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1. Puheenjohtajan katsaus
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tuottaa
kuntayhtymän
valtuustolle
päätöksenteon
kannalta
olennaista
tietoa
kuntayhtymästrategiassa
ja
talousarviossa
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä siitä
onko
kuntayhtymän
toiminta
järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arviointityön perustana on valtuustokaudelle
2017-2021 laadittu arviointisuunnitelma ja joka
vuodelle
suunniteltu
työohjelma
painopistealueineen. Kokouksia on pidetty myös
kunnissa, joissa mukana on ollut kunnan johtoa ja
tarkastuslautakunta. Olemme saaneet tutustua
terveysasemiin ja vanhusten hoitokoteihin.
Korona-aikana on toimittu Teams-välityksellä.
Vuoden 2020 arviointikertomuksessa on esitetty
kuntakonsernin toimintaan liittyviä havaintoja ja
suosituksia, joita voidaan hyödyntää toiminnan
kehittämiseen monilla toiminnan tasoilla.
Tarkastuslautakunta on kuullut ylintä johtoa,
toimialajohtajia ja henkilöstöryhmien edustajia
arviointityöhön liittyen. On tullut esille, ettei
ennaltaehkäisevään työhön ole riittäviä resursseja.
Potilaiden hakeutuminen omasta tahdosta muihin
julkisen sektorin sairaaloihin on kasvanut
edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittäviä
haasteita
on
paljon,
terveysja
sairaanhoitopalvelujen toimialueella, ikäihmisten

tehostetun palveluasumisen paikkojen puute.
Tarkemmat
tiedot
edellisiin
ovat
arviointikertomuksessa. Siun soten www-sivuilta
löytyy arviointikertomus 2020.
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaepidemian
vuoksi. Siun sote on toiminut erittäin tehokkaasti,
kuntien vastuuhenkilöiden kanssa koronan
hoidossa ja tiedottamisessa. Koronasta aiheutuva
hoitovelka
tulisi
huomioida
tulevassa
talousarviossa.
Tarkastuslautakunta kiittää kuntayhtymän koko
henkilöstöä sekä erityisesti tarkastuslautakunnassa
vierailleita
asiantuntijoita
yhteisestä
toimintavuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Suurin
kiitos tarkastuspäällikkö Leena Timoselle, hänen
työnsä on korvaamaton näin laaja-alaisen tiedon
hankinnassa, jota arviointiin tarvitaan. Näitä
arvioinnin tuloksia voisi käyttää ehkä tulevassa
maakunta sotessa, virheet korjaten ja hyväksi
todetut toiminnan jatkoon.
Tämä arviointikertomus on valtuustokauden 20172021 viimeinen. Lautakunnalla on ollut
vastuullinen tehtävä arvioidessaan sen toimintaa ja
kehitystä
Suomen
kustannustehokkaimpana
kuntayhtymänä.
Kiitos lautakunta hyvästä yhteistyöstä!

Maija Kaverinen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. Tiivistelmä
Arviointikertomuksessa on esitetty Siun sote-konsernin toimintaan liittyviä havaintoja, johtopäätöksiä
ja suosituksia, joita yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, johtoryhmä ja eri alueiden toimialueet sekä
tytäryhtiöt voivat hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Arviointikertomus antaa tietoa siitä, miten
Siun sote on suoriutunut tehtävistään vuonna 2020. 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, toteutui osittain ja ei
toteutunut 33,3 %. Toimialueille asetetuista
toiminnallisista 53 mittarista 25 toteutui, kaksi
toteutui osittain, 24 ei toteutunut, kaksi mittaria ei
voitu arvioida. Arviointikertomus sisältää 54
havaintoa, 24 johtopäätöstä ja 29 suositusta.
Neljä vuotta on jatkunut tiukka talousraami ja se
näyttää
selkeästi
vaikuttavan
palvelujen
saatavuuteen ja henkilöstön jaksamiseen.
Henkilöstö on ollut erityisen kovan paineen alla.
Tämä näkyy osin työhyvinvointikyselytulosten
heikkenemisenä
työn
kuormittavuuden,
muutoskyvykkyyden ja päätöksenteon mittareilla
mitattuna. Kuntayhtymän sairauspoissaolot olivat
keskimäärin 20 htv/pv.
Hoitoja
palveluvelkaa
on
paljon.
Ennaltaehkäisevää työtä ei ole tässä taloudellisessa
tilassa pystytty tekemään. Koronapandemia on
osaltaan vaikuttanut hoitotyön priorisointiin,
mutta jo sitä ennen tiukka talous on vaikuttanut
toimintoihin.
Kuntayhtymäkonsernin tilikauden tulos oli
alijäämäinen noin – 4,3 milj. euroa. Kuntayhtymän
tilikauden tulos oli neljännen vuoden peräkkäin
alijäämäinen ollen – 4,9 milj. euroa.
Kuntayhtymässä on kumulatiivista alijäämä
yhteensä
12,2
milj.
euroa.
Talouden
tasapainottamistoimenpiteenä
tilinpäätöksen
mukaan jäsenkunnat maksavat ylimääräisen
maksun lisäkannon, jolla katetaan Siun soten
vuonna 2020 kumulatiivinen alijäämä. Tämä ei
kuitenkaan katkaise alijäämän kattamisvelvoitetta.

Vuoden 2020 aikana yhteistoimintamenettelyjen
kautta säästöjä saatiin yhteensä 15,1 milj. euroa.
Samanaikaisesti
alueen
terveysja
sosiaalipalvelujen tarve on kasvanut ja henkilöstön
saatavuudessa on ollut haasteita. Tilannetta ei
helpottanut
koronaviruksen
aiheuttama
pandemia.
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 kodin ulkopuolelle
sijoitettujen lasten määrät ovat kasvaneet.
Lastensuojelukustannukset ovat olleet 16 milj.
euroa, kasvua edelliseen vuoteen 0,9 milj. euroa.
Ympäristöterveydenhuollossa
on
toimittu
edellisten
vuosien
tapaan
taloudellisesti
kannattavasti. Pelastuslaitoksella henkilöstön
sairauspoissaolot
ovat
kasvaneet,
vaikka
työhyvinvointikyselyn tulokset olivat edellisen
vuoden tai sitä paremmalla tasolla. Pelastustoimen
toimintavalmiusajan toteutuminen ensihoidon
palvelutasopäätösten mukaisesti ei ole toteutunut
kaikilla alueilla.
Tytäryhtiöiden asetetuista tavoitteista toteutui 33
%. Asetetut toiminnalliset tavoitteet jäivät
toteutumatta Siun työterveys Oy:llä, Tikkamäen
Palvelut Oy:llä ja Kiinteistö Oy Paiholankoskella.
Kuntayhtymän tiedottaminen ja viestintä on
parantanut aikaisempiin vuosiin nähden, mutta yhä
edelleen siihen tulee kiinnittää huomiota.

Tarkastuslautakunta esittää kokonaisarviona vuodesta 2020. Neljäs toimintavuosi on ollut kuntayhtymässä
hyvin poikkeuksellinen yhteistoimintaneuvottelujen ja koronaepidemian vuoksi. Eniten vaikutukset ovat
kohdistuneet terveys- ja sairaanhoitopalveluihin, perhe- ja sosiaalipalveluihin ja ikäihmisten palveluihin, josta
on muodostunut palvelu- ja hoitovelka. Tiukasta talousarviosta ja poikkeusoloista huolimatta kuntayhtymä on
pystynyt toteuttamaan lakisääteiset palvelut pääosin. Henkilöstön työhyvinvointiin ja saatavuuteen tulee
erityisesti kiinnittää huomiota, turvataksemmeARVIOINTIKERTOMUS
Pohjois-Karjalan keskussairaalan
laajan päivystyksen sairaalana.
2020
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3. Tarkastuslautakunnan toiminta
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 §:ssä ja 84 §:ssä. Tarkastuslautakunta
valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko
valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset yhtymävaltuuston tietoon.

Arviotoiminta
Arviotoiminta voidaan jakaa kolmeen eri osaalueeseen, joista keskeisin on tavoitearviointi.
Toiminnan
tuloksellisuuden
ja
tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin merkitys on
kasvanut Kuntalain päivityksen myötä.

Tarkastuslautakunnan
arviotoiminta

1.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi

2.

3.

Talouden tasapainottamisen arviointiin joudutaan
tilanteessa, jossa kuntayhtymän taseessa on
kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän taseessa
on kattamatonta alijäämää.

Toiminnan tuloksellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi
Talouden tasapainottamisen arviointi

Kuvio 1: Tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan jakautuminen kolmeen osa-alueeseen
Tarkastuslautakunnan
työ
on
toteutunut
toimintakaudella
2017
2021
laaditun
arviointisuunnitelman
ja
sitä
tarkentavan
vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Vuodelta 2020
annettavan
arviointikertomuksen
perustaksi
tarkastuslautakunta on perehtynyt kuntayhtymän
vuoden 2020 toiminta- ja talousarvioon ja
hallituksen
allekirjoittamaan
vuoden
2020
tilinpäätökseen
ja
toimintakertomukseen,
tytäryhtiöiden
tilinpäätöksiin
ja
toimintakertomuksiin, henkilöstökertomukseen ja

toimielinten päätöksentekoon sekä tilintarkastajan
raportteihin.
Tarkastuslautakunta on kuullut toimialojen johtavia
viranhaltijoita ja ammattijärjestöjen edustajia sekä
muita asiantuntijoita. Lisäksi tarkastuslautakunta on
kuullut myös Siun soten jäsenkuntien kunnan tai
kaupungin
johtoa
ja
tarkastuslautakuntia.
Alkuvuodesta 2020 tarkastuslautakunta piti kolme
kokousta
tutustumiskohteissa
ennen
koronapandemiaa.
Koronapandemian alettua
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kokoukset
järjestettiin
pääsääntöisesti
ns.
hybridimallilla siten, että niihin on voinut osallistua
joko fyysisesti läsnä ollen tai etäyhteydellä. Nämä on
esitelty tarkemmin liitteessä 1.
Kevään 2020 aikana tarkastuslautakunta kilpailutti
yhteistyössä
Pohjois-Karjalan
hankintatoimen
kanssa kuntayhtymän (emo ja tytäryhtiöt)
tilintarkastuspalvelut ajalle 2021-2022 (+ optiot 1
vuosi + 1 vuosi). Tarkastuslautakunta järjesti Siun
soten jäsenkuntien tarkastuslautakunnille yhteisen
seminaarin 27.11.2020.

