintayksikkö tuotti vuosisopimusten mukaiset pal-
velut psykiatrian, kuntoutuksen ja lastentautien toiminta-alueille sekä neurologian ja geriatrian toi-
mintayksiköihin.

Sairaala-apteekki muutti takaisin saneerattuihin tiloihinsa helmikuun 2016 lopulla ja otti käyttöön-
sä keräilyvarastoautomaatiojärjestelmän tehostamaan lääkelogistiikkaa. Kriittisten steriilien valmis-
teiden teko on lisääntynyt, kun puhdastilat valmistuivat.

Henkilöstön saatavuus kokonaisuutena oli hieman edellisvuotta parempi. Avainosaajista on kuiten-
kin edelleen pulaa. Esimerkiksi kliinisen mikrobiologian yksikkö on tällä hetkellä ilman ylilääkäriä. 
Ajoittain on ollut puutetta laboratoriohoitajista. Patologipula on edelleen ajankohtainen rekrytoin-
tiyrityksistä huolimatta ja se on suuri riski toiminnalle.

Tulevaisuudessa palvelujen kysynnän ennakoidaan edelleen kasvavan ja erityisesti päivystysluon-
teisen toiminnan osuus korostuu. Kuvantamisen ja laboratoriodiagnostiikan kehittymisen myötä 
tutkimusmahdollisuudet paranevat, mutta tästä voi aiheutua myös kustannuspaineita. Diagnostii-
kan ja hoidon vaikuttavuuden arvioiminen tulee entistä tärkeämmäksi, koska merkittävää taloudel-
listen resurssien kohentumista ei ole odotettavissa.

Epidemiat ja resistentit mikrobit ovat uhka, joka vaatii mikrobiologisten menetelmien jatkuvaa 
kehittämistä ja nopean diagnostiikan valmiuksien parantamista. Patologiassa morfologinen diag-
nostiikka monipuolistuu ja painopiste siirtyy kohti molekyylidiagnostisia määrityksiä, telepatologia 
yleistyy ja biopankkitoiminta kasvaa.

Radiologialle vuonna 2016 hankittu uusi magneettitutkimuslaite antaa mahdollisuuksia parantaa 
diagnostiikan nopeutta ja tarkkuutta. On todennäköistä, että jatkossa magneettitutkimusten kysyntä 
tuleekin kasvamaan sekä tutkimuksen hyvän diagnostisen arvon että hoitosuositusten vaatimus-
ten takia. Ravitsemusterapiassa korostuu vajaaravitsemuksen riskin toteaminen ja hoitokäytäntöjen 
vakiinnuttaminen, sosiaalityössä sote-uudistuksen mukanaan tuomat tarpeet tehostaa sosiaalityön 
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palveluja päivystysyksiköissä sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sosiaalityön käy-
tännöt ja työnjako. Sairaala-apteekissa ulkoisten asiakkaiden määrä saattaa vähentyä vanhuspalve-
luiden siirtyessä yhä enemmän asumispalveluyksiköiksi. Lääkevalmistustoiminta monipuolistuu ja 
osastofarmasia kehittyy ja lisääntyy tulevaisuudessa.

Päivystystoiminnan keskittyminen sekä paikalliset ja valtakunnalliset sote-ratkaisut tuovat paljon 
muutoksia, joiden seuraaminen on tärkeää, ja uuden suunnittelussa on oltava aktiivisesti mukana.

Tukipalvelujen toiminta-alue
Toiminta-aluejohtaja Jari Hakala

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.

Rakennuttajapalveluiden hoitamiin rakentamiskohteisiin oli budjetissa varattu 14,550 milj.€ ja to-
teutuma oli 14,699 milj.€. Budjetti ylittyi 1,03 %. Tehon kustannukset ylittyivät kohteen vaativuu-
desta johtuen. Budjetillisesti vuosi 2016 oli kuitenkin hyvä. Urakoista aiheutuneiden lisä- ja muutos-
töiden osuus kaikissa urakoissa oli keskimäärin n. 3 - 5 %. Kohteiden vaativuus huomioiden lisä- ja 
muutostöiden osuus oli pieni.

Merkittävimmät investointikohteet vuoden aikana on tuotu esille vuosikertomuksessa edellä inves-
tointiohjelman toteutumista käsittelevässä kappaleessa.

