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1. Puheenjohtajan katsaus
Mennyt vuosi 2019 oli Siun soten
historian kolmas täysi toiminnan
vuosi. Kokonaisuutena toiminta on
järjestetty tarkoituksenmukaisesti ja
taloudellisesti tilikauden tappiosta huolimatta.
Toimintaa voisi kuvata myös sanalla haasteellinen.
Suunta on positiivinen. Virheitäkin sattuu kuten
kuntalaskutuksessa
sattuneet
tekniset
syöttövirheet,
jotka
aiheuttavat
närää
omistajakunnissa.
Muutaman positiivisen asian toiminnasta voisi todeta. Valtuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet (2 kpl) saavutettiin päätöksien mukaisesti ja
sitovista toiminnallisista tavoitteista (4 kpl) saavutettiin täysin kaksi ja osittain kaksi. Toimialueitten esittämistä toiminnallisista (59 kpl) toteutui 39 kpl:tta eli
66,1 %. Maakunnassa kiertäessä saimme usean kunnan edustajilta positiivista palautetta Siun soten toiminnasta.
Mittareista kiinnitimme huomioita niiden kirjavuuteen ja eritasoisuuteen sekä sisällön tulkintavaikeuksiin. Esimerkkinä sanan käytön ” soveltuvin osin” tavoitteiden määrittelyssä. On vaikea arvioida ko. mittarin toteutumista. Tavoitteiden tulisi olla selkeitä.
Henkilökunta ansaitsee erityiskiitokset vaativien
olosuhteiden alla työskentelystä. Vaativuuden lisääntymisellä on myös varjopuolensa, mikä näkyy
mm. henkilökunnan työhyvinvoinnin huonontumisena monellakin mittarilla mitattuna. Valtuustotason
päätöksessä tavoiteltiin sairauspoissaolojen pienentymistä, mutta toisin kävi. Nousua oli n. 13 % edellisvuodesta. Myös muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna on kuntayhtymämme sairauspoissaolot reippaasti yli keskiarvon. On tärkeää tiedostaa minkä
suuruisesta kustannuksesta puhutaan. Kevan (kunnallinen eläkelaitos) laskentapalvelun mukaan laskettuna kyse on vuositasolla yli 10 milj. eurosta.

Haastetta riittää tuleville vuosille. Henkilöstö on se
voimavara, johon kannattaa suunnata voimavaroja
ja kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoiminnasta
onkin saatu hyviä kokemuksia esim. moniammatillisen yhteistyötiimimallin myötä, jota nyt on kokeiltu
mm. perusterveydenhuollossa. Malli ei kumminkaan
sovellu joka toimialueelle.
Yksi haastava toimialue on lastensuojelu, jossa ilmeni ongelma johon mm. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi korjauskehotuksen. Kyse oli lastensuojelunasioiden käsittelyaikojen lainmukaiseksi saattaminen. Lisäksi henkilökunnan saatavuus on haaste.
Myös yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen
ovat lisääntyneet reippaasti. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 24 %. Eniten yhteydenotoista liittyi
palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa olevien iäkkäiden hoiva, hoidon ja asumisen toteutumisessa havaittuihin epäkohtiin. Toisaalta on
todettava, että toimiala on erittäin haastava ja ikäihmisten palveluille asetetut toiminnalliset tavoitteet
toteutuivat onnistuneesti.
Riskihallinnan kannalta ja samalla merkittävä haaste
on suuri vaje lääkäreissä (erityisesti erikoislääkäreissä). Suurimmillaan se on ollut yli 30 % ja erikoislääkäreissä jopa 46 %. Tällä on vaikutusta tietenkin
palvelujen laatuun ja tasoon. Toiseksi asialla voi pitemmällä ajalla olla vaikutusta keskittämisasetuksen
vaatimusten täyttymisessä. Vajetta on myös hoitajista ja alueelliset erot ovat suuria.
Haluan lausua parhaimmat kiitokset toimivalle johdolle ja muille tarkastuslautakunnalle toimintaa esittäneille, hyvin seikkaperäisistä ja avartavista alustuksista ja esityksistä sekä hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitokset tarkastuspäällikkö Leena Timoselle ansiokkaasta työstä tarkastuslautakunnan valmistelutyössä. Lämpimät kiitokset tarkastuslautakunnan jäsenille aktiivisesta työskentelystä. Koronasta huolimatta säilyttäkäämme usko ja toivo tulevaisuuteen. Toivotan hyvää kesää kaikille.
Pauli Tahvanainen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. Tiivistelmä
Arviointikertomus sisältää yhteenvedon tarkastuslautakunnan vuotta 2019 koskevista arvioinneista.
Tähän tiivistelmään on poimittu arviointikertomuksen keskeisempiä havaintoja.
Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
yhtymävaltuuston asettamat sitovat taloudelliset
tavoitteet
muutetun talousarvion
jälkeen
toteutuivat kaikki ja toiminnallisista sitovista
tavoitteista toteutui kaksi ja kaksi toteutui osittain.
Toimialueille asetetuista toiminnallisista 59
mittarista 39 toteutui, kaksi toteutui osittain, 15 ei
toteutunut, kolmea mittaria ei voitu arvioida.
Arviointikertomus sisältää 54 havaintoa, 24
johtopäätöstä ja 28 suositusta.
Kuntayhtymäkonsernin tilikauden tulos oli
alijäämäinen n. – 5,1 milj. euroa. Kuntayhtymän
tilikauden tulos oli toisen vuoden peräkkäin
alijäämäinen ollen – 4,0 milj. euroa. Kuntayhtymän
tulokseen vaikutti potilasvakuutuksen aiempia
vuosia positiivisempi kehitys sekä valtion
maksamat rintamaveteraanien korvaukset, jotka
johtuivat vuoden 2019 lopulla tehdystä
lakimuutoksesta.
Näiden
positiivinen
yhteisvaikutus
oli
n.
10
milj.
euroa.
Kuntayhtymässä on kumulatiivista alijäämä
yhteensä 6,8 milj. euroa. Yhtymävaltuuston
vahvistamassa
talousarviossa
2020
ja
taloussuunnitelmassa 2021-2023 on arvioitu
ylijäämää
syntyvän
6,3
milj.
euroa.
Taloussuunnitelma ei ole kuntalain 110 §:n
edellyttämässä tasapainossa.
Kuntayhtymässä on ryhdytty toimiin alijäämän
kattamiseksi ja säästöjä on haettu mm.
yhteistoimintamenettelyjen kautta noin 20 milj.
euroa vuodelle 2020. Samanaikaisesti alueen
terveys- ja sosiaalipalvelujen tarve on kasvanut ja
henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita.
Tilannetta ei helpota koronaviruksen aiheuttama
pandemia, joka saattaa muodostua vielä
sopeuttamistoimenpiteitä
suuremmaksi
taloudelliseksi riskiksi.
Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa
hoitoonpääsyn ajat ovat pysyneet pääosin

lakisääteisissä ajoissa. Ikäihmisten puolella
asumispalveluihin odottajien määrä on kasvanut
etenkin Joensuun seudun alueella. Perhe -ja
sosiaalipalvelujen puolella lastensuojelussa on
haasteita
henkilöstön
saatavuudessa
ja
lastensuojeluasioiden
käsittelyssä.
Ympäristöterveydenhuollossa
on
toimittu
taloudellisesti kannattavasti.
Pelastuslaitoksella henkilöstön sairauspoissaolot
ovat vähentyneet ja työhyvinvointikyselyn tulokset
ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen
ensihoidon palvelutasopäätösten mukaisesti ei ole
toteutunut kaikilla alueilla.
Siun soten henkilöstö on ollut erityisen kovan
paineen alla, joka näkyy sairauspoissaolojen
kasvamisena
ja
työhyvinvointikyselytulosten
heikkenemisenä
työn
kuormittavuuden,
muutoskyvykkyyden ja päätöksenteon mittareilla
mitattuna. Kuntayhtymän sairauspoissaolot olivat
23,43 päivää/HTV2. Henkilöstö on Siun soten
tärkein voimavara ja sen hyvinvointiin sekä
sitouttamiseen tulee panostaa.
Kuntayhtymässä tulee kiinnittää yhä edelleen
huomiota
viestintään
ja
tiedottamiseen.
Henkilökunnalle ja luottamushenkilöille tulee
ilmoittaa toiminnoissa tapahtuvista muutoksista
avoimesti ja ajantasaisesti.
Tarkastuslautakunnan
tutustumiskäynneillä
maakunnassa, muutamat jäsenkunnat ovat
antaneet positiivista palautetta Siun soten
toiminnasta. On todettu, että palvelut ovat Siun
soten järjestämänä tuottavammat ja paremmat
kuin mitä ne olisi ollut, jos he olisivat jatkaneet
toimintaansa itsenäisinä.

Tarkastuslautakunta esittää kokonaisarviona vuodesta 2019:
Kolmas arviointivuosi osoittaa selkeästi, että kuntien maksuosuudet eivät ole olleet riittäviä nykyisten
palvelujen tuottamiseen. Tiukasta talousarviosta huolimatta lakisääteiset palvelut on tuotettu pääosin
asianmukaisesti käytettävien määrärahojen puitteissa. Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty monella eriosa-alueella.
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3. Tarkastuslautakunnan toiminta 2019
Tarkastuslautakunta on kuntayhtymän yhtymävaltuustonasettama lakisääteinen lautakunta,
jonka tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan
arvioida,
ovatko
valtuuston
asettamat
toiminnan
ja
talouden
tavoitteet
kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan tehtäviä on myös
luottamushenkilöiden
ja
viranhaltijoiden
sidonnaisuusilmoituksien valvonta.
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2019
arviointiin liittyen välillä elokuu 2019 – toukokuu 2020
yhteensä 15 kertaa ja käsitellyt niissä 73 asiaa.
Tarkastuslautakunnan
työ
on
tapahtunut
suunnitelmallisesti vuosille 2017-2021 hyväksytyn
tarkastussuunnitelman mukaan. Vuoden 2019
arviointia varten on laadittu erillinen työohjelma.
Työohjelman tarkastuslautakunta hyväksyi 26.6.2019.

Tarkastuslautakunnan

toiminnan

kehittäminen

Tarkastuslautakunta osallistui KYS erva-alueen
sairaanhoitopiirien yhteistapaamiseen, KPMG Oy Ab:n
ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun
järjestämään
arviointiseminaariin.
Tarkastuslautakunta järjesti Siun soten jäsenkuntien
tarkastuslautakunnille
yhteisen
seminaarin
29.11.2019.
Lisäksi
tarkastuslautakunta
teki
yhtymävaltuuston
jäsenille,
varajäsenille
ja
kuntayhtymän johtoryhmälle Webropol-kyselyn 3.2 16.2.2020. Kyselyn tavoitteena oli arvioida
yhtymävaltuuston
asettamia
tavoitteita,
tarkastuslautakunnan
toimintaa
ja
arviointikertomusta 2018. Tarkastuslautakunta on
tehnyt myös oman toiminnan itsearvioinnin, jonka
pohjalta lautakunta kehittää arviointityötään sekä
arviointikertomuksen sisältöä.

Vuoden 2019 arviointikertomus on Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli ”Siun
sote”-kuntayhtymän kolmas. Lautakunta on kuullut
johtavia
viranhaltijoita
sekä
tehnyt
tutustumiskäyntejä eri sosiaali- ja terveyspalvelujen
yksiköihin. Lisäksi tarkastuslautakunta on ottanut
käyttöön myös Siun soten jäsenkuntien kunnan tai
kaupungin
johdon
ja
tarkastuslautakunnan
kuulemisen (palaute Siun soten toiminnasta). Myös
ammattijärjestöjen edustajia kuullaan kerran
vuodessa. Tarkastuslautakunta kuuli 66 eri henkilöä
kuntayhtymän vuoden 2019 toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta. Kokouksista kolme
pidettiin
tutustumiskohteissa
ennen
koronapandemiaa. Nämä on esitelty tarkemmin
liitteessä 3.
Tarkastuslautakunta on ollut tyytyväinen, että
kuultavat ja toimintaa esittelevät ovat paneutuneet
hyvin
esityksiinsä.
Kuullut
alustukset
ja
tutustumiskäynnit ovat olleet valaisevia ja antaneet
uutta tietoa toiminnasta. Tehdyt tutustumiskäynnit
ovat avartaneet hyvin näkökulmaa käytännön
toimintaan. Yhteistyö tarkastuslautakunnan ja
johtavien viranhaltijoiden, henkilöstön ja kaikkien
tarkastustapaamisiin osallistuneiden kanssa on ollut
avointa ja vuorovaikutteista, josta lautakunnalta
kaikille tapaamisissa mukana olleille kiitos.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta
Tarkastuslautakunta on valvonut Kuntalain 84 §:n
mukaisesti sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluvien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattanut
lakisääteiset ja vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset
valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta on
nimennyt
vastuulliseksi
viranhaltijaksi
tarkastuspäällikön vastaanottamaan ja käsittelemään
sidonnaisuusilmoitukset.
Tarkastuspäällikkö
on
avustanut
lautakuntaa
sidonnaisuusilmoitusten
valvonnassa. Siun sote-kuntayhtymän julkaistut
sidonnaisuusilmoitukset
ovat
luettavissa
kuntayhtymän
verkkosivuilla
osoitteessa:
http://www.siunsote.fi/sidonnaisuudet.
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Tilintarkastus ja sisäisen tarkastus
Tilintarkastusta on suoritettu ennalta laaditun
työsuunnitelman mukaan. Tilintarkastaja antoi
tarkastuslautakunnalle
tilintarkastustyön
etenemisestä
neljä
kirjallista
raporttia.
Tilintarkastuksen
työohjelma
on
käsitelty
lautakunnan kokouksessa 20.8.2019.
Sisäinen tarkastus on toteuttanut yhtymähallituksen
vahvistaman
vuosisuunnitelman
mukaiset
tarkastukset.
Tarkastuslautakunnalle
tehdään
vuosittain kirjallinen yhteenvetoraportti sisäisen
tarkastuksen vuosisuunnitelman toteutumisesta.
Vuonna 2019 sisäinen tarkastus antoi viisi
tarkastusraporttia ja 32 suositusta.

A

rviointiprosessi ja tietolähteet

Vuodelta 2019 annettavan arviointikertomuksen
perustaksi tarkastuslautakunta on perehtynyt
kuntayhtymän vuoden 2019 toiminta- ja
talousarvioon
ja
hallituksen
27.3.2020
allekirjoittamaan vuoden 2019 tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen
sekä
tytäryhtiöiden
tilinpäätöksiin
ja
toimintakertomuksiin.
Tarkastuslautakunta on syksyn 2019 lähettänyt
ennakkokysymyslomakkeen
kuultaville.
Tarkastustapaamisissa saatujen selontekojen ja
käytyjen keskustelujen lisäksi lautakunnan jäsenet
ovat seuranneet kuntayhtymän päätöksentekoa ja
toimintaa heille toimitetun aineiston perusteella.

Annettavan arvioinnin perustana ovat myös
lautakunnan jäsenten tekemät muut tilikauden
aikaiset havainnot kuntayhtymän toiminnasta,
taloudesta ja johtamisesta (kuvio 1).
Lautakunta on saanut johdon selonteon vuoden
2019 tilinpäätöksestä sekä kuntayhtymän sisäisen
valvonnan, konsernivalvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä ja toteutumisesta.
Tarkastuslautakunnan tilikauden arviointityössä kuin
tässä arviointikertomuksessakin olevat havainnot,
johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat
tarkastuslautakunnan arviointityössään käyttämiin
tietolähteisiin. Yhtymävaltuuston asettamat sitovat
toiminnan ja talouden tavoitteet ovat kuntalain 121
§:n mukaisesti arvioinnin ensisijaisena lähtökohtana.
Tarkastuslautakunnan tekemä arviointityö on
suunnitelmallista ja jatkuvaa, mikä mahdollistaa
kokonaisvaltaisen arvioinnin tekemisen.
Tarkastuslautakunta myös valvoo, että edellisinä
vuosina arviointikertomuksessa esille tulleisiin
havaintoihin ja niihin liittyviin suositusehdotuksiin
on reagoitu ja tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin
on ryhdytty (tästä tarkemmin kappaleessa 9).
Kuntayhtymän
yhtymähallitus
on
antanut
selvityksen
yhtymävaltuustolle
arviointikertomuksen 2018 johdosta tehdyistä
toimenpiteistä 10.10.2019 § 38.
Arviointilähteet on listattu lähdeluetteloon.

Kuvio 1: Tarkastuslautakunnan arviointiprosessi
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Tarkastuslautakunta 2019
Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninä kertomusvuonna ovat olleet:
Kuvio x Tarkastuslautakunnan arviointiprosessi

Vuoden 2019 arviointikertomuksen käsittely ja
julkaisu
Ennen arviointikertomuksen valtuustokäsittelyä
tarkastuslautakunta pyytää yhtymähallitukselta
tarvittavat lausunnot. Arviointikertomus on
julkaistu
kuntayhtymän
internetsivuilla.
Arviointikertomus käsitellään yhtymävaltuustossa
11.6.2020.

Tarkastuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä on
toiminut tarkastuspäällikkö, kauppatieteiden
maisteri Leena Timonen. Timonen on avustanut
tarkastuslautakuntaa suunnitelman mukaisessa
arviointityössä
sekä
arviointikertomuksen
laadinnassa ja taitossa.
Yhtymävaltuuston valitsemana tilintarkastajana
on toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena
tilintarkastajana toimi JHT, HT Kaisa Lappalainen
26.5.2019 saakka ja KHT, JHT, Jorma Nurkkala
27.5.2019 alkaen.

Kuva 1: J2-rakennuksen esittelykierros. Kuvassa edessä vasemmalla Pauli Tahvanainen, Tuula Laeslehto, Maija Kaverinen ja
Seija Saarelainen. Takana oikealla Jorma Nurkkala, Mauri Tikkanen, Jari Turpeinen, Pekka Kukkonen, Jari Kuokkanen, Marko
Turunen ja Jaana Tuomikoski. Kuva: Leena Timonen
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4. Kuntayhtymän strategia ja toiminta – turvaamme
arkesi
4.1 Perustehtävä ja strategia
Lähtökohta
Siun soten toiminta perustuu Siun soten valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän raporttiin ja raportin
mukaiseen tikkatauluun, jonka pohjalta painopiste on paikallisissa palveluissa (kuvio 2).
Siun soten lähtökohtana ovat laadukkaat, yhdenmukaiset ja kustannustehokkaat palvelut kaikkialla
maakunnassa. Kuntien kanssa yhteisillä rajapinnoilla mm. terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys,
liikenne kuten alla olevassa ns. tikkataulumallissa yhteiset palvelut ja lähipalvelut on kuvattu.

Kuvio 2: Yhteiset palvelut ja lähipalvelut (lähde: Pohjois-Karjalan sote-hanke, loppuraportti 22.4.2015)
Lähipalvelut ovat palveluita, joita väestö käyttää usein
tai ainakin osa väestöstä käyttää niitä toistuvasti, jopa
päivittäin. Lähipalveluiden merkitys korostuu lasten ja
nuorten sekä ikäihmisten palvelukokonaisuuksissa
sekä syrjäytymisuhan alla olevien kansalaisten
kohdalla.

Yhteiset palvelut ovat harvoin tarvittavia palveluita,
jotka edellyttävä erityisosaamista tai kalliita laitteita.
Nämä palvelut on perusteltua järjestää keskitetysti joko
maakunnallisesti tai seudullisesti. Keskittämisellä
voidaan varmistaa harvoin tuotettavien palveluiden
osalta hyvä laatu, turvallisuus ja saatavuuden
varmistaminen sekä myös taloudellisesti järkevä ja
kustannustehokas toteuttaminen (lähde: PohjoisKarjalan sote-hanke, loppuraportti 22.4.2015).
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Palvelutuotantosuunnitelma vuoteen 2030
Yhtymävaltuusto hyväksyi 17.4.2018 § 6
palvelutuotantosuunnitelman vuoteen 2030
saakka. Yhtymävaltuusto asetti vuosien 2018 2020
taloussuunnitelmassa
terveysja
sairaanhoitopalvelujen yhdeksi painopistealueeksi
toimialueen palvelurakenteen uudistamisen
tulevaisuuden
tarpeita
vastaavaksi.
Palvelutuotantosuunnitelma
koskee
perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja
sosiaalipalvelujen
toimintoja.
Palvelutuotantosuunnitelma perustuu PohjoisKarjalan maakunnassa (Heinävesi mukaan lukien)
yhteen sote-keskukseen, jolla on useita
toimipisteitä. Palveluissa ei ole kuntarajoja ja
asiakkaat voivat käyttää mitä toimipistettä
tahansa. Palvelujen kohdentumista ei suunnitella
rakennusten vaan väestön tarpeen mukaan.

Suunnitelmassa
ennakoidaan
digitaalisten
palvelujen ja liikkuvien palvelujen lisääntyvän
osana palvelukokonaisuutta. Palvelusuunnitelma
vuoteen 2030 tavoitteena on, että PohjoisKarjalassa 95 % asukkaista saavuttaa jonkin Siun
soten toimipisteen viimeistään puolessa tunnissa
henkilöautonopeudella. Sote-asemilla annettava
palvelu voidaan jakaa kolmeen isoon osaalueeseen
vastaanottopalveluihin,
perhepalveluihin ja vanhuspalveluihin (kuvio 3).
Suunnitelma
on
rakennettu,
että
osa
toimipisteistä on laajan palvelun toimipisteitä,
jotka
palvelevat
harvemmin
tarvittavien
palvelujen osalta lähellä sijaitsevia muita
toimipisteitä tarpeen mukaisesti joko niin, että
jalkaudutaan toiseen toimipisteeseen tai
tuotetaan palvelu laajan palvelun pisteessä.

Kuvio 3: Siun soten sotekeskuksen palvelut vuonna 2030, Lähde: Palvelutuotantosuunnitelma 2030
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Kuntayhtymän terveydenhuoltotolain 34 §:n
mukainen järjestämissuunnitelma perustuu Siun
soten valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän
Pohjois-Karjalan sote-hanke raporttiin 22.4.2015.
Terveydenhuoltolain
34
§:n
mukaisesti
järjestämissuunnitelma
tulee
hyväksyä

valtuustokausittain ja arvioida vuosittain.
Maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa
2019 järjestämissuunnitelmaa on lähdetty
päivittämään kuntayhtymässä. Yhtymähallitus on
merkinnyt sen tiedoksi ja lähettänyt sen
lausunnolle kuntiin 28.11.2019 § 193.

Perustehtävä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän
perussopimuksen
mukaan
kuntayhtymän tehtävänä järjestää jäsenkuntiensa
puolesta väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla
lainsäädännön
mukaiset
sosiaalija
terveyshuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan
ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla.
Kuntayhtymä järjestää myös jäsenkuntiensa
puolesta pelastuslain (397/2011) 24 §:ssä
tarkoitetun alueellisen pelastustoimen palvelut
valtioneuvoston vahvistamalla alueella. Lisäksi
kuntayhtymä
järjestää

ympäristöterveydenhuollon
tehtävät
sekä
leirintäviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta
siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät
kuntayhtymän hoidettavaksi.
Palvelut tuotetaan väestön tarpeet huomioon
ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien
asukkaiden itsenäistä arjen selviytymistä.
Järjestämisvastuuseen
kuuluvat
ehkäisevät,
korjaavat, hoitavat ja kuntouttavat sekä muut
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenä
kokonaisuutena.

Kuntayhtymän tehtävä on kiteytetty kahteen sanaan: turvaamme arkeasi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että
•
•
•
•
•
•

Palvelut ja hoito ovat lähellä ja helposti saatavilla. Palvelu voi tulla kotiin tai sitä voi saada
verkon kautta tai puhelimitse. Painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa.
Hoito ja palvelu ovat vaikuttavia, laadukkaita ja turvallisia
Asiakaskohtaaminen on onnistunut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla
Ammattilaisten osaaminen ja organisaation johtaminen on kohdallaan, uusien työntekijöiden
rekrytoinnissa on onnistuttu
Sähköisiä palveluja kehitetään ja digitalisaatio tehostaa työntekoa
Toiminta on kustannustehokasta

Siun sote-kuntayhtymän tavoitteena on olla asiakkaan arvostama. Siun sote-kuntayhtymän arvot ovat:
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Strategia 2019-2020 ja sen siirtäminen käytäntöön
Vuoden 2019 talousarvio oli valmisteltu yhtymävaltuuston joulukuussa 2018 hyväksymän ja vuoteen 2020
voimassa olevan strategian pohjalta. Vuosien 2019 ja 2020 osalta strategiaan kuuluvaa neljää tuloskorttia
on päivitetty mitattavien tavoitteiden osalta (kuvio 4). Strategian tarkoitus on ohjata koko kuntayhtymän
kaikkea toimintaa työntekijöiden arjessa.

Kuvio 4. Strategiset tavoitteet ja mittarit. Lähde: Siun soten talousarvio 2019.

Yhtymävaltuuston hyväksyessään vuoden 2019
talousarvion kokouksessaan 12.12.2018 vahvisti
tilivelvollisia koskevat sitovat taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet (tarkemmin avattuna 56 kappaleessa). Tavoiteasetannassa on käytetty
tasapainotettua mittaristoa, jonka perusideana on
mitata organisaation tilaa ja kehittymistä useasta
eri näkökulmasta yhtäaikaisesti. Tavoitteet on
jäsennelty jaottelulla vaikuttavuus, asiakkuus,
prosessit
ja
kyvykkyys
(strategiset
johtamisnäkökulmat). Kullekin tavoitteelle on

määritelty keskimäärin 1-3 toimenpidettä ja
mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan
toimialuekohtaisesti (kappale 6). Vuoden 2019
talousarviossa on esitetty 63 toiminnallista ja kaksi
taloudellista tavoitetta, joista yhtymävaltuusto on
asettanut sitoviksi kuusi. Mittaristo on laadittu
vastaamaan kuntayhtymän strategiaa ja sitä on
muokattu edellisvuodesta (mittarien lukumäärä
on vähentynyt 30 kappaleella, tarkemmin
kappaleessa 6.2).
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Alla olevaa kuvioon on tiivistetty yhtymävaltuuston vahvistamat sitovat tavoitteet.

Sitovat
taloudelliset
tavoitteet

Sitovat
toiminnalliset
tavoitteet

•Tilikauden yli/alijäämä tavoitetaso 0
•Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma

•Asiakastyytyväisyyskysely (NPS) on otettu käyttöön soveltuvin osin ja tulosten
tavoitetasoindeksi > 50
•Kehityskeskustelut toteutuvat 100 % ja kehityskeskustelujen hyödyllisyys kasvaa
vuodesta 2018
•Palvelukuvausten tekeminen toimialueilla tuotteistuksen pohjaksi uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän integroitua käyttöönottoa varten
•Vaikuttavuustiedon rakenne ja mittarit kuvattu

Strategisten tavoitteiden ja mittarien toteutuminen
Kerralla haltuun
Kerralla
haltuun
-osiossa
seurataan
vaikuttavuustietojen rakenteiden ja mittareiden
kuvaamista, palautuvien asiakkaiden määrää,
korjaavien palautteiden kysynnän määrää sekä
menetettyjä elinvuosia. Vaikuttavuustiedon
palvelukuvausten tekeminen toimivat perustana
asiakasja
potilastietojärjestelmä
(APTJhankkeessa)
sekä
kustannuslaskennan
kehittämisessä. Vaikuttavuusmittarit määritellään
tarkemmin toimialueilla. Kaikki toimialueet ovat
toteuttaneet tätä työtä. Menetetyt elinvuodet
(PYLL-indeksiä) mittaria ei ole esitetty
tilinpäätöksessä.
Paras asiakaskokemus
Paras
asiakaskokemus-osiossa
seurataan
asiakastyytyväisyysmittauksen tuloksia. Sitovana
toiminnallisena
mittarina
on

asiakastyytyväisyyskysely NPS (Net Promoter
Score). Tässä mittauksessa asiakkaalta kysytään,
kuinka
suurella
todennäköisyydellä
hän
suosittelisi palvelua tai organisaatiota eteenpäin.
Asetettu tavoite NPS:lle on 50, joka on ollut
vuoden lopussa 71. NPS:n vastausten lukumäärä
suhteutettuna
perusterveydenhuollon
käyntimääriin
jää
kovin
alhaiseksi.
Asiakastyytyväisyyskyselyn NPS:n tuloksesta
tarkemmin kappaleessa 6.1. Vuoden 2019 aika
toimialueet
ovat
tehneet
asiakastyytyväisyyskyselyjä. Näistä tarkemmin
toimialuekohtaisesti kappaleessa 6.
Integroitu palvelu
Integroitu palvelu -osion mukaisten asetettujen
mittarien
toteutuminen:
taloudellinen
tulostavoite yli/alijäämä 0 ei toteutunut.
Toimialuekohtaiset taloudelliset tulokset on
käsitelty kappaleessa 6. Kuntayhtymä teki
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alijäämää 4,0 milj. euroa.
Investointeihin
myönnetyn määrärahan kokonaissumma alittui
kuntayhtymässä 6,1 milj. eurolla, joten tavoite
toteutui. Talouden toteutumista on käsitelty
tarkemmin
kappaleessa
5.
Palvelujen
käyntimääriä on tuotu esille tilinpäätöksessä.
Esimerkiksi päivystyskäyntien määrät olivat
erikoissairaanhoidossa kasvaneet edelliseen
vuoteen verrattuna 1,4 %, yhteispäivystyksessä
päivystyskäyntejä päivystysyksikössä on ollut
59 625 kappaletta (vuonna 2018:61 760
kappaletta). Näistä tarkemmin kappaleessa 6.2.3.
Palvelukuvauksia on valmisteltu koko vuoden ajan
toimialueilla tuotteistuksen pohjaksi.

Henkilöstönmuutoskyvykkyys
Henkilöstönmuutoskyvykkyyden
sitovana
toiminnallisena
mittarina
on
ollut
kehityskeskustelut ja niiden koettu hyödyllisyys.
Toteutuma kehityskeskustelujen osalta oli 94 %
(tavoite 100 %). Työhyvinvointikyselyn 2019
mukaan yksilökehityskeskustelut on koettu
hyödylliseksi 46 %:ssa, kun henkilöstöstrategiassa
2019-2020 on ollut tavoite 60 %. Tilinpäätöksen
mukaan
sairauspoissaolopäiviä
oli
23,42
päivää/HTV2 kun vuonna 2018 se oli 20,7
päivää/HTV2
(luvussa
ei
ole
mukana
Pelastuslaitos).
Henkilöstötyytyväisyyskyselyn
tuloksia ja sairauspoissaoloja on käsitelty
tarkemmin kappaleessa 7.

HAVAINTO:
Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kaksi sitovaa taloudellista tavoitetta ja neljä sitovaa toiminnallisia tavoitteita.
Toimialueille on asetettu yhteensä 59 toiminnallista tavoitetta. Aikaisempaan vuoteen verrattuna
toimialuekohtaisia mittarien määrä on vähentynyt 30 kappaleella.
Kuntayhtymän terveydenhuoltolain 34 §:n mukainen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma perustuu Siun
soten valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän Pohjois-Karjalan sote-hankeraporttiin 22.4.2015.
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tulee hyväksyä
valtuustokausittain ja arvioitava vuosittain.
Tilinpäätöksessä ei ole esitetty strategisen tavoitemittarin toteutumaa menetetyistä elinvuosista.