Lisäksi tarkastuslautakunta on tehnyt myös oman
toiminnan itsearvioinnin, jonka pohjalta lautakunta
kehittää arviointityötään sekä arviointikertomuksen
sisältöä. 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
8).
Kuntayhtymän
yhtymähallitus
on
antanut
selvityksen
yhtymävaltuustolle arviointikertomuksen 2019
johdosta tehdyistä toimenpiteistä 8.10.2020 § 37.
Arviointilähteet on listattu lähdeluetteloon.

Yhtymävaltuustokysely
Tarkastuslautakunta
teki
yhtymävaltuuston
jäsenille,
varajäsenille
ja
kuntayhtymän
johtoryhmälle Webropol-kyselyn keväällä 2021.
Vastaava kysely on tehty keväällä 2020.
Vastausprosentti oli 30,2 %, kun edellisenä vuonna
se oli 29,8 %. Kyselyssä oli yhdeksän kohtaa, jossa
kysymykset kohdistuivat tarkastuslautakunnan
toimintaan, arviointikertomuksen sisältöön ja
yhtymävaltuuston
asettamiin
tavoitteisiin.
Esimerkiksi kyselyssä pyydettiin arvioimaan
arviointikertomusta eri väittämien avulla. Kyselyssä
käytettiin asteikkoa 1-5 (1= täysin eri mieltä ja 5=
täysin samaa mieltä). Alla kooste esitetyistä
väittämistä ja vertailu arviointikertomusvuosista
2019 - 2018 (kuvio 2).

= v.2020
keskiarvo:3,5

Kyselyn mukaan valtuutetut ja johtoryhmän jäsenet
ovat melko tyytyväisiä tarkastuslautakunnan
toimintaan ja arviointikertomukseen. Arviointityö
on koettu tuottavan oleellista tietoa taloudellisista
ja toiminnallisista tavoitteista sekä perustuvan
faktatietoihin (keskiarvo arvo on 4,2).
Arviointikertomus
koettiin
lisäävän
yhtymävaltuuston
mahdollisuuksia
kehittää
kuntayhtymän toimintaa ja sen tuloksellisuutta
(keskiarvo arvo 4,1 kun edellisenä vuonna se oli 3,4).
Kyselyn
perusteella
arviointikertomuksen
tiedottamista on lisättävä.

= v.2019
keskiarvo:3,2

Kuvio 2: Yhtymävaltuustokyselyn tuloksien vertailu tarkastuslautakunnan työskentelystä vuodet 2019 - 2020
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Yhtymävaltuuston valtuutettuja ja johtoryhmän jäseniä pyydettiin arvioimaan yhtymävaltuuston asettamia
tavoitteita eri väittämien avulla. Kyselyssä käytettiin asteikkoa 1-5 (1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa
mieltä). Alla kooste esitetyistä väittämistä ja vertailu vuosista 2020 - 2019 (kuvio 3).

= vuosi 2020
= vuosi 2019

v.2020 keskiarvo: 3,5
v. 2019 keskiarvo: 3,2

Kuvio 3: Yhtymävaltuustokyselyn tuloksien vertailu yhtymävaltuuston asettamista tavoitteista 2020-2019

Yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden vertailu
vuosien 2019-2020 välillä osoittaa jokaisen
väittämän kohdalla on tapahtuneen muutosta
parempaan kuin edellisenä vuonna. Kyselyn
mukaan vähiten valtuutetut ja johtoryhmän
jäsenet kokevat voivansa vaikuttaa taloudellisten
tavoitteiden
asettamiseen
kuntayhtymän
päätöksenteossa verrattuna muihin kyselyn
asetettuihin väittämiin nähden (keskiarvo 2,8 kun
edellisenä vuonna se oli 2,4). Myös väittämässä:
asetetuissa tavoitteissa on ollut riittävästi

jäsenkuntien asukkaiden palveluja koskevia
tavoitteita keskiarvo nousi 3,1:een kun edellisenä
vuonna se oli 2,9. Puolestaan tavoitteet koettiin
olevan riittävän haastavia, keskiarvo 4,0 (ed.
vuonna 3,7) ja tavoitteiden määrä on koettu olevan
sopiva, keskiarvo 3,5 (ed. vuonna 3,2). Tavoitteilla
on ollut yhteys kuntayhtymän strategiaan,
keskiarvo 3,3 (ed. vuosi 3,1) ja toiminnalliset
tavoitteet ovat kytkeytyneet päätöksenteossa
määrärahoihin keskiarvo 3,9 (ed. vuonna 3,7).

Sidonnaisuudet
Tarkastuslautakunta on valvonut Kuntalain
(410/2015)
84
§:n
mukaisesti
sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden
piiriin
kuuluvien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattanut
lakisääteiset
ja
vapaaehtoiset
sidonnaisuusilmoitukset
yhtymävaltuustolle
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.
Tarkastuslautakunta muistuttaa, että ilmoituksen
tehneen velvollisuutena on oma-aloitteisesti
luottamustoimen tai virkasuhteen kestäessä
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päivittää
viivytyksettä
sidonnaisuuksissaan
tapahtuneista muutoksista osoitteessa:

https://miunpalvelut.fi/web/sidonnaisuusreki
steri/siun-sote-ilmoitus

Tilintarkastus ja tarkastustoimi
Yhtymävaltuuston valitsemana tilintarkastajana on
toiminut KPMG Oy Ab ja vastuullisena
tilintarkastajana KHT, JHT, Jorma Nurkkala
27.5.2019 alkaen. Vastuunalainen tilintarkastaja on
ollut kutsuttuna osassa tarkastuslautakunnan
kokouksissa
ja
raportoinut
lautakunnalle
tilintarkastuksen etenemisestä ja oleellisista
tarkastushavainnoista.

Tarkastuslautakunnan kokousten valmistelijana,
esittelijänä
ja
sihteerinä
on
toiminut
tarkastuspäällikkö, ekonomi, KTM Leena Timonen.
Timonen on avustanut tarkastuslautakuntaa
suunnitelman mukaisessa arviointityössä sekä
arviointikertomuksen laadinnassa ja taitossa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Tarkastuslautakunnassa puheenjohtajana toimi
Pauli
Tahvanainen
13.1.2021
saakka.
Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 17.3.2021 §
6
tarkastuslautakuntaan
uuden
jäsenen
edesmenneen Pauli Tahvanaisen sijalle jäljelle
olevalle valtuustokaudelle.

Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan Kari
Tahvanaisen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Maija
Kaverisen.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä valtuutetuilta ja johtoryhmän
jäseniltä saamaansa palautetta ja toivoo jatkossa korkeampaa
vastausprosenttia. KyselynARVIOINTIKERTOMUS
tuloksia käytetään
toiminnan kehittämiseen.
2020
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4
KUNTAYHTYMÄN
STRATEGIA JA
SITOVAT TAVOITTEET
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4.1 Perustehtävä
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen mukaan:
•

•

•

kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja 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.

Palvelutuotantosuunnitelma vuoteen 2030
Yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.4.2018 § 6
palvelutuotantosuunnitelman vuoteen 2030 saakka.
Voimassa oleva palvelutuotantosuunnitelma koskee
perusterveydenhuollon,
vanhustenhuollon
ja
sosiaalipalvelujen
toimintoja.
Palvelutuotantosuunnitelma perustuu PohjoisKarjalan maakunnassa 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 Pohjois-Karjalassa 95 %
asukkaista
saavuttaa
jonkin
Siun
soten
toimipisteen viimeistään puolessa tunnissa
henkilöautonopeudella. Sote-asemilla annettava
palvelu voidaan jakaa kolmeen isoon osa-alueeseen
vastaanottopalveluihin,
perhepalveluihin
ja
vanhuspalveluihin (kuvio 4). 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 4: Siun soten sotekeskuksen palvelut vuonna
2030, lähde: Palvelutuotantosuunnitelma 2030
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Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 34 § mukaan
samaan
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymään
kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen
väestön
terveysseurantatietoihin
ja
palvelutarpeeseen. Järjestämissuunnitelma on
laadittava valtuustokausittain ja arvioitava
vuosittain.
Suunnitelmassa
on
kuvaus
järjestämisvastuulla
olevista
palveluista,
yhteistyöstä ja kehittämisestä. Suunnitelmassa
kuvataan
myös
erikoissairaanhoidon
ja
perusterveydenhuollon kehittämistä ja sen tueksi

tarvitaan tutkimusta sekä kuntien kanssa tehtävää
yhteistyötä
hyvinvoinnin
ja
terveyden
edistämiseksi. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto
hyväksyi 11.6.2020 § 23 terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman,
joka
päätöksen
mukaisesti koski vuotta 2020. Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaa
ei
ole
arvioitu
kertaakaan valtuustokaudella 2017 - 2021.
Terveydenhuoltolaki 34 §:n mukaan ”Kuntien ja
kuntayhtymän
on
yhdessä
arvioitava
suunnitelman toteutumista vuosittain sekä
tehtävä siihen tarvittaessa muutokset”.

4.2 Strategia 2019 - 2020 ja sitovat tavoitteet
Vuoden 2020 talousarvio oli valmisteltu
yhtymävaltuuston joulukuussa 2018 hyväksymän ja
vuoteen 2020 voimassa olevan strategian pohjalta.
Vuosien 2019 ja 2020 osalta strategia on johdettu
neljästä johtamisnäkökulmasta, jotka ovat
vaikuttavuus, asiakkuus, prosessit ja kyvykkyys.
Näiden neljän johtamisnäkökulman pohjalta on
laadittu neljä strategista tuloskortti tavoitetta

(kerralla haltuun, integroitu palvelu, paras
asiakaskokemus, henkilöstön muutoskyvykkyys
(kuvio 5). Mittariston tarkoituksena on mitata
organisaation tilaa ja kehittymistä useasta eri
näkökulmasta yhtäaikaisesti. Mittaristoa on
päivitetty vuoden 2020 talousarviossa. Strategian
tarkoitus on ohjata koko kuntayhtymän kaikkea
toimintaa työntekijöiden arjessa.