Tukipalveluja (mm. välinehuolto sekä siivous- ja tekniset huoltopalvelut) tuotettiin myös Y-talossa 
toimiville yksiköille ja itse kiinteistöyhtiölle, jolla ei ole omaa kattavaa huoltotoimintaa. Tukipalvelut 
vastaa Y-talossa myös Seinäjoen terveyskeskuksen huoltopalveluista.

Sairaanhoitopiiri oli mukana Seinäjoen kaupungin, koulutuskuntayhtymä Sedun ja Eskoon sosi-
aalipalvelujen kuntayhtymän kanssa yhteisessä ruokapalvelun esiselvityksessä, ja työtä jatkettiin 
jatkoselvityksessä Seinäjoen kaupungin ja Eskoon kanssa. Vuoden 2016 loppupuolella ruokapalve-
luja alettiin myydä Seinäjoen kaupungin palvelukeskusten asiakkaille Teponkartanoon, Onnelaan 
ja Hyllykalliokotiin sekä Esperin yksikköön Seinäjoen Teponkartanoon. Sittemmin, vuoden 2017 
puolella Seinäjoen kaupunki on päättänyt siirtää omat sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät ruokapal-
velunsa asteittain sairaanhoitopiirin hoidettavaksi.

Potilashoidon tukipalveluissa palveluprosesseja on kyetty parantamaan ja kehittämään sisäisten ja 
ulkoisten auditointien keinoin, toimintavuoden aikana on toteutettu yksi ulkoinen ja useampi si-
säinen auditointi. Henkilöstön työkiertoa on toteutettu. Ravintopalveluissa ruokalistan suunnittelu-
työ on edennyt siihen vaiheeseen, että voidaan tehdä ravintoainelaskelmat. Ruokalistasuunnittelun 
pohjana olivat ravitsemussuositukset, asiakaspalautteet, lähiruoan lisääminen ja toiminnan järkeis-
täminen.

Sähköhuolto on osallistunut Smart Wireless Cable (SWC) – tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena 
on kehittää RF-signaalin vuotoon perustuvia kerrosrakenteisia antennikaapeli- ja muovijohdinrat-
kaisuja langatonta viestintää ja energian jakelua edellyttäviin sovelluksiin.

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi toiminta-alueen toimintaan. Valtakunnallinen tilapalveluyh-
tiö Maakuntien Tilakeskus Oy on perustettu ja sairaanhoitopiirien sekä erityishuoltopiirien kiin-
teistöomaisuus velkavastuineen siirtyy 1.1.2019 yhtiön omistukseen. Osa henkilökunnasta siirtyy 
Maakuntien Tilakeskus Oy:n palvelukseen ja merkittävä osa koko tukipalveluiden henkilöstöstä 
Maakuntien tuottamien tukipalveluiden piiriin joko konserni- tai yhtiömuotoisena toimintana. Tu-
kipalveluiden henkilökuntaa on mukana valmisteluissa niin valtakunnan tason kuin maakuntata-
son työryhmissä.

Ravintokeskuksen asiakasmäärä tulee kasvamaan sote-ruokailijoiden myötä. Seinäjoen kaupungin 
sote-ruokailijoiden ruokapalvelujen siirto keskussairaalan ravintokeskuksessa tuotettavaksi lisää 
ruoka-annosten määrää noin 850 annosta päivässä, kun mukaan lasketaan lounaat ja päivälliset. Li-
sääntyvän ruokailijamäärän myötä tarvitaan suurempi henkilöstömäärä. Uutta henkilöstöä saadaan 
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mahdollisesti Seinäjoen kaupungin sote-keittiöissä työskentelevästä henkilöstöstä. Ravintokeskuk-
sen tilat saneerataan kasvavaan toimintaan ja elintarvikemääräyksiin soveltuvaksi.

Hoidon teknistyminen vaatii välinehuollolta yhä enemmän asiantuntemusta ja uusien toiminta-
mallien omaksumista prosessin automaatiota hyödyntäen. Välinehuollon laadun takaamiseksi laite-
kannan tulee olla riittävä ja tarkoituksenmukainen. Välinehuollon prosessia tulee kehittää keskittä-
mällä toiminnot välinehuoltokeskukseen ja minimoimalla resurssien hukkakäyttöä. Välinehuollon 
toimintojen tulee perustua sovittuihin hyväksyttyihin toimintamalleihin, joiden seuranta on syste-
maattista. F-laajennukseen suunnitellun välinehuoltokeskuksen tilaratkaisuissa on huomioitu lai-
temuutoksilla mahdollisuus välinehuoltopalvelujen keskittämiseen Seinäjoen kaupunkialueelta ja 
koko maakunnasta.

Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue
Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki  
Tietohallintojohtaja Ari Pätsi

Sairaanhoitopiiri on osallistunut toimintakertomusvuonna maakunnallisen sote- ja maakuntauu-
distuksen valmisteluun niin hallinnollisissa ryhmissä kuin asiakohtaisissa työryhmissäkin. Myös 
valtakunnallisiin verkostoihin on osallistuttu aktiivisesti.

Asiakasraadin toiminta käynnistettiin 14-jäsenisenä ja raati kokoontui vuoden aikana yhteensä neljä 
kertaa käsitellen erilaisia aihepiirejä ja tutustuen sairaanhoitopiirin toimintaan. Lisäksi asiakasläh-
töisyyttä on viety vuoden aikana eteenpäin mm. käynnissä olleilla sairaanhoitopiirin tutkimus- ja 
kehittämishankkeilla.

Palveluiden laatua ja näyttöön perustuvaa työotetta on sairaanhoitopiirissä vahvistettu ja edistetty 
yhteistyötä perustason toimijoiden kanssa esim. hoitoketjutyön muodossa. Opiskelijaohjauksessa 
palaute on ollut erinomaista ja uusi ohjausmalli – vastuuta ottamalla opit - on saanut hyvää palau-
tetta opiskelijoilta.

Sairaanhoitopiiri oli mukana järjestämässä Seinäjoella toukokuussa toteutettua valtakunnallista 
TERVE-SOS 2016 tapahtumaa. Hallitus teki opintomatkan perehtyäkseen Skotlannin integroituun 
sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään.

Hallintopalveluissa kuluvan vuoden aikana on aloitettu valmistautumaan Maku-Soteen. Valmistelu 
painottui toiminnallisten määrittelyiden tekemiseen ja tulevien toimintaprosessien suunnitteluun. 
Toimintayksiköt jatkavat aktiivisesti osallistumistaan uuden Maku-Sote -kokonaisuuden alueelli-
seen valmistelutyöhön työryhmien kautta.

Sairauskertomusarkistossa olennaisin muutos oli, että sairauskertomusliikenne väheni entisestään, 
noin kolmannekseen edelliseen vuoteen verrattuna. Tietosuojaan liittyvät tehtävät lisääntyivät enti-
sestä. Yhteistyössä tietohallinnon kanssa jatkettiin sähköisen pitkäaikaisarkiston käyttöönottoa. Do-
kumenttienhallintaprojektissa ja mm. sähköisen työpöydän käytön suunnittelussa edettiin.

Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin kesällä 2016 vastaamaan osin muuttunutta toimintaym-
päristöä ja tarkennettuja tavoitteita. 4Ks-riskienhallinta- ja arviointijärjestelmään otettiin vuonna 
2016 käyttöön sisäisen valvonnan osion rinnalle omavalvonta-osio, mikä mahdollistaa myös au-
ditointien lisäämisen. Riskien arviointi suoritettiin hyvin kattavasti vastuuyksikkötasolla, mikä on 
osaltaan edellytys toimintayksikkö- ja toiminta-aluejohtajien tekemälle arvioinnille sekä sisäisen 
valvonnan suorittamiselle.

Henkilökunnalle on järjestetty Sosiaali- ja terveysalan turvakortti- sekä hätäensiapu-, ergonomia-, 
alkusammutus-, kaasusumuttimen ja kemikaaliohjelmiston käyttö-, sekä Mapa-koulutuksia. Työ-
suojelu- turvallisuustoimiston henkilöstö on osaltaan osallistunut työsuojelukoulutukseen ja ra-
kentamisen sekä remontoinnin suunnitteluun. Tapaturmien määrät työpaikalla taittuivat laskuun. 
Haipro-ilmoituksia on tehty hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, joista edelleen yleisin vaa-
ratyyppi on väkivalta.
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Hankintakeskuksen osalta kulunut vuosi on sisältänyt uuden hankintadirektiivin tuomat muutok-
set sekä sähköisen kilpailutuksen laajan käyttöönoton. Keskusvaraston tarjoama hyllytyspalvelu yk-
siköille laajeni ja hyllytystoimintaa kehitettiin kuluneen vuoden aikana. Hoitologistiikka-projektia 
jatkettiin yhteistyössä leikkausosaston kanssa. Varastoitavien tuotteiden tilaus, vastaanotto ja hylly-
tys selkeytettiin ja toimintamalli standardoitiin. Tavarakuljetusten käyttöön hankittiin kaksi kulje-
tusautomaattia sekä hankittiin tietojärjestelmä kuljetusten hallintaan. Tietojärjestelmän avulla saa-
tiin työnkuviin joustavuutta ja työtehtäviin seurattavuutta.