JOHTOPÄÄTÖS:
Kun kuntayhtymässä organisoidaan esimerkiksi palveluja tai tehdään taloudellisia ja toiminnallisia muutoksia
otettava huomioon alkuperäinen tikkataulumalli, painopiste paikallisissa palveluissa.
Vuoden 2019 talousarviossa on esitetty 63 toiminnallista ja kaksi taloudellista tavoitetta, joista
yhtymävaltuusto on asettanut sitoviksi kuusi tavoitetta. Mittaristo on laadittu vastaamaan kuntayhtymän
strategiaa ja sitä on muokattu edellisvuodesta (mittarien lukumäärä on vähentynyt 30 kappaleella).

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
terveydenhuoltolaki 34 §:n mukaisesti terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on arvioitava valtuuston
vuosittain.
menetetyt elinvuodet on asetettu strategiseksi mittariksi ja sen toteutuma tulee esittää tilinpäätöksessä.
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5. Toiminnan rahoituksen – ja tilikauden tuloksen
muodostuminen
5.1 Toiminnan rahoituksen muodostuminen
Kuntien maksuosuudet muodostavat noin 85 % kuntayhtymän tuloista ja kunnan
talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen. Vuoden 2019 alusta lukien kuntien
maksuosuudet määräytyvät kokonaan palvelujen käytön perusteella.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän
perussopimuksen
21
§:n
mukaisesti
talousarvion
pohjana
on
omistajakuntien
määrittelemä
talousraami.
Voimassa olevan perussopimuksen 24 §:n
mukaisesti järjestämis- ja tuottamisvastuun
aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan
jäsenkuntien suorittamalla korvauksella eli
kuntien
maksuosuuksilla.
Kunnan
talousarviovuoden maksuosuus on lopullinen.
Kuntien maksuosuudet muodostavat noin 85 %
kuntayhtymän tuloista, loput tulot tulevat muiden
palvelujen myynnillä, asiakasmaksuilla sekä muun
toiminnan tuotoilla ja avustuksilla. Vuoden 2019
alusta lukien kuntien maksuosuudet määräytyvät
kokonaan palvelujen käytön perusteella.
Jäsenkuntien käytön mukainen kustannusosuus
saadaan suoraan tietojärjestelmästä STM:n
määräämien
tietopakettien
avulla
bruttokustannusten suhteellisesta jakaumasta.
Lopullisessa maksuosuuden määrittämisessä
bruttokustannukset
oikaistaan
nettokustannuksiksi, jossa on huomioitu kalliin
hoidon tasaus yhtymävaltuuston päätöksen
mukaisesti.

• Pelastustoimen
lakisääteisten
palvelujen
maksuosuudet määräytyvät kunnan asukasluvun
ja pelastuslaitoksen ko. toiminnan kustannusten
mukaisesti ja
o

ensihoidon maksuosuudet määräytyvät
puoliksi kunnan asukasluvun mukaan ja
puoliksi toteutuneen palvelujen käytön
mukaan.

o

Pelastustoimen ja ensihoidon kustannusten
jaossa noudatetaan asukaslukua ja
tilivuoden toteutuneita kustannuksia.

• Ympäristöterveydenhuollon maksuosuudet
osoitetaan niille jäsenkunnille, jotka ovat
antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi.
o

Terveysvalvonnan, hallinnon ja talteen
otettujen eläinten osalta maksuosuudet
määräytyvät asukasluvun perusteella.

Eläinlääkintähuollon maksuosuudet perustuvat
rahoitusmalliin, jossa maksuosuuksien laskennan
perusteena käytetään eläinten lukumääriä kunnissa.

Lisäksi perussopimuksen 24 §:ssä on sovittu, että
pelastuslaitoksen,
ensihoidon
ja
ympäristöterveydenhuollon palvelujen rahoitus
määräytyy seuraavasti (asukaslukuna käytetään
tilivuotta edeltävän vuoden 31.12 mukaista
virallista asukaslukua):
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5.2 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Vuoden 2019 alijäämä kuntayhtymässä oli 4,0 milj. euroa ja konsernissa 5,1 milj. euroa.
Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat 16,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuosikate kattoi kuntayhtymän poistoista noin 61 % ja konsernissa 62,7 %.
Vuoden
2019
talousraamissa
kuntien
maksuosuudet oli määritelty 2,8 % vuoden 2018
talousarviosummaa suuremmaksi (16,8 milj.
euroa). Kuntalain 110 § mukaisesti valtuuston on
vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi
talousarvio. Poikkeuksellisesti talousarviota 2019
käsiteltiin yhtymävaltuustossa 19.3.2019 § 8.
Talousarvioon
2019
lisättiin
lopulliset
jäsenkuntien kiinteät maksuosuudet.
Kuntayhtymän kolmantena toimintavuonna
tavoiteltiin talousarvion mukaisesti nollatulosta.
Taloudellinen tavoite oli tiukka ja se ylitettiin 0,6 %
yksiköllä. Kuntayhtymän toimintatulot olivat
710,5 milj. euroa (kasvua edelliseen vuoteen 16
milj. euroa (katso tarkemmin sivu 17)) kun taas
konsernin toimintatuotot olivat 731,8 milj. euroa
(kasvua 14,6 milj. euroa) (katso tarkemmin sivu
16). Kuntayhtymän toimintakulut olivat 703,2 milj.
euroa (kasvua edelliseen vuoteen noin 9,1 milj.
euroa) ja konsernissa 722,7 milj. euroa (kasvua
edelliseen vuoteen noin 8,8 milj. euroa).
Kuntayhtymän
toimintatuottojen
ja
toimintakulujen välinen ero toimintakate oli 7,3
milj. euroa (edellisenä vuonna 0,395 milj. euroa).
Vastaavasti konsernin toimintakate oli 9,1 milj.
euroa (edellisenä vuonna 3,4 milj. euroa).
Toimintakate
parani
kuntayhtymässä
ja
konsernissa, kun toimintakulut kasvoivat
toimintatuottoja vähemmän.
Vuosikatetta oli kuntayhtymässä 6,934 milj. euroa,
joka kattoi 11 373 milj. euron poistoista noin 61 %:
a (kuvio 5). Konsernissa vuosikate 8,341 milj.
euroa, joka kattoi poistoista noin 62,7 %.
Vuosikate parani kuntayhtymässä ja konsernissa

edelliseen vuoteen verrattuna kuten kuviosta 5 on
nähtävissä. Poistot ja arvonalentumiset olivat 11,3
milj. euroa kuntayhtymässä ja koko konsernissa
noin 13,3 milj. euroa. Tulevina vuosina Siun soten
poistot tulevat kasvamaan n. 30 %.

Kuvio 5: Vuosikate kuntayhtymässä ja konsernissa
vuosina 2017-2019

Vuosikate kertoo, kuinka paljon rahaa jää
juoksevien menojen jälkeen investointeihin ja
lainojen lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli
vuosikate on siitä vähennettävien poistojen
suuruinen, tulorahoitus on riittävä.
Tuloslaskelma konserni ja kuntayhtymä
Seuraaville sivuilla on yhteenvedot konsernin ja
kuntayhtymän tuloslaskelmista. Vuoden 2019
aikana Siun soten konsernissa tapahtui muutos
koskien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ictpalvelujen uudelleen organisoimista. Siun talous
Oy, PTTK sekä Saimaan talous ja tieto Oy
perustivat vuoden 2018 lopulla Meidän it ja talous
Oy:n (Meita) sekä Efetta Oy:n. Siun Talous Oy:n
viimeiseltä tilikaudelta laadittiin loppuselvitys 1.1.
-30.9.2019 (tarkemmin s.1). Siun Työterveys Oy
perustettiin vuonna 2018, ja se aloitti toiminnan
virallisesti vuoden 2019 alussa.
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SIUN SOTE KY KONSERNI
KONSERNITULOSLASKELMA 2019

Siun Sote Ky

TOIMINTATUOTOT

P-K:n Siun sote + Pela Siun Talous Oy
Pelastuslaitos
Yhteensä
100,00%

Polkka Oy

Siun työterveys Oy

100,00%

100,00%

691 794 574,39

25 205 112,24

716 999 686,63

1 062,68

31 865 830,14

TOIMINTAKULUT

-685 075 751,30

-24 630 786,87

-709 706 538,17

-13 279,41

-31 564 322,27

TOIMINTAKATE

6 718 823,09

574 325,37

7 293 148,46

-12 216,73

301 507,87

-358 721,15

-405,20

-359 126,35

0,00

150 210,03

0,00

150 210,03

0,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KORKOKULUT
MUUT RAHOITUSKULUT

RD_n ulkop.
yhteensä

Koneelliset
eliminoinnit

Konsernikirjaukset

14 369 938,68

-32 798 982,98

-263 150,79

731 839 415,03

-8 719 371,61 -11 995 341,41

32 798 982,99

0,00

-722 717 671,01

0,00

-263 150,79

9 121 744,03

8 147 229,56

Konserni
yhteensä

-572 142,05

2 374 597,27

-66,03

-600,37

-290 150,49

0,00

-130 835,25

-780 778,49

18,16

1 444,99

1 000,58

-1 815,67

0,00

149 861,20

335 597,26

930,53

336 527,79

0,00

0,00

0,00

11 112,09

-959,44

-130 835,25

215 845,19

-837 982,31

-996,89

-838 979,20

0,00

-366,28

-1 832,59

-296 165,22

2 775,11

0,00

-1 133 571,29

-6 546,13

-338,84

-6 884,97

0,00

282,09

-212,77

-6 097,94

0,00

0,00

-12 913,59

6 360 101,94

573 920,17

6 934 022,11

-12 216,73

301 441,84

-572 742,42

2 084 446,78

0,00

-393 986,04

8 340 965,54

-10 221 963,20

-1 151 233,48

-11 373 196,68

0,00

-114 199,18

-32 602,53

-1 775 065,55

0,00

0,00

-13 295 063,94

-10 221 963,20

-1 151 233,48

-11 373 196,68

0,00

-114 199,18

-32 602,53

-1 775 065,55

0,00

0,00

-13 295 063,94

TILIKAUDEN TULOS

-3 861 861,26

-577 313,31

-4 439 174,57

-12 216,73

187 242,66

-605 344,95

309 381,23

0,00

-393 986,04

-4 954 098,40

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

412 443,56

412 443,56

0,00

0,00

0,00

11 749,05

0,00

-412 443,56

11 749,05

TILIKAUDEN VEROT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 124,58

0,00

0,00

-3 124,58

LASKENNALLISET VEROT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-72 502,91

0,00

0,00

-72 502,91

VÄHEMMISTÖOSUUDET

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-86 428,70

-86 428,70

-4 026 731,01

-12 216,73

187 242,66

-605 344,95

245 502,79

0,00

-892 858,30

-5 104 405,54

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-3 449 417,70

-577 313,31

muutettu talousarvio pohjana
Kuntayhtymän tuloslaskelman tunnusluvut

Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut
2019

2018

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

101,0 %

100,1 %

Vuosikate/Poistot, %

61,0 %

10,2 %

ARVIOINTIKERTOMUS 2019

2019

2018

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

101,3 %

100,5 %

Vuosikate/Poistot, %

62,7 %

20,9 %

Toimintatuottojen jakauma 2019
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Myyntituotot jäsenkunnilta 85 %
Muut myyntituotot 7 %
Maksutuotot 6 %

Tuet ja avustukset 1 %
Muut toimintatuotot 1 %

Siun Sote Ky ::::: Yhteiset palvelut
:

Terveys- ja
sairaanhoitopalvelut

Ikäihmisten
palvelut

Perhe- ja Ympäristöterveydenh
sosiaalipalvelut
uolto

P-K:n
Pelastuslaitos

Eliminoinnit Siun sote + Pela
Yhteensä

TOIMINTATUOTOT

691 794 574,39

166 754,00

274 236,00

138 971,00

107 686,00

4 147,00

25 205 112,24

-6 482 198,88

710 517 487,75

MYYNTITUOTOT

654 033 092,41

160 002,00

252 505,00

121 091,00

103 971,00

3 801,00

17 969 334,84

-1 166 325,98

672 002 427,25

MAKSUTUOTOT

42 380 899,10

0,00

21 542,00

17 761,00

2 074,00

314,00

1 856 089,50

-5 306 158,84

44 236 988,60

7 800 106,92

2 096,00

3,00

21,00

641,00

0,00

5 038 475,96

0,00

12 838 582,88

TUET JA AVUSTUKSET
MUUT TOIMINTATUOTOT

6 303 389,32

4 656,00

186,00

98,00

1 000,00

32,00

341 211,94

-9 714,06

6 644 601,26

-685 075 751,30

-156 346,00

-281 026,00

-135 333,00

-109 136,00

-3 235,00

-24 630 786,87

6 482 198,88

-709 706 538,17

HENKILÖSTÖKULUT

-353 452 709,30

-68 500,00

-150 003,00

74 353,00

-38 432,00

2 902,00

-19 264 107,49

PALVELUJEN OSTOT

TOIMINTAKULUT

-372 716 816,79

-219 894 517,42

-54 743,00

-84 503,00

-37 997,00

-46 960,00

-273,00

-1 737 626,59

6 318 542,52

-221 632 144,01

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-54 525 212,56

-6 884,00

-43 979,00

-1 503,00

-742,00

-56,00

-1 521 591,08

160 392,06

-56 046 803,64

AVUSTUKSET

-44 334 283,87

0,00

-671,00

-20 764,00

-22 835,00

0,00

-65 077,87

0,00

-44 399 361,74

MUUT TOIMINTAKULUT

-31 017 616,14

-26 219,00

-1 871,00

716,00

-168,00

-4,00

-2 042 383,84

3 264,30

-33 059 999,98

6 718 823,09

10 409,00

-6 790,00

3 638,00

-1 450,00

912,00

574 325,37

0,00

7 293 148,46

TOIMINTAKATE

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

-358 721,15

-358,00

-1,00

0,00

0,00

0,00

-405,20

0,00

-359 126,35

6 360 101,94

10 051,00

-6 791,00

3 638,00

-1 450,00

912,00

573 920,17

0,00

6 934 022,11

-10 221 963,20

-7 259,00

-2 956,00

0,00

-7,00

0,00

-1 151 233,48

-10 221 963,20

-7 259,00

-2 956,00

0,00

-7,00

0,00

-1 151 233,48

TILIKAUDEN TULOS

-3 861 861,26

2 792,00

-9 747,00

3 638,00

-1 457,00

912,00

-577 313,31

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

412 443,56

44,00

368,00

0,00

0,00

0,00

VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

-11 373 196,68
-11 373 196,68
0,00

-4 439 174,57

412 443,56

TILIKAUDEN VEROT

0,00

0,00

LASKENNALLISET VEROT

0,00

0,00

VÄHEMMISTÖOSUUDET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

muutettu talousarvio pohjana

0,00
-3 449 417,70

0,00
2 836,00

-9 379,00

3 638,00

-1 457,00

ARVIOINTIKERTOMUS 2019

912,00

-577 313,31

0,00

-4 026 731,01
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RAHOITUS
Kuntayhtymässä ja konsernissa omavaraisuusaste on 9,2 % Kuntayhtymän lainasalkun koko on 98,7
milj. euroa ja konsernin lainasalkku on 111,2 milj. euroa.

Omavaraisuus aste ja suhteellinen velkaantuneisuus
Omavaraisuusaste, jolla kuvataan kuntayhtymän
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä
selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä on
pysynyt heikossa tasossa edelliseen vuoteen
verrattuna ollen 9,2 %: a (kuvio 6).
Omavaraisuusastetta tulee pyrkiä kasvattamaan
tulevina vuosina. Suhteellinen velkaantuneisuus
kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista
tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut 27,1
%:sta 30,1 %:iin (kuvio 6).

on 1-2 ja heikko, kun arvo on alle yhden.
Kuntayhtymän lainanhoitokyky on heikko 0,3 ja
vastaavasti konsernissa se on 0,45. Se kertoo, että
lainojen hoitamiseksi joudutaan ottamaan lisää
lainaa, myymään omaisuutta tai vähentämään
rahavaroja. Kuntayhtymän lainakanta 31.12.19 oli
98,7 milj. euroa ja konsernissa 111,2 milj. euroa.
Kuntayhtymän rahavarat ovat vähentyneet 11,8
milj. eurolla ja vastaavasti konsernissa ne ovat
vähentyneet 11,7 milj. eurolla. Kassan
riittävyydellä
mitataan
kuntayhtymän
maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä maksuista.
Kuntayhtymän maksuvalmius on heikentynyt
edellisen vuoden 26,2 päivästä 20 päivään ja
konsernissa maksuvalmius on heikentynyt 26
päivästä 22 päivään (kuvio 7). Huomioitava, että
mittari kertoo vuoden viimeisen päivän
tilanteesta.

Kassan riittävyys, pv vuosina 2017-2019

Kuvio 6: Kuntayhtymän omavaraisuusaste ja
suhteellinen velkaantuneisuus vuosina 2017-2019
60

Konsernissa omavaraisuusaste on myös 9,2 % kun
se oli edellisenä vuonna 12,1 %. Konsernin
suhteellinen velkaantuneisuus on 32,7 % kun
edellisenä vuonna se oli 30,0 %.

44

26,2 26

40

20 22

20
0
2017

Lainanhoitokate ja kassan riittävyys
Lainanhoitokate
kertoo
tulorahoituksen
riittävyydestä vieraan pääomakorkojen ja
lyhennysten maksuun. Lainanhoitokyky on hyvä,
kun tunnusluku on yli 2, tyydyttävä kun sen arvo

36

2018
Kuntayhtymä

2019
Konserni

Kuvio 7: Kuntayhtymän ja konsernin kassan riittävyys,
pv vuosina 2017-2019
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5.3 Yhtymävaltuuston asettamat sitovat taloudelliset tavoitteet
Yhtymävaltuusto asetti kuntayhtymätasolle kaksi
sitovaa taloudellista tavoitetta, jotka molemmat
toteutuivat muutettujen talousarvioiden jälkeen.

Pohjois-Karjalan Liikelaitoksen ja tytäryhtiöiden
sitovat tavoitteet on käsitelty kappaleessa 6.2.7 ja
6.2.8.

TAULUKKO 1: Valtuuston asettamat sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kuntayhtymätasolla

Yhtymävaltuuston asettama sitova tavoite
(1000 €) (suluissa muutettu TA 31.12.2019)
1. Tilikauden yli/alijäämä
2. Investointeihin myönnetyn
määrärahan kokonaissumma €

0
(-15 milj. euroa)
40,5 milj. €

Toteutuma (1000 €)

-4 milj. euroa
34,4 milj. euroa

Lähde: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

1. Tilikauden yli/alijäämä
Talouden tasapainottamistoimenpiteet

K

untayhtymän tilikauden tulos oli vähän yli 4,0

milj. euroa alijäämäinen (vuosi 2018: noin -9,3
milj. € alijäämäinen) (kuvio 8). Alkuperäisessä
talousarviossa tavoiteltiin edellisvuoden tapaan
nollatulosta. Lokakuussa 2019 yhtymävaltuusto
käsitteli ja hyväksyi talousarviomuutoksen siten,
että tilikausi olisi 12 milj. euroa alijäämäinen.
Joulukuussa 2019 yhtymävaltuusto käsitteli
talousarviomuutosta jälleen ja hyväksyin sen, että
tilikausi olisi 15 milj. euroa alijäämäinen.
Tilikauden alijäämäksi muodostui lopulta 4 milj.
euroa, jota edesauttoi potilasvakuutuksen sekä
rintamaveteraanien lakimuutoksen positiivinen
vaikutus noin 10 milj. eurolla.

Kuntalain 119 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan
tarkastuslautakunnan tehtävänä on ”arvioida
talouden
tasapainotuksen
toteutumista
tilikaudella
sekä
voimassa
olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan
taseessa on kattamatonta alijämää”
Siun soten kuntayhtymän taseessa on
kattamatonta alijäämää noin 6,8 miljoonaa
euroa, joka edellyttää talouden tasapainottamista
koskevan
selvityksen
tekemistä
toimintakertomuksessa (Kuntalaki 115 §).
Tilinpäätöksessä
on
esitetty
talouden
tasapainottamistoimenpiteinä:
1. kuntayhtymä realisoi omaisuutta (mm. Koy
Tikkamäen Vuokratalojen asuntokanta 111
asuntoa)
2. toteutetaan
yhteistoimintaneuvottelujen
sopeuttamistoimenpiteitä
3. omistajaohjausneuvottelujen budjettiraami,
joka mahdollistaa alijäämien kattamisen.
Edellä luetelluilla menettelyillä katetaan
taseessa olevan kumulatiivinen alijäämä.

Kuvio 8: Kuntayhtymän ja konsernin tilikauden alijäämä
vuosina 2017 -2019

Tilinpäätöksessä 2018 oli ilmoitettu talouden
tasapainottamistoimenpiteenä myös omaisuuden
realisointi, jolloin oli kattamatonta alijäämää 1,2
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milj.
euroa.
Tämä
tasapainottamistoimenpide
ei
toteutunut.

talouden
kuitenkaan

Kumulatiivinen alijäämä on oltava kokonaan
katettuna kuntalain 110 § 3 mom. mukaan
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Kuntayhtymällä on 6,8 milj. euroa kumulatiivista
alijäämää. Yhtymävaltuusto hyväksyi 20.2.2020 §
6 muutetun talousarvion 2020 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020-2023 niin, että
talousarviovuosi 2020 ylijäämää on 0 euroa ja
taloussuunnittelukaudella
2021
2023
kuntayhtymän on tehtävä ylijäämää 2,1 milj.
euroa per vuosi. Tästä tulee ylijäämää yhteensä
6,3 milj. euroa, joten talousarvion 2020
taloussuunnitelmassa
2021-2023
jää
kumulatiivista alijäämää kattamatta 0,5 milj.

euroa. Kuntayhtymän kattamaton alijäämä on
katettava vuoden 2023 aikana. Taloussuunnitelma
2021-2023 ei ole kuntalain 110 §:n edellyttämässä
tasapainossa.
Keväällä 2020 Kiinasta alkunsa saanut
maailmanlaajuinen
(COVID-19)
koronavirusinfektio
tulee
muuttamaan
myös
kuntayhtymän taloudellista tilannetta oleellisesti.
Kuntayhtymässä vuoden 2020 kustannukset
nousevat koronavirusinfektion aiheuttamien
kustannusten vuoksi merkittävästi.
Talouden tasapainottamisessa ei voida käyttää
palvelutason supistamista ottaen huomioon
kuntayhtymän
perussopimus
ja
palvelutuotantosuunnitelma 2030 ilman Siun
soten jäsenkuntien yhteistä päätöstä.

2. Investointien toteutuminen
Yhtymävaltuuston toinen taloudellinen sitova
tavoite
oli
investointeihin
myönnetyn
määrärahan kokonaissumma. Kuntayhtymän
investointimenoihin oli vuodelle 2019 budjetoitu
40,5 milj. euroa, josta pelastuslaitoksen osuus oli
1,3 milj. euroa. Investointeihin kului yhteensä 34,4

40
20

Merkittävin rakennushanke

Kuntayhtymän investoinnit ja poistot 2017-2019

M€
30

milj. euroa (kuvio 9) eli määrärahoista käytettiin
84,9 %. Suurin osa investoinneista on kohdistunut
vuosittain rakennushankkeisiin. J2-hankeella
tarkoitetaan
Joensuun
keskussairaalan
laajennusta (vatsakeskus, päivystys, teho,
heräämö, lastenkeskus ja kuvantaminen).

34,4

31,2

•

J2-hanke

20,2
10,829

9,957

11,373

10
0
2017

2018
Investoinnit

2019
Poistot

Kuvio 9: Kuntayhtymän investoinnit ja poistot 2017-2019.

Kuntayhtymän taloustilanne suhteessa kriisikuntakriteeristöön tarkasteltuna
Kuntalain (410/2015) 119 §:n mukaan
kriisikuntakriteereitä
on
sovellettu
myös
kuntayhtymien arviointimenettelyssä vuodesta
2017 alkaen, jota aikaisemmin säädöksissä ei ollut.

Mikä vaikutus kuntayhtymän tilinpäätöstiedoilla
on kuntien konsernitilinpäätöksiin ja sitä kautta
kriisikuntakriteerien täyttymiseen (taulukko 2).
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TAULUKKO 2: Kriisikunnan tunnusmerkit kuntalain (410/2015) mukaan vertailu kuntayhtymän tunnuslukuihin
Kriisikunnan tunnusmerkit uuden
kuntalain mukaan (Kuntalaki 410/2015)
110 § ja 118 §
Kuntakonsernilla on kertynyttä
alijäämää yli 1.000 euroa asukasta
kohden viimeisessä tilinpäätöksessä ja
sitä edeltävässä vähintään 500 euroa
(Kuntalaki (410/2015) 148 § 2 mom.).

Kuntayhtymä v. 2017

Kuntayhtymä v. 2018

Kuntayhtymä 2019

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on
ylijäämää 5,1 milj. euroa eli
keskimäärin 31
euroa/jäsenkunnan asukas

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on
alijäämää 9,3 milj. euroa eli
keskimäärin n. 56,16
euroa/jäsenkunnan asukas

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on
alijäämää 6,8 milj. euroa eli
keskimäärin n. 41,35
euroa/jäsenkunnan asukas.

Kuntakonsernin lainamäärä ylittää 50
prosenttia maan keskiarvon (6 537
euroa v. 2018) (Kuntalaki (410/2015)
118 § 3 mom.)

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on lainaa
89,8 milj. euroa eli
keskimäärin 539
euroa/jäsenkunnan asukas

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on lainaa
77,1 milj. euroa eli
keskimäärin 466
euroa/jäsenkunnan asukas

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on lainaa
98,7 milj. euroa eli
keskimäärin 600
euroa/jäsenkunnan asukas

Kuntakonsernin suhteellinen
velkaantuneisuus on yli 50 % (Kuntalaki
(410/2015) 118 § 3 mom.)

Ei täyty.
Kuntayhtymän suhteellinen
velkaantuneisuus on 29 %

Ei täyty.
Kuntayhtymän suhteellinen
velkaantuneisuus on 27,1 %

Ei täyty.
Kuntayhtymän suhteellinen
velkaantuneisuus on 30,1 %

Kuntayhtymä ei täytä tässä suhteessa kriisikuntakriteerejä.
HAVAINTO:
Sitovat taloudelliset tavoitteet toteutuivat joulukuussa muutetun tavoitteen mukaisena. Tilikauden alijäämäksi
muodostui lopulta 4 milj. euroa, jota edesauttoi potilasvakuutuksen sekä rintamaveteraanien lakimuutoksen
positiivinen vaikutus noin 10 milj. euroa. Huomioitava, että alkuperäinen tulostavoite oli 0 tulos, mutta
joulukuussa 2019 yhtymävaltuusto hyväksyi, että tulos voi olla 15 milj. euroa alijäämäinen.
Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma oli 34,4 milj. euroa, joka alittui 6,1 milj. eurolla.
Investointimenojen pienentymisellä on ollut positiivinen vaikutus vuoden 2019 tilinpäätöksen lopputulokseen.
Tasapainottamistoimenpiteenä on esitetty kolme toimintapidettä. Kuntayhtymän katettavaa kumulatiivista
alijäämää on yhteensä 6,8 milj. euroa. Talousarvio 2020 taloussuunnitelmassa 2021-2023 on esitetty
suunnitelma 6,3 milj. euron alijäämän kattamisesta ja alijäämää jää kattamatta 0,5 milj. euroa. Kuntalain 110 §
3 momentin mukaan kattamaton alijäämä on katettava kokonaan. Taloussuunnitelma ei ole kuntalain 110 §:n
edellyttämässä tasapainossa.
Kriisikuntakriteerit eivät täyty Siun sote-kuntayhtymässä.
Vuosikate kattoi poistoista kuntayhtymässä n. 61 % ja konsernissa 62,7 %. Omavaraisuusaste on kuntayhtymässä
ja konsernissa 9,2 %. Suhteellinen velkaantuneisuus on kuntayhtymässä 27,1 % ja konsernissa 32,7 %.

JOHTOPÄÄTÖS:
Kuntayhtymän menot olivat alkuperäisessä talousarviossa alibudjetoidut. Yhtymävaltuuston asettamia sitovia
taloudellisia tavoitteita oli kaksi, jotka molemmat toteutuivat.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä 6,8 milj. euroa katetaan kokonaan kuntalain 110 § 3 mom. mukaisesti.
Talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 mukaan on katettu 6,3 milj. euroa, mutta
kumulatiivista alijäämää on jäänyt kattamatta 0,5 milj. euroa.
Talousarvio laaditaan realistiseksi ilman alibudjetointia.
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6. Strategisten avaintavoitteiden toteutuminen
6.1 Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Yhtymävaltuusto asetti kuntayhtymätasolle neljä sitovaa toiminnallista tavoitetta, jotka
tarkastuslautakunnan arvion mukaan ovat toteutuneet 50 %:sti (taulukko 3). Tarkastuslautakunta on
havainnollistanut arviointiaan käyttäen arviointikertomuksessa seuraavia väriselitteitä:
toteutunut

toteutunut osittain tai lähes

ei toteutunut

ei voida arvioida

Vaikuttavuutta
on
arvioitu
teksteissä
violetilla värillä.

TAULUKKO 3: Yhtymävaltuuston asettamat sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Mittaustapa/Tavoitetaso

1. Asiakastyytyväisyyskysely (NPS) on
otettu käyttöön soveltuvin osin ja
tulosten tavoitetasoindeksi > 50
2.Kehityskeskustelut toteutuvat 100 % ja
kehityskeskustelujen hyödyllisyys kasvaa
vuodesta 2018
3.Palvelukuvausten tekeminen
toimialueilla tuotteistuksen pohjaksi
uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän
integroitua käyttöönottoa varten

Toimintakertomuksessa
raportoitu tulos

Toimintakertomuksessa
raportoitu toteutuma

71

Toteutui

94 % ja hyödyllisyys kasvoi
0,3 %

Palvelukuvauksia valmistui 926
kappaletta ja ne ovat
valmistuneet vuoden 2019
aikana.
Vaikuttavuustiedon rakennetta
ja niihin liittyvien mittarien
4.Vaikuttavuustiedon rakenne ja mittarit
tarkentamista ja rakentamista
kuvattu
on tehty osana toiminta- ja
taloussuunnittelua.
Lähde: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Asiakastyytyväisyys on ollut Siun soten
perustamisesta lähtien yksi strategisista arvoista.
Asiakastyytyväisyyttä on mitattu paikallaan
seisovien laitteiden avulla. Niitä on yhteensä 34
kappaletta koko Siun soten alueella ja lähinnä ne
ovat vastaanottopalvelujen yhteydessä (laitteita ei
ole ollut kaikilla terveysasemilla). Vuonna 2019
vastauksia on saatu 16 969 kappaletta ja
vastausten keskiarvo on ollut 8,9 sekä NPS luku 71.
Kun vuonna 2018 vastauksia annettiin yhteensä
20 504 kappaletta ja vastausten keskiarvo on ollut
8,7
sekä
NPS
luku
oli
66.