Vaikuttavuus

Kriittiset menestystekijät
Prosessit

Asiakkuus

• Ennaltaehkäisy
• Palvelujen ja hoidon
saavutettavuus
• Vaikuttava, laadukas ja
turvallinen hoito ja palvelu
• Onnistunut asiakaskohtaaminen
• Rekrytoinnin onnistuminen
• Johtajuus
• Kustannustehokkuus
• Digitalisaation hyödyntäminen
• Moniammatillinen yhteistyö

riittiset menestystekijät
Kuvio
6: Kriittiset menestystekijät.
Ennaltaehkäisy
Lähde: strategia 2019-2020

Kyvykkyys

Palvelujen ja hoidon saavutettavuus
Vaikuttava,
laadukas ja turvallinen
Kuvio 5. Strategiset tavoitteet ja mittarit. Kuvioon lisätty katkoviivoin strategiset
johtamisnäkökulmat
hoto
ja
palvelu
vaikuttavuus, kyvykkyys, asiakkuus ja prosessit. Lähde: Siun soten talousarvio 2020.

= tuloskortti

Onnistunut asiakaskohtaaminen
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Vuosien 2019 - 2020 strategiaan on kirjattu
kriittiseksi menestystekijöiksi kuvio 6:n mukaiset
asiat.
Yhtymävaltuuston
hyväksyessään
poikkeuksellisesti vuoden 2020 talousarvion
kokouksessaan 20.2.2020 vahvisti se kaksi sitovaa
taloudellista tavoitetta ja kuusi sitovaa
toiminnallista tavoitetta (kuvio 7). Sitovat
toiminnalliset
tavoitteet
on
jäsennelty
strategisista johtamisnäkökulmista jaottelulla
vaikuttavuus, asiakkuus, prosessit ja kyvykkyys.
Kullekin
toimialueelle,
Pohjois-Karjalan
Tilikauden
yli/alijäämä

Investointeihin
myönnetyn
määrärahan
kokonaisumma

Pelastuslaitokselle ja tytäryhtiöille on asetettu
taloudelliset - ja toiminnalliset mittarit, joilla
tavoitteiden
toteutumista
seurataan
toimialuekohtaisesti (tarkemmin kappaleessa 5).
Mittaristo on laadittu osin vastaamaan
kuntayhtymän strategiaa ja sitä on muokattu
edellisvuodesta (mittarien lukumäärä on
vähentynyt kuudella kappaleella, tarkemmin
kappaleessa 5.1). Vuoden 2020 talousarviossa on
esitetty kaikkiaan 53 tavoitetta ja mittaria.

• Asiakastyytyväisyys-kysely on käytössä soveltuvin osin (NPS-indeksi >50)

Asiakkuus

Sitovat
taloudelliset
tavoitteet

Kyvykkyys

Prosessit

• Kehityskeskustelut toteutuvat 100 % ja kehityskeskustelujen hyödyllisyys %- osuus
kasvaa vuodesta 2019
• Toimintalähtöinen työvuorisuunnittelu toteutuu jaksotyössä (100 %)

• Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän integroitua käyttöönottoa varten
tehdään hankkeen vaatimat prosessikuvaukset (100 %)
• Peruspalvelujen vahvistaminen yhteensopivasti hallitusohjelman kanssa
(hankesuunnitelmat tehty ja pilotit käynnissä, kyllä/e)

• Yli 75-vuotiaista asuu turvallisesti kotona ≥ 91 %

Vaikuttavuus

Yhtymävaltuuston
asettamat sitovat
tavoitteet

Sitovat
toiminnalliset
tavoitteet

Kuvio 7: Yhtymävaltuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Strategiset mittarit verrattuna yhtymävaltuuston sitoviin tavoitteisiin
Kun tarkastellaan strategisia tavoitteita ja
mittareita (tuloskortteja) ja niitä verrataan
yhtymävaltuuston
sitoviin
tavoitteisiin,
huomataan, että kaikkia strategisia mittareita ei
ole asetettu yhtymävaltuuston nähden sitoviksi
tavoitteiksi.
Esimerkiksi vaikuttavuus (kerralla
haltuun)
kohdan
sitova
toiminnallisena
tavoitteena on ”yli 75-vuotiaat asuvat turvallisesti

kotona”. Kerralla haltuun tuloskortissa on myös
kolme muuta strategista tavoitetta ja mittaria:
samasta syystä palautuvien asiakkaiden määrä,
korjaavien palvelujen kysynnän määrä, menetetyt
elinvuodet. (vertailu kuvio 5 ja kuvio 7). Miksi vain
yksi strateginen tavoite ja mittari on nostettu
sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi vaikuttavuus
(kerralla haltuun tuloskortista)? Yli 75-vuotiaat
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asuvat turvallisesti kotona on strategina
tavoitteena ja mittarina johdettu ikäihmisten
palveluihin ja pelastuslaitoksen tavoitteisiin ja
mittareihin. Jos otetaan tarkasteluun strateginen
tavoite ja mittari sairauspoissaolojen määrä ei sitä
ole
esitetty
sitovana
tavoitteena
eikä
toimialueiden toiminnallisena mittarina muilla
kuin
ympäristöterveydenhuollossa
ja
Pelastuslaitoksella.
Yhtymävaltuuston
hyväksymässä talousarviossa 2020 mukaan
sairauspoissaolojen
määrää
seurataan
kuukausittain ja se koskee kaikkia toimialueita.
Työkykyisetperusteiset
poissaolot
ja
sairauspoissaolot kalenteripäivinä koko vuosi
löytyvät henkilöstökertomuksen 2020 liitteestä 8.
Strategiassa asetetut tavoitteet ja mittarit sekä

yhtymävaltuuston sitovat tavoitteet eivät ole
loogisesti suoraan johdettuja toisiinsa nähden.
Yhteenvetona strategiset tavoitteet ja mittarit
sekä yhtymävaltuuston nähden sitovat tavoitteet
tulisi olla samat ja toimialueilla tulisi olla vastaavat
strategiset tavoitteet ja mittarit mikä vastaan sen
toimialueen toimintaa. Kuitenkaan ei saisi käydä
niin, että asetettua strategista tavoitetta ja
mittaria kuten menetetyt elinvuodet mittaria ei
ole huomioitu ollenkaan ei strategisena mittarina
tai kyseisellä toimialueella. Menetetyt elinvuodet
on ilmoitettu talousarviossa 2020, että PYLLindeksi ilmoitetaan kerran vuodessa. Strategisena
mittarina ei tule esittää sellaista mittaria, jota ei
voi mitata vuosittain.

TAULUKKO 1: Strategian 2019-2020 tavoitteet ja mittarit vertailtu yhtymävaltuuston sitoviin tavoitteisiin ja
toimialueille asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin, lähde strategia 2019 -2020, talousarvio 2020, tilinpäätös
2020

Strategian tavoite ja mittari

Sitova
tavoite

Talousarvio 2020

Toimialue tavoite ja mittari
Terveys-ja
Yhteiset sairaanhoitopalv Ikäihmisten Perhe-ja
Ympäristöter
palvelut elut
palvelut
sosiaalipalvelut veydenhuolto

Pela

Vaikuttavuus/Kerralla haltuun
Samasta syystä palautuvien asikkaiden määrä Ei

palveluja tuottavat
toimialueet
palveluja tuottavat
toimialueet

Korjaavien palvelujen kysynnän määrä

Ei

Menetyt elinvuodet

Ei

Yli 75-vuotiaat asuvat turvallisesti kotona

Kyllä

koko organisaatio
palveluja tuottavat
toimialueet

Päivystykäyntien määrä

Ei

terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen
toimialue

Taloudellinen tulostavoite

Kyllä

kaikki toimialueet

Kyllä

APTJ:n vaatimat prosessikuvaukset

Kyllä

Kyllä

Peruspalvelujen vahvistaminen

Ei

APTJ hanke
palveluja tuottavat
toimialueet

Käydyt kehityskeskustelut/koettu hyöty

Kyllä

kaikki toimialueet

Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset

Ei

kaikki toimialueet

Sairauspoissaolojen määrä

Ei

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Prosessit/Integroitu palvelu
Kyllä
Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

kaikki toimialueet
työvuorosuunnittelua
tekevät toimialueet

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

kaikki toimialueet

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyvykkyys/Henkilöstön muutoskyvykkyys

Paras asiakaskokemus
Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset

* tavoite ja mittari myös yhteiset palvelut kohdassa**Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset on esitetty henkilöstökertomuksessa 2020
ja niille on asetettu tavoitteet ja mittarit henkilöstöstrategiassa 2019-2020. Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset eivät ole esitetty
yhtymävaltuuston nähden sitovana tavoitteena, kun taas käydyt kehityskeskustelut ja koettu hyöty on sitova tavoite.
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4.3. Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
4.3.1 Talouden tasapaino ja edellisten vuosien kertyneet alijäämät
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä
alijäämää on kuntayhtymällä yhteensä 9,3 milj. €
ja konsernilla yhteensä 5,6 milj. €. Alkuperäisessä
talousarviossa tavoiteltiin edellisvuosien tapaan
nollatulosta. Lokakuussa 2020 yhtymävaltuusto
hyväksyi kuntayhtymän talousarviomuutoksen
siten, että tilikausi olisi 14 milj. euroa
alijäämäinen. Tilikauden alijäämäksi muodostui
lopulta kuntayhtymässä 4,965 milj. € ja
konsernilla -4,3 milj. €.
Yhtymävaltuuston
asettama sitova taloudellinen tavoite tilikauden

ali/ylijäämästä saavutettiin. Vuosina 2018 - 2020
on talousarviota muutettu alkuperäisestä
nollatavoitteesta 14 milj. euroa - 16 milj. euroa
alijäämiseksi kuten alla olevasta kuviosta 8 on
nähtävissä. Kuntayhtymä on ollut alijäämäinen
perustamisvuodesta
lähtien.
Vuosittain
talousarviota on muutettu yhtymävaltuustossa
niin, että sitova taloudellinen tavoite on
saavutettu. Kuviosta 8 on myös nähtävissä, että
myös kuntayhtymäkonserni on ollut alijäämäinen
vuodesta 2017 lähtien.