Tietohallinnossa organisaation uudistamisessa ja toimintaprosessien kehittämisessä edettiin mer-
kittävästi vuonna 2016. Kotihoidon ja sähköisen asioinnin (Hyvis) osalta uusien palvelujen käyt-
töönottojen laajennuksissa edettiin alueellisesti. Itseilmoittautumisen kokonaisuutta ei saatu edis-
tettyä sairaanhoitopiiristä riippumattomista syistä johtuen. Toimintaa tietojärjestelmien toiminnan 
osalta vahvistettiin ja toteutettiin myös alueellisesti yhtenäinen systemaattinen toimintaprosessi 
ongelmatilanteiden hallintaan. Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelimet siirrettiin tietohallinnon 
konesalipalveluun ja yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessakin. Tiivistä yhteistyötä UNA-hankkeen 
toteutuksessa jatkettiin ja aloitettiin valmistautuminen UNA-kilpailutukseen mm. nimeämällä vas-
tuuhenkilöt ja ammatilliset suunnitteluryhmät sairaanhoitopiirin alueelle.

Effi  can sähköinen laskutus aloitettiin vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 aikana sähköisen lasku-
tuksen käyttö on kasvanut suhteellisen hitaasti, mutta toimintamenoissa saavutettiin jo säästöjä ai-
kaisempaan verrattuna.

Hr-palvelut panosti vuonna 2016 esimiesten ja henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja 
kehittämiseen. Sairaanhoitopiirin sisäistä esimiesvalmennusohjelmaa jatkettiin kertomusvuonna ja 
sen lisäksi pidettiin kuukausittain HR-kyselytunteja. Vuoden 2016 aikana HR-palvelut panosti myös 
henkilöstöraportoinnin ja – järjestelmien kehittämiseen.

Tietohallinnon, kehittämisyksikön, taloushallinnon ja HR-palveluiden kesken yhteistyössä edettiin 
ns. Johdon työpöydän mittariston kehittämisessä. Varsinaisen mittariston lisäksi vuoden aikana ke-
hitettiin henkilöstöraportoinnin ohella myös toiminnan ja talouden raportointia.

Toiminta-alueiden talous

Toteutunut 1000 euroa

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 7 912 8 775 4 280 112 526 85 137 36 073 31 869 1 294 3 023 1 793 292 682

Sisäiset tuotot 2 650 33 293 39 902 30 483 8 286 1 354 7 767 14 429 0 0 138 164

Toimintakulut -7 384 -30 918 -29 892 -79 793 -58 112 -27 643 -25 355 -12 562 -3 022 -2 082 -276 763

Sisäiset kulut -1 392 -7 174 -9 188 -62 319 -33 374 -9 399 -13 825 -1 493 0 0 -138 164

Toimintakate 0 1 786 3 976 5 102 897 1 937 385 456 1 668 1 -289 15 919

Rahoitustuotot ja -kulut -569 -569

Vuosikate -569 1 786 3 976 5 102 897 1 937 385 456 1 668 1 -289 15 350

Poistot ja arvonalentumiset -3 -1 584 -6 350 -1 535 -359 -5 -231 -1 703 -11 770

Satunnaiset erät 0

Tilikauden tulos -569 1 783 2 392 -1 248 -638 1 578 380 225 -35 1 -289 3 580

Varausten ja rahast.muutos -31 -31

Tilikauden ali-/ylijäämä -569 1 752 2 392 -1 248 -638 1 578 380 225 -35 1 -289 3 549