Tarkastuslautakunnan
arviointi
toteutumisesta

Toteutui osittain

Toteutui

Toteutui

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausmäärät ovat
vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Esimerkiksi perusterveydenhuollon käyntejä on
ollut vuonna 2019 yhteensä 1 175 600 ja kun se
suhteutetaan
asiakastyytyväisyyskyselyn
annettuihin vastauksiin, otos on 1,4 %:a.
Asiakastyytyväisyyskyselyn kautta palautetta
antaneiden potilaiden osuus on ollut melko
alhainen. Kaikilla terveysasemilla laitteita ei ole
ollut. Vaikuttavuusnäkökulmasta tarkasteltuna,
kaikki asiakkaat eivät ole olleet yhdenvertaisessa
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asemassa NPS asiakastyytyväisyyskyselymittauksen suhteen.
Kehityskeskustelujen toteutuma oli 94 % kun taas
vuonna 2018 se oli 91 % eli hiukan parannusta
vaikka tavoiteltiin 100 %:a. Kuntayhtymän
strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että jokaisen
työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelut
vuosittain. Yhtymävaltuuston sitovaa tavoitetta ei
saavutettu
täysin.
Yhtymävaltuuston
hyväksymässä henkilöstöstrategiassa 2019-2020
on asetettu tavoite, että työhyvinvointikyselyyn
vastanneista
pitää
kehityskeskusteluja
hyödyllisenä 60 %. Työhyvinvointikyselyyn 2019
vastaajista
yksilökehityskeskusteluja
piti
hyödyllisenä 46 % (vuonna 2018: 45,7 %).
Kehityskeskustelujen hyödyllisyys on jäänyt
kohtaisen matalaksi.

Vaikuttavuustiedon rakenne ja mittarit kuvattu.
Kuntayhtymän jäsenkunnille on toimitettu vuoden
2019 aikana kuukausittain toimintatiedot, jossa on
analysoitu toimintaa ja sen kustannusvaikutuksia
tietopakettien avulla. Lisäksi kolme kertaa
vuodessa
jäsenkunnille
lähetetään
yksityiskohtaista
analyysiä
toiminnan
kustannusrakenteesta ja sen vaikutuksista
vastuuyksiköittäin. Jäsenkunnilla on omassa
käytössä tietopaketteihin perustuva toiminnan ja
talouden
seurantajärjestelmä.
Tarkastuslautakunta
arvioi,
että
vaikuttavuustiedon rakenne ja mittarit ovat vielä
kesken. Kevään 2020 aikana on aloitettu
kehittämisprojekti, jonka yhtenä tavoitteena on
mm. raportoinnin kehittäminen jäsenkunnille.
Jäsenkuntien mielipiteitä tarkemmin sivulla 28.

HAVAINTO:
Sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat toteutuneet 50 % ja toteutunut osittain tai lähes 50 %.
Asiakaspalautepäätteitä on 34 kappaletta koko Siun soten alueella ja lähinnä ne on sijoitettu
vastaanottopalvelujen yhteyteen. Vastauksia annettiin 16 969 kappaletta. Asiakastyytyväisyyskyselyn NPS tulos
oli 71.
Kehityskeskusteluja oli käyty 94 % (tavoite 100 %). Työhyvinvointikyselyyn 2019 vastanneista piti
yksilökehityskeskusteluja hyödyllisenä 46 % (v.2018: 45,7 %). Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyydelle on
asetettu tavoitteeksi 60 % (Henkilöstöstrategia 2019-2020).

JOHTOPÄÄTÖS:
Asiakastyytyväisyyskyselyn annettujen vastausten määrä 16 969 suhteutettuna perusterveydenhuollon
käynteihin 1 175 600 otos on 1,4 %.
Kuntayhtymän strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelut
vuosittain. Työhyvinvointikyselyn 2019 tulosten mukaan yksilökehityskeskusteluja pitää hyödyllisenä 46 %,
joka on parantunut 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstöstrategiassa asetetusta tavoitteesta
jäädään 14 %. Kehityskeskustelujen hyödyllisyys koetaan kovin matalana.

SUOSITUKSET:
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut asetetun
yhtymävaltuuston sitovan toiminnallisen tavoitteen mukaisesti.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kuntayhtymässä on kattava ja toimiva asiakaspalautejärjestelmä.
Tarkastuslautakunta esittää, että asiakaslähtöisyyttä on parannettava edelleen kaikilla palvelualueilla.
ARVIOINTIKERTOMUS 2019

25

6.2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialuetasolla
6.2.1 YHTEENVETO TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
mukainen taulukko, ottaen kuitenkin huomioon,
että merkittävä osa toiminnallisista tavoitteista on
täysin uusia tai muuttuneita. Samalla on
huomioitava, että tavoitteiden määrä on
vähentynyt 33,7 % (30 kpl) vuodesta 2018.
Asetetuista toiminnallisista tavoitteista on
toteutunut 66,1 %:a (vuonna 2018: 65 %), eitoteutuneiden tavoitteiden osuus on 25,4 %
(vuonna 2018: 17 %). Talousarviossa 2019
yhtymävaltuusto ei ole asettanut toiminnallisia
tavoitemittareita tytäryhtiöille.

K

onsernin toiminnan tuloksellisuutta mitataan

strategiasta johdetuilla johtamisnäkökulmilla,
tuloskorteilla: vaikuttavuus, prosessit, asiakkuus ja
kyvykkyys. Näiden pohjalta on laadittu
toimialueille ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos
Liikelaitokselle toiminnalliset mittarit yhteensä 59
kappaletta (kuvio 10).
Tavoitetoteutuman kehitystä tarkasteltaessa
vuosilta 2017-2019 saadaan alla olevan kuvion

Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja määrät vuosina 2017-2019
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Kuvio 10: Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja määrät vuosina 2017-2019

Vertaillessa vuosien 2017-2019 asetettujen
toiminnallisten
tavoitteiden
toteutumista
toimialuetasoisesti on havaittavissa, että
parhaiten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet
Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos-Liikelaitoksella,
yhteisillä palveluilla ja ikäihmisten palveluilla
(kuvio 11). Eniten tavoitteita, jotka eivät ole
toteutuneet
ovat
olleet

ympäristöterveydenhuollossa. Huomionarvoista
on myös se, että ympäristöterveydenhuollossa on
ollut asetettuja toiminnallisia mittareita eniten
koko tarkastelujaksolla yhteensä 20 kappaletta,
kun muilla toimialueilla toiminnallisten mittarien
lukumäärä on vähentynyt verrattuna edelliseen
vuoteen.
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Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialuetasolla vuosina 2017-2019
Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
toimialuetasolla 2017-2019
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Kuvio 11: Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialuetasolla vuosina 2017-2019

Tarkastellessa asetettuja tavoitteita ja mittareita
yhä edelleen monen tavoitteen osalta sanallinen
määrittely kuvaa enemmän tekemistä kuin
tavoiteltavaa asiaa. Selkeä ja tarkennettu
sanamuoto tavoitetilasta helpottavat lukijaa
ymmärtämään, mitä tavoitellaan ja arvioimaan

tavoitteen toteutumista. Mittarien asettamisessa
on puutteita ja sanalliset kuvaukset ovat osassa
tavoitteissa niin suppeita tai laajoja, jolloin
tavoitteiden toteutumista on vaikea arvioida.
Esimerkiksi mittari, jossa on käytetty sanaa
soveltuvin osin, on sitovissa toiminnallisissa
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tavoitteissa, yhteisillä- ja ikäihmisten palveluilla ja
Pelastuslaitoksella
”Asiakastyytyväisyyskysely
(NPS) on otettu käyttöön soveltuvin osin”.
Epäselvät ja epämääräiset tavoitteet sekä liian
alhaiseksi
asetetut
tavoitetasot
voidaan
helpommin luokitella toteutuneiksi tai osittain
toteutuneiksi. Nämä ongelmat voitaisiin välttää
toimimalla
huolellisesti
tavoitteen

asettamisvaiheessa. Tavoitteen tai mittarin
puutteellinen määrittely voi johtaa siihen, että
tavoite ei toteudu tai tavoitteen toteuttamista ei
voida arvioida, vaikka arviointikohteen toiminta
olisi ollut tavoitteen hengen mukainen.

HAVAINTO:
Asetettujen toiminnallisten mittareiden määrä oli vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna 30 kappaleella.
Tytäryhtiöille ei ole asetettu mitattavia toiminnallisia tavoitteita vuonna 2019. Ympäristöterveydenhuollolle oli
asetettu 20 toiminnallista tavoitetta.

JOHTOPÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toimialueille 59 asetetusta toiminnallisesta mittarista 39 (67,7 %)
toteutui, yksi toteutui osittain ja 15 (25,4 %) ei toteutunut ollenkaan ja näiden lisäksi kolmea toiminnallista
mittaria ei voitu arvioida.
Mittarien asettamiseen tulisi kiinnittää huomiota, jotta pystytään ymmärtämään tavoitetila, mitä mittarilla
tavoitellaan ja missä laajuudessa.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
mittarien kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Toiminnallisina tavoitemittareina ei suositella käytettävän
”soveltuvin osin” olevia mittareita. Mittarit tulisi olla pääosin koko valtuustokauden samat, ellei toiminta
muutu oleellisesti, jotta mittaustulosten seuranta pidemmältä ajanjaksolta onnistuisi.

6.2.2 YHTEISET PALVELUT
Yhteisillä palveluilla tarkoitetaan muita, kuin
varsinaisia asiakkaille tarjottavia palveluja eli
tukipalveluja (liite 2). Ne ovat palveluja, jotka
luovat
läpäisyperiaatteella
edellytyksiä
varsinaisten sote- palvelujen järjestämiselle ja
tuottamiselle. Yhteisiin palveluihin kuuluivat

vuonna
2019
organisaatioyksikköinä
hallintopalvelut,
henkilöstöpalvelut
(HR),
kehittämispalvelut, talouspalvelut, tilapalvelut,
viestintä,
ei-kliiniset
tukipalvelut
laajana
käsitteenä ja hoitotyön asiantuntijapalvelut.

Tuloksellisuusarviointi
Yhteisten palvelujen tilikausi oli ylijäämäinen 2,8
milj. euroa (vuonna 2018: 4,9 milj. euroa).
Yhteisten palvelujen tulosta paransi muihin
toimintatuottoihin
kirjatut
omaisuuden
realisoinnista
saadut
myyntivoitot.
Toimintakulujen osalta oli onnistuttu pysymään
talousarviossa. Tarkemmat tiedot ovat nähtävissä
kappaleessa
5.2
Tilikauden
tuloksen

muodostuminen sivulla 18. Yhteisten palvelujen
koordinointivastuulla on ollut investointeihin
myönnetyt
määrärahat.
Investointeihin
myönnetyn
määrärahan
kokonaissumma
muutetussa talousarviossa oli 40,5 milj. euroa.
Tämä alittui 8,5 milj. eurolla, johon vaikutti mm.
asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ)
valmistelun siirtyminen.
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Yhteiset palvelut, tilikauden tulos (tuhatta euroa)
TA 2019 (1000 €)

Muutettu TA 2019 (1000 €)

TP 2019

-819

-487

2 836

Arvio

Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Yhteisille palveluille oli asetettu viisi toiminnallista
mittaria, joiden toteutumat tarkastuslautakunnan

arvion mukaan olivat toteutuneet 60 %:sti, 20 %
toteutui osittain ja 20 %:a ei toteutunut.

Yhteisille palveluille asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutumat sekä tarkastuslautakunnan arvio:
Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu toteuma
2019

kyllä

kyllä

Henkilöstön kehityskeskustelut

100 %

98 %

Kehityskeskustelujen hyödyllisyys kasvaa

Muutos %

+ 0,6 %- yksikköä

Palvelukuvausten tekeminen toimialueilla
tuotteistuksen pohjaksi uuden APTJ:n integroitua
käyttöönottoa varten

Kyllä

Kyllä

Asiakastyytyväisyyskysely on otettu käyttöön
soveltuvin osin

Kyllä

Kyllä

Toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunnan
arvio

Vaikuttavuustiedon rakenne ja mittarit kuvattu

Yhteisten palvelujen vastuulla on kuntakohtaisen
raportoinnin
kehittäminen.
Kuntayhtymän
jäsenkunnille on toimitettu vuoden 2019 aikana
kuukausittain toimintatiedot, jossa on analysoitu
toimintaa
ja
sen
kustannusvaikutuksia
tietopakettien avulla. Jäsenkunnilla on omassa
käytössä tietopaketteihin perustuva toiminnan ja
talouden seurantajärjestelmä.
Tarkastuslautakunnan
vieraillessa
eri
jäsenkunnissa on tuotu esille se, että
kuntakohtainen raportointi on kehittynyt, mutta
se ei tuota riittävää tietoa kuntakohtaisten
muutosten taustalla olevista syistä kuten
toiminnallisista, rakenteellisista ja palvelutarpeen
muutoksista.
Tietovarastoraportoinnin
ja
kuukausiraportoinnin haasteena on edelleen osan
kustannuksista puuttuminen. Mukana vain
tietovaraston tulevat bruttomenot, mutta niistä

puuttuu mm. manuaalisesti kohdennettavat erät,
tulo, kalliin hoidon tasaus. Lisäksi Siun soten
lähettämiin raportteihin on lisätty sanallisia
tarkennuksia, mutta muutama jäsenkunta on
todennut, että selitykset eivät kerro muutosten
taustalla olevia tekijöitä. Esimerkiksi isojakin
muutoksia on kuitattu selitteellä ”ei erityistä”. On
tuotu esille, että jäsenkunnan on vaikea kuntien
tietovarastonäkymien perusteella analysoida
muutosten taustalla olevia tekijöitä. On esitetty,
että raportteihin tulisi lisätä edellä mainitut
puuttuvat erät kuten kohdennettavat erät, tulo ja
kalliin hoidon tasaus. Tarkastuslautakunnalle on
esitetty
19.5.2020,
että
kuntayhtymässä
aloitetaan kuntien maksuosuuksiin liittyvä
kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on parantaa
mm. jäsenkunnille menevää raportointia.
Jäsenkunnista osa on hyvinkin tyytyväisiä Siun
soten toimintaan ja yhteistyöhön. Tämä on tullut
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esille niiden jäsenkuntien keskuudessa, jotka
tekevät Siun soten kanssa hyvin tiivistä
yhteistyötä. Jäsenkunnista on tuotu esille, että
viestinnässä tulisi olla positiivinen, nopea ja
aktiivinen ote. Mielikuva Siun sotesta on
muodostunut huonommaksi kuin asiat Siun
sotessa ovat. Viestinnän ja tiedonkulkua tulee
edelleen
parantaa.
Esimerkiksi
ikäja
asiakasrakenne huomioiden pelkkä verkossa
tietojen ilmoittaminen ei ole riittävää, esim.
jäsenkunnista kysytään Siun soten yhteystietoja.
On esitetty, että voisiko paikallislehdessä julkaista
tärkeimmät yhteystiedot, kuten aukiolo, - puhelinja vastaanottoajat? Esimerkiksi Polvjjärven
kunnassa oli tehty jokaiseen Polvijärven kunnan
talouteen jaettava vuosikalenteri, johon oli
painettu Siun soten tärkeimmät yhteystiedot.
Vuoden 2019 aikana on jatkettu Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin, Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Vaasan
sairaanhoitopiirin
aloittamaa
asiakasja
potilastietojärjestelmän
(APTJ)
kilpailutusprosessia.
Hankintapäätös
tehtiin
keväällä
2020.
Tarjouskilpailun
voitti
yhdysvaltalainen Cerner Ireland Limited. Cernerin
laskennallinen
vertailuhinta
on
neljälle
sairaanhoitopiirille yhteensä 286 milj. euroa
sisältäen
järjestelmien
käyttöoikeudet,
toimituksen sekä 10 vuoden ylläpitokustannukset.
Siun soten osuus väkiluvun perusteella on 68,6
milj. euroa. Järjestelmän lopulliset kustannukset
selviävät vasta suunnitteluprojektin tulosten
perusteella. Yhteisissä palveluissa on tehty
palvelukuvauksia vuoden 2019 aikana, jotka
tukevat APTJ:n käyttöönottoa.

Yhteisten palvelujen kehittämisen alueita ovat
edelleen kuten vuonna 2018 kuntayhtymän
systemaattisen
osaamisen
arviointi
ja
virkarekisterin kehittäminen. Vuosien 2018-2019
tilinpäätöksessä on raportoitu, että kuntayhtymän
HR-järjestelmässä
ei
ole
osaamisen
arviointijärjestelmää,
mutta
HR-kilpailutus
(Human Recource = henkilöstöhallinto) on
suunnitteilla. Tilinpäätöksen mukaan osaamisen
kehittämisen
suunnitelma
perustuu
kuntayhtymän
strategiaan
ja
käytyihin
kehityskeskusteluihin sekä niistä tuotettuun
yhteenvetotietoon. Tältä pohjalta on mm.
rakennettu täydennyskoulutukset. Vuonna 2019
virkarekisteriin on viety kaikki täytetyt virat, mutta
sieltä
puuttuu
kaikki
avoimet
virat.
Tilinpäätöksessä perustellaan, että virkojen
täyttöasteen seuranta ei ole oikea mittari, eikä
luotettava mittaustapa, henkilöstön riittävyyden
seurantaan.
Yhteisissä palveluissa on otettu käyttöön
asiakastyytyväisyyskysely, jolla tiedustellaan
kerran kuukaudessa sisäisiltä asiakkailta, miten eri
toiminnot ovat toimi- ja palvelujohtajien mielestä
kehittyneet.
Teknisille palveluille oli asetettu tavoite
toimitilojen vähentämisestä 3,6 %:lla (0,9 milj.
euroa). Tilinpäätöksessä ei ole esitetty
toteutumaa
toimitilojen
vähentämisestä.
Arviointikertomuksen kirjoittamisen aikana on
saatu tieto, että toimitilat ovat vähentyneet 2019
tavoitteen mukaisesti 926 407 € eli 3,7 % ja 6 484
m2 eli 4,1 %. Toimitilojen vähennystoimenpiteitä
on edelleen tehostettava.

HAVAINNOT:
Yhteisille palveluille on asetettu viisi toiminnallista mittaria, joista kolme toteutui, yksi toteutui osittain ja yksi
jäi toteutumatta.
Eri jäsenkunnista on tuotu esille, että kuntakohtaista raportointia ja viestintää tulee edelleen parantaa.
HR-järjestelmässä ei ole osaamisen arviointijärjestelmää. Virkarekisteriin on viety kaikki täytetyt virat, mutta
sieltä puutuu kaikki avoimet virat.
Yhteisissä palveluissa on otettu käyttöön sisäinen asiakastyytyväisyyskysely
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Teknisille palveluille oli asetettu tavoite toimitilojen vähentäminen 3,6 % (0.9 milj. euroa). Tilinpäätöksessä ei
ole esitetty toteutumaa. Arviointikertomuksen kirjoittamisen aikana on saatu tieto, että toimitilat ovat
vähentyneet 2019 tavoitteen mukaisesti 926 407 € eli 3,7 % ja 6 484 m2 eli 4,1 %.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä (APTJ) tarjouskilpailun voitti Cerner Ireland Limited. Siun soten osuus
väkiluvun perusteella on arvioitu olevan 68,6 milj. euroa. Kustannukset tarkentuvat suunnitteluprojektin
jälkeen.

JOHTOPÄÄTÖS:
Kevään 2020 aikana on päätetty aloittaa maksuosuuksiin liittyvä kehittämisprojekti, jonka yhtenä tavoitteena
on parantaa jäsenkunnille menevää raportointia.
Siun soten ja jäsenkuntien tulisi entisestään tiivistää yhteistyön tekemistä ja sitä kautta myös viestintä ja
tiedonkulku parantuisi toimijoiden välillä.
Yhteisten palvelujen kehittämisen alueita ovat edelleen kuten vuonna 2018 kuntayhtymän systemaattisen
osaamisen arviointi ja virkarekisterin kehittäminen.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
toimitilojen vähennystoimenpiteitä on edelleen jatkettava.

6.2.3 TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut jakaantuvat
viiteen palvelualueeseen: sairaalapalveluihin,
vastaanottopalveluihin, 24/7- palveluihin ja
kuntoutuspalveluihin.
Talousarvion 2019 mukaan terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen toiminnan painopisteinä
ovat:
• Integraation syventäminen ja palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä muiden toimialueiden kanssa, esimerkiksi yhteisasiakkaat ja potilasprosessit.
• Yli 75- vuotiaiden asiakasprosessien kehittäminen yhteistyössä muiden toimialueiden, erityisesti ikäihmisten toimialueen kanssa, esimerkiksi kotiin tarjottavat
palvelut, potilaan polku päivystyksessä ja erikoissairaanhoidossa ja kotiutusprosessi.
• Lasten, nuorten ja perhetyön kehittäminen yhdessä
erikoissairaanhoidon ja perhe- ja sosiaalipalvelujen
toimialueen kanssa.

• Digitaalisten palvelujen kehittäminen, esimerkiksi
sähköinen ajanvaraus, ensilinja puhelinneuvonta ja
muut yhteydenottotavat, hoidontarpeen arvio sekä
uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyvät
valmistelut
• Palvelujen saatavuuteen ja laadun parantaminen,
esimerkiksi riittävä palvelutarjonta, välitön ajananto ja hoitojonojen lyhentäminen
• Asiakaspalvelun parantaminen, esimerkiksi yhteydenoton helpottaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen
• Tilojen käytön kokonaisarviointi ja käyttötehokkuuden parantaminen
• Henkilöstön riittävyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin varmistaminen
• Taloudellisten tulostavoitteen saavuttaminen
• Mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin valmistautuminen
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Tuloksellisuusarviointi
Asetettua taloudellista tavoitetta ei saavutettu
terveys- ja sairaanhoitopalveluissa. Tilikausi oli
alijäämäinen 9,4 milj. euroa (vuonna 2018: 7,2
milj. euroa) Palvelujen ostot ylittyivät 1,1 %
muutettuun talousarvioon nähden, jota helpotti
potilasvakuutusvarauksen pienentyminen n. 3
milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät
6,7 %, joka koostui pääosin hoitotarvikkeista,

apuvälineistä ja osin lääkkeistä. Kuntayhtymän
ulkopuolelle hoitoon menneiden potilaiden
kustannukset laskivat hieman ollen 3,3 milj. euroa
(vuonna 2018: 3,5 milj. €). Terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen taloudelliset luvut ovat
nähtävissä kappaleessa 5.2 Tilikauden tuloksen
muodostuminen sivulla 18.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut, tilikauden tulos (tuhatta euroa)
TA 2019 (1000 €)

Muutettu TA 2019 (1000 €)

TP 2019

0

-9 101

-9 379

Arvio

Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Terveys- ja sairaanhoitopalveluille oli asetettu
kahdeksan toiminnallista tulosmittaria. Asetettuja
tavoitteita oli puolet vähemmän kuin vuonna
2018. (kuvio 11 s. 26). Tarkastuslautakunnan
arvion mukaan toiminnallisista tavoitemittareista
toteutui neljä, ei toteutunut kaksi ja kahta ei voida

arvioida.
Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen asetettujen tavoitteiden suhteen
terveys- ja sairaanhoitopalvelut ovat onnistuneet
prosessimittareissa 100 %:sti. (kuvio 12) Eniten
mittarien
mukaan
parannettavaa
on
vaikuttavuuden ja laadun osalta.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Kyvykkyys

50%

50%

Prosessit

100%

Asiakkuus

50%

50%

Vaikuttavuus
ja laatu

50%

50%

0%

20%

40%

60%

Toteutui

Ei tot.

Ei voida arv.

80%

100%

Kuvio 12: Yhteenveto terveys- ja sairaanhoitopalvelut toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa tarkastuslautakunnan
arvion mukaan

Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu terveys- ja
sairaanhoitopalveluille asetettujen toiminnallisten

tavoitteiden toteutumista ja tarkastuslautakunnan
arviot ko. asioista.
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Terveys- ja sairaanhoitopalveluille asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutumat sekä
tarkastuslautakunnan arvio:
Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu
toteuma 2019

Tarkastuslautakunnan
arvio

- 5%

- 6,0 % ESH

*

- 10 %

+ 13 %

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu
toteutuma 2019

NPS asiakastyytyväisyysmittauksen kyselyt hyvällä
tasolla

65

71

Saatavuus (% palveluista tavoitteessa)
ESH
Terveysasemat lääkäri tai hoitajanvastaanotto
Suu- ja hammassairaudet

60 %

Vaikuttavuus ja laatu
Samasta syystä terveydenhuoltoon 0-30 vrk sisällä
palautuvien määrä vähenee
Korvattujen potilasvahinkojen lukumäärä vähenee

Asiakkuus

Prosessit

Raportoitu tavoite
2019

ESH 3 kk 92 %
ESH 6 kk 99 %
75 %
87 %
Raportoitu
toteutuma 2019

Päivystyskäyntien määrä/75-vuotias asukas vähenee

-5%

- 5,7 %

Palvelukuvaukset tehty

Kyllä

Kyllä

Kyvykkyys

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu
toteutuma 2019

Työhyvinvointikyselyn vastaustaso hyvä

70 %

71 %

Kehityskeskustelujen toteutuminen

100 %

90 %

Tarkastuslautakunnan
arvio

**

Tarkastuslautakunnan
arvio

Tarkastuslautakunnan
arvio

*Raportoitu tavoite ei vastaa asetettua tavoitetta, mittarissa on ilmoitettu pelkästään erikoissairaanhoito.
** Raportoitu tavoite on lakisääteinen tavoite ja tavoitteen tulisi olla 100 % (kts. kohta hoitotakuun toteutuminen sivulla
34)

Korvatut potilasvahingot
Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportin 2019
mukaan
Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirin
korvatut potilasvahingot ovat olleet kasvussa
(kuvio 13). Potilasvakuutuskeskus pyytää
huomiomaan, että ” kunakin vuonna korvattavaksi
arvioitujen potilasvahinkojen määrään voi
vaikuttaa merkittävästi se, miten paljon
Potilasvahinkokeskus on tehnyt korvausratkaisuja
kyseisenä
vuonna.
Eri
ratkaisuvuosien
lukumäärätietoja ei siten voi suoraan vertailla
toisiinsa. Pelkästään lukumäärien perusteella ei
myöskään
ole
mahdollista
vertailla
potilasturvallisuutta”. Potilasvakuutuskeskuksen

vuosiraportissa 2019 on tilastoitu kaikki vuosittain
tehdyt
vahinkoilmoitukset
ja
korvauksiin
johtaneet
tapaukset
sairaanhoitopiireittäin.
Vuonna 2019 koko maassa tehtiin yhteensä 9 556
vahinkoilmoitusta, joista korvauksia maksettiin
2 331 tapauksessa.
Vuonna 2019 Siun sotessa oli tehty 325
potilasvahinkoilmoitusta (vuonna 2018: 278
potilasvahinkoilmoitusta),
joista
ratkaistuja
korvattuja potilasvahinkoja on ollut 91 kun vuonna
2018 niitä oli 81 (kuvio 13).
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Suomessa
vuonna 2019

Ilmoitettuja
potilasvahinkoja
9 556 kpl

Ratkaistuja
potilasvahinkoja
950 kpl

Kuvio 13: KYS-erva alueen ratkaistut korvatut potilasvahingot vuosina 2017-2019 (lähde: Potilasvakuutuskeskuksen
vuosiraportti 2019)

Palvelujen kysyntä
Erikoissairaanhoidossa palvelujen kysyntä kasvoi
edelliseen
vuoteen
verrattuna.
Erikoissairaanhoitolähetteiden määrä kasvoi 5,2 %
(2504 kpl) ja erikoissairaanhoidon käynnit
(mukaan lukien päivystyskäynnit) kasvoi 1,5 %
(4 714 kpl) (kuvio 14). Erikoissairaanhoidon
päivystyskäyntejä on suhteessa alueen väestöön
maan
eniten
(THL:n
raportti
2019)

Erikoissairaanhoidon hoitojaksot ja hoitopäivät
vähenivät hieman edelliseen vuoteen verrattuna.
Erikoissairaanhoidon eri asiakkaiden määrissä ei
juurikaan ole tapahtunut muutosta edelliseen
vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 synnytyksiä oli
1 091 kun vuonna 2018 niitä oli 1 236. Synnytysten
määrä on vähentynyt noin 12 % edelliseen
vuoteen verrattuna.

Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä vuosina 2017-2019
114 362
115 735
113 707

ESH - hoitopäivät

1 091

27 740
27 864
27 554

ESH - hoitojaksot

syntynyttä vauvaa

73 390
74 602
74 650

ESH - eri asiakkaat

307 542
320 622
325 336

ESH- käynnit
46 824
47 815
50 319

ESH- Lähetteet
-

50 000

100 000
2017

150 000
2018

200 000

250 000

300 000

350 000

2019

Kuvio 14: Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä vuosina 2017-2019

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2019
mukaan
erikoissairaanhoitoa
koskevien
yhteydenottojen määrä oli vuonna 2019
edellisvuosien tasolla. Keskeisimmät syyt

yhteydenottoon ovat muun muassa epäily
potilasvahingosta, tyytymättömyydestä hoitoon ja
epäasiallisesta kohtelusta. Erikoissairaanhoidon
keskeisimpinä ongelmina pidetään pitkiä
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odotusaikoja, aikojen siirtymisiä, peruuntumisia ja
lisäksi
lähetteiden
palautumista
perusterveydenhoitoon.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen mukaan
erikoissairaanhoitoa koskevia muistutuksia oli
tehty 170 kappaletta (vuonna 2018: 154
kappaletta).
Perusterveydenhuollossa on ollut eri asiakkaita
270 vähemmän kuin vuonna 2018 (kuvio 15).

Perusterveydenhoitopäivät ovat kasvaneet 1,2 %
(2 066 hoitopäivää) ja perusterveydenhuollon
käynnit ovat vähentyneet 6,1 % (76 970 käyntiä)
verrattuna vuoteen 2018.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen mukaan
perusterveydenhuoltoa koskevia muistutuksia oli
tehty 116 kappaletta (vuonna 2018:120
kappaletta).

Perusterveydenhuollon palvelujen kysyntä 2017-2019
138 609
138 857
138 587

PTH - eri asiakkaat

199 810
172 201
174 267

PTH - hoitopäivät

1 267 669
1 252 570
1 175 600

PTH - käynnit
-

200 000

400 000
2 017

600 000
2 018

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2 019

Kuvio 15: Perusterveydenhuollon palvelujen kysyntä 2017-2019

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset vuonna 2018
Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannukset
olivat Siun sotessa 1 228 euroa/asukas kun koko
maassa ne olivat 1 248 euroa/asukas (kuvio 16).
Erikoissairaanhoidon
asukaskohtaiset
nettokäyttökustannukset
vaihtelevat
kuntakohtaisesti 1 628 €/asukas - 1 064 €/asukas
välillä.
Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannusten eroja mm. tasoitetaan
kalliin hoidon tasauksella. Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannukset
olivat
suurimmat
vuoden 2018 aikana Heinävedellä, Kiteellä,
Polvijärvellä ja Rääkkylässä.

Siun soten alueella perusterveydenhuollon
nettokäyttökustannukset 700,9 euroa/asukas kun
taas koko maassa ne olivat 155,8 euroa/asukas.
Perusterveydenhuollon
asukaskohtaiset
nettokäyttökustannukset
vaihtelevat
kuntakohtaisesti 1 101 €/asukas - 514 €/asukas
välillä.
Perusterveydenhuollon
nettokäyttökustannukset
olivat
suurimmat
vuoden 2018 aikana Ilomatsissa, Juuassa ja
Valtimolla.
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€

koko
maa

koko
maa

Kuvio 16: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset euroa/asukas Siun soten alueella
kunnittain vuonna 2018 (Lähde: Sotkanet.fi 7.5.2020).