Tilikauden
yli/alijäämä on
toteutunut
muutetun
talousarvion
jälkeen
vuosina 20182020.

Kuvio 8: Kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tilikauden alijäämä vuosina 2017 -2020

Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Kuntayhtymän
taseessa
31.12.2020
on
kattamatonta alijäämää yhteensä 14,3 milj. €.
Kuntayhtymän alijäämän kattamisessa on käytetty
tuloksenjärjestelyerinä rahastoja 0,5 milj. € ja
kertynyttä
poistoeroa
1,5
milj.
€
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden
mukaisesti. Kuntayhtymän kattamattomaksi
alijäämäksi jää näiden vähennysten jälkeen
taseeseen yhteensä 12,2 milj. €.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on
oltava
tasapainossa
tai
ylijäämäinen.
Kumulatiivinen alijäämä on oltava kokonaan
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katettuna kuntalain 110 § 3 mom. mukaan
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Kuntayhtymä on ollut alijääminen vuodesta 2017
lähtien (kuvio 8). Kuntalain 115 §:n mukaan, jos
taseessa
on
kattamatonta
alijäämää,
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden
tasapainotuksen
toteutumisesta
tilikaudella
sekä
voimassa
olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.
Vuoden
2020
tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on
esitetty talouden tasapainottamistoimenpiteenä,
että jäsenkunnat maksavat vuonna 2021
perussopimuksen 24 §:n mukaan määräytyvien
maksuosuuksien lisäksi ylimääräisen maksun,
jolla katetaan Siun soten vuoden 2020
tilinpäätöksen
mukainen
kumulatiivinen
katettava alijäämä 12,2 milj. €. Lisäksi
kuntayhtymä jatkaa edellisten vuosien tapaan
omaisuuden realisointia.
Yhtymävaltuusto merkitsi tiedoksi 10.12.2020 § 54
omistajaohjausneuvottelut syksy 2020, jossa
omistajakunnat
ovat
lokakuun
2020
omistajaohjauskokouksessaan
lupautuneet
kattamaan
vuoden
2020
tilinpäätöksen
kumulatiivisen alijäämän vuoden 2021 aikana
ylimääräisellä lisärahoituksella. Puolestaan
talousarvioon 2021 oli kirjattu, että tästä syystä

vuoden 2021 talousarvio sekä vuosien 2022–23
taloussuunnitelmat on mahdollista suunnitella
nollatuloksen mukaisesti. Jotta omistajakunnat
pystyvät maksamaan ylimääräisen maksun vaatii
se perussopimuksen muuttamista. Vuoden 2020
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen mukaan
perussopimuksen muutos on jäsenkunnissa
valmistelussa ja se on tulossa jäsenkuntien
valtuustojen päätettäväksi kevään 2021 aikana.
Tämä toimenpide ei katkaise Kuntalain 110 §:n
mukaista alijäämän kattamisvelvollisuutta, koska
kumulatiivisen alijäämän tulee olla katettuna
tilinpäätöshetkellä. Vuoden 2023 kuntayhtymän
tilinpäätöksessä ei saisi olla katettavaa
alijäämää.
Yhtymävaltuusto hyväksyi 10.12.2020 § 56
talousarvion
2021
ja
toimintaja
taloussuunnitelman 2021-2023 niin, että
talousarviovuosi
2021
ja
taloussuunnittelukaudella 2021-2023 ylijäämää
on 0 euroa. Yhtymähallitus käsitteli 27.5.2021 § 93
talouden toteutumaa. Tällä hetkellä on arvioitu
syntyvän alijäämää yhteensä 15 milj. euroa
vuodelle 2021 (taulukko 2). Taloussuunnitelma ei
ole nykymuodossaan kuntalain 110 §:n
edellyttämässä tasapainossa. Kertaluontoinen
lisäkanto
ei
katkaise
alijäämän
kattamisvelvoitetta.

TAULUKKO 2: Kuntayhtymän yli/alijäämät ja kumulatiivinen yli/alijäämä vuosi 2020 ja arvio vuosille 2021-2023.

Talouden tasapaino (milj. €)
TP 2020
TPE 2021 (4+8 kk) TA 2021 TS 2022 TS 2023
Tilikauden yli-/alijäämä
-4,965
-15
0
0
0
Kumulatiivinen yli-/alijäämä
-12,2
-15
0
0
0
Jäsenkuntien ylimääräinen maksu (jäsenkuntien
valtuustojen päätöksiä ei ole)
+12,2

4.3.2. Investointeihin myönnettyä määrärahaa käytettiin 61,3 %
Yhtymävaltuuston toinen taloudellinen sitova
tavoite
oli
investointeihin
myönnetyn
määrärahan kokonaissumma. Kuntayhtymän
investointimenoihin oli vuodelle 2020 budjetoitu
34,2 milj. euroa, josta pelastuslaitoksen osuus oli
1,5 milj. euroa. Investointeihin kului yhteensä 21,0
milj. euroa (kuvio 9) eli määrärahoista käytettiin

61,3 %. Suurin osa investoinneista on kohdistunut
laitehankkeisiin 9,4 milj. euroa ja 7,7 milj. euroa
rakennushankkeisiin
kuten
esimerkiksi
keskussairaalan
J2-hankkeseen
sekä
peruskorjaushankkeeseen (E-hanke) että pieniin
rakennushankkeisiin.
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Investointimäärärahojen
kokonaissumma on
toteutunut vuosina
2017 - 2020

.

Kuvio 9: Kuntayhtymän investointimäärärahojen toteutuminen vuosina 2017 - 2020 (milj. €)

4.4. Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Yhtymävaltuusto asetti kuntayhtymätasolle kuusi
sitovaa
toiminnallista
tavoitetta,
jotka
tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
on
toteutunut
33,3
%:sti
(taulukko
3).

Tarkastuslautakunta
on
havainnollistanut
arviointiaan käyttäen arviointikertomuksessa
seuraavia väriselitteitä:

toteutunut

toteutunut osittain

ei toteutunut

ei voida arvioida

Vaikuttavuutta
on
arvioitu
teksteissä
violetilla värillä.

TAULUKKO 3: Yhtymävaltuuston asettamat sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

keskiarvo 90 %

%%

Lähde: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
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4.1.1 Asiakkuus
Asiakastyytyväisyys
on
ollut
Siun
soten
perustamisesta lähtien yksi strategisista arvoista.
Paras
asiakaskokemus-osiossa
seurataan
asiakastyytyväisyysmittauksen
tuloksia.
Kuntayhtymässä on ollut käytössä sitovana
strategisena asiakaskokemuksen mittaustapana,
NPS-luku (Net Promoter Score). Tässä mittauksessa
asiakkaalta
kysytään,
kuinka
suurella
todennäköisyydellä hän suosittelisi palvelua tai
organisaatiota eteenpäin. Strategisena sitovana
tavoitteena asiakastyytyväisyysmittauksessa on
käytetty paikallaan seisovien laitteita, joita on ollut
yhteensä 34 kappaletta koko Siun soten alueella.
Laitteet ovat olleet lähinnä vastaanottopalvelujen
yhteydessä, mutta niitä ei ole ollut kaikilla
terveysasemilla. Mittaustapaa on voitu käyttää vain
alkuvuosi 2020 ennen koronapandemian alkamista.
Vastauksia on saatu 3 567 kappaletta (2019: 16 969
kpl, 2018: 20 504 kpl) ja vastausten keskiarvo on ollut

9,0 (2019:8,9, 2018:8,7) sekä NPS luku 75 (2019: NPS
71,
2018:
NPS
66).
Esimerkiksi
perusterveydenhuollon käyntejä on ollut vuonna
2020 yhteensä 1 174 456 ja kun se suhteutetaan
asiakastyytyväisyyskyselyn annettuihin vastauksiin,
otos on 0,30 %:a (2019: 1,4 %). Paikallaan seisovien
laitteiden
kautta
annettujen
asiakastyytyväisyyskyselyn palautetta antaneiden
potilaiden osuus on ollut melko olematon jo
useamman vuoden ajan. Vaikuttavuusnäkökulmasta
tarkasteltuna, kaikki asiakkaat eivät ole olleet
yhdenvertaisessa
asemassa
NPS
asiakastyytyväisyyskyselymittauksen
suhteen.
Jatkossa tarkastuslautakunta suosittaa tasa-arvoista
kohtelua
asiakastyytyväisyysmittaamisessa.
Asiakastyytyväisyysmittaus
mittaa
niiden
asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä, jotka ovat saaneet
palvelua, mutta ei niiltä asiakkailta, jotka eivät ole
päässeet palveluun.