24



Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan 
rahoitus, vuosi 2016

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
2016 2015

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot                                                         

Myyntituotot 278 131 283 846

Maksutuotot 10 836 8 742

Tuet ja avustukset 1 866 1 684

Muut toimintatuotot 1 849 1 436

292 682 295 708

Toimintakulut

Henkilöstökulut

    Palkat ja palkkiot -123 942 -127 860

    Henkilösivukulut

        Eläkekulut -27 110 -28 126

        Muut henkilösivukulut -8 109 -7 371

Palvelujen ostot -58 888 -57 218

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 836 -45 567

Avustukset -169 -173

Muut toimintakulut -12 709 -11 062

 -276 763 -277 377

Toimintakate 15 919 18 331

Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 20 41

Muut rahoitustuotot 255 278

Korkokulut -278 -301

Muut rahoituskulut -566 -564

-569 -546

Vuosikate 15 350 17 785

Poistot ja arvonalentumiset

 Suunnitelman mukaiset poistot -11 751 -11 844

Kertaluonteiset poistot -19 -58

Tilikauden tulos 3 580 5 883

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) -31 -203

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 549 5 680

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 105,8 106,6

Vuosikate/Poistot, % 130,4 149,4

Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate / Poistot, %

= 100*Toimintatuotot / Toimintakulut = 100*Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
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Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

2016 2015

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

 Vuosikate 15 351 17 785

 Tulorahoituksen korjauserät 1 923 19

17 274 17 804

Investointien rahavirta

 Investointimenot -21 242 -17 748

Rahoitus os.investointimenoihin 0 92

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 69 164

-21 173 -17 492

 

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 899 312

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

 Antolainasaamisten vähennykset 152 202

152 202

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11000 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 600 -3 600

Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 000 4 000

5 400 400

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset 0 -63

Vaihto-omaisuuden muutokset -305 39

Saamisten muutos -1 150 77

Korottomien velkojen muutos -2 497 2 322

-3 952 2 375

Rahoituksen rahavirta 1 600 2 977

Rahavarojen muutos -2 299 3 289

Rahavarat 31.12. 12 611 14 910

Rahavarat 1.1. -14 910 -11 621

-2 299 3 289

Rahoituslaskelman tunnusluvut   

 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

viideltä vuodelta, € -40 467 -31 971

Investointien tulorahoitus, % 72,3 100,7

Lainanhoitokate 4,0 4,6

Kassan riittävyys/ pv 15,0 18,0

Rahoituslaskelman tunnusluvut:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €

Tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen to-
teutumista 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 2016 2015

  1 000 € 1 000 €

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 5 414 5 475

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 2 529 2 548

Rakennukset 71 132 69 021

Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 848 3 946

Koneet ja kalusto 12 376 13 244

Muut aineelliset hyödykkeet 424 424

Keskeneräiset hankinnat 16 313 8 012

 106 622 97 195

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 8 535 8 488

Muut lainasaamiset 2 235 2 388

Muut saamiset 57 57

 10 827 10 933

Pysyvät vastaavat yhteensä 122 863 113 603

 

Toimeksiantojen varat

Lahjoitusrah.erityiskatteet 60 64

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 5 848 5 543

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 26 856 25 829

Muut saamiset 3 591 3 545

Siirtosaamiset 1 029 952

 31 476 30 326

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet 47 47

Rahat ja pankkisaamiset 12 564 14 864

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 49 935 50 780

Vastaavaa yhteensä 172 858 164 447
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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 2016 2015

 1 000 € 1 000 €

Oma pääoma

Peruspääoma 56 242 56 242

Muut omat rahastot 368 337

Ed.tilikausien yli/alijäämä -183 -5 863

Tilikauden ali-/ylijäämä 3 549 5 680

 59 976 56 396

Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset 11 624 9 692

Toimeksiantojen pääomat

Lahjoitusrahastojen pääomat 60 64

Muut toimeksiantojen pääomat 23 23

83 87

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Lainat rah.ja vak.lait. 31 673 24 273

 

Lyhytaikainen

Lainat rah.ja vak.lait. 23 600 25 600

Saadut ennakot 22 41

Ostovelat 13 435 11 903

Muut velat 2 894 3 094

Siirtovelat 29 551 33 361

Vieras pääoma yhteensä 101 175 98 272

Vastattavaa yhteensä 172 858 164 447

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste% 34,7 34,4

Suhteellinen velkaantuneisuus% 34,6 33,2

Kertynyt yli-/ alijäämä 3 366 -183

Lainakanta 55 273 49 874

Lainasaamiset 2 235 2 388
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Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2016

Jäsenkunta
Peruspääoma

31.12.2016
€

%
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
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Kuntakonsernin toiminta ja talous
Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Härmän palvelukeskus (100 % omistus), Kiinteis-
tö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus (100 %), Mediwest Research Center Oy (100 %), Kiinteistö 
Oy Seinäjoen Kipusiskot (70 %), Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne (51 %) ja Kiinteistö Oy Sei-
näjoen Y-talo (51 %).