Hoitotakuun toteutuminen
Hoitoon
pääsystä
säädetään
Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Potilaan on
päästävä kiireelliseen hoitoon välittömästi
(Terveydenhuoltolaki
50
§).
Terveydenhuoltolaissa on määritelty kiireettömän
hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuu). Lain
mukaan potilaan on saatava arkipäivisin virkaaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen.
Terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja
tai lääkäri) arvioi puhelimessa hoidon tarpeen. Jos

arviointi vaatii tervekeskuksessa käyntiä,
käyntiaika on saatava kolmen arkipäivän kuluessa
yhteydenotosta (kuvio 17). Jos hoitoa ei voida
aloittaa heti ensimmäisellä käyntikerralla, on
hoitoon päästävä kolmen kuukauden kuluessa.
Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan
ylittää
kolmella
kuukaudella
potilaan
terveydentilaa
vaarantamatta.
Erikoissairaanhoitoon on päästävä kuuden
kuukauden kuluessa.

Peruuntuminen
Yhteydenotto

Hoidon tarpeen
arviointi
Ajanvaraus

Käynti

Odotukseen kulunut aika
hoitoonpääsyn piiriin kuuluvilla
Kuvio 17: Perusterveydenhuollon hoidon saatavuuden seurantapisteet, lähde: THL (mukaillen)
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Sairaalahoitoon pääsee lääkärin lähetteellä.
Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen
viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Arvio
tehdään lähetteen perusteella tai tutkimalla
potilas sairaalassa.
Jos potilas tarvitsee
sairaalahoitoa, on hoito aloitettava kuuden
kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

vuorokauden sisällä ja 79,8 % pääsi hoitoon 14
vuorokauden kuluessa. Siun soten oman
seurannan mukaan hoitoonpääsy toteutumat
olivat lääkärille ja hoitajille vuosien 2017-2019 alla
olevan kuvion mukaiset (kuvio 18). Yli kolmen
kuukauden odotusaika (ensikäynti) oli ylittynyt
hoitajalle vuonna 2019 yhden asiakkaan kohdalla.
Ensikäyntien määrät ovat vähentyneet 15,4 %
(11 741 käyntiä) verrattuna vuoteen 2018.
Kuntakohtaiset
hoitoonpääsy
toteutumat
lääkärille ja hoitajille vuosina 2017-2019 on
esitetty liitteessä 4.

Hoitoon pääsyn määräajat ovat lakisääteisiä ja
Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon
pääsyn toteutumista.
Perusterveydenhuolto
Vuonna 2019 terveysasemien lääkärin tai hoitajan
vastaanotolle suurin osa asiakkaista oli päässyt 90

Hoitoonpääsyn toteutuma jäsenkunnat yhteensä (ensikäynti), lääkärit ja hoitajat
vuosina 2017-2019
76247

80000

64498

60439

60000
12254
13263
12323
2023015676
8301
8073
15940
11974
12425
3348
14484
16012
10916
10206
10061
2759 2931

40000
20000

60 7 1

0
yhteensä

0 pv

1-3 pv

4-7 pv

v.2017

v.2018

8-14 pv

15-30 pv

31-90 pv

Yli 90 pv

v.2019

Kuvio 18: Hoitoonpääsyn toteutuma jäsenkunnat yhteensä (ensikäynti) lääkärit ja hoitajat vuosina 2017-2019 (Lähde:
Siun soten tilastot)

Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollon hoitotakuun mukaan
hoitoon tulee päästä kuuden kuukauden kuluessa
hoidon tarpeen arvioinnista. Siun soten oman
seurannan mukaan hoitoonpääsy toteutumat
olivat hammashuollon kaikissa ammattiryhmissä
vuosina 2017-2019 kuvion 19 mukaiset.
Hammaslääkärikäynnit kasvoivat edellisestä
vuodesta 1 174 käynnillä. Vuonna 2019
hammaslääkärikäyntejä oli 66,3 % eli 28 682
ensikäyntiä (v. 2018: 63,9 % eli 26 883
ensikäyntiä). Suuhygienistillä käyntien määrät
olivat vähentyneet edellisestä vuodesta 2 408
käynnillä. Suuhygienistillä ensikäyntejä oli vuonna
2019 yhteensä 32,9 % eli 14 225 ensikäyntiä (v.

2018: 36,1 % eli 15 191 ensikäyntiä). Vuonna 2019
hoitoonpääsyn määräaika yli kuusi kuukautta
(ensikäynti) oli ylittynyt hammashuoltoon
pääsyssä 199 asiakkaalla. Etenkin jonot ovat
venyneet hampaitten oikomishoidon suhteen.
Vuoden
aikana on
toteutettu
erilaisia
toimenpiteitä,
palvelujen
saatavuuden
parantamiseksi esim. puolikiireellisiä hoitoaikoja
on lisätty. Hammaslääkäreiden rekrytointia on
parannettu
erillisellä
tehostetulla
rekrytointikampanjalla. Lisäksi vuoden mittaan on
ollut menossa ”Sujuvasti suun terveyttä”- Leankehittämishanke, jonka tavoitteena on parempi
palvelujen
saatavuus.
Kuntakohtaiset
hoitoonpääsy toteutumat hammashuoltoon
vuosina 2018-2019 on esitetty liitteessä 5.
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Hoitoonpääsy toteutuma hammashuolto (ensikäynti) hammaslääkärit ja
suuhygienistit vuosina 2017-2019
42074
50000

45628

43248

40000
30000

17530
18332 17790

20000

3760 2067
4652
3795
2807 9320 7101
6317
5105 4837 3754
3712
2792
2587 2120

10000

4008 5433
114
2678
140 199

0
yhteensä

0 pv

1-3 pv

4-7 pv
8-14 pv
15-30 pv
v. 2017
v. 2018
v. 2019

31-90 pv

90-180 pv Yli 180 pv

Kuvio 19: Hoitoonpääsyn toteutumat hammashuolto jäsenkunnat yhteensä (ensikäynti) kaikki ammattiryhmät vuosina
2017-2019. Lähde: Siun soten tilastot

Huomioitava, että hoitoonpääsy ei kerro sitä, että
kuinka paljon hoitoonpääsy aikoja on siirretty tai
peruttu.
Siun
sotessa
seurataan
terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 § mukaista
hoitoon pääsyn toteutumista kunnittain. Tiedot

julkaistaan
Siun
soten
internetsivuilta
www.siunsote.fi/hoitoon-paasy, jonne tiedot
toteutumista
raportoituvat
automaattisesti
päivittäin.

Hoitotakuun toteutuminen KYS erva-alueen sairaanhoitopiireissä (THL)
Seuraavissa taulukossa ja kuvioissa on esitetty
hoitotakuun
toteutuminen
KYS-erva-alueen
sairaanhoitopiireissä.
Erva-alueen
sairaanhoitopiireissä hoitoa yli 180 vrk
hoitotakuurajan
odottaneiden
suhteellisen

osuuden muutos oli suurin Keski-Suomen - ja
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Etelä-Savon
sairaanhoitopiirissä ainutkaan asiakas ei ole
odottanut hoitoonpääsyä yli 180 vuorokautta.
Hoidon tarpeen arviointia odottaneet yli 90 vrk % 31.12.
14 13,8
14

12

10,4

10

8
6

6,7

6,6

6,2
4,7

7,5

4,9

3,8

4

3,5

1,4

1,6

2,8 2,2

2
0
Pohjois-Savon
shp

Keski-Suomen
shp

Pohjois-Karjalan
shp
2017

Kuvio 20: KYS-erva-alueen shp hoitatakuun toteutuminen
hoidon Hoitoonpääsy > 180 vrk % vuosina 2016-2019 Lähde:
THL

2018

Etelä-Savon shp

Itä-Savon shp

2019

Kuvio 21: KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien hoitotakuun
toteutuminen, hoidon tarpeen arviointia odottaneet yli 90
vrk % vuonna 2016-2019
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Hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta
odottaneita potilaista oli Siun sotessa vuoden
2019 lopussa 252 (6,6 %) ja yli kuusi kuukautta
hoitoonpääsyä odottaneita potilaita oli 72 (2,6 %)
(vuonna 2018: 30 (1,3 %)). Merkille pantavaa oli
se, että nousu on ollut edelliseen vuoteen

verrattuna huomattava. Peräti 42 asiakasta odotti
hoidon tarpeen arviointia vuoden lopussa
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan lukuun.
Hoidon tarpeen arviointia odottaneita oli vähiten
Itä-Savon sairaanhoitopiirissä.

Käsiteltyjen lähetteiden määrä

2017

2018

37988

37561

Muutos Muutos %
2019 2018-2019 2018/2019
42037 4476

Kuvio 22: KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien hoitotakuun toteutuminen, lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk % vuonna
2016-2019

Lähetteiden käsittelyviiveet ovat kasvaneet KYServa alueen sairaanhoitopiireissä paitsi PohjoisSavon ja Siun soten sairaanhoitopiirissä. PohjoisSavon sairaanhoitopiirissä laski 0,4 % ja Siun

sotessa 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Käsiteltyjen lähetteiden määrät ovat kasvaneet
Siun sotessa peräti 11,9 % (4476 kpl) verrattuna
aikaisempaan vuoteen.

Hoitoa odottavien odotusajan mediaani
Tarkastellessa kaikkien sairaanhoitopiirien hoitoa
odottavien odotusajan mediaania vuoden 2019
lopussa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
mediaani oli 40 vuorokautta (vuonna 2018: 43 vrk)
(kuvio 23).

Lyhyin odotusaika oli Etelä-Karjalassa (mediaani
28 vrk) ja pisin Pohjois-Savon ja Vaasan
sairaanhoitopiireissä (mediaani 56 vrk).

Kuvio 23: Hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottavien odotusajan mediaani 31.12.2019, Lähde: THL Tilastoraportti 2/2020
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Tuottavuus

S

airaanhoitopiirien

tuottavuutta

vertaillaan

yleisesti THL:n tuottavuustietojen perusteella. THL
julkaisi maalikuussa 2020 tiedot sairaaloiden
tuottavuudesta 2018.
THL:n sairaaloiden
tuottavuus
2018
tilastoraportin
mukaan

keskussairaaloiden tuottavuus on noussut viisi
prosenttia vuosina 2014-2018.
Keskussairaaloiden väliset tuottavuuserot ovat
kasvaneet vuonna 2018 verrattuna aikaisempiin
vuosiin. Vuonna 2018 tuottavuuserot olivat
keskimäärin 9,6 prosenttia, kun vuonna 2014 ne
olivat seitsemän prosenttia.

Kuvio 24: Keskussairaaloiden tuottavuus 2018, sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku = 100 (Lähde: THL 5/2020
- Sairaaloiden tuottavuus 2018)

Tuottavin keskussairaala on ollut Päijät-Hämeen
keskussairaala. Pohjois-Karjalan keskussairaala on
ollut viides tuottavuudeltaan edellisen vuoden
tapaan (kuvio 24). Kahden viimeisen vuoden
aikana
Pohjois-Karjalan
keskussairaalan

tuottavuuskehitys on lähtenyt laskemaan.
Tuottavuutta voidaan lisätä muun muassa
vahvistamalla peruspalveluja, tuottamalla samalla
rahalla enemmän hoitojaksoja ja lisäämällä
avopalveluja.

Tuottavuudella tarkoitetaan toiminnan tuotoksen
ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten
(kustannukset) välistä suhdetta. Episodi tarkoittaa
potilaan koko hoitoprosessia, eli kaikkia
vuodeosasto- ja päiväkirurgian hoitojaksoja,
avohoitokäyntejä, toimenpiteitä sekä muita
suoritteita, jotka on tehty potilaan tietyn
terveysongelman
ratkaisemiseksi
yhden

kalenterivuoden aikana. DRG (Diagnosis Related
Group) on luokitusjärjestelmä, jossa potilaan
saama hoito ryhmitellään päädiagnoosin,
mahdollisten
hoitoon
vaikuttavien
sivudiagnoosien, suoritettujen toimenpiteiden,
hoitoajan sekä potilaan iän ja sukupuolen ja
sairaalasta poistumistilan mukaan kliinisesti
mielekkäisiin ryhmiin.
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Muut havainnot
Itä-Suomen aluehallintovirasto on useamman
kerran pyytänyt selvitystä puheterapiaan pääsystä
Siun sotessa. Siun soten palveluksessa olevien
lasten puheterapeuttien tilanne on haastava
(kuvio 25).

Kuvio 25: Siun soten palveluksessa olevat lasten
puheterapeutit ajalla 1/2019 -4/2020, htv.

Vuoden 2019 aikana väestövastuuperiaatteella
laskettuna yhdellä puheterapeutilla on 68 000
asukasta
(vuonna
2018
oli
38 000
asukasta/puheterapeutti). Vastaanottopalvelujen
johtajan mukaan tämä johtuu muun muassa siitä,
että puheterapeutteja on eläköitynyt, ollut
virkavapaalla tai paikkakunnalta on muutettu pois.
Lasten
puheterapiapalveluja
on
ostettu
paikallisilta palvelutuottajilta ja maakunnan
ulkopuolelta mm. etäterapiana. Kuitenkaan tämä
ei ole ollut riittävää. Tilanne 30.4.2020 lasten
puheterapian tutkimusjonossa on 249 lastaa,
(tilanne 31.8.2019 163 lasta), terapiajonossa
olevia lapsia 60 (tilanne 31.8.2019 39 lasta), yli 3
kuukautta ensimmäiselle puheterapiajaksolle
jonottaneita lapsia on 32 (tilanne 31.8.2019 17
lasta)
yli
6
kuukautta
ensimmäiselle
puheterapiajaksolle jonottaneita on 23 (tilanne
31.8.2019 5 lasta). Terveydenhuoltolain 51 § 2
mom. mukaan potilaan tulee päästä hoitoon
kolmen kuukauden määräajassa. Mahdollisesti
puheterapeutti tilanne paranee vasta vuonna
2021.

Yhteydenotot perusterveydenhuoltoa koskevissa
asioissa ovat kasvaneet 21 % sosiaali- ja
potilasasiamiehen selvityksen 2019 mukaan.
Selvityksen
mukaan
keskeisempiä
syitä
yhteydenottoihin ovat olleet hoitoon pääsyn
ongelmat, potilasvahinkoepäily, tyytymättömyys
lääkehoitoon ja hoidon toteutukseen sekä
tietosuojaan. Selvityksen mukaan tyytyväisiä
asiakkaat
olivat
erikoissairaanhoidon
syöpäsairauksien yksikön toiminnasta ja Siilaisten
saattohoitoyksikkö sekä kotisairaala tavasta, jolla
potilas on läheisineen huomioitu. Muutoin
erikoissairaanhoidon yhteydenotot ovat pysyneet
lähes samoina edellisiin vuosiin verrattuna.
Esimerkiksi Kiteen terveysasemalla on aloitettu
pilotointina
moniammatillinen
yhteisasiakastiimimalli,
joka
on
koettu
erinomaiseksi paljon erilaista apua tarvitsevien
keskuudessa. Moniammatillisessa tiimimallissa
potilaat
pääsevät
entistä
nopeammin
oikeanlaiseen hoitoon oman yhteyshenkilön
avulla. Uudessa toimintamallissa asiakkaan asian
hoito pyritään aloittamaan heti ja viemään
loppuun pääsääntöisesti saman päivän aikana.
Moniammatillinen tiimi pyrkii ratkaisemaan
asiakkaan
ongelman
ensikontaktissa.
Moniammatillista tiimimallia tullaan laajentamaan
myös muille terveysasemille Siun soten alueella.
Terveysja
sairaanhoitopalvelujen
kustannustehokkuutta on lisätty organisoimalla
maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelua kunta
kerrallaan
yhdenmukaistamalla
hoitotarvikekriteereitä
ja
lääkehoidon
kustannuksia on saatu vähennettyä (pois lukien
rokotukset) sekä laboratoriokustannukset, jotka
ovat olleet 0,4 milj. euroa alhaisemmat kuin
vuonna 2018.
Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa on ollut pulaa
erikoislääkäreistä
mm.
kuvantamisessa,
keuhkosairauksissa ja silmätaudeilla. Osaltaan
tämän vuoksi on jouduttu purkamaan jonoja
lisätöinä
mm.
sydänkeskuksessa
ja
kuvantamisessa. Lonkka- ja polvileikkauksissa
potilasprosesseja
on
tehostettu,
jonka
seurauksena jonot proteesileikkauksiin ovat
lyhentyneet. Myös 24/7 yhteispäivystyksessä on
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ollut päivystävän lääkäriresurssin saatavuudessa
haasteita. Lääkäriliiton tekemän tutkimuksen
mukaan Pohjois-Karjalassa on suurin lääkärivajeen
muutos vuosien 2018-2019, 17,1 %:a (kuvio 26).
Rekrytoinneista enemmän kappaleessa 7.
Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
on valmisteltu keskitettyä ajanvarauksen
käynnistämistä.

Pohjois-Karjalan
keskussairaalan
asiakastyytyväisyyttä voidaan tarkastellessa myös
esairaalan sivuilta, https://www.esairaala.fi. Sen
kautta on annettu asiakaspalautetta ja havaitaan,
että kokonaisarvio asiakaspalvelusta on 93 %.
Sairaanhoitopiirien vertailussa Pohjois-Karjalan
keskussairaala on sijalla 13/21 (16.5.2020).
eSairaalan sivuilta löytyy myös muita mittareita
millä mitataan keskussairaalan asiakaspalvelua,
jonoja, laatua ja työtyytyväisyyttä. eSairaalan
kautta ei vielä saa varattua aikaa.

Kuvio 26: Lääkärivajeen muutos sairaanhoitopiireittäin 2018-2019
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/laakarityovoima/

%-yksikköä.

lähde:

Lääkäriliitto

HAVAINTO:
Terveys- ja sairaanhoitopalveluille on asetettu kahdeksan toiminnallista mittaria, joista neljä toteutui, ei
toteutunut kaksi ja kahta ei voida arvioida.
Lääkäreistä on pulaa mm. kuvantamisessa, keuhkosairauksissa ja silmätaudeilla. Puheterapeuteista on myös
pulaa ja lasten puheterapian tutkimusjonossa on 249 lasta, terapiajonossa 60 lasta, yli 3 kuukautta
ensimmäiselle puheterapiajaksolle jonottaneita lapsia on 32 ja yli 6 kuukautta jonottavia lapsia on 23.
Potilaiden hakeutuminen omasta tahdosta muihin julkisen sektorin sairaaloihin on vähentynyt edelliseen
vuoteen verrattuna 0,2 milj. eurolla. Vuoden loppuun mennessä kustannuksia oman valinnan kohdistumisesta
muualle on kertynyt 3,3 milj. euroa.
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Perusterveydenhuollossa hoitoonpääsy on tapahtunut lakisääteisessä ajassa yhtä asiakasta lukuunottamatta.
Suun terveyenhuollossa hoitoonpääsy lakisääteisessä ajassa on ylitetty 199 asiakkaan kohdalla.
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on kasvanut 5,2 % ja perusterveydenhuollon käyntienmäärät ovat
vähentyneet 6,1 %. Terveysasemien lääkärille ja hoitajalle oli päässyt 79,8 % asiakkaista 14 vuorokauden
sisällä.
Kiteen terveysasemalla on kokeiltu moniammatillista tiimimallia, joka on koettu hyväksi ja toimivaksi. Uudessa
toimintamallissa asiakkaan asian hoito pyritään aloittamaan heti ja viemään loppuun pääsääntöisesti saman
päivän aikana.

JOHTOPÄÄTÖS:
Onko perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio onnistunut, kun erikoissairaanhoidon käynnit
ovat kasvaneet. Ilta, yö- ja viikonloppuvastaanottoja on vähennetty. Keskittämisellä on ollut vaikutuksensa.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittaa että,
tehdään toimenpiteitä suunterveydenhuollon palveluiden parantamiseksi.
jatketaan edelleen puheterapiapalvelujen saatavuuden parantamista.

6.2.4 IKÄIHMISTEN PALVELUT
Ikäihmisten toimialueeseen kuuluvat kotihoito
tukipalveluineen (ml. turva- ja ateriapalvelut,
sotaveteraanien palvelut sekä maakunnallinen
palveluohjaus), eritasoisista asumispalveluista ja

terveyskeskussairaalahoidosta ja omaishoito sekä
gerontologisesta sosiaalityöstä. Vuoden 2019
painopiste on kotona asumista edistävien
palvelujen ja rakenteiden vahvistaminen.

Tuloksellisuusarviointi
Asetettu taloudellinen tavoite on saavutettu
ikäihmisten palveluissa. Tilikausi oli ylijäämäinen
3,6 milj. euroa (vuonna 2018: -0,442 milj. euroa)
Toimintatuottojen merkittävä ylitys johtui valtion
maksamasta rintamaveteraanien korvauksista
(n. 5,4 milj. euroa). Huomioitava, että ilman
rintamaveteraanien
mukaista
korvausta
ikäihmisten palvelut olisi ollut alijäämäinen.

Palvelujen ostot alittuivat 4,3 % kun taas
avustukset kasvoivat 1,1 % muutettuun
talousarvioon nähden. Avustusten kasvu selittyy
sillä, että avustusten palvelut on hankittu
palveluseteleinä ja ne kirjataan avustuskohtaan
eikä palvelujen ostoon. Ikäihmisten palvelujen
taloudelliset luvut ovat nähtävissä kappaleessa 5.2
Tilikauden tuloksen muodostuminen sivulla 18.

Ikäihmisten palvelut, tilikauden tulos (tuhatta euroa)
TA 2019 (1000 €)

Muutettu TA 2019 (1000 €)

TP 2019

0

-2 080

3 638

Arvio
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Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan ikäihmisten
palveluille asetetusta 10 toiminnallisesta
mittarista toteutui yhdeksän ja ei toteutunut yksi
(kuvio
26).
Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen asetettujen tavoitteiden suhteen

ikäihmisten palveluissa on onnistunut kyvykkyys,
asiakkuus ja vaikuttavuus mittarien tavoitteiden
osalta täysin (100 %). Prosessien osalta yksi tavoite
ei toteutunut.

Ikäihmisten palvelut
Kyvykkyys

100%

Prosessit

67%

33%

Asiakkuus

100%

Vaikuttavuus

100%
0%

20%

40%
Toteutui

60%

80%

100%

Ei tot.

Kuvio 26: Yhteenveto ikäihmisten palvelut toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa tarkastuslautakunnan arvion
mukaan

Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu ikäihmisten
palveluille
asetettujen
toiminnallisten

tavoitteiden
toteutumista
tarkastuslautakunnan arviot ko. asioista.

ja

Ikäihmisten palveluille asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja toteutumat sekä tarkastuslautakunnan arvio

Vaikuttavuus

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu toteuma
2019

Yli 75-vuotiaista asuu kotona

90,5 %

90,5 %

Maakunnallinen palveluohjauskeskus toimii

Kyllä

Kyllä

Yli 75 v. päivystyskäyntien määrä laskee

< 2018

< 2018

Asiakkuus

Raportoitu tavoite
2019
Kyllä

Raportoitu toteutuma
2019
Kyllä

70 henkilöllä

290 henkilöllä

Tehostetussa palveluasumisessa yli 75-vuotiaista

Raportoitu tavoite
2019
9,5 -9 %

Raportoitu toteutuma
2019
9,5 %

Palvelutuotantokuvaus laadinta

Laadittu

Laadittu

Kotihoidon asiakkuus yli 75-vuotiaista

13 %

12,5%

Raportoitu tavoite
2019
Kyllä

Raportoitu toteutuma
2019
Kyllä

Kyllä

Kyllä

Asiakastyytyväisyyskysely otettu käyttöön soveltuvin
osin
Lääkejakelija käytössä

Prosessit

Kyvykkyys
Henkilöstön kehityskeskustelut toteutuvat ja ovat
hyödyllisiä
Tiedolla johtaminen toteutuu yksiköissä
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Muut havainnot
Siun soten alueella ikääntyneen väestön osuus
ennustetaan kasvavan noin kuudella prosentilla
vuoteen 2030 mennessä. Väestön ikääntyminen
Siun soten alueella ei jakaannu tasaisesti,
Pohjoisella ja Eteläisellä alueella 65-vuotta
täyttäneiden osuus on 36 %, läntisellä alueella 28
% ja keskisellä alueella 21 %. Väestön
ikääntyminen asettaa isoja haasteita palvelujen
kehittämiselle. Väestöllinen huoltosuhde alueella
on 66 % ja se on kasvanut viiden vuoden aikana
noin kuudella prosenttiyksiköllä. Ikääntyneiden
palvelutarve on suurta. Tämä näkyy jo nyt
esimerkiksi siinä, että ikäihmisille ei ole riittävästi

tarjolla asumispalveluja eri kunnissa (taulukko 5),
joka osaltaan voi johtua myös siitä että, ikäihmiset
eivät ole halukkaita siirtymään pois omasta
kotikunnastaan asumisen tai hoidon vuoksi.
Sosiaalija
potilasasiamiehen
tekemässä
selvityksessä on merkille pantavaa se, ettei
kaikkia hoitopaikkoja ei ole voitu täyttää
hoitajapulan vuoksi. Aikaisempina vuosina
hoitajapula ei ole tullut esille. Taulukon 4 mukaan
Heinävedellä,
Ilomantsissa,
Kontiolahdella,
Kiteellä ja Polvijärvellä on ollut käytettävissä
riittävästi sopivia asumis- ja hoitopaikkoja.

Taulukko 4. Hoitopaikkojen riittävyys palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja
terveyskeskussairaalassa. Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2019.
Taulukko 5. Palveluasumiseen, tehostettuun tai
perhehoitoon jonottaneiden ikäihmisten määrät vuosien
2017-2019 lopussa. Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen
selvitys 2019.
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Asumisen paikat ovat olleet riittämättömät
etenkin Joensuun kantakaupungin alueella. Tämä
näkyy myös sosiaali- ja potilasasiamiehen
teettämässä vuoden 2019 kuntakyselyssä
(taulukko 4). Asumispalvelua tarvitsevien
kokonaismäärä on vaihdellut 158-195 asiakkaan

välillä. Asumispalvelujen järjestäminen on
lakisääteistä eli asumispalvelu on järjestettävä 3
kuukauden sisällä. Tehostetussa asumispalveluun
on jonotettu keskimäärin 2,9 kk (kuvio 27).
Asumispalvelusta on tehty myös valtuustoaloite
12.12.2019.
Taulukko 6. Potilaan sijoittuminen jatkohoitoon omaan tai toiseen
kuntaan 2018/2019 (%.) .Lähde: Toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen

Potilassiirrot
Tarkastellessa potilassiirtoja taulukossa 6 on
nähtävissä kuntakohtaisesti, miten potilaat ovat
sijoittuneet jatkohoitoon muualle kuin omaan
kuntaan vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Prosentuaalisesti eniten muualla kuin omassa
kunnassa on ollut hoidettavana outokumpulaiset
(33 %) ja liperiläiset (32 %) potilaat vuonna 2019.

Ilomantsi
Joensuu
Kontiolahti
Outokumpu
Kitee
Lieksa
Liperi
Nurmes

2018
x
24 %
36 %
30 %
25 %
x
26 %
x

2019
9%
22,7 %
20 %
33 %
12 %
18 %
32 %
6%

Yhteydenotot
Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen ovat
kasvaneet vuonna 2019. Yhteydenottojen määrä
kasvoi 24 %:lla vuoteen 2018 verrattuna. Suurin
osa
näistä
yhteydenotoista
liittyi
palveluasumisessa
tai
tehostetussa
palveluasumisessa olevien iäkkäiden hoiva,
hoidon ja asumisen toteuttamisessa havaittuihin
epäkohtiin. Näitä oli esimerkiksi ikääntyneiden
palvelutarpeisiin nähden riittämätön hoito ja
huolenpito, kuten puutteet hygienian hoidossa ja

vaatehuollossa, vaikeudet päästä tai saada apua
WC-asioinneille, liian vähäinen henkilökunnan
määrä, epäasiallinen kohtelu, kohtuuttoman
suuriksi nousevat asiakasmaksut.
Myös
hoitokotien
sisäilmaongelmia
tuotiin
yhteydenotoissa esille.
Vuonna 2019 ikäihmisten palvelujen puolella
tehtiin epäkohtailmoituksia aiempaa enemmän.

Sosiaalipalvelujen odotusajat – palvelujen saatavuus
Laki
ikääntyneen
väestön
toimintakyvyn
tukemisesta
ja
iäkkäiden
sosiaalija
terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki)
26
§
edellyttää
kuntia
julkaisemaan
puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti. Siun
soten
ikääntyvien
sosiaalipalvelujen
keskimääräiset odotusajat löytyvät Siun soten
inter-netsivuilta:
https://www.siunsote.fi/odotusajatsosiaalipalveluihin
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Sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.2017 - 31.12.2019
54,3

55
45

38,5

35
21,9 20,8
14,7

25
15
5
-5

8,3

9
4

1,8 2,5

Säännöllinen
kotihoito, vrk

1,6 3,2 2,7 0,3 0

3,9 2,7 4,7 2,3 1,9

Tilapäinen kotihoito, Ateriapalvelut, vrk
vrk

1.7-31.12.2017

1.1.-30.6.2018

5,9 6,9 6,4

3,4 3,2

Turvapalvelut, vrk

1.7. -31.12.2018

2,7 2,4 2,1 2,9 2,9
Omaishoidontuki,
vrk

1.1.-30.6.2019

Tehostettu
asumispalvelu, kk

1.7. -31.12.2019

Kuvio 27: Sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.-2017 -31.12.2019, lähde: Siun soten tilastot

Ikäihmisten palvelujen puolella sosiaalipalvelujen
odotusaika
on
kasvanut
edellisen
puolivuotiskauden odotusaikaan verrattuna
säännöllisessä kotihoidossa ja erityisen paljon
omaishoidontuessa (kuvio 27). Omaishoidontuen
odotusaika on 54,3 vuorokautta (1,8 kk),

odotusajan kasvua peräti 41 % edelliseen
puolivuotiskauteen verrattuna. Sosiaali- ja
potilasasiamiehen selvityksen 2019 mukaan
omaishoidon tukea hakeneet, joiden kriteerit
täyttyivät, tuki myönnettiin kolmen kuukauden
sisällä.

Muut havainnot
Yleislääketieteen
akuuttihoidon
terveyskeskussairaalassa hoitojaksojen pituus on
ollut keskimäärin 8,4 päivää vaihteluvälin ollessa
6-14 hoitopäivää. Vuodeosastojen määrää on
vähennetty Siun soten alueella. Tämä on osaltaan
johtunut henkilöstöpulasta erityisesti läntisellä ja
pohjoisella alueella. Kotihoidossa on käytössä jo
162 lääkeautomaattia, joiden avulla asiakkaat ovat
ottaneet lääkeannoksensa.

Huomionarvoista on se, että alle 75-vuotiaiden
määrä kotihoidon asiakkuuksista on kasvanut jopa
30 %:a. Tämä sitoo resursseja, jotka on mitoitettu
pääosin yli 75-vuotiaille.
Asiakastyytyväisyyttä on mitattu Webropolkyselynä kotihoidon, asumispalveluyksiköiden ja
terveyskeskussairaaloiden
osalta
marrasjoulukuussa 2019. Tilinpäätöksen mukaan kyselyn
tulokset raportoidaan kevään 2020 aikana.