4.1.2. Kyvykkyys
Henkilöstönmuutoskyvykkyyden
strategisena
tavoitteena on esitetty sairauslomien määrä,
toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu sekä
kehityskeskustelut ja niiden hyödyllisyys.
Tilinpäätöksessä
sitovana
toiminnallisena
tavoitteena
yhtymävaltuuston
nähden
ilmoitetaan kehityskeskustelut ja niiden koettu
hyödyllisyys
sekä
toimintalähtöinen
työvuorisuunnittelun toteutuminen jaksotyössä
100 % (taulukko 3). Sairauslomien määriä ei ole
esitetty sitovana toiminnallisena tavoitteena,
mutta esitetty henkilöstökertomuksessa 2020.
Sairauspoissaoloja on käsitelty tarkemmin
kappaleessa 7.
Strategiaa toteutetaan kaikkien työntekijöiden
kanssa käytävin kehityskeskusteluin. Tavoitteena
on selkeyttää kehityskeskustelujen tavoitteita ja
täsmentää
kehityskeskustelujen
yhteyttä
strategian tavoitteisiin. Kuntayhtymän strategisiin

tavoitteisiin kuuluu, että jokaisen työntekijän
kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.
Kehityskeskustelujen toteutuma oli 86 % kun
vuonna 2019 se oli 94 % eli se oli laskenut
yhdeksän prosenttia vaikka tavoiteltiin 100 %:a.
Yhtymävaltuuston
sitovaa
tavoitetta
ei
saavutettu.
Kehityskeskustelujen toteutumat
olivat seuraavat: ikäihmisten palveluissa 86 %,
perhe- ja sosiaalipalveluissa 86 %, terveys- ja
sairaanhoitopalveluissa
75
%,
yhteisissä
palveluissa 99,3 % ympäristöterveydenhuollossa
100 % sekä pelastuslaitos 100 %. Tulostaan paransi
vuodesta 2019 eniten yhteiset palvelut, jossa
kehityskeskustelujen toteutuma parantui 1,3 %.
Eniten kehityskeskustelujen toteutuma laski
ikäihmisten palvelussa, jossa kehityskeskustelujen
toteutuma laski 98 %:sta 86 %:iin ja terveys- ja 90
%:sta 75 %:iin. Molemmissa kehityskeskustelujen
toteutuma laski 12 % verrattuna vuoteen 2019.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa toteutuma laski 94
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%:sta 86 %:iin eli laskua oli 8 prosenttiyksikköä.
Ympäristöterveydenhuollon ja pelastuslaitoksen
toteutuma käydyissä kehityskeskusteluissa on
toteutunut asetetun tavoitteen mukaisesti 100
%:sti vuosina 2019 - 2020 (kuvio 10).
Kuvio 10: Kehityskeskustelujen toteutumaprosentti
toimialueittain
vuosina
2019-2020,
lähde:
tilinpäätökset 2019-2020.

Yhtymävaltuuston
hyväksymässä
henkilöstöstrategiassa 2019- 2020 on asetettu
tavoite, että työhyvinvointikyselyyn vastanneista
pitää kehityskeskusteluja hyödyllisenä 60 %.
Työhyvinvointikyselyyn
2020
vastaajista
yksilökehityskeskusteluja piti hyödyllisenä 47 %
(vuonna 2019: 46 % ja vuonna 2018: 45,7 %).
Kehityskeskustelujen hyödyllisyys on jäänyt
kohtaisen matalaksi. Kehityskeskusteluja tulisi
kehittää molemminpuolisen vuorovaikutuksen
aikaansaamiseksi (”entinen Tikkamäen henki”).
Kuvio 11: Työhyvinvointikyselyn perusteella pitää
yksilökehityskeskusteluja
hyödyllisenä
koko
kuntayhtymä ja toimialueet vuosina 2019-2020, lähde:
työhyvinvointikyselyn tulokset vuosina 2019-2020.

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on
käytössä
jaksotyöaikamuodossa
olevasta
henkilöstöstä:
ikäihmisten
palvelujen
toimialueella
noin
99
%,
perheja
sosiaalipalvelujen toimialueella 97 % ja terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen toimialueella noin 70 %
(kuvio 12). Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen
toimialueella
toimintalähtöinen
työvuorosuunnittelu
puuttuu
erikoissairaanhoidon
poliklinikkatoiminnan
hoitohenkilöstöltä, vastaanottopalvelujen ja suun
terveydenhuollon
hoitohenkilöstöltä
sekä
mielenterveysja
päihdepalvelujen
hoitohenkilöstöltä.
Vuoden
2019
henkilöstötilinpäätöksessä
esitettiin,
että
toimintalähtöinen resurssiohjaus- ja suunnittelu
on toimialueilla käytössä keskimäärin 80:sti.
Ikäihmisten toimialueella sitä hyödynnetään 100
%:sti (v. 2020: 99 %) perhe- ja sosiaalipalveluissa
97 %:sti (v. 2020:97 %) ja terveys- ja
sairaanhoitopalveluissa 65 %:sti (v. 2020:70 %).
Tilinpäätöksessä
2020
puhutaan,
että
toimintalähtöinen
työvuorosuunnittelun
laajentaminen jaksotyötä (vuorotyö) tekevään
hoito- ja hoivahenkilöstöön. Vuonna 2019 ja 2020
toimintalähtöistä
työvuorosuunnittelua
tai
resurssiohjausta ja suunnittelua ei voi toteuttaa
jaksotyötä (vuorotyötä) tekeviin henkilöstöön
muuhun kuin hoito- ja hoivahenkilöstöön. Vuosina
2019 ja 2020 puhutaan samasta asiasta hieman eri
käsittein, mutta loppujen lopuksi puhutaan
samasta asiasta. Tarkastuslautakunta suosittelee
toimintalähtöisen
työvuorosuunnittelun
systemaattista tulosten seurantaa. Miten se on
vaikuttanut
asiakasja
henkilöstötyötyytyväisyyteen.
100 %
99 %
Tavoite

97 %
70 %
%0
Terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen toimialue

%5
%

Ikäihmisten palvelut
toimialue

Perhe- ja
sosiaalipalvelujen
toimialue

Kuvio 12: Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu jaksotyötä
tekevät toimialueet, tavoite 100 %, toteutuma toimialueilla 2020.
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4.1.3 Prosessit
Integroitu palvelu -osiossa strategisena mittarina
on taloudellinen tulostavoite yli/alijäämä 0, joka
on
käsiteltynä
kappaleessa
4.3.1.
Toimialuekohtaisina strategisina tavoitteina ovat
päivystyskäyntien määrä, APTJ:n vaatimien
prosessikuvausten
valmistuminen
ja
peruspalvelujen
vahvistaminen.
Palvelujen
käyntimäärät on tuotu esille terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen kohdalla. Esimerkiksi
erikoissairaanhoitokäyntien
oli
erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit mukaan
lukien 315 453 kappaletta eli vähennystä
edelliseen vuoteen verrattuna 3 % ja
erikoissairaanhoidon lähetemäärät vähenivät noin
6,8 % Näistä tarkemmin kappaleessa 5.3.
Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän
integroitua
käyttöönottoa.
Yhtymähallitus
27.3.2020 § 68 päätti, että asiakas- ja
potilastietojärjestelmän (Aster) hankinnasta niin,
että ”Siun sote osallistuu suunnitteluprojektiin,
mutta Siun sotella on oikeus ilman sanktiota olla
allekirjoittamatta toimitussopimusta ja päättää
hankintaprosessin
eteneminen”.
Myös
toimittajalla on oikeus olla allekirjoittamatta
toimitussopimusta ilman sanktiota. Lopulliset
kustannukset selviävät vasta suunnitteluprojektin
jälkeen. Aster-projektia tehdään neljän alueen
yhteistyönä (Essote, Siun sote, Keski-Suomen

sairaanhoitopiiri sekä Vaasan sairaanhoitopiiri).
Tämä järjestelmäuudistus ei koske pelastustoimea
eikä ympäristöterveydenhuoltoa. Aster on
monivuotinen projekti, joka jakautuu kolmeen eri
vaiheeseen: suunnitteluun, toimitukseen ja
jatkuvaan kehittämiseen. Käynnissä on tällä
hetkellä
suunnitteluvaihe,
jonka
aikana
muodostetaan alueiden yhteinen näkemys
käyttöönotettavasta kokonaisuudesta. Samalla
tarkentuvat myös tiedot aikataulusta sekä
kustannuksista.
Suunnitteluvaihe
kestää
lokakuuhun 2021 saakka, jonka jälkeen voidaan
tehdä päätös varsinaisesta toimitussopimuksesta.
Tilinpäätöksessä 2020 on esitetty, että
toteutusvaiheen
kustannukset
taloussuunnittelukaudella ovat noin 16 milj. euroa
ja toteutusvaihe arvioidaan olevan valmis 20242025 aikoihin. Asterin integroitua käyttöönottoa
varten tarvittavat prosessikuvaukset on saatu
valmiiksi vuoden 2020 aikana. Aster-hankkeesta
voi lukea: https://www.asteraptj.fi/mika-aster/
Peruspalvelujen vahvistamisen hankkeisiin Siun
sote
sai
Tulevaisuuden
sosiaalija
terveyskeskusohjelmaan
liittyvä
1
kehittämisrahoituspäätöksen
ja
Sote2
rakenneuudistusta
tukeva
kehittämisrahoituspäätöksen kautta yhteensä
valtionavustusta yli 10 milj. euroa.

4.1.4 Vaikuttavuus
Kerralla haltuun -osiossa seurataan samasta
syystä palautuvien asiakkaiden määrää, korjaavien
palautteiden kysynnän määrää ja menetettyjä
elinvuosia sekä yli 75-vuotiaat asuvat turvallisesti

kotona. Samasta syystä palautuvien asiakkaiden
määrä ja korjaavien palautteiden kysynnän määrä
on esitetty terveys- ja sairaanhoitopalvelujen
kohdalla kappaleessa 5.3. Menetetyt elinvuodet

1

2

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020-2022,
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2020:3
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1
0024/162004/STM_2020_3_j.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y

Valtionavustus sote-rakenne-uudistusta tukevaan
alueelliseen
valmisteluun,
Sosiaalija
terveysministeriön
julkaisu
2020:2
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/205297
95/Hankeopas+taitettu.pdf/0c982e51-25bc-5752ba05-9c4b22db9bfe/Hankeopas+taitettu.pdf
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(PYLL-indeksiä) mittaria
tilinpäätöksessä.

ei

ole

esitetty

Yhtymävaltuustoon
nähden
sitovana
toiminnallisena tavoitteena on, että yli 75vuotiaista asuu turvallisesti kotona on yli 91 %.
Tarkastellessa kuukausittaista jakautumaa yli 75vuotiaiden kotona asumisen osuudesta nähdään,

että asetettuun tavoitteeseen ≥ 91 % ei ole päästy
koko vuonna (kuvio 13). Myös keskiarvo on ollut
tasan 90 %. Asetettu tavoite ei ole toteutunut.
Tilinpäätöksistä kerättyjen tietojen mukaan
vuonna 2017 yli 75-vuotiaista asui kotona 89,6 %,
vuonna 2018:91 % ja vuonna 2019:90,5 %.