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 
sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa. Lisäksi Mediwest Research Center Oy:ltä odote-
taan 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 ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin odotetaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa sai-
raanhoitopiiriin ja muiden sidosryhmien suuntaan normaalin tulorahoituksen puitteissa. Uutena 
osakkuusyhtiönä on Seinäjoen Työterveys Oy, joka on perustettu vuoden 2016 aikana, mutta yhtiö 
aloitti toimintansa vasta 1.1.2017.

Tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskuksen tulos oli -86 855,64 euroa tappiollinen. Yhtiöllä oli tilinpää-
tösvuonna suuria korjauskuluja ja sairaanhoitopiirin myöntämien lainojen lyhennyksiä jouduttiin 
järjestelemään. Yhtiö ei pystynyt hoitamaan velvoitteitansa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryh-
mien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus teki voittoa 24 956,54 euroa tavoitteiden mukai-
sesti.

Mediwest Research Center Oy:n tulos oli -293,22 euroa tappiollinen. Uuden liiketoiminnan osalta 
toiminta oli voitollista. Toiminnan ennakoidaan olevan voitollista vuonna 2017. Toiminnallisena 
tavoitteena oli suunnitellun toimialan laajentamisen toteutuminen myös käytännössä. Toiminnal-
linen tavoite toteutui.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot teki voittoa 985,20 euroa. Yhtiö pystyy hoitamaan velvoitteensa 
sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne teki tilikaudella voittoa 2,72 euroa. Yhtiö pystyy hoitamaan 
velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo teki voittoa 413 038,52 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 
36 189 417,90 euroa ja osakkuusyhteisöille 295 072,91 euroa. Sairaanhoitopiirin myöntämää pitkä-
aikaista lainaa tytäryhteisöille oli 1 933 800 euroa ja osakkuusyhteisöille 301 153,28 euroa. Lainoihin 
liittyvien takausten määrä pieneni 2 193 629,32 eurolla ja lainojen määrä pieneni 152 610,88 euroa. 
Sairaanhoitopiiri on myöntänyt vuonna 2014 takauksen myös Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon joh-
dannaissopimuksista aiheutuviin kustannuksiin 51 %:n osuudella. Valtuuston hyväksymän takaus-
päätöksen mukaan sairaanhoitopiirin takausvastuun määrä on 5 355 000,00 euroa.

Osakkuusyhtiöiden osalta tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:
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Seinäjoen Keskuspesula Oy:n uusi tuotantolaitos aloitti toimintansa vuonna 2017 muuton uusiin 
tiloihin ollessa lokakuussa 2017. Yhtiön tuottavuuden kasvu oli n. 3 % vuodesta 2014. Tavoitteen 
saavuttamista on mielekästä arvioida vasta 2017 tilinpäätöksen yhteydessä, koska uudet toimitilat 
otettiin käyttöön vasta syksyllä 2016.

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki on vuokrannut n. 60 % sairaanhoitopiirin vastuulla olevista 
sairaanhoitopiirin kannalta tarpeettomiksi jääneistä tiloista. Yhtiö ei saavuttanut täysin sille asetet-
tua tavoitetta.

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakodin tulos oli -18 736,66 euroa tappiollinen. Yhtiö pystyy hoitamaan 
velvoitteensa sairaanhoitopiirin ja muiden sidosryhmien suuntaan tulorahoituksen puitteissa.

Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt

Kuntakonsernin osuus (1000 € )

Nimi  Kotipaikka Kuntayht. omistus-
osuus % omasta pää-omasta vieraasta pää-

omasta
tilikauden voitosta 

/ tappiosta

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinne 51 281 3 330  -

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Seinäjoen Kipusiskot 70 27 40  -

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskus, 100 684 2 640 25

Seinäjoki

Mediwest Research Center Oy 100 220 242 -

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Härmän Palvelukeskus 100 1 138 2 001 -87

Kauhava

Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo 51 395 27 938 211

Seinäjoki

Osakkuusyhteisöt

Seinäjoen Keskuspesula Oy 45,26 1 744 606 440

Seinäjoki  

Kiinteistö Oy Seinäjoen Tenavakoti 49,7 191 39 -9

Seinäjoki

Kiinteistö Oy Ähtärin Sairaalanmäki 49,9 1 549 516 11

Ähtäri

Seinäjoen Työterveys Oy 28,49

  Seinäjoki

(ei konserniyhdistelyä, koska yhtiön toiminta  al-

kaa 1.1.2017)
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Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