HAVAINTO:
Ikäihmisten palvelujen toimialue teki ylijäämäisen tuloksen, mutta siihen vaikutti valtion maksama
rintamaveteraanien korvauksen saaminen n. 5,4 milj. euroa. Muutoin ikäihmisten palvelujen tulos olisi mennyt
alijäämäiseksi.
Ikäihmisten palveluille asetettuja toiminnallisia mittareita on 10, joista yhdeksän toteutui, yksi ei toteutunut.
Toiminnallisten mittarien saavuttamisessa ikäihmisten palvelut ovat lähes kaikissa onnistuneet.
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Asiakastyytyväisyyttä on mitattu Webropol-kyselynä kotihoidossa, asumispalveluyksiköissä ja
terveyskeskussairaaloissa.
Asumisen paikat ovat olleet riittämättömät etenkin Joensuun kantakaupungin alueella.
Omaishoidontuen odotusaika on ollut 54,3 vuorokautta, odotusajan kasvua peräti 41 % verrattuna edelliseen
puolivuotiskauteen.
Vuonna 2019 eniten outokumpulaisia (33 %) ja liperiläisiä (32 %) potilaita on sijoitettu jatkohoitoon muualle
kuin omaan kuntaan.
Vuonna 2019 ikäihmisten palvelujen puolella tehtiin epäkohtailmoituksia aiempaa enemmän.
Huomionarvoista on se, että alle 75-vuotiaiden määrä kotihoidon asiakkuuksista on kasvanut jopa 30 %:a.
Tämä sitoo resursseja, jotka on mitoitettu pääosin yli 75-vuotiaille.

JOHTOPÄÄTÖS:
Ikääntyvien määrä kasvaa, mikä tuo haasteita palvelujen tuottamiselle ja kehittämiselle sekä rahoittamiselle.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
potilaiden turhia potilassiirtoja vältetään ja potilaiden sijoittumista jatkohoitoon kehitetään edelleen
paremmin asiakkaan, potilaan tarpeita vastaamaan.
hoitopaikkojen riittävyys palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja
terveyskeskussairaalassa turvataan.

6.2.5 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Vuoden 2019 toimialueen painopisteenä olivat ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen.
Tuloksellisuusarviointi
Asetettu taloudellinen tavoite on saavutettu
muutetun talousarvion jälkeen perhe- ja
sosiaalipalveluissa. Tilikausi oli alijäämäinen noin
1,5 milj. euroa (vuonna 2018: -7,4 milj. euroa)
Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion
0,3 milj. eurolla. Toimintakulut laskivat vuoteen
2018 verrattuna 2,5 % mikä johtui siitä, että

neuvolatoiminta
sekä
kouluja
opiskelijaterveydenhuolto siirrettiin terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen toimialueelle. Perhe- ja
sosiaalipalvelujen taloudelliset luvut ovat
nähtävissä kappaleessa 5.2 Tilikauden tuloksen
muodostuminen sivulla 18.

Perhe- ja sosiaalipalvelut, tilikauden tulos (tuhatta euroa)
TA 2019 (1000 €)

Muutettu TA 2019 (1000 €)

TP 2019

0

-3 751

- 1 457

Arvio
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Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perhe- ja
sosiaalipalveluille
asetetusta
yhdeksästä
toiminnallisesta mittarista toteutui kuusi ja ei
toteutunut kolme (kuvio 28). Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen
asetettujen
tavoitteiden suhteen perhe- ja sosiaalipalveluissa

on onnistunut asiakkuus ja prosessit mittarien
tavoitteiden osalta täysin (100 %). Mittareilla
mitattuna
eniten
parannettavaa
löytyy
vaikuttavuudesta 100 % tulostavoitteista ei
toteutunut.

Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kyvykkyys

50%

50%

Prosessit

100%

Asiakkuus

100%

Vaikuttavuus

100%
0%

20%

40%
Toteutui

60%

80%

100%

Ei tot.

Kuvio 28: Yhteenveto perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa tarkastuslautakunnan
arvion mukaan

Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu perhe- ja sosiaalipalveluille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista ja tarkastuslautakunnan arviot ko. asioista.
Perhe- ja sosiaalipalveluille asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja toteutumat sekä tarkastuslautakunnan
arvio:
Raportoitu tavoite tp
2019

Raportoitu toteuma
tp 2019

100 %

80 %

< 2018

ei toteutunut

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu
toteutuma 2019

Kyllä

Toteutui

Kyselyt viidessä
palvelussa: hyvä
Raportoitu tavoite
2019

Toteutui

Kanta-palveluihin liittymisen vaatimat toimintamallin
muutokset aikataulutuksen mukaisesti tehty

Kyllä

Toteutui

Palvelukuvaukset on laadittu

Kyllä

Toteutui

Lapset puheeksi – menetelmän uudet käyttäjät määrä

20

Toteutui

Vaikuttavuus
Esimiehet käyttävät viikoittain Johda-tiedolla
kokonaisuutta
Lastensuojelun sijoitusten määrä pienempi kuin
edellisenä vuonna

Asiakkuus
Vuosikellon mukaiset osallisuustapahtumat ja -raadit
kaikilla palvelualueilla
Asiakaspalautekyselyt

Prosessit

Raportoitu
toteutuma 2019
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Kyvykkyys
Henkilöstön työhyvinvointikyselyn vastaustaso
toteutuu
Kehityskeskustelujen toteuttaminen

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu
toteutuma 2019

70 %

75 %

100 %

94 %

Tarkastuslautakunnan
arvio

Muut havainnot:
Siun soten alueella lasten ja nuorten sijoitusten
määrä (1,9 % ikäluokasta) on selvästi korkeampi
verrattuna koko maan tilanteeseen (1,5 %).
Alueen 0-17 vuotiaiden lasten ja nuorten
huostaanottojen ja sijoitusten määrät ovat
pysyneet usean vuoden ajan korkealla tasolla.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2019
mukaan lastensuojeluilmoituksia on tehty vuonna

2019 yhteensä 3 408 (v. 2018 yht. 3496) (kuvio 29).
Huomioitava lastensuojeluilmoitusten määrää
tarkastellessa, että samasta lapsesta on voinut
tulla
useampi
lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoituksista
palvelutarpeen
arviointeihin on johtanut vuonna 2019 yhteensä 1
399 ja vuonna 2018 yhteensä 1 270.

Kuvio 29: Lastensuojeluilmoitusten (LsL 25 §) määrät kunnittain vuosina 2017-2019. Lähde: Sosiaali- ja
potilasasiamiehen selvitys 2019.

Lastensuojelun palvelutarpeen resursseissa ja
myös arvioinneissa on ollut haasteita vuonna
2019. Lastensuojeluilmoitusten lakisääteisten
arviointien aloittamisen ja valmiiksi saamisen
prosenttiosuus on ollut maan pienempien
joukossa. Itä- Suomen aluehallintovirasto on
antanut määräyksiä Siun sotelle korjata
lastensuojeluasioiden käsittelyajat lain mukaisiksi

uhkasakolla tehostettuna. Ongelmia on ollut
kahdeksassa kunnassa. Yhtymähallitus on
käsitellyt lastensuojelun määräaikojen valvontaa
mm. 25.9.2019 § 162 (tarkemmin liitteessä 6).
Kodin ulkopuolelle ja laitoksiin sijoitettujen lasten
määrä on suhteellisen korkea. Kodin ulkopuolelle
omaan tai muuhun kuntaan oli kunnissa sijoitettu
385 lasta (2018: 377 lasta).
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Taulukko 7. Lastensuojelussa asiakkaana olevien lasten määrä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden
vuosina 2017-2019, täyttämättä olleiden lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virkojen määrä 15.12.2018 ja
15.12.2019. Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2019.

Lastensuojelukustannukset ovat olleet 14,3 milj.
euroa. Ne ovat kasvaneet 0,8 milj. euroa ed.
vuoteen
verrattuna.
Sijaishuollossa
työskentelevien
sosiaalityöntekijöiden
kuormitusta lisää, kun lapsia on sijoitettu eri
puolille maata, jolloin iso osa työajasta
sosiaalityöntekijöillä kuluu mm. matkustamiseen.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen puolella on ollut
resurssipuutetta
muun
muassa
sosiaalityöntekijöistä
ja
psykologeista
(rekrytointia on käsitelty kappaleessa 7).
Resurssipuute näkyy sosiaali- ja potilasasiamiehen
tekemässä selvityksessä taulukossa 7. Talentian
suositusten mukaan lastensuojelussa lasten
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asioita vastaavalla sosiaalityöntekijällä tulisi olla
korkeintaan
25
lasta.
(https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/hyvantyopaikan-kriteerit/mitoitus/.
Vuoden 2019
aikana on lisätty lastensuojeluun määräaikaisesti
muutama sosiaalityöntekijä Siun soten muista
yksiköistä. Myös päälliköiden työaikaa on pyritty
käyttämään lastensuojeluun sekä kehittämällä
työtapoja ja työnohjausta. Suurin ongelma on se,
että päteviä sijaisia ja työntekijöitä vaikea saada
palkattua. Palkkaamisen vaikeutta kuvaa
esimerkiksi se, että Lieksassa on ollut
sosiaalityöntekijän virka auki 15 kertaa, mutta
siihen ei ole saatu pätevää työntekijää. Siun
sotessa
ollaan
perustamassa
uutta
lastensuojeluyksikköä
lähivuosien
aikana
mahdollisesti Joensuun alueelle.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2019
mukaan
vammaispalveluissa
yhteydenotot
lisääntyivät. Koettiin, että henkilökohtaista apua ei
ole myönnetty tai sitä koettiin saatavan

palvelutarpeeseen nähden liian vähän, tai palvelu
on kokonaan lakkautettu vaikka palvelutarpeet
ovat entiset.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehtiin useita
kilpailutuksia
vuonna
2019
kuten
henkilökohtaisen
avun
ostopalvelut,
vaikeavammaisten
kuljetuspalvelut,
tukiperhepalvelut ja perhetyö ja perheohjaus.
Tyytymättömiä oltiin MYK-kuljetusten suhteen,
josta tehtiin sekä kuntalais- ja valtuustoaloite että
myös eduskunnan asiamies antoi päätöksen
asiasta (tarkemmin liitteessä 6).
Asiakastyytyväisyyskyselyjä
tehtiin
mm.
lapsiperhepalveluissa, henkilökohtaisessa avussa,
työikäisten palveluissa yhdessä Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa. Asiakaskyselyjen
perusteella oltiin pääosin tyytyväisiä saatuun
palveluun.

HAVAINTO:
Perhe- ja sosiaalipalveluille asetettuja toiminnallisia mittareita on yhdeksän, joista kuusi toteutui ja kolme ei
toteutunut.
Sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista on pulaa koko kuntayhtymän alueella.
Asiakastyytyväisyyskyselyjä tehtiin mm. lapsiperhepalveluissa, henkilökohtaisessa avussa, työikäisten
palveluissa yhdessä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa

JOHTOPÄÄTÖS
Resurssipula näkyy edellisen vuoden tapaan mm. siinä, että lastensuojeluasioiden käsittelyajat ovat ylittyneet
yli lakisääteisen ajan vuonna 2019. Talentian suositusten mukaan lastensuojelussa lasten asioita vastaavalla
sosiaalityöntekijällä tulisi olla korkeintaan 25 lasta. Vuonna 2019 keskimärin yhdellä lasten asioista vastaavalla
sosiaalityöntekijällä on 31 – 39 lasta.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
kuntayhtymässä on kiinnitettävä huomioita edelleen ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuteen.
lastensuojelun lakisääteisiä käsittelyaikoja seurataan aktiivisesti, jotta pysytään lain edellyttämissä rajoissa.
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6.2.6 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Ympäristöterveydenhuollon
tehtävänä
on
kunnallinen elintarvike- ja terveysvalvonta,
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta,
eläinlääkäripalvelut
ja
talteen
otettujen
seuraeläinten hoidon järjestäminen sekä kunnan
leirintäalueviranomaisen tehtävät.
PohjoisKarjalan Ympäristöterveyden toimintaa ohjaa
lainsäädännön lisäksi ympäristöterveydenhuollon
jaoston
hyväksymä
valvontasuunnitelma.

Valvontasuunnitelmassa esitetään valvonnan
painospisteet sekä valvontaprojektit sekä
kuvataan valvonnan ja eläinlääkäripalvelujen
järjestäminen sekä saatavuustavoitteet. Vuoden
2019 toiminnallisia tavoitteita olivat mm.
ympäristöterveydenhuollon
keskitetty
toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmän
käyttöönotto (VATI).

Tuloksellisuusarviointi
Asetettu taloudellinen tavoite on saavutettu
ympäristöterveydenhuollossa.
Tilikausi
oli
ylijäämäinen 0,912 milj. euroa (vuonna
2018:0,932 milj. euroa) Toimintatuottojen
valvonta- ja tarkastusmaksutuotot toteutuivat

ennakoitua paremmin. Henkilöstökulut alittuivat
henkilöstön
saatavuuden
vuoksi.
Ympäristöterveydenhuollon taloudelliset luvut
ovat nähtävissä kappaleessa 5.2 Tilikauden
tuloksen muodostuminen sivulla 18.

Perhe- ja sosiaalipalvelut, tilikauden tulos (tuhatta euroa)
TA 2019 (1000 €)

Muutettu TA 2019 (1000 €)

TP 2019

819

819

912

Arvio

Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
ympäristöterveydenhuollolle
asetetusta
20
toiminnallisesta mittarista toteutui 11, yksi
toteutui osittain, seitsemän ei toteutunut ja yhtä
ei voitu arvioida (kuvio 30). Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen
asetettujen

tavoitteiden
suhteen
ympäristöterveydenhuollossa on onnistunut
kyvykkyydessä 80 % ja prosesseissa 75 %. Eniten
parannettavaa asiakkuus ja vaikuttavuus mittarien
tavoitteiden osalta.
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Ympäristöterveydenhuolto
Kyvykkyys

80%

Prosessit

20%

75%

Asiakkuus

13%

50%

Vaikuttavuus

50%

20%
0%

13%

80%
20%

Toteutui

40%
Tot. Osittain

60%
Ei tot.

80%

100%

Ei voida arv.

Kuvio 30: Yhteenveto ympäristöterveydenhuollon toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa tarkastuslautakunnan
arvion mukaan

Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu ympäristöterveydenhuollolle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden
toteutumista ja tarkastuslautakunnan arviot ko. asioista.
Ympäristöterveydenhuollolle asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja toteutumat sekä tarkastuslautakunnan
arvio:
Raportoitu tavoite 2019

Raportoitu toteuma
2019

Terveysvalvonnan tarkastuksia

1 600

1404

Valvontaeläinlääkärien suoritteita
(tarkastukset, päätökset, lausunnot, näytteenotot)

800

778

Eläinlääkärikäynnit

30 000

30 165

Suunnitelmallisten tarkastusten osuus (%)
vähintään edellisvuoden tasolla (korjaavien
palvelujen vähenee)
Eläinsuojelun uusintatarkastusten tarve:
uusintatarkastuksia, kpl %, alenee
ensitarkastuksia, kpl

Kyllä

Ei toteutunut
2018:82 %
2019: 79 %
Ei toteutunut.
2018:77 %
2019:80 %
Raportoitu
toteutuma 2019

Vaikuttavuus

Asiakkuus
Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto
valvontaan ((ILPPA)
Eläinlääkäripäivystyksen kehittäminen
asiakaskyselyn (lokakuu 2018) havaintojen pohjalta

Prosessit
Ympäristöterveydenhuollon keskitetyn
toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmän
käyttöönotto (VATI)
Laaditaan palvelukuvaukset

Kyllä

Raportoitu tavoite 2019
Otetaan käyttöön

Ei toteutunut

Toimenpidesuunnitelma
ja toteutuksen
aloittaminen
Raportoitu tavoite 2019

Toteutui osin

Käyttöönotto
tammikuussa 2019

Otettiin käyttöön
helmikuussa 2019

Laatunetlaatujärjestelmän
palvelukuvausten

Toteutunut

Raportoitu
toteutuma 2019
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Tukiprosessien kehittäminen

Eläinlääkärivastaanotot

Eläinlääkärien avustavan henkilökunnan tarve

Eläinlääkärikäyntien lukumäärä

käyttöönotto
ydinprosessien osalta
Arkistointiprosessin
päivittäminen
huomioiden VATI
Päätökset Joensuun
eläinlääkärivastaanottoverkostosta
Selvitys (tarve ja rahoitus)
ja päätökset
toimenpiteistä
Seuranta ovk

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Maakuntauudistus

Valmistelu (erityisesti
Heinävesi, alkoholihallinnon yhteistyö ja ylimaakunnalliset tehtävät
ml. eläintautivalmius)

Uudistuksen
kaaduttua valmistelu
lopetettiin

Pysytään talousraamissa

Kyllä

Toteutunut

Raportoitu tavoite 2019

Raportoitu
toteutuma 2019

Kehityskeskustelut toteutuvat

100 %

100 %

Kehityskeskustelujen hyödyllisyys -% kasvaa
vuodesta 2018
Työhyvinvointikyselyn vastausprosentti

Kyllä

Kyllä

Väh. 70 %

70 %

Muutoksen myönteisyyskokemus- % kasvaa
vuodesta 2018
Sairauspoissaolot vähentyvät vuodesta 2018

Kyllä

Ei toteutunut

Kyllä

Kyllä

Kyvykkyys

Toiminnallisia
tavoitteita
ei
saavutettu.
Valtakunnallisen tietojärjestelmä (VATI) ei ollut
valmis käyttöönottovaihteessa, joten se on
näkynyt terveysvalvonnan tuloksissa koko vuoden.
Myös
VATI-toiminnanohjausjärjestelmän
yhteyteen
valtakunnallisesti
toteutettava
sähköinen asiointipalvelu ILPPA on viivästynyt

Tarkastuslautakun
nan arvio

järjestelmän käyttöönoton ongelmien vuoksi.
Asiointipalvelun
(ILPPA)
kautta
ympäristöterveydenhuollon toimijat ja kuluttajat
voivat ilmoittaa ja tarkastella omia tietojaan.
Lakisääteiset palvelut on tuotettu ja suurimmat
toiminnan muutoksen sekä kehittämisen liittyvät
tavoitteet on saavutettu.

HAVAINTO:
Ympäristöterveydenhuollolle asetettuja toiminnallisia mittareita on 20, joista 11 toteutui, yksi toteutui osittain,
seitsemän ei toteutunut ja yhtä ei voitu arvioida.
Ympäristöterveydenhuollon tilikauden ylijäämä oli lähes miljoona euroa.

JOHTOPÄÄTÖS:
Ympäristöterveydenhuollolle asetetut tavoitteet ja mittarit ovat selkeät ja hyvin asetetut edellisten vuosien
tapaan. Ympäristöterveydenhuolto on hoitanut tehtävänsä taloudellisesti kannattavasti, mutta onko
asetetut tavoitteet olleet määrällisesti ja resursseihin suhteutettuna ylioptimisia, joka on aiheuttanut sen, että
asetettuja tavoitteita ei ole kaikilta osin ole saavutettu.
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6.2.7 POHJOIS-KARJALAN P ELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
Siun soten kuntayhtymän tilinpäätökseen on
liitetty erillistilinpäätöksellä Pohjois-Karjalan
Liikelaitoksen
johtokunnan
allekirjoittama
tilinpäätös.
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitos tuottaa
palveluja 26 paloasemalta ja Heinävedellä
ambulanssiasemalta.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin tavoitteena oli
arvioida liikelaitokselle asetettujen sitovien
yhtymävaltuusto – ja johtokunta tavoitteiden
toteutumista sekä muodostaa käsitys PohjoisKarjalan Pelastuslaitos-Liikelaitoksen toiminnan
tuloksellisuudesta.

Palvelutaso ja tehtävät
Pelastustoimintaa ohjaa vuonna 2011 voimaan
tullut
pelastuslaki.
Toiminta
perustuu
palvelutasopäätökseen,
josta
pelastustoimi
päättää alueen kuntia kuultuaan. Viimeisin
palvelutasopäätös, jonka yhtymävaltuusto on
hyväksynyt 6.6.2017 § 16. Yhtymävaltuusto on
12.12.2018 § 53 päättänyt, että 6.6.2017
yhtymävaltuuston hyväksymää pelastustoimen
palvelutasopäätöstä noudatetaan 1.1.2019 lukien
siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös
tuodaan yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Uutta
pelastustoimen palvelutasopäätöstä ei ole vielä
hyväksytty.
Uuden
pelastustoimen
palvelutasopäätöksen valmistumiseen vaikuttavat
mm. Heinäveden pelastustoimen liitosprosessi
osaksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitosta sekä
odotetaan varallaolokiistan oikeuskäsittelyn
ratkaisua. Molemmilla asioilla on vaikutusta
palvelutasopäätöksen sisältöön. Pelastustoimen
palvelutasopäätös lähetetään kesäkuussa uudelle
lausuntokierrokselle
ja
tuodaan
syksyllä
yhtymävaltuuston päätettäväksi. Ensihoidon
palvelutasopäätös
hyväksytään
yhtymävaltuustossa vuosittain.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tehtävänä on
vastata
pelastustoimen
palvelutasosta,
pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä
ja
ensihoitopalveluiden
tuottamisesta
Pohjois-Karjalan
maakunnan

alueella. Pelastuslaitos huolehtii alueellaan myös
pelastustoimelle
kuuluvasta
ohjauksesta,
valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on
tulipalojen
ja
muiden
onnettomuuksien
ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien
torjuntaan
sekä
asianmukainen
toiminta
onnettomuusja
vaaratilanteissa
ja
onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa.
Pelastustoimen valvontatehtävistä ja väestön
varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa
sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä.
Pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä ja
öljyntorjunnasta
sekä
muistakin
laeissa
pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.
Pelastuslaitoksen palveluksessa vakinaisia oli 262
(vuonna 2018: 261) henkilöä ja määräaikaisia on
ollut saman verran kuin edellisenäkin vuonna eli
59 henkilöä. Vapaaehtoisista henkilökuntaa
pelastuslaitoksen palveluksessa oli tilikauden
päättyessä 434 henkilöä (vuonna 2018: 436).
Liikelaitoksen toimintakertomuksen mukaan
toimintavuoden aikana oli yhteensä 43 430
(vuonna 2018: 44 879) pelastustoimen ja
ensihoidon hälytystehtävää, vähennystä 3,2 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat
tehtävien vähenemiset tapahtuivat ensihoidon
tulosalueella ambulanssi- ja ensivastetehtävissä
sekä
pelastustoimen
tulosalueella
vahingontorjunta- ja tarkastustehtävien osalta.
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Pelastustoimi
Toimintakertomuksen mukaan pelastustoimen
hälytystehtäviä oli 2778 kappaletta (v. 2018: 2922
kpl)
ja
ensihoitopalveluja
tukevia
TAULUKKO 8: Merkittävimmät pelastustehtävät:

ensivastetehtäviä oli 968 kappaletta (v. 2018:
1 388 kpl) (taulukko 8).

Pelastustehtävä

vuosi 2017

vuosi 2018

vuosi 2019

muutos
19/18

tulipalot

348

384

367

-4,4

liikenneonnettomuudet

473

483

618

28,0

vahingontorjuntatehtävät

282

420

365

-13,1

erilaiset tarkastustehtävät

927

1021

902

-11,7

Lähde: Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitoksen tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2017-2019

Asukaskohtainen kustannus
Vuoden 2019 maakunnan pelastustoimen
asukaskohtaiseksi kustannukseksi muodostui
74,36 euroa/asukas (v. 2018: 75,56 €/henkilö,
2017: 68,53 euroa/henkilö) kun asukaskohtainen
kustannustavoite oli 75,25 euroa/asukas.
Vertaillessa tuottavuutta ja taloudellisuutta
vuosittain kaikkien Suomen pelastuslaitosten

kesken havaitaan, että maksuosuuseuroja/asukas
tarkastelussa Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on
sijalla
yhdeksän
22:sta
Suomen
Pelastuslaitoksesta edellisen vuoden tapaan.
Kustannus 76,3 euroa/asukas. Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos
on
alle
maakuntien
pelastuslaitosten keskiarvon (kuvio 31).

Kuvio 31: Pelastustoimen nettokustannukset €/asukas, tilinpäätös 2019. Lähde: Pohjois-Karjalan PelastuslaitosLiikelaitos

Huomioitava, että Pelastuslaitosten välisissä
vertailuissa
nettokustannukset
ilmoitetaan

laskutettujen kuntamaksuosuuksien mukaan
(kuvio 31). Vertailussa ei huomioida tilinpäätöksen
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yli-/alijäämäisyyttä.
Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitoksen pelastustoimen osuus oli
ylijäämäinen, joten Pelastuslaitoksen omaan
tilinpäätökseen on kirjattu palvelutuotannon

todelliset
nettokustannukset.
Vastaavasti
ensipalveluiden nettokustannukset toteutuivat
noin 5 euroa tavoitetasoa suurempana, eli
toiminnasta muodostui alijäämäinen.

Ensihoito
Ensihoito
tarkoittaa
ammattihenkilöstön
potilaalle hoitolaitoksen ulkopuolella antamaa
hengenpelastavaa tai vamman pahenemista
estävää hoitoa. Ensihoitoa koskeva sopimus takaa
Asukaskohtainen kustannus

Siun soten kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille
kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen
mukaiset palvelut.

Pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelun
asukaskohtaiseksi kustannukseksi muodostui
35,03 euroa/asukas (v. 2018:29,35, 2017:27,06

euroa/asukas)
kun
ensihoitopalvelujen
asukaskohtaiseksi
kustannustavoitteeksi
asetettiin 30,15 euroa/asukas.

Tuloksellisuusarviointi
Asetettua taloudellista tavoitetta ei saavutettu.
Tilikausi oli toisen vuoden peräkkäin alijäämäinen
0,577 milj. euroa (vuonna 2018: - 0,11 milj. euroa).
Alijäämäisyys
aiheutti
myös
sen,
että
pelastuslaitoksen oma pääoma meni negatiiviseksi
ollen – 0,369 milj. euroa ja omavaraisuus aste -8,4
%. Toimintatuotot toteutuivat 1,4 % talousarviota
pienempänä ja toimintakulut toteutuivat 1,0 %
talousarviota suurempina. Henkilöstömenot
ylittyivät 0,42 milj. eurolla. Ylitys johtui ennakoitua
suuremmasta sijaistyövoiman tarpeesta ja
liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti Joensuun

kaupungin
laskuttamista
työkyvyttömyysmaksuista.
Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos-Liikelaitoksen taloudelliset luvut
ovat nähtävissä kappaleessa 5.2 Tilikauden
tuloksen
muodostuminen
sivulla
18.
Pelastustoimen nettoinvestoinnit olivat yhteensä
1,12 milj. euroa (vuonna 2018: 1,37 milj. euroa).
Pelastustoimeen hankittiin mm. hydrokopteri,
autokalustoa ja pelastusvälineitä sekä Kiteen
uudelle paloasemalle kalusteet. Ensihoidon
puolelle hankittiin kuusi ambulanssia varusteineen
ja muuta hoitovälineistöä.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitos, tilikauden tulos (tuhatta euroa)
TA 2019 (1000 €)

Muutettu TA 2019 (1000 €)

0

0

TP 2019 €
-

Arvio

577 313,31

Tarkastuslautakunta on havainnollistanut arviointiaan käyttäen seuraavia väriselitteitä:

toteutunut

toteutunut osittain tai lähes

ei toteutunut

ei voida arvioida

Vaikuttavuutta on arvioitu teksteissä violetilla värillä.
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Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos Liikelaitokselle oli
asetettu
yhtymävaltuustoon
toiminnallisia
mittareita
yhteensä
seitsemän.
Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
toiminnallisesta mittarista toteutui kuusi, ei
toteutunut yksi (kuvio 32). Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen
asetettujen

tavoitteiden suhteen Pelastuslaitoksella on
onnistunut vaikuttavuus- kerralla haltuun,
prosessit – integroidut palvelut ja asiakkuus- paras
asiakaskokemus mittarien osalta täysin (100 %).
Mittareilla mitattuna parannettavaa löytyi
ainoastaan kyvykkyys- muutoskyvykäs henkilöstö.

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitos
Kyvykkyys - muutoskyvykäs
henkilöstö

100%

Prosessit - integroidut prosessit

100%

Asiakkuus - paras
asiakaskokemus

75%

25%

Vaikuttavuus -kerralla haltuun

100%
0%

20%
Toteutui

40%
Ei tot.

60%

80%

100%

Ei voida arv.

Kuvio 32: Yhteenveto Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa
tarkastuslautakunnan arvion mukaan

Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitokselle asetettujen
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja tarkastuslautakunnan arviot ko. asioista.
Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon ja johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat vuonna 2019
seuraavat:

Vaikuttavuus- kerralla haltuun

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu toteutuma 2019

Vaikuttavuustiedon tarve ja rakenne kuvattu

Kyllä

Kyllä

Kyvykkyys- muutoskyvykäs henkilöstö

Raportoitu tavoite
2019

Raportoitu toteutuma 2019

Henkilöstön kehityskeskustelut

100 %

100 %

Sairauspoissaolojen määrä

pv/HTV

11,3 pv/HTV

Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset (kokonaissijoitus)
Kehityskeskustelujen hyödyllisyys kasvaa

Muutos %

-2 %

Muutos %

+ 1,7 %

Prosessit- integroidut palvelut

Raportoitu tavoite
2019
K/E

Raportoitu toteutuma 2019
K

Tarkastuslautakunnan arvio

Raportoitu tavoite
2019
K/E

Raportoitu toteutuma 2019
K

Tarkastuslautakunnan arvio

Laaditaan palvelukuvaukset

Asiakkuus- paras asiakaskokemus
Asiakastyytyväisyyskysely on otettu käyttöön soveltuvin osin
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Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos-Liikelaitoksen
tilinpäätöksessä on esitetty myös liikelaitoksen
johtokuntaa nähden sitovat toiminnalliset
tavoitteet ja palvelutason mittarit sekä niiden
toteutuminen.
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan näiden
tavoitemittarien
osalta
Pelastuslaitos
on
suoriutunut hyvin. Yhteenvetona voidaan todeta,
että
pelastustoimella
asetetuissa
toimintavalmiusajan
toteutumisessa
kaikki
asetetut mittarit olivat toteutuneet ja ensihoidon

palvelutasolla kaksi tavoitemittaria on jäänyt
saavuttamatta. Kiireellistä hoitoa vaativien
potilaiden (A-B-tehtävät) palvelutasopäätöksen
mukaista
toimintavalmiusaikatavoitetta
ei
saavutettu 90 % tavoitettavuuden osalta Joensuu
ydinkeskustan alueella, ylitystä 19 sekuntia.
Tilinpäätöksen mukaan toimintavalmiusajan
ylittyminen johtui ajoittaisesta resurssivajauksesta
päällekkäisten
ensihoitotehtävien
vuoksi.
Maakunnan alueella kiireettömissä C tehtävissä 30
min aikatavoitetta ei saavutettu, jääden 4
minuuttia tavoitteesta.

Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit 2019:
Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen/kiireelliset pelastustehtävät Tarkastuslautakunnan
arvio
Riskiluokka
Tavoite
TOT 2017
TOT 2018
I
50 %
62 %
52 %
II
50 %
81 %
80 %
III
50 %
96 %
95 %
Yhteensä
50 %
90 %
89 %
Ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen Tarkastuslautakunnan
Riskiluokka
A-B mediaani TOT 2019
arvio
Ydintaajama
8 min
6:07 min
Muu taajama
10 min
7:51 min
Asuttu maaseutu 20 min
16:52 min
Riskiluokka
C 90 %
Maakunta
30 min
34:17 min

Tilinpäätöksessä oli esitetty myös muita
tavoitteita
ja
niiden
toteutumisia.
Onnettomuuksien ehkäisyn osa-alueella otettiin
käyttöön
uutena
toimintamallina
asuinrakennusten
paloturvallisuuden

Ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen Tarkastuslautakunnan
Riskiluokka
A-B 90 %
TOT 2019
arvio
Ydintaajama
11 min
11:19 min
Muu taajama
25 min
19:21 min
Asuttu maaseutu 35 min
30:39 min
Riskiluokka
D 90 %
Maakunta
120 min
43:04 min

itsearviointijärjestelmä. Toimintavuoden aikana
panostettiin Siun sote -konsernin oman
henkilöstön ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksen
järjestämiseen pelastuslaitoksen toimesta (102
koulutustilaisuutta).