Kuvio 13: Yli 75-vuotiaista asui turvallisesti kotona %-osuus vuonna 2020, Tavoitetaso on merkitty
kuvaajaan oranssilla viivalla. lähde: Ikäihmisten palvelut

HAVAINTO:
Palvelutuotantosuunnitelman 2030 tavoitteena on, että Pohjois-Karjalassa 95 % asukkaista saavuttaa jonkin Siun
soten toimipisteen viimeistään puolessa tunnissa henkilöautonopeudella.
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa ei ole arvioitu kertaakaan
valtuustokaudella 2017 - 2021. Terveydenhuoltolaki 34 §:n mukaan ”Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä
arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset”.
Strategian tavoitteet ja mittarit (tuloskortit) ja yhtymävaltuuston asettamat sitovat tavoitteet eivät ole toisiinsa
nähden vastaavat. Esimerkiksi strategiselta tuloskortilta oli nostettu sitovaksi tavoitteeksi pelkästään yli 75vuotiaat asuvat turvallisesti kotona, kun tuloskortilla on kolme muuta mittaria tai menetetyt elinvuodet ovat
strateginen mittari, mutta sitä ei ole huomioitu ollenkaan strategisena mittarina tai sille kuuluvalla toimialueella.
Sitovat taloudelliset tavoitteet olivat toteutuneet 100 % muutetun talousarvion jälkeen. Tilikauden alijäämäksi
muodostui lopulta 4,965 milj. euroa, jota edesauttoi valtion maksamat korona-avustukset 7,2 milj. euroa.
Alkuperäinen tulostavoite oli 0 tulos, mutta joulukuussa 2020 yhtymävaltuusto hyväksyi, että tilikauden
yli/alijäämä 14 milj. euroa alijäämäinen. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toiminnalliset tavoitteet olivat
toteutuneet, toteutunut osittain ja ei toteutunut kaikissa 33,3, %:sti.
Tilinpäätöksessä on esitetty tasapainottamistoimenpiteenä kaksi toimintapidettä. Jäsenkuntien
omistajaohjauskokous päätti yksimielisesti 28.10.2020 kokouksessaan, että jäsenkunnat maksavat vuonna 2021
perussopimuksen 24 §:n mukaan määräytyvien maksuosuuksien lisäksi ylimääräisen maksun, jolla katetaan Siun
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soten vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen kumulatiivinen katettava alijäämä. Toisena
tasapainottamistoimenpiteenä on esitetty, että kuntayhtymä jatkaa edellisten vuosien tapaan omaisuuden
realisointia. Kuntayhtymän katettavaa kumulatiivista alijäämää on yhteensä 12,2 milj. euroa. Myös talousarvio
2021 ja taloussuunnitelmassa 2021-2023 on esitetty niin, että ylijäämää on 0 euroa.
Taloussuunnitelma ei ole nykymuodossaan kuntalain 110 §:n edellyttämässä tasapainossa. Kertaluontoinen
lisäkanto 12,2 milj. euroa ei katkaise alijäämän kattamisvelvollisuutta.
Investointeihin myönnettyä määrärahaa käytettiin yhteensä 21,0 milj. euroa (61,3 %). Määrärahasta jäi
käyttämättä 13,2 milj. euroa, jolla on ollut positiivinen vaikutus vuoden 2020 tilinpäätöksen lopputulokseen.
Terveysasemien vastaanottopalvelujen yhteydessä NPS-lukua mittaavien laitteiden (34 kpl) kautta annettujen
asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten määrä oli 3 567, perusterveydenhuollon käyntejä on ollut 1 174 456.
Koronaepidemian vuoksi mittaustapaa on voitu käyttää vain alkuvuosi 2020. Vuonna 2019 annettuja vastauksia
oli 16 969 kappaletta.
Kehityskeskusteluja oli käyty 86 % (tavoite 100 %). Työhyvinvointikyselyyn 2020 vastanneista piti
yksilökehityskeskusteluja hyödyllisenä 47 % (v. 2019: 46 %, v.2018: 45,7 %). Henkilöstöstrategian 2019-2020
mukaan yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyydelle on asetettu tavoitteeksi 60 %.
Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelun tavoitetta 100 % ei saavutettu. Toteutumat: ikäihmisten palveluissa 99
%, perhe- ja sosiaalipalveluissa 97 % ja terveys ja sairaanhoitopalveluissa 70 %.
Yli 75-vuotiaista asui turvallisesti kotona 90 %.

JOHTOPÄÄTÖS:
Paikallaan seisovien laitteiden (NPS-lukua mittaavat laitteet) asiakaspalautetta antaneiden potilaiden osuus on
ollut alhainen jo useita vuosia. Vaikuttavuusnäkökulmasta tarkasteltuna, kaikki asiakkaat eivät ole olleet
yhdenvertaisessa asemassa NPS asiakastyytyväisyyskyselymittauksen suhteen. Laitteita ei ole ollut kaikilla
terveysasemilla. Asiakastyytyväisyysmittaus mittaa niiden asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä, jotka ovat saaneet
palvelua, mutta ei niitä asiakkaista, jotka eivät ole päässeet palveluun.
Kuntayhtymän strategisiin tavoitteisiin kuuluu, että jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelut
vuosittain. Työhyvinvointikyselyn 2020 tulosten mukaan yksilökehityskeskusteluja pitää hyödyllisenä 47 %, joka
on parantunut 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstöstrategiassa asetetusta tavoitteesta jäädään 13
%. Kehityskeskustelujen hyödyllisyys koetaan kovin matalana.
Yhtymävaltuusto hyväksyi 10.12.2020 § 56 talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 niin,
että talousarviovuosi 2021 ja taloussuunnittelukaudella 2021-2023 ylijäämää on 0 euroa. Yhtymähallitus käsitteli
27.5.2021 § 93 talouden toteutumaa. Tällä hetkellä on arvioitu syntyvän alijäämää yhteensä 15 milj. euroa
vuodelle 2021. Taloussuunnitelma ei ole nykymuodossaan kuntalain 110 §:n edellyttämässä tasapainossa.
Kertaluontoinen lisäkanto ei katkaise alijäämän kattamisvelvoitetta. Vuoden 2023 kuntayhtymän
tilinpäätöksessä ei saisi olla katettavaa alijäämää.
Kuntayhtymä on ollut alijäämäinen perustamisvuodesta lähtien. Kuntayhtymän alkuperäinen talousarvio on
ollut alibudjetoitu. Vuosina 2018 - 2020 on talousarviota muutettu alkuperäisestä nollatavoitteesta 14 milj.
euroa - 16 milj. euroa alijäämiseksi. Tällä vuosittaisella yhtymävaltuuston talousarvion muuttamisella on saatu
sitova taloudellinen tavoite toteutumaan.
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SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittaa, että
strategisten tavoitteiden ja mittarien sekä sitovien tavoitteiden tulee olla samat.
edelleen kaikissa yksiköissä käydään kehityskeskustelut asetetun yhtymävaltuuston sitovan toiminnallisen
tavoitteen mukaisesti.
Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti terveydenhuollon järjestämissuunnitelma tulee arvioida vuosittain
tehdään toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun systemaattista tulosten seurantaa ja sitä, miten se on
vaikuttanut asiakas- ja henkilöstötyötyytyväisyyteen.
kuntayhtymän talous tulee olla kuntalain 110 §:n edellyttämässä tasapainossa.
edellisten vuosien tapaan talousarvio laaditaan realistiseksi ilman alibudjetointia.
investointien talousarvio laaditaan realistiseksi
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TOIMINNALLISTEN JA
TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN
TOIMIALAKOHTAINEN
TOTEUTUMINEN
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5.1 Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta
Konsernin toiminnan tuloksellisuutta mitataan
strategiasta johdetuilla johtamisnäkökulmilla,
tuloskorteilla: vaikuttavuus, prosessit, asiakkuus ja
kyvykkyys. Näiden pohjalta on laadittu
toimialueille ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos
Liikelaitokselle sekä tytäryhtiöille toiminnalliset
mittarit yhteensä 53 kappaletta (kuvio 14).
Tavoitetoteutuman kehitystä tarkasteltaessa
vuosilta 2017-2020 saadaan alla olevan kuvion

mukainen taulukko, ottaen kuitenkin huomioon,
että merkittävä osa toiminnallisista tavoitteista on
täysin uusia tai muuttuneita. Samalla on
huomioitava, että tavoitteiden määrä on
vähentynyt 10,2 % (6 kpl) vuodesta 2019.
Asetetuista toiminnallisista tavoitteista on
toteutunut 47,2 %:a (vuonna 2019: 66,1 %), eitoteutuneiden tavoitteiden osuus on 45,3 %
(vuonna 2019: 25,4 %).

Kuvio 14: Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumat ja määrät vuosina 2017-2020

Vertaillessa vuosien 2017-2020 asetettujen
toiminnallisten
tavoitteiden
toteutumista
toimialuetasoisesti on havaittavissa, että
parhaiten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet
Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos-Liikelaitoksella,
ympäristöterveydenhuollolla,
perheja
sosiaalihuollon palveluilla (kuvio 15). Vuonna 2020
eniten tavoitteita, jotka eivät ole toteutuneet ovat
olleet tytäryhtiöissä, ikäihmisten palveluissa ja
terveysja
sairaanhoitopalveluissa.
Huomionarvoista
on
myös
se,
että
ympäristöterveydenhuollossa on ollut asetettuja
toiminnallisia mittareita eniten yhteensä 13
kappaletta,
kun
osalla
toimialueista
toiminnallisten
mittarien
lukumäärä
on
vähentynyt verrattuna edelliseen vuoteen.

osalta sanallinen määrittely kuvaa enemmän
tekemistä
kuin
tavoiteltavaa
asiaa.
Vertailulukemat tulisi olla nähtävissä, mihin
verrataan ja mistä asetettu tavoite koostuu.
Kuntaliiton suositusten mukaan hyvä mittari on
yksinkertainen, ymmärrettävä ja viestittävissä.
Hyvä mittari osoittaa kehityksen suunnan ja on
ristiriidattomasti määritelty ja jonka tunnusluku
on helposti todennettavissa.
Seuraavissa
luvuissa
käsitellään
toimialuekohtaisesti tavoitteita ja mittareita sekä
muita tarkastuslautakunnan mielestä tärkeitä
havaintoja toimialueilta. Luvuissa ei käsitellä tai
analysoida
enää
erikseen
toteutuneita
tavoitteita.