2016 2015

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 297 080 299 931

Toimintakulut -276 042 -276 294

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta 254 430

Toimintakate 21 292 24 067

Rahoitutuotot ja -kulut

Korkotuotot 26 63

Muut rahoitustuotot 255 278

Korkokulut -1 156 -1 239

Muut rahoituskulut -566 -564

Vuosikate 19 851 22 605

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -14 944 -15 233

Tilikauden tulos 4 907 7 372

Tilinpäätössiirrot -31 -203

Laskennalliset verot -144 -171

Vähemmistöosuudet -486 -416

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 4 246 6 582

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 107,6 108,6

Vuosikate/Poistot, % 132,8 148,4

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100* Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate / Poistot, %  = 100* Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
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Tilikauden tuloksen käsittely
Tilikauden voitto ennen rahastosiirtoja on 3.580.440,35 euroa.

Hallitus esittää, että Kehittämisrahastoa puretaan 156.772,73 euroa, Virkistysrahastoa 118.213,98 
euroa sekä Tutkimus- ja koulutusrahastoa 1.912,55 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että tilikauden 
tuloksesta siirretään Kehittämisrahastoon 156.772,73 euroa, Virkistysrahastoon 150.000,00 sekä 
Tutkimus- ja koulutusrahastoon 1.109,19 euroa. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 
3.549.457,69 euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämästä palautetaan jäsenkunnille perussopimuksen 21 §:n mu-
kaisesti 1.999.999,99 euroa.

Tilinpäätössiirtojen ja palautuksen jälkeen taseen kumulatiivinen ylijäämä on 1.366.191,82 euroa, 
kun huomioidaan myös vuoden 2015 tilinpäätökseen tehty korjaus. Poistolaskennasta löytynyt vir-
he vähensi vuoden 2015 ylijäämää 201.035,65 euroa.
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Tilintarkastuskertomus 2016

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustolle

Olemme tarkastaneet Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen, tuloslaskelman, rahoituslas-
kelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi 
tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, kon-
sernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kuntayhtymän hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa sen hallinnosta ja taloudenhoidosta 
tilikaudella. Kuntayhtymän hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymäkonsernin ohja-
uksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hallitus ja johtaja vastaavat tilinpää-
töksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten ja määräysten mukaisesti. Hallitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kun-
tayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimi-
seksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten 
ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayhtymän sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olem-
me tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme 
tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. Olemme tehneet tar-
kastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymävaltuuston 
päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa 
olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia vir-
heitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmu-
kaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikau-
den tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Seinäjoella, 25. huhtikuuta 2017
Deloitte & Touche Oy
Tilintarkastusyhteisö

Anu Servo
JHT, KHT
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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 riskienhallinnan 
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 2013–2017