Muut havainnot:
Pelastuslaitoksen sairauspoissaolojen määrät ovat
vähentyneet 26 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Myös työhyvinvointikyselyn tulokset ovat
edellisenvuoden tai sitä paremmalla tasolla.
Pelastuslaitoksella
on
otettu
käyttöön
asiakastyytyväisyyden
seurantajärjestelmä
soveltuvin osin.
Riskienhallinnan osalta kuntayhtymälle aiheutuva
toiminnallinen riski liittyy siihen, mikä vaikutus
työtuomioistuimen
päätöksellä
on

varallaolojärjestelmän käyttämiseen palvelujen ja
toimintavalmiuden
tuottamismuotona
tulevaisuudessa.
Mahdolliset
korvaavat
järjestelmät
voivat
johtaa
jatkossa
kuntamaksuosuuksien
nousuun,
nykyinen
palvelutaso ja toimintavalmius halutaan turvata
koko maakunnan alueella. Vakituisten ja
sivutoimisten henkilöstön saatavuus harvaasutusalueen paloasemille on vaikeutunut ja tämä
on yksi merkittävimmistä riskeistä. Toimintakulut
ovat kasvaneet toimintatuottoja nopeammin,
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kuinka nykyiset pelastustoimen ja ensihoidon
palvelutasopäätösten mukainen ylläpitäminen
hoidetaan? Alijäämä tulee kattaa viimeistään
vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Vuosien 2021- 2023

liikelaitoksen tilinpäätöksen on oltava ylijäämäisiä
ja sen saavuttaminen tapahtuu joko jäsenkuntien
maksuosuuksien
kasvattamisella
tai
toimintakulujen sopeuttamisella.

HAVAINTO:
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitokselle yhtymävaltuuston nähden asetettuja toiminnallisia mittareita on
seitsemän, joista kuusi toteutui ja yksi ei toteutunut.
Liikelaitoksen tilikausi oli 0,58 milj. euroa alijäämäinen. Tämä johti myös siihen, että oma pääoma muodostui
negatiiviseksi ollen -369 419,71 euroa. Liikelaitoksen tulee kattaa kertynyt alijäämä viimeistään vuoden 2023
tilinpäätöksessä. Vuosien 2021-2023 liikelaitoksen tilinpäätöksen on oltava ylijäämäisiä ja sen saavuttaminen
tapahtuu joko jäsenkuntien maksuosuuksien kasvattamisella tai toimintakulujen sopeuttamisella.

JOHTOPÄÄTÖS:
Haasteena ovat toimintavalmiusajan toteutuminen ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti Siun soten
kaikilla alueilla

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
pelastuslaitokselle tulee varmistaa riittävät resurssit, jotta toimintavalmiusaika saadaan ensihoitopalvelujen
palvelutasopäätöksen mukaiselle tasolle kaikilla alueilla.
pelastuslaitoksen taloudellisen aseman saaminen ylijäämäiseksi

Kuva 2: Tarkastuslautakunta on tutustumassa Rääkkylän paloasemaan, kuva: Leena Timonen
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6.2.8 SÄÄTIÖ JA TYTÄRYHTIÖT
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen tukisäätiö Siun sote säätiö sr
Siun sote- kuntayhtymän yhtymävaltuusto toimii
säätiön
perustajana.
Siun
säätiön
toimintakertomuksen mukaan tarkoituksena on
tukea ja edistää Siun sote- kuntayhtymän
perustajakuntien
alueen
sosiaalija
terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön
ammattiosaamista, sekä sen toimintaa liittyvien
tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi
säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön
terveyttä ja hyvinvointia. Säätiön varat koostuivat
peruspääomasta, Maire Jokisen rahaston varoista
sekä yleisrahaston varoista. Yleisrahaston varat
koostuvat lahjoitetuista varoista ja korko- ja
muista tuloista sekä Maire Jokisen rahaston korkoja muista tuloista. Säätiöllä on voimassa oleva
rahankeräyslupa. Vuonna 2019 eri yksiköille tuli
lahjoituksia yhteensä 27 375 € ja säätiö jakoi
avustuksia eri yksiköille 20 993 €. Säätiö ei
pystynyt itse vastaamaan kaikista kuluista. Siun

sote maksoi säätiön hallinnollisista kuluista 9 124
€ ja kuntayhtymä on antanut henkilöstöpalvelujen
kautta säätiön asiamiehen työpanoksen säätiön
toiminnan hoitamiseen. Tilikauden tulos oli 1,89 €
alijäämäinen. Säätiön toimintakertomuksessa on
esitetty
merkittävimpänä
riskeinä
ja
epävarmuustekijöinä muun muassa pienet
lahjoitustulot, henkilöstöpalvelujen tuki säätiölle
loppuu (säätiön asiamiehen työ loppuu) sekä Siun
soten hallinnollisten kulujen kompensoiminen.
Toimintakertomuksessa on arvioitu tulevasta
kehityksestä, että ”on selvitettävä, voidaanko
hallinnollisen toiminnan kuluja vähentää ja miten
säätiön hallinto ja toiminnan edellyttämät
palvelut voidaan jatkossa järjestää. Mahdollisesti
edessä oleviin toiminnan uudelleen järjestelyihin ja
sääntömuutoksiin tarvitaan myös säätiön
perustaja eli Siun soten yhtymävaltuuston
päätös”.

Tytäryhtiöt
Tytäryhtiöistä on tehty tiivistelmä seuraavalle
sivulle, johon on koottu tytäryhtiöiden pääkohdat
(kuvio 33). Siun työterveys Oy:n ja Polkka- Pohjois-

Karjalan tukipalvelut Oy:n tuloslaskelma on
nähtävissä kappaleessa 5.2 sivulla 17.

HAVAINTO:
Tytäryhtiöistä taloudellisen tavoitteen saavutti kaikki muut tytäryhtiöt paitsi Siun Työterveys Oy. Tytäryhtiöille
ei ole asetettu erikseen toiminnallisia mitattavia tavoitteita talousarviossa 2019. Talousarviossa ja
tilinpäätöksessä viitataan palvelusopimuksiin.
Kiinteistö Oy Paiholankoskesta ei ole mainintaa tilinpäätöksessä. Kuntayhtymä on antanut pääomalainan.
Siun työterveys Oy:hyn kuntayhtymä on sijoittanut sidottua vapaata omaa pääomaa yhteensä 1,9 milj. euroa.
Tikkamäen Palvelut Oy on jakanut kuntayhtymälle osinkoa yhteensä 0, 563 milj. euroa.
Säätiölle tuli lahjoituksia hieman yli 27 000 euroa ja säätiö jakoi avustuksia lähes 21 000 euroa.

JOHTOPÄÄTÖS:
Säätiön toimintakertomuksessa on tuotu esille, voidaanko säätiön hallinto ja toiminnan edellyttämät palvelut
jatkossa hoitaa. Säätiön toiminnan jatkumisen vaihtoehdot: säätiön hallitus voi itse purkaa säätiön tai sulautua
johonkin toiseen säätiöön tai jatkaa itsenäisenä. Keskittyminen vain MJ-rahastoon ja rahankeräykseen?

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
tytäryhtiöille asetetaan mitattavat toiminnalliset tavoitteet
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in-house-yhtiö, joka tuottaa ateria- ja
puhtauspalveluja
•
•
•
•
•

Omistusosuus: 60 % Siun sote ja Joensuun
kaupunki 40 %
Liikevaihto: 31,8 milj. € (2018: 33,1 milj.€)
Taseen loppusumma:6,74 milj. € (2018:
6,33 milj. €)
Henkilöstön lkm 555 (2018:555)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite
(nollatulos): 187 242,66 ylijäämäinen

•
•
•
•
•
•
•

Perustettu 11.10.2018
Omistusosuus 100 % Siun sote
Liikevaihto: 8,14 milj. €
Taseen loppusumma:2,44 milj. €
Henkilöstön lkm 85
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite
(nollatulos): -605 344,95 e alijäämäinen
Muuta huomioitavaa: emo on sijoittanut
sidottua vapaata omaa pääomaa yhteensä
1 907 500 €. Yhtiössä on aloitettu talouden tervehdyttämistoimenpiteet.

liiketoimintaosa-alueet: pysäköinti- ja
kahvilatoiminta sekä toimitilavuokraus (M-talo)
•
•
•
•
•
•

Omistusosuus 100 % Siun sote
Liikevaihto: 1,768 milj. € (2018: 1,722
milj.€)
Taseen loppusumma:28,3 milj. € (2018:
30,2 milj. €)
Henkilöstön lkm 10 (2018:10)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite
(nollatulos): 7 945,60 ylijäämäinen
Muuta huomioitavaa: jakoi emolle osinkoa
563 857,50 € toukokuussa 2019, pitkäaikaisia velkakirjalainoja yht. 26,9 milj. €

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot

Kiinteistö Oy Paiholankoski

omistaa vuokrakäytössä olevia rakennuksia

asuinkerrostaloa hallinnoiva yhtiö Kontiolahden Paiholan kylällä

•
•
•

Kuvio 33: Tytäryhtiöt 2019

inhouse-yhtiö, joka tuottaa työterveyshuollon ja
muita terveydenhuollon palveluja

•

•
•
•
•
•

Omistusosuus: 57 % Siun sote ja 43 % Kontiolahti
Liikevaihto:0,118 milj. € (2018: 0,111 milj. €)
Taseen loppusumma: 0, 464 milj. € (2018: 0,419 milj. €)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite (nollatulos): 4,30 € ylijäämäinen
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite (nolMuuta huomioitavaa: Koroton pääomalaina 50 000 € omistajilta, Valtionkontlatulos): 0,21 € ylijäämäinen.
tori myönsi Tervehdyttämisavustusta 25 000 € ja yhtiöllä on velkakirjalainoja
ARVIOINTIKERTOMUS
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000 €:n edestä. Siun soten tilinpäätöksen toimintakertomuksessa ei ole
mainintaa Kiinteistö Oy Paiholankoskesta.

Omistusosuus 100 % Siun sote
Liikevaihto:0,682 milj. € (2018: 0,870 milj. €)
Taseen loppusumma:2,28 milj.€ (2018: 2,24 milj. €)
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7. Henkilöstön muutoskyvykkyys

Yhtymävaltuuston
hyväksymä
Siun
soten
henkilöstöstrategia 2019-2020 luo puitteet
kuntayhtymän henkilöstöpolitiikalle ja käytännön
henkilöstöjohtamiselle. Henkilöstöstrategia visiona
on olla Itä-Suomen vetovoimaisin sote-työpaikka.
Henkilöstöstrategian viisi toiminnallista tavoitetta
on johdettu Siun soten arvoista ja strategiasta. Ne
ovat huippu henkilöstö, paras pomo, sujuva työ
sekä välitän, vaikutan että innostun, ideoin ja

onnistun. Henkilöstöstrategian toiminnallisten
tavoitteelle on asetettu omat alatavoitteensa, joita
on yhteensä 53. Henkilöstöstrategian toteutumista
on käsitelty henkilöstötilinpäätöksessä 2019.
Tarkastuslautakunta
on
verrannut
työhyvinvointikyselyn tuloksia ja yhtymävaltuuston
asettamia
henkilöstöstrategiaan
nostettujen
mittareiden toteutumista.
Vaikuttavuutta on
arvioitu teksteissä violetilla värillä.

7.1 Henkilöstövoimavarat
Henkilöstörakenne
Vuoden 2019 lopussa henkilöstömäärä oli 7 865,
josta 434 oli sivutoimisia sopimuspalomiehiä.
Kuntayhtymän konsernin henkilöstö oli vuoden
lopussa 8 514 (v.2018: 8 477) henkilöä, 86 henkilöä
Siun työterveys Oy:ssä, 555 (v.2018: 521) henkilöä
Polkka Oy:ssä ja kahdeksan (v.2018: yhdeksän)
henkilöä Tikkamäen Palvelut Oy:ssä. Naisten osuus
henkilöstöstä on 84 % ja miesten 16 %. Suurin osa
henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa (72
%),
sosiaalialan
tehtävissä
11
%
ja
pelastuslaitoksella 4 %. Johdossa työskentelee 5 %

ja puhtaasti hallinnollisissa tehtävissä työskentelee
2 % (kuvio 34). Eniten yli 50-vuotiaita henkilöitä
työskentelee ikäihmisten toimialueella (50 %) ja
eniten alle 40-vuotiaita henkilöitä työskentelee
pelastuslaitoksella (50 %). Eläkkeelle jäi vuoden
2019 aikana 174 henkilöä. Vuonna 2019 vakinaisen
työvoiman tulovaihtuvuus oli 14 % ja
lähtövaihtuvuus 8 %. Eniten tulovaihtuvuutta oli
hallinnon
tehtävissä
ja
lähtövaihtuvuutta
avustavissa tehtävissä.

Kuvio 34: Henkilöstön ikärakenne
toimialueittain vuonna 2019. Lähde:
Henkilöstötilinpäätös
2019
Poissaolot
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Tarkastellessa Siun soten poissaoloja havaitaan,
että eniten poissaolot johtuvat vuosilomista 50 %
(kuvio 35). Toiseksi eniten poissaolot johtuvat
työkyvyttömyyspoissaoloista. Sairauspoissaolojen
määrissä oli vuonna 2019 eroja Siun soten
toimialueiden
välillä.
Eniten

työkyvyttömyyspoissaoloja
oli
ikäihmisten
toimialueella noin 30 % kaikista toimialueen
poissaoloista. Vähiten työkyvyttömyyspoissaoloja
on ollut ympäristöterveydenhuollon toimialueella
10 %. Työkyvyttömyyspoissaoloihin lasketaan
sairauslomat, kuntoutusvapaat ja työtapaturmat.

Kuvio 35: Poissaolotyypit Siun sotessa 2019, %. Lähde: Henkilöstötilinpäätös 2019

Henkilöstötilinpäätöksen mukaan vuonna 2019
työkykyperäisiä poissaoloja oli 145 363 päivää,
joista tuki- ja liikuntaelinsairauksia 39 950 päivää
(33 %), mielenterveyssairauksia 17 060 päivää (14
%), vammoja ja tapaturmia 14 010 päivää (12 %) ja
hengityselinsairauksia 8 860 päivää (7%). Vuonna
2019 työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 22 työntekijää
(v.
2018:
33
työntekijää).
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 96 henkilöä (v.
2018: 38 henkilöä).

Siun
soten
strategiaan
2019-2020
ja
henkilöstöstrategiaan 2019-2020 on kirjattu
tavoitteeksi sairauspoissaolojen vähentäminen.
Tilinpäätöksen
mukaan
vuonna
2019
kuntayhtymän henkilöstön sairauspoissaolot olivat
23,42 päivää/HTV2 kun vuonna 2018 ne olivat 20,7
päivää/HTV2 (kuvio 36). Henkilötyövuosi HTV2:lla
tarkoitetaan palkallisten palveluksessa olopäivien
lukumäärä kalenteripäivinä/365.
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Kuvio 36: Sairauspoissaolot pv/HTV2 ilman Pelastuslaitosta vuosina 2017-2019

Kevan Avaintietopalvelun mukaan vuoden 2019
sairauspoissaolokustannukset olivat noin 10,2 milj.
euroa (v. 2018 9,7 milj. euroa) eli nousua on ollut
0,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna (5,2
%). Suhteutettuna vuoden viimeisen päivän
henkilöstömäärään
Kevan
laskemat
sairauspoissaolokustannukset olivat vuonna 2019
1.120 euroa/hlö kun vuonna 2018 ne olivat 1.236
euroa/hlö. Huomioitava, että kustannukset per
henkilö keskiarvoon vaikuttaa kuinka paljon ollut
työntekijöitä jakamassa kustannukset. Kevan
tilastoissa on huomioitu Kelan työnantajalle
maksamat sairauspäivärahat sekä laskennalliset
sijaiskustannukset. Huomionarvoista on se, että 3
%
25

315
henkilöllä
ei
ole
ollut
yhtään
sairauspoissaolopäivää vuonna 2019 (vuoden 2018
vastaava luku oli 4 000 henkilöä). Tilinpäätöksen
mukaan
Siun
soten
työterveyshuollon
kustannukset olivat yhteensä n. 3,5 milj. euroa (v.
2018: n. 3,1 milj. euroa), kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna oli 13,5 %.
Tarkastellessa
sairaanhoitopiirien
sairauspoissaoloja, korkein poissaoloprosentti on
Siun sotessa 23,42 HTV2/pv kun taas pienin on
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 12,05 % (kuvio
37). Kaavion tiedot on pyydetty sähköpostitse KYServa-alueen sairaanhoitopiireiltä.

23,42
21,2

20,3

20

15,71
12,05

15
10
5
0
Siun soten
shp

Itä-Savon shp

Etelä-Savon
shp

Pohjois-Savon Keski-Suomen
shp
shp

Kuvio 37: KYS erva-alueen sairaanhoitopiirien sairauspoissaoloprosentit vuonna 2019.
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Rekrytoinnit
Lääkärirekrytointistrategia 2019-2020 on laadittu,
jossa lääkärien rekrytointi hoidetaan omana
toimintana.
Aikaisemmin
ulkopuolinen
rekrytointiyritys on hoitanut lääkärirekrytoinnit.

Tarkastuslautakunta pitää hyvin huolestuttavana,
että
perusterveydenhuollon
lääkärivajeen
keskiarvo on noussut joulukuun yli 30 %:iin (kuvio
38). Lääkärivaje voi estää yhdenvertaisen hoitoon
pääsyn ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon.

Kuvio 38: Perusterveydenhuollon lääkärivajeen muutos 2018-2019, %Lähde: Henkilöstötilinpäätös 2019

Henkilöstötilinpäätöksen mukaan erikoislääkärien
avoinna olleista viroista saatiin vuoden 2019 aikana
täytettyä 46 % (kuvio 39).

Tarkastuslautakunta
pitää
erityisen
huolestuttavana erikoislääkärien suurta vajetta.
Tällä voi olla vaikutusta myös laajan päivystyksen
sairaalana säilyttämiseen.

Kuvio 39: Rekrytoinnit 2019, lääkärit. Lähde: Henkilöstötilinpäätös 2019

Myös muiden tehtävien rekrytoinneissa on ollut
haasteita
muun
muassa
psykologien,
puheterapeuttien,
sairaanhoitajien,
sosiaalityöntekijöiden
ja
sijaisuuksien
täyttämisessä.
Esimerkiksi
sairaanhoitajien

avoimista tehtävistä on saatu täytettyä 77 %, kun
taas sairaanhoitajien sijaisuuksia on saatu täytettyä
vain 42 %. Etenkin pohjoisella alueella on ollut
sairaanhoitajan tehtäviä auki, joihin ei ole saatu
yhtään
hakijaa.
Vakituisten
lähihoitajien
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rekrytoinnissa on onnistuttu saamaa lähes kaikki
paikat täytettyä (96,2 %), mutta lähihoitajien
sijaisuuksia on saatu täytettyä vain 50 %:sti.
Tilikauden aikana tarkastuslautakunta kuuli
kokouksessaan
myös
kuntayhtymän
henkilöstöryhmien edustajia ja tuo esille
kuulemisensa perusteella mm. seuraavia seikkoja:
-

-

-

-

Palvelutuotannossa on edelleen haasteita,
kuinka paljon niukemmin voimme enää toimia
vaarantamatta palvelujen saatavuutta, rikkomatta palveluohjausketjuja, uuvuttamatta
henkilöstöä, puhumattakaan asiakkaiden ja
potilaiden hyvän hoidon saatavuudesta.
Palvelutuotannollisen lainsäädännön osalta
törmäämme seinään yhä useammin. Keskitymmekö vain lakisääteiseen toimintaan jolloin ennaltaehkäisy, ja terveyden edistäminen
pirstaloituu ja silloin varmasti turvaamme tarvevakioitujen kulujen nousun.
Toiminnan painopiste näyttää ulospäin keskittyvän erikoissairaanhoidon toiminnan vahvistamiseen eli keskiössä tällöin sairauslähtöinen
toimintatapa. Päivystyksessä istuu edelleen
asiakkaita, jotka eivät sinne kuulu. Heidät olisi
voitu hoitaa mallikkaasti jo perusterveydenhuollossa, mikä siis mättää, miksi perusterveydenhuolto edelleen tökkii.
THL arviossakin on huomioitu, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkäri- ja
hoitajakäyntejä on väestön tarpeeseen nähden huomattavasti vähemmän kuin maassa
keskimäärin ja toisaalta erikoissairaanhoidon
päivystyskäyntejä on väkilukuun suhteutettuna maan eniten

- Entä sitten isona alueena sosiaalihuolto, joka on
menossa taloudessa reippaasti pitkäksi. Erityisesti lastensuojelussa ja vammaispalveluissa
henkilöstön voimavarat/työssäjaksaminen huolestuttaa. THL
- Lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit aloitetaan maan heikoiten lakisääteisen 7 arkipäivän
kuluessa ja yli 25 prosenttia palvelutarpeen arvioinneista ei valmistu kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta. Alueen vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen kustannukset ovat valtakunnallisesti korkeat.
- Henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat arkipäivää. Meillä on pulaa lääkäreistä, niin tk kuin
erikoissairaanhoidon
puolella,
puheterapeuteista, sosiaalityöntekijöistä, sijaisten saatavuus ongelmat ovat arkea koko sote alueella.
- Lastenpuheterapia on kriisissä. Puheterapeutteja ei ole tarpeeksi ja esteenä saatavuudelle on
työnantajan mukaan korkeat palkkavaateet. Se
on varmasti totta, mutta kuinka pidämme kiinni
olemassa olevista, on vielä tärkeämpi kysymys.
Aluehallintovirasto on tietoinen lasten puheterapian ongelmasta. Pohjois-Karjalan lapset eivät saa tarvittavaa puheterapiaa.
- Surullista kaiken tämän keskellä on, että talouden ahdingon isoin maksaja on loppupelissä
kuntiemme asiakkaat. Palvelutuotanto tulee
laskemaan. Onko Siun soten valtuusto valmis
osoittamaan mitä palveluita karsitaan, koska
siihen kysymykseen heidän on syytä varautua?

7.2 Työhyvinvointikysely
Syksyllä
2019
toteutettiin
koko
kuntayhtymäkonsernia
koskeva
henkilöstön
työhyvinvointikysely
–Mitä
Siulle
kuuluu?

Työhyvinvointitutkimuksen tekivät yhteistyössä
Työterveyslaitos ja Siun sote yhdessä. Kyselyn
vastausprosentiksi saatiin 70 % (2018: 69 %).
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Yhtymävaltuuston
hyväksymässä
henkilöstöstrategiassa 2019-2020 on asetettu
strategisesti
tärkeitä
työhyvinvointikyselyn

tavoitteita. Niiden toteutuminen on koottu alla
olevaan taulukkoon 9:

Taulukko 9: Henkilöstöstrategiassa työhyvinvointikyselyn tuloksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2019.

Työhyvinvointikysely (MSK)
Meillä on huippu henkilöstö
Suosittelisi työnantajaa ystävälleen
Meillä on parhaat pomot
Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi
Päätöksenteko koetaan johdonmukaiseksi
(kaikilla samat säännöt)
Yksilökehityskeskustelut
Pitää kehityskeskustelua hyödyllisenä
Meillä työt sujuu
Pitää organisaation toimintaa asiakaslähtöisenä
Kokee epävarmuutta työmäärän lisääntymisestä
yli sietokyvyn
Me välitämme ja vaikutamme
Ei vaikutusmahdollisuuksia muutoksiin töissä
Me innostumme, ideoimme ja onnistumme
Työ on palkitsevaa
Kokee muutokset työssä myönteiseksi

Tavoitetila
2019-2020

Toteutuma
2018

Toteutuma/
Toteutuma Muutos
2018/2019 tavoite %
2019

66,4 %

75 %

59,1 %

-7,3 %

-15,9 %

36,9 %

50 %

34,7 %

-2,2 %

-15,3 %

44,3 %
76,4 %
45,7 %

60 %
100 %
60 %

39,9 %
82,6 %
46 %

-4,4 %
6,2 %
0,3 %

-20,1 %
-17,4 %
-14,0 %

59,9 %

65 %

60,4 %

0,5 %

-4,6 %

45,1 %

50 %

51,7 %

6,6 %

1,7 %

51,1 %

3,2 %

3,2 %

25,5 %
21,1 %

-0,8 %
-2,3 %

-14,5 %
-18,9 %

47,9 %
26,3 %
23,4 %

Henkilöstrategiassa asetettujen tavoitemittarien
osalta
on
paljon
kehitettävää.
Henkilöstöstrategissa asetettuja tavoitteita ei ole
saavutettu näissä mittareissa yhdessäkään.
Pienoista parannusta verrattuna edellisen vuoteen
on tapahtunut yksilökehityskeskustelujen ja
kehityskeskustelujen hyödyllisyyden osalta sekä
organisaation toiminnan asiakaslähtöisyyden
osalta, mutta tavoitteeseen näissä ei ole päästy.
Tarkastellessa
työhyvinvointikyselyn
lähijohtamisen mittareita havaitaan, että niissä on
tapahtunut pienoista parannusta edelliseen
vuoteen verrattuna. Esimerkiksi lähiesimiesten
johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi 76 % (v.
2018
75
%).
Työhyvinvointikyselyn
muutosjohtamisen mittarien osalta ollaan kovin
matalalla kuten esim. kokee muutokset työssään

40 %
40 %

myönteiseksi 21,1 % (v. 2018: 23,4 %), johtoon voi
luottaa 16 % (v. 2018: 18 %) ja johdolla on riittävät
perusteet muutoksille 22 % (v.2018: 22 %). Myös
päätöksenteon
mittareissa
ei
päästy
henkilöstöstrategiassa asetettuihin tavoitteisiin
(taulukko 9).
Tarkastellessa työhyvinvointikyselyn työmittareita
havaitaan, että työnimun kokemus on vähentynyt
(2019: 66 %; 2018: 69%), työstressin koki
lisääntyneen 14 % henkilöstöstä (v. 2018: 13 %).
Työpaineita kokee 42 % henkilöstöstä (v. 2018: 41
%). Työ on hallittavissa 32 %:lla henkilöstöstä (v.
2018: 32 %). Puolet henkilöstöstä kokee, että työ
vie aikaa muulta elämältä (v. 2018: 48 %).
Henkilöstöstä 58 % uskoo jatkavansa työssä
eläkeikään saakka (v. 2018: 62 %).
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Tarkastellessa työhyvinvointikyselyn työterveys ja
työturvallisuusmittareita
havaitaan,
että
työpaikkakiusaamista ilmoitti kokeneensa 16 %
vastaajista
(vuonna
2018:
19
%).
Työpaikkakiusaamisesta kertoo esimiehelleen vain
47 % (vuonna 2018: 49 %). Ilmoitettua
työpaikkakiusaamista oli ryhdytty selvittelemään
60 %:ssa tapauksista (vuonna 2018: 55 %).
Muut havainnot
Tilinpäätöksen ja henkilöstötilinpäätöksen mukaan
Siun sotessa palkka- ja palkkiokustannukset
nousivat yhteensä 10,9 milj. euroon vuonna 2019.
Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen perustuva
järjestelyerä 1.1.2019 oli 3,4 milj. euroa,
yleiskorotus 1.4.2019 oli 3,1 milj. euroa,
kuntayhtymässä toteutettu palkkaharmonisointi
oli 1,3 milj. euroa ja kilpailukykysopimukseen
liittyvä lomarahaleikkauksen päättyminen oli 3,0
milj. euroa.
Henkilöstötilinpäätöksen
mukaan
toimintalähtöinen resurssiohjaus – ja suunnittelu
on toimialueilla käytössä keskimäärin 80 %:sti.
Ikäihmisten palveluissa se on käytössä 100 %:sti,

perhe- ja sosiaalipalveluissa 97 %:sti ja terveys- ja
sairaanhoitopalveluissa 65 %:sti.
Jatkossa henkilöstöraportoinnissa voitaisiin kertoa
tarkemmin
esimerkiksi
sairauspoissaolojen
kustannuksista ja palkka- ja palkkiokustannusten
ennusteista.
KT
Kuntatyönantajat
”Henkilöstövoimavarojen arviointi ”– suosituksen
mukaan henkilöstöraportti suositellaan esitettävän
tilinpäätöksen yhteydessä. Suosituksen mukaan
yhteistoimintaelinteen tulisi tehdä myös päätöksiä
niistä toimenpiteistä, joihin henkilöstöraportin
perusteella ryhdytään. Henkilöstöraportointi tulisi
ymmärtää kehittämisen ja ennakoinnin työkaluna,
eikä mennen kauden tarkasteluna.
Opiskelijat olivat tyytyväisiä harjoitteluun,
ohjaukseen ja opetukseen Siun sotessa.
Opiskelijoista ja kesätyöntekijöistä suurin osa
suosittelisi Siun sotea työpaikkana ystävälleen.
Nuorten Lääkärien yhdistys teki selvityksen
erikoislääkärien koulutuksen onnistumisesta.
Pohjois-Karjalan
keskussairaala
sai
erikoislääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä täydet
viisi tähteä (https://.nly.fi/tulokset).

HAVAINTO:
Kuntayhtymän henkilöstön sairauspoissaolot olivat kasvaneet 23,42 pv/HTV2 (vuonna 2018: 20,7 pv/HTV2)
Kevan Avaintietopalvelun mukaan vuoden 2019 sairauspoissaolokustannukset olivat 10,2 milj. euroa, kun
vuonna 2018 ne olivat 9,7 milj. euroa eli nousua on ollut 0,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna (5,2 %).
Siun soten palkka- ja palkkiokustannukset nousivat yhteensä 10,9 milj. euroa vuonna 2019.
Lääkärivaje perusterveydenhuollon lääkäreissä on yli 30 % joulukuussa 2019. Erikoislääkärien viroista on saatu
täydennettyä 46 %.
Henkilöstöstrategiassa 2019-2020 oli asetettu työhyvinvointikyselyn tuloksille tavoitemittarit, joista yksikään
tavoitemittari ei yltänyt tavoitteeseen. Lähijohtamisen mittareissa oli tapahtunut pienoista parannusta, kun taas
työn kuormittavuuden, muutosjohtamisen ja päätöksenteon työhyvinvointikyselyn tulokset olivat laskeneet
edelliseen vuoteen verrattuna.
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Siun sotea työantajana suosittelisi ystävälleen 59,1 % (v.2018:66,4 %) ja lähiesimiesten johtaminen koetaan
oikeudenmukaiseksi 76 % vastaajista.
Toimintalähtöinen resurssiohjaus- ja suunnittelu on toimialueilla käytössä keskimäärin 80 %:sti.
Nuorten Lääkärien yhdistyksen selvitys erikoislääkärien koulutuksen onnistumisesta, jossa Pohjois-Karjalan
keskussairaala sai erikoislääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä.

JOHTOPÄÄTÖS:
Nuorten osaajien rekrytoinnin ja Siun soten mainekuvan kannalta koulutuksen onnistuminen on erityisen
tärkeää.
Tarkastuslautakunnan pitää hyvänä sitä, että henkilöstöstrategiassa 2019-2020 toiminnallisille tavoitteille on
asetettu mittarit ja tulokset on selkeästi esitetty.
Henkilöstöresurssien puute näkyy mm. työhyvinvointikyselyn vastaajien antamissa vastauksissa esim.
työkuormituksen lisääntymisenä ja kohonneena uupumisriskinä. Myös kuntayhtymän sairauspoissaolot ovat
lisääntyneet. Siun soten sairauspoissaolopäivien määrä 23,42 HTV/ on noussut edellisestä vuodesta 2,72
pv/HTV2. Sairauspoissaolojen määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi hyvällä johtamisella, kehityskeskustelujen
avulla ja kiinnittämällä huomiota henkilöstön työhyvinvointiin.
Tarkastuslautakunta pitää erityisen huolestuttavana erikoislääkärien suurta vajetta ja tällä on mahdollisesti
vaikutusta laajan päivystyksen sairaalan säilyttämiseen. Lääkärien, sosiaalityöntekijöiden, puheterapeuttien,
psykologien yms. resurssien, riittävyyden turvaamiseksi tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Rekrytointiin
täytyy saada vetovoimaa yhteistyössä jäsenkuntien ja Siun soten kanssa. Toimintamallia on kehitettävä
edelleen.
Houkuttelevan työnantajamaineen ylläpitäminen on tärkeää ja työhyvinvoinnin eteen on tehtävä laajamittaista
työtä mm. yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä sairauspoissaolojen määrän vähentämiseksi jatketaan tehtyjä
toimenpiteitä
selvitettäisiin todellinen erikoislääkäreiden määrä palvelutarpeeseen nähden.
henkilöstöraportoinnissa tuodaan esille KT Kuntatyönantajat ”Henkilöstövoimavarojen arviointi”- suositusten
mukaiset asiat enemmän henkilöstökertomuksen muodossa ja henkilöstöraportti valmisteltaisiin ja käsiteltäisiin
samanaikaisesti kuin kuntayhtymän tilinpäätös.
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8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäisellä
valvonnalla tarkoitetaan
sisäisiä
toimintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan
toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden.
Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja
ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida sekä hallita
toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.
Sisäinen valvonnan tilan arviointi
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 1.12.2017 § 47
päättänyt kuntalain mukaisesti sisäisen valvonnan
ja
riskienhallinnan
perusteista,
joiden
tarkoituksena on vahvistaa hyvää hallinto- ja
johtamistapaa kuntayhtymäkonsernin omassa
toiminnassa. Perusteiden mukaan sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat
kaikkia kuntayhtymän toimielimiä, konsernijohtoa,
tytäryhtiöiden hallituksia ja valvonnasta vastuussa
olevia. Yhtymähallitus on hyväksynyt 21.6.2018 §
86 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
Yhtymähallitus on merkinnyt tiedoksi konsernin
riskikartoituksen 29.11.2018 § 171. Sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan
keskeisimmät
riskit
ja
niiden
hallintatoimenpiteiden
raportointi
tehdään
osavuosiraportoinnin yhteydessä huhti-toukokuu
ja elo-syyskuussa.
Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle
oman arvionsa kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan
sekä
konsernivalvonnan
järjestämisen
asianmukaisuudesta.
Tilintarkastuskertomus sisältää sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan
järjestämistä koskevan lausuman. Sen perusteella
kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta
sekä
konsernivalvonta
on
järjestetty
asianmukaisesti.

Sisäinen tarkastus
Kuntayhtymässä sisäinen tarkastus on järjestetty
itsenäisenä toimintona. Kuntayhtymässä sisäisen
tarkastuksen palveluksessa on tarkastuspäällikkö.
Lisäksi Siun sote on ostanut KYS:n erva-alueen
sairaanhoitopiirien sisäisen tarkastuksen palvelua
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
sisäisen tarkastuksen yksiköltä 78 päivää vuonna
2019.
Sisäisen
tarkastus
on
antanut
tarkastusraportteja yhteensä viisi ja niissä on
annettu suosituksia yhteensä 32 kappaletta.
Tarkastuslautakunnalla on ollut käytettävissään
sisäisen tarkastuksen raportit.
Sopimushallinto
Kuntayhtymän yhtymähallitus on 22.6.2017 § 110
vahvistanut
kuntayhtymän
sopimusten
hallinnoinnin
periaatteet
ja
velvoittanut
käynnistämään
valmistelut
sopimusten
hallinnoinnin sähköistämiseksi. Hallintosäännön 2
luvun 2 §:n 24 kohdan mukaan yhtymähallitus
päättää
kuntayhtymän
sopimushallinnon
järjestämisestä. Yhtymähallitus on hyväksynyt
19.12.2019 § 212 Siun soten sopimusstrategian,
joka sisältää sopimushallinnossa noudatettavat
periaatteet. Sopimusstrategia ja -ohjaus koskee
kaikkia kuntayhtymän tehtäviä ja toimia, mutta
soveltuvin osin myös konserniin kuuluvia
tytäryhteisöjä ja liikelaitoksia, jotka vastaavat
sopimushallinnan järjestämisestä itsenäisesti.
Järjestämissopimus
Terveydenhuoltolain
43
§:n
mukaan
erityisvastuualueen
sairaanhoitopiirien
on
valtuustokausittain valtuustoissaan hyväksyttävä
erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus.
Terveydenhuoltolain
edellyttämä
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erikoissairaanhoidon
järjestämissopimuksen
päivittäminen nykyisellä valtuustokaudella on vielä
hyväksymättä KYS-erva-alueella. Siun soten
yhtymähallitus
käsittelee
KYS-ervan
erikoissairaanhoidon
järjestämissopimusta
28.5.2020 § 100. Tilinpäätöksen mukaan
sopimuksen sisällöstä on päästy sairaanhoitopiirien
kesken periaatteelliseen sopimukseen, mutta
piirien sopimat työjaolliset ratkaisut eivät täytä
sosiaalija
terveysministeriön
mukaan
erikoissairaanhoidon
keskittämisasetuksessa
tarkoittamia periaatteita. Keskittämisasetuksessa
määrätään tiettyjen harvinaisten toimenpiteiden
keskittämisestä yliopistolliseen sairaalaan, mikä voi
haitata Siun soten laajan päivystyksen sairaalan
toimintaa siten, että ne vähentävät päiväaikaista
vaativaa leikkaustoimintaa ja siten osaamista ja
valmiutta päivystysaikana. Keskittäminen lisää
ostopalvelumenoja ja mahdollisesti heikentää
sairaalan
houkuttelevuutta
erityisosaajien
haluamana työpaikkana, minkä seurauksena
erikoisaloilla saattaa olla lääkäripula. Lääkärien
rekrytointivaikeudesta on kerrottu tarkemmin
kappaleessa 7.
Valtuustoaloitteiden käsittely vuodet 2017-2019
Kuntayhtymän valtuutetut tai valtuustoryhmät
tekivät 2017-2019 yhteensä 56 aloitetta. Aloitteita
tehtiin vuonna 2019 yhteensä yhdeksän kun
edellisenä vuonna niitä tehtiin 18. Kuntayhtymän
hallintosäännön 10 luvun 1 §:n hallituksen on
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista
aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista
toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,
mitkä
aloitteista
on
loppuun
käsitelty.
Yhtymävaltuusto on käsitellyt yhtymävaltuuston
toimivaltaan kuuluvat aloitteet 1.1.2017-31.5.2019
väliseltä
ajalta
10.10.2019
§
41.
Tarkastuslautakunta teki suosituksen kyseistä
asiasta vuoden 2018 arviointikertomuksessa.

Oikeudenkäynnit ja valvontaviranomaisten
kannanotot
Vuonna
2019
tehtiin
yhteensä
kolme
kunnallisvalitusta kuntayhtymän päätöksistä.
Kunnallisvalitukset
koskevat
jäsenkuntien
maksuosuuksia. Päätöksiä hallinto-oikeudesta ei
ole vielä saatu. Pohjois-Karjalan PelastuslaitosLiikelaitosta koskevasta varallaolokorvausten
oikeudellisesta käsittelystä odotetaan päätöksiä.
Tytäryhtiöitä koskevia oikeustapauksia ei ole
vireillä. Itä-Suomen aluehallintovirasto teki
selvityspyyntöjä yhteensä 65 kappaletta ja
Eduskunnan oikeusasiamies antoi päätöksiä
neljässä
asiassa
(liite
6).
Eduskunnan
oikeusasiamiehen päätökset ja yhtymähallituksen
käsittelemät Itä-Suomen aluehallintoviraston
tekemät selvityspyynnöt ovat listattuna liitteestä 6.
Oikeuskansleri ei ole antanut Siun sotea koskevia
päätöksiä vuonna 2019.
Takaukset ja vakuudet
Kuntalain 129 §:ssä on säädetty lainan, takauksen
ja muun vakuuden antamisesta. Kuntalain 129 §:n
mukaan. ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata
laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää
lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen
sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön
velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos
yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai
kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.”
Vuonna 2019 on kuntayhtymän yhtymävaltuusto
6.6.2019 § 27 myöntänyt Sakupe Oy:lle 4 milj.
euron takauksen Joensuuhun rakennettavan
pesulan kone- ja laiteinvestointien rahoittamiseksi
otettavalle lainalle. Takauksen vastavakuudeksi on
hyväksytty uuden pesulan tuotantokoneet- ja
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kalusteet. Kuntayhtymän omistusosuus Sakupe
Oy:stä on 9,6 %. Kuntayhtymä on sitoutunut
ostamaan pesulapalvelut Sakupe Oy:ltä ja Sakupe
Oy on sitoutunut jatkamaan pesulatoimintaa
Joensuussa. Kuntalain 129 §:n mukaisesti
akausvastuun realisoituminen ei saa vaarantaa
kuntayhtymän
toiminnan
jatkuvuutta.
Taloudellisen riskin kannalta katsottuna, mikä on
käypä arvo pesulan tuotantokoneilla ja kalustolla
mahdollisesti takausvastuu realisoituessa?
Lisäksi yhtymävaltuusto on 10.10.2019 § 40
päättänyt osallistua Kiinteistö Oy Paiholankosken
terveyhdyttämisohjelmaan
28 600
euron
korottomalla pääomalainalla. Pääomalainalle ei ole
vaadittu korkoa eikä vastavakuutta. Kiinteistö Oy
Paiholankoski omistaa asuinkerrostalon Paiholan
kylässä. Asuinkerrostalon asuntoja vuokrataan
ulkopuolisille, joten sillä ei ole ei yhteyttä Siun sote
kuntayhtymän toimintaan (huomioitava Kuntalain
129 § 2 mom. rajoitus). Päätöksessä on perusteltu,
ettei kuntayhtymän osuus aiheuta kuntayhtymälle
merkittävää
taloudellista
riskiä
ja
tervehdyttämistoimenpiteet
ovat
tarkoituksenmukaisia.
Omistajaohjaus
Konserniohje
on
keskeisin
ohje
omistajaohjauksessa, jonka yhtymävaltuusto on
hyväksynyt
12.4.2017
§
4.
Erillistä
omistajaohjausta
ei
ole
määritelty
kuntayhtymässä.
Konserniohjeessa
yhtymävaltuusto on määrittänyt kuntayhtymässä
noudatettavat ehdottomat esteellisyydet ja
suositeltavat esteellisyydet intressiristiriitojen
poistamiseksi. Konserniohjeen 4 luvun 4.2 kohdan
mukaan ”konsernijohtajaa, yhtymähallituksen
puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei tule
nimetä tytäryhteisön tai osakkuusyhteisön
hallitukseen”. Myös Kuntaliitto on antanut
suosituksia ”Kunnan toiminnan johtaminen ja
hallinta sekä omistaja- ja konserniohjauksesta”.

Yhdessä
tytäryhtiössä
on
konserniohjeen
vastaisesti luottamushenkilö sekä kuntayhtymän
hallituksessa että tytäryhtiön hallituksessa. Tämä
tarkoittaa sitä, että sama henkilö voi olla
päättämässä yhteisön tavoitteista, ohjata
kuntayhtymän
yhtymähallituksessa
yhteisön
toimintaa ja olla vastuullinen tytäryhteisön
hallituksessa tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi
kuntayhtymän hallituksen jäseniä on toiminut
samanaikaisesti
yhtymähallituksessa,
että
tytäryhteisöjen hallituksessa. Myös tytäryhtiöiden
hallitusten jäsenistä on ollut luottamushenkilöitä
tai viranhaltijoita vuonna 2019. Vaikka
kaksoisroolit eivät ole lailla kiellettyjä, tulee niiden
merkitystä
arvioida
konsernivalvonnan
riippumattomuuden,
hyvän
hallinnon
toteutumisen,
tytäryhteisöjen
tehokkaan
johtamisen ja maineriskin näkökulmasta.
Muita huomioita konsernin omistajaohjauksesta,
ettei tytäryhtiöille ole asetettu mitattavia
toiminnallisia tavoitemittareita vuodelle 2019.
Konsernivalvonnan
kannalta
toiminnan
tuloksellisuuden
ja
taloudellisen
aseman
seurannassa olisi suositeltavaa olla mittarit, joilla
tytäryhteisöjen
toiminnan
kannattavuutta,
vaikuttavuutta ja talouden tilaa arvioidaan
kuntayhtymäkonsernissa. Konserniohje itsessään
tulisi päivittää Siun Talous Oy:n ja Siun työterveys
Oy:n osalta.
Kuntien maksuosuudet
Jäsenkuntien
kustannusten
kohdentamisen
periaatteet on hyväksytty yhtymähallituksessa
1.3.2019 § 36. Kuntien maksuosuuksissa on
havaittu teknisiä virheitä, joiden pohjalta on
perustettu kevään 2020 aikana maksuosuuksien
kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on muun
muassa
parantaa
jäsenkunnille
menevää
raportointia ja kuntakohtaisia ennusteita,
vyörytettävien erien osuuden pienentämistä.
Kuntien maksuosuuksien oikeellisuuteen tulee
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kiinnittää huomiota ja kuntien ennustevirheiden
syyt on selvitettävä sekä maksuosuuksissa
esiintyneet tekniset virheet tulee korjata oikeaksi.
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Terveydenhuoltolain
34
§:n
mukaan
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään
kuuluvien
kuntien
on
laadittava
yhteistyössä
terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma
ja
neuvoteltava siitä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
kanssa. Suunnitelman tulee perustua väestön
terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.
Järjestämissuunnitelmassa tulee sopia kuntien
yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
koskevista
tavoitteista
ja
vastuista,
terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä,
päivystys-,
kuvantamisja
lääkinnällisen
kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta
yhteistyöstä.
Valtioneuvoston
asetuksen
(337/2011 § 7) mukaan järjestämissuunnitelmassa
tulee sopia myös hoitoketjujen ja alueellisten
hoitosuunnitelmien laatimisesta sekä siitä, miten
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
vahvistaa
terveyskeskusten
toimintaa
järjestämällä
erikoisaloittaisia palveluja ja muuta tukea
terveyskeskuksiin. Suunnitelma on laadittava
valtuustokausittain
ja
hyväksyttävä
sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman
toteutumista on arvioitava vuosittain ja
tarvittaessa siihen on tehtävä muutoksia.
Kuntayhtymän
nykyinen
terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma on perustunut Siun soten
valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän PohjoisKarjalan
sote-hanke
raporttiin
22.4.2015.
Maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa
2019 järjestämissuunnitelmaa on lähdetty
päivittämään kuntayhtymässä. Yhtymähallitus on
merkinnyt sen tiedoksi ja lähettänyt sen
lausunnolle kuntiin 28.11.2019 § 193.
Varautuminen ja jatkuvuus

Talouden
tasapainottamiseksi
käynnistettiin
vuoden
2019
loppupuolella
yhteistoimintaneuvottelut, joilla haettiin noin 20
milj. euron sopeuttamistoimia. Vuoden 2020
merkittävimpiä talouteen liittyviä riskejä on
yhteistoimintaneuvottelujen
toimenpiteiden
toteuttaminen ja niissä onnistuminen sekä
mahdollisesti
koronaviruksen
aiheuttaman
pandemian taloudelliset riskit. Koko konsernin
kannalta on erityisen tärkeää yhteistyön
lisääminen
konsernissa
ja
seurata
talousvaikutuksia niin kuntayhtymään kuin
tytäryhtiöihinkin sekä tehdä mahdollisesti
tarvittavia toimenpiteitä nopeallakin aikataululla.
Pandemian talousvaikutukset saattavat horjuttaa
myös
tytäryhtiöiden
taloutta
myyntien
merkittävän pienentymisen vuoksi.
Kuntayhtymän eri toiminnoissa on tarpeen
kiinnittää huomiota sairauspoissaoloihin ja
henkilöstön työhyvinvointiin sekä henkilöstön
saatavuuteen
kuten
lääkärien,
sosiaalityöntekijöiden,
puheterapeuttien
saatavuuteen sekä sijaisuusjärjestelyihin, jotta
vältytään henkilöstöriskien toteutumiselta. Myös
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitoksen tulee
huomioida henkilöstön saatavuus ja turvata
pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasot koko
Siun soten alueella.
Yhtymähallitus
on
reagoinut
tietojärjestelmänriskiin liittymällä Keski-Suomen
asiakasja
potilastietojärjestelmän
hankintakonsortioon.
Tällä
asiakasja
potilastietojärjestelmän vaihtamisella pyritään
varautumaan mm. digitalisaation mukana
mahdollisesti tuleviin kyberuhkiin. Yhtymähallitus
27.3.2020 § 68 päätti, että asiakas- ja
potilastietojärjestelmän (APTJ) hankinnasta niin,
että ”Siun sote osallistuu suunnitteluprojektiin,
mutta Siun sotella on oikeus ilman sanktiota olla
allekirjoittamatta toimitussopimusta ja päättää
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hankintaprosessin eteneminen”. Myös toimittajalla
on oikeus olla allekirjoittamatta toimitussopimusta
ilman sanktiota. Lopulliset kustannukset selviävät

vasta suunnitteluprojektin jälkeen. Siun soten
APTJ:n kustannusarvio väkiluvun perusteella on
68,6 milj. euroa.

HAVAINTO:
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on perustunut Siun soten valmisteluaikaiseen rajapintatyöryhmän
raportti. Maakuntauudistuksen kaaduttua maaliskuussa 2019, terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa on
lähetty päivittämään. Yhtymähallitus on lähettänyt suunnitelman lausuntokierrokselle kuntiin 28.11.2019.

JOHTOPÄÄTÖS:
Siun sotessa on tehty ohjeita ja kuvauksia, kuinka asiat tulee tehdä, mutta oma sisäinen valvonta on pettänyt
kuten edellä kappaleessa 8 on todettu. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä ja menetelmiä,
joiden tavoitteena on hyvän hallinnon toteuttaminen, ohjeiden ja säännösten noudattamisen varmistaminen sekä
varojen ja muiden resurssien huolellisen ja taloudellisen käytön turvaaminen. Konserniohjeen mukaisesti sisäinen
valvonta on osa kaikkea esimiestyötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritetty
yhtymävaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Sisäinen tarkastus tuo johtaville viranhaltijoille
tarkastusraporteissaan suosituksia, joiden mukaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä viivyttelemättä havaittujen
epäkohtien poistamiseksi.
Kuntayhtymän päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa on arvioitava ja otettava huomioon tehtävien
päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Asioiden
valmisteluteksteissä tulee käydä ilmi kaikki oleellinen asioihin vaikuttava tieto, jotta päätöksentekijät osaavat
arvioida päätöksen vaikutuksia esim. kustannusten jaon vaikutuksia terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
konserniohjeen 4 luvun 4.2 kohdan mukaisesti ”Henkilöt yhtiöiden hallituksiin” tulee noudattaa eikä toimia
ohjeen vastaisesti. Vaikka kaksoisroolit eivät ole lailla kiellettyjä, tulee niiden merkitystä arvioida
konsernivalvonnan riippumattomuuden, hyvän hallinnon toteutumisen, tytäryhteisöjen tehokkaan johtamisen ja
maineriskin näkökulmasta.
kuntayhtymän tulee päätöksenteossaan huomioida kuntalain vaatimukset.
konserniohje päivitetään Siun Työterveys Oy:n ja Siun Talous Oy:n osalta.
kuntalaskutuksen oikeellisuuteen tulee kiinnittää huomiota ja mahdolliset virheet on oikaistava ja korjattava.
kuntakohtaisen raportoinnin kehittämistä tulee jatkaa.
sisäisen valvonnan käytännön valvontatoimenpiteitä tulee edelleen terävöittää kehittämällä esim. sisäisen
valvonnan tarkistuslistoja esimiesten käyttöön, järjestämällä koulutusta henkilökunnalle sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta.
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9. Suositusten jälkiseuranta – arviointikertomus 2018
9.1 Tarkastuslautakunnan suositusten vaikuttavuuden arviointi

K

untayhtymän yhtymävaltuusto käsitteli vuoden

2018
arviointikertomuksen
6.6.2019
ja
kuntayhtymän yhtymähallitus antoi selvityksensä
25.9.2019, jotka yhtymävaltuusto on merkinnyt

tiedoksi
10.10.2019.
Vuoden
2018
arviointikertomus sisälsi 21 suositusta ja 55
havaintoa,
joiden
vaikuttavuutta
tarkastuslautakunta
on
arvioinut
liikennevalomallin mukaisesti.

vihreä valo tarkoittaa, että suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty tai vaikutukset
ovat olleet myönteisiä (toteutuu täysin)
keltainen valo tarkoittaa, että suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty osittain tai
vaikutuksia ei ole vielä havaittavissa (toteutuu osittain, asia on kesken)
punainen valo tarkoittaa, että suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty (ei
toteudu lainkaan)
Tarkastuslautakunnan
vuoden
2019
arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten
mukaisiin toimenpiteisiin oli ryhdytty 90,5 %.
Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
tarkastuslautakunnan suosituksista oli toteutunut
täysin 23,8 % ja toteutunut osittain, asia on kesken

66,7 % ja 9,5 % ei ole toteutunut lainkaan. Kuviossa
40 on esitetty yhteenveto arvioinnin tuloksista
toimenpiteisiin ryhtymisen osalta. Seuraavilla
sivuilla on esitetty yhtymähallituksen antamat
selvitykset
tarkastuslautakunnan tekemiin
suosituksiin (taulukko 10).

.

Kuvio 40: Toimenpiteisiin ryhtyminen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 antamien suositusten perusteella
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Taulukko 10: Vuoden 2018 arviointikertomuksen suositusten jälkiseuranta

Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

Arvio suosituksen
vaikuttavuudesta

SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET
1.

tavoitteiden asettamiseen kiinnitetään huomiota, jotta ne olisivat mitattavammassa muodossa. Esimerkiksi ” Asiakastyytyväisyyskysely on
otettu käyttöön”. Missä kyseinen
mainittu tavoite on otettu käyttöön
ja missä laajuudessa. Sanallinen
määrittely kuvaa enemmän tekemistä kuin tavoiteltavaa asiaa

1. Siun soten historia on vielä varsin lyhyt, ja yksi alkuvuosien haaste on ollut yhtenäisten toimintojen aikaansaaminen aiemmin
hyvinkin heterogeenisen toimintaympäristön pohjalta. Tavoiteasetanta on ollut käynnistämisvaiheessa puutteellista, toisaalta
toiminnan tullessa paremmin tutuksi ja työkuorman tasoittuessa, tavoitteiden asetannan edellytykset paranevat. Seuranta
edellyttää toisaalta myös toimivia mittaustyökaluja, joiden laatiminen on vielä kesken. Kuntayhtymässä käytetään terveysasemilla ns. NPS-indeksiä asiakastyytyväisyyden mittaamisessa. Mobiiliversion kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Useissa perhepalveluiden ja ikäihmisten yksiköissä on tehty erillisiä asiakaspalvelukyselyjä, joiden tulokset on käsitelty työyhteisöissä.
Yhteiset palvelut seuraavat sisäisten asiakkaiden asiakaspalautteiden avulla kuukausittain osaamisen asiakaspalvelun kehityksen muutosta. Tuloksia käsitellään raportointi johtoryhmän jälkeen kunkin toimialueen johtoryhmässä.

2.

Kuntayhtymän jäsenkuntien on turvattava riittävät toimintaedellytykset palveluverkon ylläpitämiseksi

2. Kuntayhtymän omistajat päättävät perussopimuksen mukaisesti syksyllä Siun soten jäsenkuntien yhteenlasketun maksuosuuden muutoksesta. Kuntayhtymän taholta tuodaan esille toiminnan edellyttämät kustannustekijät ja rahoitustarve. Neuvotteluissa kuntien sopiman raamin kautta määräytyvä kuntien maksuosuus jaetaan jäsenkunnille perussopimuksen mukaisesti.
Siun soten valtuusto on hyväksynyt palvelutuotantosuunnitelman, jossa määritellään tavoitteellinen palveluverkko vuoteen
2030 mennessä. Siun sote vastaa palvelutuotantosuunnitelman mukaisesta kustannusten hallinnasta annetun jäsenkuntarahoituksen määrällä. Kuntayhtymän operatiivista toimintaa pitää toteuttaa siten, että omistajien antaman rahoitusraamin puitteissa voidaan tuottaa palvelut valtuuston hyväksymän palveluverkko suunnitelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI TOIMIALUETASOLLA/YHTEISET PALVELUT
Tarkastuslautakunta suosittelee edelleen,
että kuntayhtymän viestinnän ja tiedottamisen periaatteet luodaan hallintosäännön 2
luku 2 § 18 kohdan mukaisesti

Viestinnän yleiset periaatteet on luotu keväällä, ja asiakirja on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä 26.4.2019. Periaatteet käsitellään konsernitapaamisessa 18.9.2019 ja sen jälkeen yhtymähallituksessa. Siun soten viestinnän yleiset periaatteet koskevat myös konserniin kuuluvia tytäryhtiöitä ja liikelaitoksia soveltuvin osin sekä ulkoisia toimijoita silloin, kun he hoitavat asiaa Siun soten lukuun.
Siun soten viestinnän yleiset periaatteet on siis sekä kuntayhtymän hallintosäännön 2 luku 2 § 18 kohdassa mainittu asiakirja että Siun
soten konserniohjeen 6.12 luvussa mainittu konsernin viestintäpolitiikka.
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Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

Arvio suosituksen
vaikuttavuudesta

TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT
1.

Ostopalveluiden käyttöä on edelleen harkittava ja ponnisteluja virkalääkärien saamiseksi on jatkettava kustannusten hallitsemiseksi

1.

Olemme saaneet valmiiksi lääkärien rekrytointistrategian ja tehostamme ponnisteluja virkalääkärien saamiseksi terveysase
mille. Kohderyhmänä ovat erityisesti kandit ja vastavalmistuneet lääkärit. Jatkamme myös kohdennettua erikoislääkärien rekrytointia.
Lääkärirekrytointistrategia on laadittu 08/2019 ja strategian tarkoituksena on antaa suuntaviivoja ja tukea lääkäreiden rekrytoinnille, rekrytoinnin johtamiselle, rekrytointiosaamisen kehittämiselle sekä lääkäreiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiselle sekä ulkoisen- että sisäisen työnantajamielikuvan kehittämiseksi työnantajamaineen kehittämiseksi.

2.

Selvitettäisiin
erikoissairaanhoidosta ja kuntoutuksesta siirtyvien
potilaiden väliaikaisesta sijoittamisesta keskussairaalaan ns. puskurivuodeosastolle ennen kotiuttamista.

2.

Meillä on tälläkin hetkellä kapasiteettia avata keskussairaalan vuodeosastoille lisäpaikkoja 0-35 kappaletta, mikäli lisääntynyttä
tarvetta ilmenee. Selvitämme myös, onko Tikkamäellä sijaitsevista tiloista löydettävissä paikkaa terveyskeskusvuodeosastolle,
jonka rahoitus hoidettaisiin vähentämällä vuodeosastopaikkoja huonokuntoisista vuokratiloista.

Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

IKÄIHMISTEN PALVELUT
1.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitolaitokseen sisään kirjattujen potilaiden siirtokuljetuksissa tulisi välttää
turhia potilassiirtoja. Potilaiden sijoittumista jatkohoitoon on kehitettävä paremmin asiakkaan, potilaan
tarpeita vastaamaan.

1.

Potilaiden siirtokuljetuksissa kiinnitetään erityistä huomiota, ettei tulisi turhia potilassiirtoja. Tämä edellyttää vahvaa yhteistyötä terveyspalvelujen kanssa. Hoitava lääkäri määrittää millaista hoitoa tarvitaan ja minne potilas sijoitetaan jatkohoitoon.

2.

asiakaspalvelun laatua kysytään
myös kodinhoidon asiakkailta

2.

Valmistelussa on asiakaspalautejärjestelmä, joka tukeutuisi kuntayhtymän yhteiseen ratkaisuun. Loppusyksyn aikana on tavoitteena tehdä toimialueen omana kyselynä asiakaspalautekysely kotohoidon asiakaskuntaan kohdistuvana.
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3.

Asiakasmäärän ja asiakkaiden hoitoisuuden ennustetaan jatkavan
kasvuaan. Kustannuksiin kohdistuu
painetta, josta selviämiseksi kuntayhtymän on panostettava riittävästi 65-75 -vuotiaiden ikäluokkaan
tukemalla terveyttä ja hyvinvointia
jo ennalta.

3.

Tarkastuslautakunnan suositus

Pohjois-Karjalassa yli 75-vuotiaiden määrä on kasvamassa, voimakkainta kasvu on 2020- ja 2030-luvulla, tasaantuen 2040luvulla. Palveluohjaus, omaishoito, gerontologinen sosiaalityö ja kotihoito tulevat kotona asumisen mahdollisuuksia. Kuntien
rooli ikäihmisten hyvinvointia edistävässä työssä on tärkeää (mm. kulttuuri-, sivistys-, liikuntapalvelut ja kaavasuunnittelu).

Yhtymähallituksen selvitys

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
1.

jatketaan muutettua painopistettä
ennaltaehkäisevään työhön ja palveluketjuja tehostetaan sosiaalityöntekijöiden saamiseksi

1.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevissä palveluissa on ollut palvelutarpeen kasvua, joten lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin
palveluihin lisättiin 2/2018 osavuosikatsauksen yhteydessä yht. 0,5 milj. Suurin osa määrärahaa tuli lapsiperheiden perhetyöhön ja kotipalveluun kuten em. palvelusetelimenoihin. Ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön on lisätty henkilöstöresurssia niin, että eläköityneiden työntekijöiden toimia on siirretty ennaltaehkäiseviin palveluihin mm. ammatillisia tukihenkilöitä
pohjoiselle ja läntiselle alueelle. Varhaiseen tukeen ja lastensuojelun avohuoltoon siirtyi läntiselle alueelle ja Joensuun kantakaupunkiin työntekijöitä lastensuojelun sijaishuollosta, kun Verson lastensuojeluyksikkö siirtyi Kaaripihaan. Palveluketjujen sujuvuutta on kehitetty palveluissa. Lastensuojelussa, jossa sosiaalityöntekijöistä on ollut eniten puutetta, on palkattu
lisää sosiaaliohjaajia työparityöskentelyä varten. Pohjoisella ja läntisellä alueella on lähdetty mukaan kouluttautumaan lastensuojelun systeemisen lastensuojelun työskentelymalliin, jossa sosiaalityöntekijän kanssa tekee työtä moniammatillinen
tiimi.

2.

lastensuojeluhakemusten käsittelyaikoja seurataan aktiivisesti, jotta
pysytään lain edellyttämissä rajoissa.