Puheenjohtaja Mikko Savola, Ähtäri

I varapuheenjohtaja Raimo Ristilä, Seinäjoki

II varapuheenjohtaja Raimo Vistbacka, Alajärvi

Jäsenkunta As.luku 2016 Äänimäärä Valtuuston jäsen Varajäsen

Alajärvi 10 050 11 Pentti Hietala Antti-Kalle Levijoki

Helinä Mesiäislehto-Soukka Päivi Kaartunen

Raimo Vistbacka Pertti Väänänen

Alavus 12 059 13 Lasse Anttila Heli Rajalahti

Raija Isoaho Mikko Knuutti

Tapio Kallioniemi Heidi Luuri

Evijärvi 2 585 3 Niina Alatalo Erkki Latukka

Matti Holm Heidi Joensuu

Ilmajoki 12 180 13 Juha Mäenpää Jari Renkola

Timo Tuuri Ahti Ranto

Raija Viitamäki Sinikka Koivumäki

Isojoki 2 126 3 Pirjo-Liisa Ketola Esa Saarinen

Vesa Ristiharju Sari Kallio

Isokyrö 4 789 5 Juhani Leskelä Jaakko Pukkinen

Jaakko Rinta Paula Rinta-Korkeamäki 

Karijoki 1 374 2 Arja Harjunpää Pentti Pihlajaviita

Kauhajoki 13 900 14 Heikki Ahola Taija Hakola

Heikki Santala Katri Rinta-Hakola

Tarja Tapanainen Antti Ala-Kokko

Kauhava 16 813 17 Tuure Antila Kari Kankaanpää

Marketta Kangas Carita Mäki

Anna-Maija Vuorinen Sirpa Lammi

Kuortane 3 717 4 Margit Sasi Merja Liesmäki

Teppo Toivola Elina Anttila-Varpula

Kurikka 21 768 22 Juha Hietikko Tytti Salonranta

Pekka Koskinen Harri Salonen

Mervi Kujanpää-Mannila Johanna Kortesluoma

Lappajärvi 3 224 4 Eino Korri Ahti Mäkitarkka

Elina Löytömäki Sari Kujala

Lapua 14 595 15 Paavo Lakaniemi Ari Tuurinmäki

Carita Liljamo Nuppu Unkuri

Esa Rintala Matti Kangas

Seinäjoki 61 491 41 Markku Lahtinen Jouni Korpela

Kati Ojaniemi Hanna Mäkynen

Raimo Ristilä Raimo Mäki-Jaskari

Harry Wallin Aarne Heikkilä

Soini 2 216 3 Hilkka Raitanen Marjastiina Sorvali

Sauli Virtala Marja-Leena Rinne

Teuva 5 491 6 Antti Koivu Irma Harjula

Paula Kaleva Irma Åkerblad

Vimpeli 3 078 4 Marja-Leena Laakso Anne Niemi

Hannu Takala Ossi Jukkala

Ähtäri 6 088 7 Heli Jytilä Seppo Luoma

Mikko Savola Elina Pusaa
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Sairaanhoitopiiriin kuului vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat nimeä-
vät edustajansa valtuustoon nelivuotiskaudeksi. Valtuusto käyttää kuntayhtymän ylintä päätösval-
taa.

Valtuustossa vuosille 2013–2017 oli 44 jäsentä ja 187 ääntä. Valtuusto kokoontui vuonna 2016 viisi 
kertaa ja käsitteli yhteensä 60 asiaa. Valtuuston sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Johanna Sor-
vettula.

Yhtymähallitus 2013–2017

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 2016 aikana 11 kertaa ja käsitteli 207 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 koko-
uksissa oli käytössä sähköinen kokousmenettely.

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.
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Sairaanhoitopiirin johtoryhmä kokoontui kertomusvuonna 18 kertaa ja käsitteli yhteensä 164 asiaa. 
Johtoryhmän sihteerinä toimi hallintosihteeri Taina Näykki. Johtoryhmä käsittelee sairaanhoitopii-
rin strategian ja talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman, hallitukselle esitettävät merkittävät 
asiat, suuret hankinnat ja projektit, sairaanhoitopiirin organisaation ja hallinnon päälinjat sekä hen-
kilöstöhallinnon linjakysymykset. Johtoryhmän toimintaa johtaa sairaanhoitopiirin johtaja.

Tilintarkastaja

Vuoden 2016 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 2013–2017

Puheenjohtaja Juhani Leskelä, Isokyrö

Varapuheenjohtaja Markku Lahtinen, Seinäjoki

Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki

Johtajaylilääkäri Hannu Puolijoki

Hallintoylihoitaja Christina Rouvala

Hallintojohtaja Johanna Sorvettula

Va. henkilöstöjohtaja Kari Jokinen

Talousjohtaja Miia Kiviluoto, jonka sijaisena 8.8. – 31.12.2016 Kari Suoverinaho

Operatiivisen toiminta-alueen johtaja Matti Viitanen

Konservatiivisen toiminta-alueen johtaja Heikki Suoyrjö, jonka seuraajana 8.11.2016 alkaen Matti Kotila

Psykiatrisen toiminta-alueen johtaja Antero Lassila

Päivystyskeskuksen toiminta-alueen johtaja Jari Nyrhilä, jonka seuraajana 13.9.2016 alkaen Sami Länkimäki

Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alueen johtaja Onni Niemelä

Tukipalvelujen toiminta-alueen johtaja Jari Hakala

Pääluottamusmies, Super Merja Puuskamäki

Kehitysjohtaja Teemu Puolijoki

Tietohallintojohtaja Ari Pätsi

Toimintayksikköjohtaja, Aksila Matti Rekiaro

Sairaanhoitopiirin johtoryhmä

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 2016 aikana yhdeksän kertaa ja käsitteli yhteensä 51 asiaa. 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi hallintopäällikkö Tiina Murtonen, 26.9.2016 alkaen talous-
suunnittelija Nina Ritvanen.
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Henkilöstö- ja palkkajaosto 2013–2017

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 neljä kertaa ja käsitteli yhteensä 18 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 valtuuston 
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, hallinto-
ylihoitaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja sekä toiminta-aluejohtajat.
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