2.

Lastensuojelussa seurataan kuukausittain lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun palvelutarpeen arviointien määräaikoja. Johtavat sosiaalityöntekijät käyvät jonotilannetta aktiivisesti läpi lastensuojelun tiimeissä ja johtavat ko. maantieteellisessä alueellaan työtä palvelujen järjestämiseksi määräajoissa. Määräajat raportoidaan kuukausittain Siun soten johtoryhmälle.
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Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

Arvio suosituksen
vaikuttavuudesta

PELASTUSLAITOS
Jatkossa toimintakertomuksen laadinnassa
huomioidaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen 2.5.2017 mukaiset asiat

Pelastuslaitoksen vuoden 2018 toimintakertomuksessa oli kirjanpitolautakunnan ohjeen mukainen liikelaitoksen toimintaa
koskeva riskiarvion osuus laadittu puutteellisesti valtakunnallisen varallaoloriidan vaikutusten osalta. Riidan taloudelliset
korvausvastuut kuuluvat Joensuun kaupungin aikaiselle toiminnalle ja tulevaisuuden toiminnallinen riski on Siun sotella.
Pelastuslaitos on vuoden aikana selkeyttänyt organisaatiotaan ja toiminnallisia vastuita, joten pystymme vastaisuudessa
huomioimaan paremmin toimintakertomukseen kirjattavat asiakokonaisuudet.

Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

TYTÄRYHTIÖT JA SÄÄTIÖ
1.

Toiminnallisiin muutoksiin reagoiva
kustannusten hallinta mittari tulisi
ottaa käyttöön.

1.

Toiminnallisiin muutoksiin reagoiva kustannusten hallinnan intressi tytäryhtiöissä liittyy pääsääntöisesti varsinaisen sotetoiminnan osana tapahtuviin tukipalveluihin kuten laitoshuoltoon tai ateriapalveluihin (Polkka Oy). Muilta yhtiöiltä ostettaviin
palveluihin muutoksiin reagoiva kustannusten hallinta ei ole samassa mitassa merkittävä, koska esim. toimitilat (Tikkamäen
Palvelut) on vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Työterveyshuollon palveluissa puolestaan on jo
käytössä tuotekohtainen hinnoittelu, ja muutokset realisoituvat palveluostoissa, suuntaan ja toiseen.
Polkka Oy:ltä tapahtuvat ostot ovat perustuneet Siun soten edeltävän ajan kokonaiskustannuksiin perustuvaan vuosihinnoitteluun, koska yhtiöllä ei ole vielä tuotteistusta, mutta se on tekeillä. Palvelusopimuksessa on kuitenkin tietyillä periaatteilla varauduttu merkittävämpään toiminnallisiin muutoksiin, jotta yhtiöllä on mahdollisuus sopeuttaa toiminta muuttuneisiin olosuhteisiin mm. työnantajavastuut huomioiden. Talousarviotasoinen mittarointi otetaan käyttöön tuotteistuksen valmistuttua.

2.

Konsernin tulee noudattaa tasa-arvolakia ja konserniohjetta hallituspaikkoja nimetessään

2. Syrjimätön Siun sote- yhdenvertaisuusohjelma koskettaa koko Siun soten konsernia ja sen toimintaa. Konserniyhtiöiden
hallitukset nimetään jatkossa niin, että tasa-arvolain ja konserniohjeen määräykset täyttyvät
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Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

Arvio suosituksen
vaikuttavuudesta

KUNTAYHTYMÄN JA KONSERNIN TALOUDELLINEN TILANNE
1.

Talouden seurantaan kiinnitetään
erityistä huomiota. Toiminnan ja talouden ennakointia tulee edelleen
kehittää. Talouden laskentatoimen,
kustannuslaskennan ja erilaisten
kustannus-hyötylaskelmien osaamisen kehittämistä ja niiden tulosten
tuomista päätöksenteon tueksi.

1.

Talouden seurantaa ja siihen liittyviä järjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Kuntayhtymässä on vuodesta 2018 lähtien ollut käytössä toiminnan ja talouden seurantajärjestelmät, joista jokainen esimies pystyy seuraamaan oman yksikkönsä toimintaa.
Myös jäsenkunnilla on mahdollisuus seurata samasta järjestelmäympäristöstä toiminnan ja siihen liittyvien kustannusten
kehittymistä. Vuoden 2019 omistajaohjauskokokseen saadaan vuoden 2020 maksuosuuksien laskentaa varten kuntien bruttokustannukset suoraan järjestelmistä. Nettokustannusten laskenta suoritetaan vielä tässä vaiheessa manuaalisesti, mutta
on tavoitteena, että myös nettokustannukset saataisiin tulevaisuudessa samasta järjestelmäympäristöstä. Lokakuun alussa
2019 kuntayhtymässä aloittaa uutena toimintana controller-toiminnot. Jokaisella päätoimialueella on oma nimetty henkilö,
joka keskittyy erilaisten kustannus-hyötylaskelmien tekemiseen/kehittämiseen, joka mahdollistaa näiden tulosten tuomisen
päätöksenteon tueksi. Lisäksi talousyksikön tehtäväkuvia muokataan siten, että myös kustannuslaskennan ja sisäisen laskentatoimen kehittäminen mahdollistuu entistä enemmän.

2.

Käydä neuvotteluja kuntayhtymän
omistajakuntien kanssa
riittävän rahoituksen turvaamiseksi.

2.

Kuntayhtymän rahoitukseen liittyvät omistajaohjausneuvottelut käydään vuosittain perussopimuksen mukaisesti. Tämän
lisäksi kuntayhtymän virkamiesjohto käy jatkuvasti omistajakuntien virkamiesjohdon kanssa epävirallisia neuvotteluja Siun
soten rahoitustarpeesta ja omistajien taloudellisesta kantokyvystä vastata Siun soten rahoitushaasteisiin. Omistajakunnilla
on tarkka tieto kuntayhtymän taloustilanteen kehittymisestä ja palvelutarpeen muutoksista.

Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

HENKILÖSTÖ
1.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä sairauspoissaolojen
määrän vähentämiseksi jatketaan
tehtyjä toimenpiteitä

1.

Uusi toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on yksi työväline, vähentämään henkilöstön kuormitusta ja sairauspoissaoloja.
Se mahdollistaa henkilöstön optimaalisemman allokoinnin asiakas- ja potilasvirta-analyysin sekä hoivan- ja hoidon tarpeen
mukaisesti. Samalla se systemaattisemmin osoittaa osaamisvajeita ja sen avulla voidaan vahvistaa henkilöstön osaamisen
johtamista.
Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu ja vuorovahvuudet perustuvat hoiva- ja hoitohenkilöstömitoitustietoon. Tutkimusten mukaan optimaalinen mitoitus sekä oikeanlainen osaaminen edistää henkilöstön työssä jaksamista ja ennaltaehkäisee
sairaspoissaoloja.
Työvuorosuunnitteluun on laadittu sisäisen valvonnan ohje, sisäisen omavalvonnan tehostamiseksi. Ohjeen liitteeksi esimiesten käyttöön on laadittu apulomake työvuorosuunnittelun sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta ja sen
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dokumentoinnista. Toimintalähtöisessä työvuorosuunnittelussa on laadittu henkilöstön toiveille yhdenvertaisen kohtelun
edistämiseksi pelisäännöt, joiden käyttöönotto osaksi arjen toimintaa on meneillään. Toimintalähtöisessä työvuorosuunnittelussa toimijoiden rooli muuttuu. Tämän vuoksi jokaisen rooli ja vastuut, työntekijästä johtajaan on kuvattu. Uudessa tilanteessa koko työvuorosuunnitteluun ja työvoimahallintaan liittyvä prosessikuvaus on kuvattu ja uuden prosessin mukaista
toimintaa harjoitellaan.
Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi on toteutettu kohdennettuja interventioita työhyvinvointikyselyssä nousseiden tulosten pohjalta, esim. perustehtävän tukemiseen, toimintatavan muutokseen, työyhteisön toimivuuteen sekä työssä jaksamiseen ja työkunnon kohentamiseen. Loppu keväästä 2019 työasemille ja mobiililaitteisiin saatiin käyttöön tauko-ohjelma,
joka toi erityisesti kuormittumisen katkaisemisen ja palautumisen tukeen konkreettisen keinon. Sairauspoissaolojen haltuunotto etenee strategisen työkykyjohtamisen kautta ja tässä organisaation tukena ovat olleet asiantuntijat Kevasta jaTyöterveyslaitokselta. Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista ja näihin liittyviä poissaoloja on pyritty vähentämään potilassiirtoergonomian osaamisen vahvistamisella (jalkautuva ohjaus ja korttikoulutukset). Yhteistyö eläke- ja tapaturmavakuuttajan kanssa on tiivistynyt ja parantanut ammatillisen kuntoutuksen hyödyntämistä. Kelan Kiila-kuntoutuskursseja toteutuu
kolme, tavoitteena näissä työ- ja toimintakyvyn tukeminen. KKI-soterekka mahdollisti Joensuun alueella matalan kynnyksen
terveyskunnon mittaustapahtuman ja tulostenpohjalta henkilöstön hakeutumisen oman terveyden edistämisen palveluihin.
2.

kiusaamisen ja syrjinnän torjumiseksi tehtyä toimenpiteitä jatketaan ja tehostetaan

2.

Syrjimätön Siun sote – ohjelma on käytössä. Yhdenvertaisuusohjelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan osana arjen johtamista, mutta myös vuosittain (lokakuu) henkilöstöjaostossa. Työhyvinvointikysely antaa vuosittaisen
mahdollisuuden seurantaan.
Esimiehiä on koulutettu ja opastettu puuttumaan ja selvittämään työpaikkakiusaamistilanteita. Tilanteita selvitettäessä
aiempaa suurempi osuus tapahtumista on kuitenkin todettu muuksi kuin varsinaiseksi työpaikkakiusaamiseksi.
Osa henkilöstöstä on kokenut työn kehittäminen ja toimintatapojen muuttamisen epävarmana ja ahdistavana, minkä takia
päätöksistä ja tulkinnoista on ajoittain syntynyt ristiriitaa. Toimintaan liittyvien ongelmien käsittely työyhteisössä tai organisaatiossa ei kuitenkaan ole työpaikkakiusaamista, vaikka asian käsittely olisi jonkun mielestä epämiellyttävää.
Työnantaja on tehostanut vastuuttomaan työkäyttäytymiseen ja alisuoriutumiseen puuttumista. Puuttumisen seurauksena
on tehty työnjohtotoimia ja joillekin työntekijöille on annettu perusteltuja kurinpidollisia huomautuksia tai varoituksia. Osa
työntekijöistä on kokenut työnjohtotoimet kiusaamisena, vaikka toimet ovat olleet perusteltuja.
Sairauspoissaolojen vähentämiseksi työnantaja on kehittänyt työkykyprosessien johtamista. Työkykyprosessien tehostuessa
aiempaa suurempi joukko työntekijöitä on ohjattu työkyvyn selvitykseen. Osa työkyvyn selvitykseen ohjatuista työntekijöistä
on kokenut ohjauksen työpaikkakiusaamisena, vaikka esimies on ennen ohjausta keskustellut työntekijän kanssa työn tekemisessä ilmenneistä vaikeuksista.
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Tarkastuslautakunnan suositus

Yhtymähallituksen selvitys

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
1.

edelleen toimintakertomuksen laadinnassa huomioidaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen 2.5.2017 mukaiset asiat

1.Kuntayhtymän toimintakertomus on laadittu rakenteeltaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman uudistetun yleisohjeen (2.5.2017) mukaiseksi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä käytiin tarkentavaa keskustelua tilintarkastusyhteisön kanssa, jonka perusteella toimintakertomusta täydennettiin. Täydennyksiä tehtiin merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden osalta, jossa avattiin palvelutuotannon seurantajärjestelmän käyttöönottoa ja siihen liittyvän tiedon validointia. Lisäksi tilinpäätöksen liitetietoihin lisättiin selvitys jäsenkuntien maksuosuuksien prosessista.

2.

kuntayhtymälle tulisi lisätä juridista
osaamista

2.

Kuntayhtymässä on ollut haettavana lakimiehen tehtävä 31.8.2019 saakka. Virka perustettiin muuttamalla hallintopäällikön
virka lakimiehen viraksi. Lakimiehen kaavailtuihin tehtäviin kuuluvat mm. yleinen oikeudellinen neuvonta Siun sotessa sekä
hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu ja toimeenpanotehtävät. Virka on tarkoitus täyttää vuoden 2019 aikana.

3.

kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle luettelon sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

3.

Yhtymähallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet on käsitelty hallituksessa
29.8.2019 §. Yhtymävaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ovat valtuuston esityslistalla 10.10.2019 kokouksessa. Yhtymävaltuusto on todennut aiemmin ko. aloitteiden käsittelyn kohdalla osan aloitteista loppuun käsitellyiksi.

4.

kuntayhtymän hallintosääntöä päivitettäisiin ja mahdollisesti kuntayhtymä aloittaisi keskustelun jäsenkuntien kanssa perussopimuksen
päivittämisestä

4. Suomessa valmistellaan uutta sosiaali- ja terveydenhuollon hallintorakennetta pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Pohjois-Karjalassa uusi hallintorakenne syntynee Siun sote kuntayhtymän pohjalle. Valmistelun edetessä tehdään uudelle hallinnolle myös uudet säännöt ja ohjeet, joiden perusteella toimintaa ohjataan.Kuntayhtymän perussopimus on omistajakuntien keskinäinen sopimus, jonka muuttamisesta omistajakunnat päättävät kuntalain 57§ mukaisesti.
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Yhtymävaltuustokysely arviointikertomuksesta 2018
Tarkastuslautakunta teki yhtymävaltuuston jäsenille,
varajäsenille ja kuntayhtymän johtoryhmälle
kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää muun
muassa, miten arviointikertomusta tulisi kehittää

sekä pyydettiin arvioimaan arviointikertomusta 2018
eri väittämien avulla. Alla kooste esitetyistä
väittämistä (kuvio 41).

(1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä)

Kuvio 41: Vuoden 2018 arviointikertomuksen väittämiin annetut vastaukset

Tarkastuslautakunnan arviointityö on koettu
tuottavan oleellista tietoa taloudellisista ja
toiminnallisista tavoitteista sekä perustuvan

faktatietoihin (mediaani arvo on 4). Kyselyn
perusteella arviointikertomuksen tiedottamista on
lisättävä.

Kyselyn vapaamuotoisessa kommenteissa arviointikertomus 2018 koettiin olevan muun muassa:
•

-”Selkeästi laadittu ja tuotu esille muutakin kuin taloutta”,

•

”Kertomus voisi olla tiiviimpi ja keskittyä enemmän todella isoihin asioihin, oleellisiin
seikkoihin”

•

”Selkeämpi kuin aiemmin. Mittaristot hyvät, verrattavia parantui”

•

Iso on alue, jota tarkastella. Kiitos hyvästä työstä. Tarkastuskertomus voisi olla hieman
lyhyempi”

•

”Raportti on selkeä, mutta varsin laaja”.
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HAVAINTO:
Vuoden 2018 arviointikertomuksen suosituksista 23,8 prosenttia oli toteutunut täysin suosituksen mukaisesti,
66,7 prosenttia suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin oli ryhdytty osittain tai asia on vielä kesken ja 9,5 %
suosituksen mukaisista asioista ei ole toteutunut ollenkaan.

JOHTOPÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunnan antamat suositukset johtava useimmiten toimenpiteisiin. Toimenpiteiden vaikutuksia on
vaikeampi osoittaa, varsinkin lyhyellä aikavälillä.

9.2 Tilintarkastuksesta annettujen suositusten seuranta
Siun
soten
hallintosäännön
perusteella
tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa
seurata, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta
vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin
toimenpiteisiin niiden suositusten perusteella, joihin
tilintarkastus on antanut aihetta. Kuntayhtymän
tilintarkastaja
antaa
vuosittain
neljä
tarkastusraporttia ja yhteenvetoraportin sekä

raportoi
suoritetuista
tilintarkastuksesta
tarkastuslautakunnalle.
Raportit
jaetaan
kuntayhtymän
yhtymähallitukselle,
ylimmälle
johdolle ja tarkastuspäällikölle. Raporteissa
selostetaan tarkastuksissa esille tulleita havaintoja ja
annetaan niiden perusteella ylimmälle johdolle
suosituksia.

Vuosien 2017-2019 tilintarkastukseen liittyvien tarkastushavaintojen seuranta
Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle
vuosien 2017-2019 tarkastuksissa toistuvasti esille
nousseita talouden ja hallinnon hoidossa havaittuja
puutteita. Aihealueet, joilla toistuvia havaintoja
tehtiin ovat: jäsenkuntien maksuosuudet, ulkoistettu
taloushallinto ja hankintalain noudattaminen.
Jäsenkuntien maksuosuuksien kuntakohtaisien
maksuosuuksien
korjauksien
dokumentointia
tulee parantaa. Ulkoistettu taloushallinto:
•

Vuonna 2017 tilintarkastaja on raportoinut, että
palveluntuottaja ei ole laatinut kirjanpidon ja taloushallinnon prosessien kuvauksia ja määritellyt sisäisiä kontrolleja. Tilintarkastaja on suosittelut laatimaan prosessikuvaukset.

• Vuonna 2018 tilintarkastaja on raportoinut, että
prosessikuvauksissa on edistytty. Tilintarkastaja
on suositellut määrittelemään ja kuvaamaan sisäiset kontrollipisteet.
• Vuonna 2019 tilintarkastaja on suositellut määrittelemään ja kuvaamaan muutkin mahdolliset sisäiset kontrollipisteet kuin täsmäytyskontrollit.
Tilintarkastaja on suositellut, että edelleen
kiinnitetään
huomiota
hankintalain
noudattamiseen ja suorahankintojen perusteisiin.
Tarkastuslautakunta katsoo aiheelliseksi muistuttaa
ylintä johtoa siitä, että heidän velvollisuutensa on
ryhtyä
toimenpiteisiin
tilintarkastuksessa
havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta toteaa, että
johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että tilintarkastajan antamien suositusten mukaisiin
toimenpiteisiin ryhdytään viivyttelemättä havaittujen epäkohtien poistamiseksi.
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10. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle
Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 2019.
Tarkastuslautakunta jättää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että
yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä suosituksista hallituksen selvitykset
niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2020 lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa
selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.
Joensuussa, 26 toukokuuta 2020.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunta

__________________________
Pauli Tahvanainen
puheenjohtaja

__________________________

______________________________

Pekka Kukkonen

Mauri Tikkanen

1.varapuheenjohtaja

2. varapuheenjohtaja

__________________________

______________________________

Tuula Laeslehto

Jari Turpeinen

jäsen

jäsen

__________________________

_______________________________

Maija Kaverinen

Seija Saarelainen

jäsen

jäsen
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Lähdeluettelo
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6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Siun soten tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 – asiakirja
THL Tilastoraportti 1/2020 Sairaaloiden tuottavuus 2018, www.thl.fi
THL Tilastoraportointi 3/2019 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2019, www.thl.fi
Kuntalaki (410/2015)
Laki kirjanpitolain muuttamisesta (1376/2016)
Kuntayhtymän perussopimus
Henkilöstöstrategia 2019-2020
Henkilöstötilinpäätös 2019
Strategia 2019 - 2020
Siun soten hallintosääntö
Konserniohje
Siun soten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
Kuntaliiton yleiskirje 17/80 2006. Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille
Siun soten arviointikertomukset 2018 -2016 –asiakirjat
Siun soten talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
Siun Työterveys Oy tilinpäätös 2019 -asiakirja
Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy tilinpäätös 2019- asiakirja
Tikkamäen Palvelut Oy tilinpäätös 2019- asiakirja
Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot Oy tilinpäätös 2019 -asiakirja
Kiinteistö Oy Paiholankoski tilinpäätös 2019 -asiakirja
Siun säätiö sr. tilinpäätös 2019 -asiakirja
Työohjelman mukaiset kuulemiset liite 3 työohjelma 2019
Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, Kirjanpitolautakunnan, Kuntajaosto, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 2019
24. Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista, Kirjanpitolautakunnan Kuntajaosto, Työja elinkeinoministeriö, Helsinki 2016,
25. THL 13/2019 Sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjalassa – asiantuntija-arvio, syksy 2019,
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-177-5

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

THL:n tilastoraportti 43/2019 Lastensuojelun määräaikojen seuranta
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos – Pelastustoimen palvelutasopäätös 1.1.2017 -31.12.2017
Lastensuojelulaki 417/2007
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
980/2012.
Kuntalaki- Tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, Talentum, Helsinki 2015
Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus, Kuntaliiton suositusten perustelut, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen hyvinvointikertomus, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun soten yhtymähallitus 28.11.2019 § 194
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,
Siun soten yhtymähallitus 28.11.2019 § 193
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018, päätösten tueksi 2/2020, THL, http://urn.fi/URN:ISBN:978952-343-474-5
KT Kuntatyönantajat, Henkilöstövoimavarojen arviointi. Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Helsinki 2013, https://www.kt.fi/publications/2013-003
Lääkäriliitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019-tulokset, wwww.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima
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Liitteet
Liite 1: Aluejako vuonna 2019

Liite 2: Organisaatiokaavio 2019
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Liite 3: Yhteenveto tarkastuslautakunnan kokouksista ja aiheista
Tarkastuslautakunnalla oli 15 kokousta elokuu 2019 –toukokuu 2020 välisenä aikana.
Tarkastuslautakunnan kokoukset ja käsitellyt aiheet arviointivuonna 2019
Joensuu

Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma tilivuodelle 2019, tarkastuslautakunnan
talousarvion toteutuminen 2019, potilasturvallisuus ja aikuissosiaalityö

20.8.2019
Heinävesi
24.9.2019
Joensuu
29.10.2019

Joensuu
26.11.2019

Joensuu

Osavuosikatsaus 2/2019, talousarvion laadinta 2020, strategiset tavoitteet ja niiden
toteutuminen, tarkastuslautakunnan talousarvio 2020, tekniset palvelut (tilapalvelut) ja
vammaispalvelut
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toiminnat (Vastaanottopalvelut), perhe- ja
sosiaalipalvelujen toiminnot (ennalta ehkäisevä ja lastensuojelu), hallintopalvelujen
toiminnot (sis. sopimusten hallinta, vakuutukset) + riskienhallinta + asianhallintapalvelut,
lakisääteiset ja vapaaehtoiset sidonnaisuusilmoitukset
Kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus (omistajaohjaus ja sen
toimivuus), tukipalvelujen toiminnot (sis. asiakasmaksut, toimistopalvelut, ravintopalvelut,
logistiset palvelut, laitoshuolto ja vaatepalvelut, välinehuoltopalvelut), hankinnat,
ammattijärjestöjen edustajien kuuleminen ja talousarvio 2020
SIUN SOTEN JÄSENKUNTIEN TARKASTUSLAUTAKUNTIEN JA SIUN SOTEN
TARKASTUSLAUTAKUNNAN YHTEINEN SEMINAARI

29.11.2019
Joensuu
19.12.2019

Tilintarkastajan väliraportointi, hallituksen puheenjohtajan tapaaminen, yhtymävaltuuston
puheenjohtajan tapaaminen, tietohallinto ja digitalisaation hyödyntäminen,
tilintarkastajan väliraportointi, hallituksen vastaukset arviointikertomuksen 2018
suosituksiin

Tammikuu 2020

YHTYMÄVALTUUSTO KYSELY

Rääkkylä

Turvallisuuspalvelut ja valmiussuunnittelu Siun sotessa, arviointikertomuksen laatimisen
taustakeskustelu, pelastuslaitoksen ajankohtaiset asiat ja Rääkkylän kunnan
pelastuslaitoksen esittely, ikäihmisten palvelutoiminnot ja terveys- ja sairaanhoitopalvelut
(hoiva ja palveluasuminen), toiminnan itsearviointi ja arvioinnin kehittäminen, Rääkkylän
kunnan ja tarkastuslautakunnan terveiset Siun soten tarkastuslautakunnalle sekä
tutustuminen Rääkkylän kunnan terveysasemaan ja hoivakoti Pihlajakatuun.

21.1.2020

Polvijärvi
25.2.2020

Arviointikertomuksen valmistelu, työhyvinvointikyselyn tulokset 2019,
ympäristöterveydenhuollon toiminnot ja Polvijärven kunnan ja tarkastuslautakunnan
terveiset Siun sotelle. Tutustuminen Polvijärven terveysasemaan ja Kehräkotiin, Villaan
ja Illansinen hoivakoteihin
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Joensuu

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus vuodelta 2019 (ml. konsrni),
tytäryhtiöiden kuulemiset: Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot, Kiinteistö Oy
Paiholankoski, Tikkamäen Palvelut Oy, Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy, Siun
säätiö sr. Siun Työterveys Oy, viestintä

17.3.2020

Joensuu

Sisäisen tarkastuksen vuosiyhteenveto 2019, sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma
2020, Siun Työterveys Oy,

24.3.2020
Joensuu/Teams

7.4.2020

Joensuu/Teams

21.4.2020
Joensuu/Teams

Juuan kunnanjohtajan ja Juuan kunnan tarkastuslautakunnankuuleminen, tilinpäätös
2019 - Johdon kuuleminen vuoden 2019 tilinpäätöksestä (strategian toteutuminen,
tilinpäätöslaskelmat ja talousarvion toteutuminen, asetettujen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutuminen), konsernijohtajan kuuleminen),
tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen ja arviointikertomuksen valmistelu
Nurmeksen kaupunginjohtajan ja Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunnan
kuuleminen ja arviointikertomuksen valmistelu
Henkilöstötilinpäätös 2019 ja arviointikertomuksen valmistelu ja hiominen

5.5.2020
Joensuu/Teams

19.5.2020

Joensuu

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan kuuleminen kuntalaskutuksesta. Tilintarkastajan
yhteenvetoraportti tilikauden 2019 tarkastuksesta, tilintarkastuskertomuksen käsittely ja
johdon vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle. Arviointikertomuksen valmistelu ja
hiominen.
Tilintarkastuskertomuksen saattaminen yhtymävaltuustolle, tarkastuslautakunnan esitys
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta yhtymävaltuustolle,
arviointikertomuksen lopullinen käsittely ja hyväksyminen sekä allekirjoittaminen.

26.5.2020

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja tarkastuspäällikön väliset palaverit

Palaverin aihe

Ajankohta

Tarkastuslautakunnan esityslistat

kerran kuukaudessa

Arviointikertomuksen valmistelu

kevät 2020 kaksi palaveria
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Liite 4. Hoitoonpääsy lääkäreille ja hoitajille vuosina 2017-2019
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Liite 5. Hoitoonpääsy hammashuolto (ensikäynti) toteutuma vuosina 2018-2019
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Liite 6: Valvontaviranomaisten selvityspyyntöjä ja päätöksiä vuonna 2019
Itä-Suomen
aluehallintovirasto (ISAVI)
Vuonna 2019
yhtymähallituksen
käsittelemät ISAVI:n
selvityspyynnöt/päätökset

•
•
•

•
•

•

Eduskunnan
oikeusasiamiehen
ratkaisut (EOAK)

•

•

•

•

Selvityspyyntö koskien mielenterveyskuntoutujien palvelujen järjestämisestä Siun sotessa,
ISAVI/2955/05.06.03/2018, yhtymähallitus 24.1.2019 § 9
Selvityspyyntö – ja lausuntopyyntö Siun soten oman palvelutuotannon hinnoista, hallintokantelu,
ISAVI/878/2019, yhtymähallitus 1.3.2019 § 34
Lastensuojeluaikojen määräaikojen valvontaa koskeva asiassa sekä määräyksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta, ISAVI/2841/2019, yhtymähallitus 29.5.2019 § 114, ISAVI:n päätös, asetti
määräyksen tehosteiksi uhkasakot ja lisäajan selvitysten antamiselle, johon yhtymähallitus
25.9.2019 § 162 antoi selvityksen. ISAVI päätös, yhtymähallitus 28.11.2019 § 204
Selvitys puheterapiaan pääsyn toteutumisesta Siun sotessa, ISAVI/3873/2019, yhtymähallitus
20.6.2019 § 125, lisäselvityspyyntö, yhtymähallitus 25.9.2019 § 160
Selvitys- ja selityspyyntö koskien välitöntä yhteydensaantia perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa, ISAVI/4708/2019, yhtymähallitus 29.8.2019 § 138, lisäselvityspyyntö, yhtymähallitus 31.10.2019 § 178
Päätös Tehyn Siun soten ammattiosaston ry:n epäkohtailmoituksesta/Yhteispäivystys ja päivystysosasto, ISAVI/4089/2019, yhtymähallitus 25.9.2019 § 161
Ympärivuorokautiseen hoitokotiin pääsy. Ratkaisun mukaan katsottiin, että kuntayhtymä on menetellyt lainvastaisesti asumispalvelua ja palveluseteliä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asian
käsittely ei ole edennyt lain ja hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti eikä ilman aiheetonta viivytystä. Kuntayhtymä on saanut huomautuksen asian käsittelyn lainvastaisesta menettelystä. (Päätös:12.12.2019, EOAK /4593/2018)
Työntekijän rokotussuoja. Ratkaisun mukaan Siun soten toimintaohje ei kaikilta osin vastaa terveydenhuoltolain 48 §:ää. Tartuntatautilain 48 § ei tarkoita ehdotonta kieltoa käyttää rokottamatonta
työntekijää. Työnantajan tulee arvioida tapauskohtaisesti, milloin henkilöstön rokotussuojan puutteet voivat vaarantaa potilasturvallisuuden. Päätöksen mukaan tartuntatautilain 48 §:ssä tarkoitettujen rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Myös Perustuslain 7 ja 10 §:stä sekä potilaslain 6
§:stä johtuu, että työntekijällä on oikeus päättää näiden rokotusten ottamisesta. Siun soten toimintaohjeen kausi-influessarokotteen ottamisesta saa tarran, joka on mahdollista liimata henkilökorttiin. Ministeriön ja oikeusasiamiehen mukaan tieto rokotuksesta on salassa pidettävä, henkilön terveydentilaa koskeva tieto ja tarran käyttö ei ole suositeltavaa. Kuntayhtymää pn pyydetty ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin on ryhdytty Eduskunnan oikeusasiamiehen käsityksen perusteella. (Päätös: 31.7.2019, EOAK/2048/2018).
Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Siun sotessa. Ratkaisun mukaan Siun sote ei olisi
laiminlyönyt velvollisuuttaan valvoa kuljetuspalvelujen toteutumista tai matkojenyhdistelykeskuksen toimintaa. Eduskunnan oikeusasiamies saattaa Siun soten tietoon, että vammaispalvelulain
mukaisten kuljetuspalvelujen asiakasohje on puutteellinen ja kiinnittää Siun soten huomion viranomaisen neuvonta- ja selvittämisvelvollisuuteen. (Päätös: 27.1.2020, EOAK/1551/2019).
Elvyttämättäjättämispäätöksen tekeminen. Ratkaisun mukaan Siun sote oli menetellyt asianmukaisesti. Kyseisen potilaan DNR-päätös oli tehty asianmukaisesti. Myös Valviran mukaan kyseisen
potilaan DNR-päätökset oli tehty lääketieteellisin perustein ja päätökset perusteluineen on kirjattu
asianmukaisesti potilasasiakirjoihin EOAK/573/2018.
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Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tikkamäentie 16, M-talo 4. krs
80210 Joensuu
Puh. vaihde 013 3300
S-posti: kirjaamo@siunsote.fiwww.siunsote.fi
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