Tarkastellessa asetettuja tavoitteita ja mittareita
edellisten vuosien tapaan monen tavoitteen
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Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialuetasolla vuosina 2017-2020

ei ole asetettu

kpl

Kuvio 15: Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialuetasolla vuosina 2017-2020

HAVAINTO:
Asetettujen toiminnallisten mittareiden määrä oli vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna kuudella
kappaleella. Ympäristöterveydenhuollolle oli asetettu 13 toiminnallista tavoitetta.

JOHTOPÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan toimialueille 53 asetetusta toiminnallisesta mittarista 25 (47,2 %)
toteutui, kaksi toteutui osittain ja 24 (45,3 %) ei toteutunut ollenkaan ja näiden lisäksi kahta toiminnallista
mittaria ei voitu arvioida.
Mittarien asettamiseen tulisi edelleen kiinnittää huomiota, jotta pystytään ymmärtämään tavoitetila, mitä
mittarilla tavoitellaan ja missä laajuudessa.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta edelleen suosittelee, että
tavoitteelle asetetaan selkeä mittari ja tavoitearvo, johon tavoitteen toteutumista verrataan ja jota myös
mitataan. 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. Kuntaliiton suositusten mukaan hyvä mittari on yksinkertainen,
ymmärrettävä ja viestittävissä.
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5.2 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
2020
organisaatioyksikköinä
hallintopalvelut,
henkilöstöpalvelut
(HR),
kehittämispalvelut,
talouspalvelut,
tekniset
palvelut, digitaaliset palvelut, viestintä, ei-kliiniset
tukipalvelut laajana käsitteenä.

Tuloksellisuusarviointi
Yhteisten palvelujen tilikausi oli ylijäämäinen 2,2
milj. euroa vuonna 2019: 2,9 milj. euroa ja 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 6 talouden tunnuslukujen kehitys
2017-2020.
Yhteisten
palvelujen

koordinointivastuulla on ollut investointeihin
myönnetyt
määrärahat.
Investointeihin
myönnetyn
määrärahan
kokonaissumma
muutetussa talousarviossa oli 34,3 milj. euroa.
Tämä alittui 13,1 milj. eurolla, johon vaikutti mm.
asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ)
valmistelun siirtyminen, E-hankkeen aloitus siirtyi
STM:
(sosiaalija
terveysministeriön)
poikkeusluvan viivästymisen vuoksi.

Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä vaikuttavuus
Yhteisten palvelujen taloudelliset tavoitteet
toteutuivat 100 %. Yhteisille palveluille oli asetettu
viisi toiminnallista mittaria, joiden toteutumat

tarkastuslautakunnan arvion mukaan toteutui
kaksi ja ei toteutunut kolme.

Yhteisille palveluille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutumat sekä
tarkastuslautakunnan arvio:
Tavoite (muutettu)
TA 2020

TP 2020

≥ 1,8 M €

2,2 M €

≤ 34,3 M €

21,2 M €

Toiminnalliset tavoitteet

Raportoitu tavoite
2020

Raportoitu toteuma
2020

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut toteutuvat

100 %

99,3 %

Kehityskeskustelujen hyödyllisyys kasvaa

Muutos %

-0,9 %-yks

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän integroitua
käyttöönottoa varten tehdään hankkeen vaatimat
prosessikuvaukset
Hankesuunnitelmat tehty ja pilotit käynnissä peruspalvelujen
vahvistamiseksi

100 %

100 %

K/E

K

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu käytössä jaksotyötä
tekevissä työyksiköissä

100 %

70-100 %*

Taloudelliset tavoitteet (alkuperäinen)
Tilikauden yli/alijäämä (≥ 0)
Investointeihin myönnetyn määrärahan kokonaissumma

Tarkastuslautakunnan
arvio

Tarkastuslautakunnan
arvio

*vaihteluväli 70 - 99 %

(*tilinpäätökseen raportoitu vaihteluvälinä 70-100 %, kun tarkastellaan työvuorosuunnittelua tekeviä toimialueita käy ilmi, että toteutuma on
ikäihmisten palveluissa 99 %, perhe- ja sosiaalipalveluissa 97 % ja terveys- ja sairaanhoitopalveluissa 70 %, joten vaihteluvälin tulisi olla 70-99 %)
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Yhteisille palveluille asetetut toiminnalliset
tavoitteet ovat vastaavat kuin yhtymävaltuuston
asettamat toiminnalliset sitovat tavoitteet.
Kehityskeskustelujen ja niiden hyödyllisyyden
toteutuma on yhteisten palvelujen toteutuma,
joka ei ihan yltänyt asetettuun tavoitteeseen
jääden 0,7 % -yksikköä tavoitteesta. Yhteisille
palveluille on asetettu tavoitteeksi ja mittariksi
myös toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu,
joka koskee työvuorosuunnittelua tekeviä
toimialueita. Yhteiset palvelut eivät kuulu tähän
toimialueeseen (tarkemmin kappaleessa 4.1.2).
Kehityskeskustelut eivät toteutuneet tavoitteen
mukaisesti. Ainoastaan yhteisissä palveluissa
tavoitteeseen
pääsivät
talouspalvelut
ja
konsernihallinto 100 % Työhyvinvointikyselyyn
mukaan kehityskeskusteluja piti hyödyllisenä 47,7
% (2019: 48,6 %).

Yhteistoimintamenettelyt haettiin noin 20,1 milj.
säästöjä ja toteutuma oli noin 15,2 milj. euroa.
Tilinpäätöksen
mukaan
merkittävimmät
toteutuneet toimenpiteet olivat poistoaikojen
pidentäminen,
biologisten
hoitojen
toimintatapojen
muokkaus,
käyttömenojen
karsinta
korjausrakentamisessa,
koronvaihtosopimusten
muokkaus,
Pelastuslaitoksen
työaikamuutos
sekä
työterveyshuollon ostopalvelujen vähentäminen.
Toteutumattomien tavoitteiden osuus oli 5,3 milj.
euroa,
joista
merkittävimpiä
olivat
sopimushallinnan
ohjelmiston
integraation
siirtyminen, jonka toteutus on parhaillaan
käynnissä sekä erilaiset toimitilojen vähennykset,
joita pyritään toteuttamaan koronatilanteen
mahdollistaessa. Yhteisissä palveluissa haetut
säästöt ylittyivät asetetusta tavoitteesta 0,2 milj.
eurolla (tavoite n. 8,3 milj. euroa).

Koronaepidemian viestintä
Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne on
vaatinut myös paljon kuntayhtymän viestinnältä ja
henkilöstöhallinnolta.
Viestinnän
ja
henkilöstöhallinnon resursseja kohdistettiin
koronaviestintään, jota varten on rakennettu
sisäiset ja ulkoiset verkkosivut. Lisäksi on tuotettu
muuta materiaalia, kuten mm. julisteita, tietoa
sosiaalisen median kanaviin. Kuntayhtymän
verkkosivut ovat olleet ensimmäinen paikka, josta
tietoa on etsitty. Siun sote- kuntayhtymän
verkkosivuille on koottu tietoa koronaan liittyvistä
asioista
kuten
esimerkiksi
ohjeita
vierailukäytännöistä, näytteenotoista, listaukset
HAVAINNOT:

altistumispaikoista.
Tiedot
ovat
helposti
löydettävissä kuntayhtymän etusivulta. Myös
sisäisen viestinnän onnistuminen on olennainen
poikkeustilanteessa. Kuntayhtymässä tärkein
viestintäkanava on ollut henkilöstöhallinnon ja
terveys- ja sairaanhoitopalvelujen yhteistyössä
pitämät infot niin esimiehille kuin koko
henkilöstölle Teamsin välityksellä, jossa on tuotu
vahvasti esille koronatilannekatsausta ja ohjeita
henkilöstölle. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus
katsoa esitetyt infot jälkikäteen videotallenteina
kuntayhtymän sisäisessä intrassa.

Yhteisille palveluille on asetettu kaksi taloudellista mittaria, jotka molemmat toteutuivat ja viisi toiminnallista
mittaria, joista kaksi toteutui ja kolme jäi toteutumatta.
Yhteisille palveluille asetetut tavoitteet ovat vastaavat kuin yhtymävaltuuston asettamat taloudelliset ja
toiminnalliset sitovat tavoitteet.

JOHTOPÄÄTÖS:
Yhteistoimintaneuvotteluissa haettiin 20,1 milj. euron säästöjä ja toteutuma oli 15,2 milj. euroa. Tilinpäätöksen
mukaan merkittävimmät toteutuneet toimenpiteet olivat poistoaikojen pidentäminen, biologisten hoitojen
toimintatapojen muokkaus, käyttömenojen karsinta korjausrakentamisessa, koronvaihtosopimusten muokkaus,
Pelastuslaitoksen työaikamuutos sekä työterveyshuollon ostopalvelujen vähentäminen.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee
tarkastelemaan, mitä vaikutusta säästötoimenpiteillä on ollut palvelujen laatuun ja saatavuuteen.
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5.3 Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut jakaantuvat
viiteen palvelualueeseen: sairaalapalveluihin,
vastaanottopalveluihin, 24/7- toimintoihin ja
kuntoutuspalveluihin.
Talousarvion 2020 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
• Peruspalvelujen vahvistaminen: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
• Mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin valmistautuminen
• Taloudellisten tulostavoitteen saavuttaminen

Tuloksellisuusarviointi
Asetettua taloudellista tavoitetta ei saavutettu
terveys- ja sairaanhoitopalveluissa. Tilikausi oli
alijäämäinen n. -8,2 milj. euroa (2019: -9,4 milj.
euroa, 2018: 7,2 milj. euroa). Alkuperäiseen
toimintatuottoihin nähden tuotot ovat kasvaneet
5,8 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon
verrattuna toteutuma ylittyy 3,3 milj. euroa.
Tulosta on parantanut toimialueelle tullut valtion
koronatuki 7,2 milj. euroa. Alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat

kasvaneet 14,7 milj. euroa. Muutettuun
talousarvioon nähden toimintakulut ovat
alittuneet -1,3 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaan
koronakustannuksia on ollut yhteensä n. 10,5 milj.
euroa. Kuntayhtymän ulkopuolelle hoitoon
menneiden potilaiden kustannukset nousivat noin
3,6 milj. euroon (2019: 3,3 milj. €, 2018: 3,5 milj.
€). Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen taloudelliset
luvut ovat nähtävissä kappaleessa 6 Talouden
tunnuslukujen kehittyminen 2017 - 2020.

Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä vaikuttavuus
Terveys- ja sairaanhoitopalveluille oli asetettu yksi
taloudellinen tavoite ja kuusi toiminnallista
tavoitetta. Asetettuja toiminnallisia tavoitteita oli
kaksi vähemmän kuin vuonna 2019 (kuvio 15 s.30).
Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
toiminnallisista tavoitemittareista ei toteutunut

yhtään, ei toteutunut neljä ja yhtä ei voida arvioida.
Alla olevassa taulukoissa on tarkasteltu terveys- ja
sairaanhoitopalveluille asetettujen taloudellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja
tarkastuslautakunnan arviot ko. asioista.
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Terveys- ja sairaanhoitopalveluille asetetut taloudelliset, toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja niiden toteutumat sekä
tarkastuslautakunnan arvio:
Taloudellinen tavoite (alkuperäinen)

Tavoite (muutettu)
TA 2020

TP 2020

Tilikauden yli/alijäämä ≥ 0

≥ -12,8 M €

-8,2 M €

Toiminnalliset tavoitteet

Raportoitu tavoite
2020

Raportoitu
toteuma 2020

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

- 10 %

Saatavuus (% palveluista tavoitteessa)
ESH
Terveysasemat lääkäri tai hoitajanvastaanotto
Suu- ja hammassairaudet
Päivystyskäyntien määrä/75-vuotias asukas vähenee

60 %

- 10 %

ESH + 6,0 %
PTH -22,6 %*
-78 %
Vuonna 2019 93 kpl
Vuonna 2020 20 kpl**
ESH 3 kk 94,2 %
ESH 6 kk 97,3 %
PTH alle 7 vrk 84,6
%***
- 8,5 %

Kehityskeskustelut koetaan hyödyllisenä (%)

60 %

46,6 %

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu käytössä jaksotyötä
tekevissä työyksiköissä

100 %

65 %****

- 10 %

Tarkastuslautakunnan
arvio

Tarkastuslautakunnan
arvio

Vuonna 2020: 90 kpl

* Vertailulukemat tulisi olla nähtävissä mihin verrataan ja mistä asetettu tavoite koostuu.** Potilasvakuutuskirja 2020 tilaston mukaan ratkaistut
korvattuja potilasvahinkoja oli yhteensä 90 kappaletta (tarkemmin nähtävissä kuvio 17)*** Palvelujen saatavuudelle on asetettu tavoite 60 %,
palvelujen saatavuus hoitotakuun puitteissa on 100 %, (kts. hoitotakuun toteutuminen),****Teksteissä puhutaan noin 70 %, mutta taulukkoon
merkitty 65 % .

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 16). 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 16: Perusterveydenhuollon hoidon saatavuuden seurantapisteet, lähde: THL (mukaillen)
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Korvatut potilasvahingot
Potilasvakuutuskeskuksen vuosiraportin 2020
mukaan
Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirin
korvatut potilasvahingot ovat olleet kasvussa
(kuvio 17). 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 2020 on tilastoitu kaikki vuosittain
tehdyt
vahinkoilmoitukset
ja
korvauksiin
johtaneet
tapaukset
sairaanhoitopiireittäin.
Vuonna 2020 koko maassa tehtiin yhteensä 8 390
vahinkoilmoitusta mikä oli 13 % vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Korvauksia maksettiin 2 364
tapauksessa.
Vuonna 2020 Siun sotessa oli tehty 351
potilasvahinkoilmoitusta (2019: 363, v.2018: 278
potilasvahinkoilmoitusta),
joista
ratkaistuja
korvattuja potilasvahinkoja on ollut 90 kun vuonna
2019 niitä oli 93 (kuvio 17).

Suomessa
vuonna 2020

Ilmoitettuja
potilasvahinkoja
8 390 kpl

Korvattuja
potilasvahinkoja
2 364 kpl

Kuvio 17: KYS-erva alueen ratkaistut korvatut potilasvahingot vuosina 2017-2020. Lähde: Potilasvakuutuskeskuksen
vuosiraportti 2020

Perusterveydenhuolto
Koronaepidemian vuoksi palvelujen kysyntä laski
edelliseen
vuoteen
verrattuna.
Perusterveydenhuollossa on ollut eri asiakkaita 1
596 enemmän kuin vuonna 2019 (kuvio 18).

Perusterveydenhoitopäivät ovat vähentyneet 11,2
% (19 486 hoitopäivää) ja perusterveydenhuollon
käynnit ovat vähentyneet 0,1 % (1 144 käyntiä)
verrattuna vuoteen 2019.
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Kuvio 18: Perusterveydenhuollon palvelujen kysyntä 2017 – 2020. Lähde: Siun soten tilastot

Vuonna 2020 terveysasemien lääkärin tai hoitajan
vastaanotolle (ensikäynti) pääsi heti 58,1 % ja
93,7 % pääsi hoitoon 14 vuorokauden kuluessa.
Siun soten oman seurannan mukaan hoitoonpääsy
toteutumat olivat lääkärille ja hoitajille
(ensikäynti) vuosien 2017-2020 alla olevan kuvion
mukaiset (kuvio 19). Yli kolmen kuukauden

odotusaika (ensikäynti) oli ylittynyt vuonna 2020
61 asiakkaan kohdalla. Ensikäyntien määrät ovat
kasvaneet 53,0 % (32 011 käyntiä) verrattuna
vuoteen 2019. Kuntakohtaiset hoitoonpääsy
toteutumat lääkärille ja hoitajille vuosina 20172020 on esitetty liitteessä 3.

Kuvio 19: Hoitoonpääsyn toteutuma jäsenkunnat yhteensä (ensikäynti) lääkärit ja hoitajat vuosina 2017-2020, 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 2017-2020 kuvion 20 mukaiset.

Hammaslääkärikäynnit vähentyivät edellisestä
vuodesta 6 718 käynnillä. Vuonna 2020
hammaslääkärikäyntejä oli 24 889 (2019:28 682
ensikäyntiä ja 2018:26 883 ensikäyntiä).
Suuhygienistillä
käyntien
määrät
olivat
vähentyneet edellisestä vuodesta 2 619 käynnillä.
Vuonna 2020 suuhygienistillä ensikäyntejä oli 11
606 ensikäyntiä (2019: 14 225 ensikäyntiä, 2018:
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15 191 ensikäyntiä). Vuonna 2020 hoitoonpääsyn
määräaika yli kuusi kuukautta (ensikäynti) oli
ylittynyt
hammashuoltoon
pääsyssä
940
asiakkaalla (2,6 %). Eniten ylityksiä tuli Joensuussa
(310
asiakkaalla),
Outokummussa
(270
asiakkaalla), Kontiolahdella (169 asiakkaalla) ja
Kiteellä (98 asiakkaalla) sekä Liperissä että
Polvijärvellä (33 asiakkaalla). Rääkkylässä ja
Tohmajärvellä ei ollut yhtään ensikäynnin yli 180
päivän odotusaikoja. Jonot ovat venyneet
hampaitten oikomishoidon suhteen. Vuoden
aikana on toteutettu erilaisia toimenpiteitä,
palvelujen saatavuuden parantamiseksi esim.
puolikiireellisiä
hoitoaikoja
on
lisätty.
Kuntakohtaiset
hoitoonpääsy
toteutumat
hammashuoltoon vuosina 2017-2020 on esitetty
liitteessä 4. Lakisääteisten aikojen ylityksiä tuli

eniten syksyn aikana, yli 180 pv ylitys 514 asiakaan
kohdalla, kesäkaudella ylityksiä tuli 364 asiakkaalle
ja kevään aikana 62 asiakkaalle (kuvio 21).

Kuvio 21: Hoitoonpääsy toteutuma hammashuolto
(ensikäynti) odotusaika yli 180 pv vuonna 2020. Lähde
Siun soten tilastot.

Kuvio 20: Hoitoonpääsyn toteutumat hammashuolto jäsenkunnat yhteensä (ensikäynti) kaikki ammattiryhmät vuosina
2017-2020. 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.

Perusterveydenhuollon yhteydensaanti
Terveydenhuoltolain 51 §:n mukainen välitön
yhteydensaanti
perusterveydenhuoltoon.
Kuntayhtymän terveysasemille otettiin yhteyttä
yhteensä 497 204 kappaletta, kasvua peräti 31,5 %
verrattuna vuoteen 2019 (2019: 377 978
kappaletta). Puhelimeen vastausprosentti oli 69,2
% (v.2019: 74,9 %).
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Puhelimeen
Puhelimeen
vastaaminen
vastaaminen

69,2
%
69,2 %
- 5,7 %

-5,7 %
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Kiteen
terveysasemalla
puhelimeen
vastausprosentti oli 43,1 %, mutta myös
puhelujenmäärä kasvoi 84,3 %:a (18 213
kappaletta enemmän) verrattuna vuoteen 2019.
Lieksan
terveysasemalla
puhelimeen
vastausprosentti nousi 54,9 %:iin (2019: 44,2 %) ja
yhteydenottoja oli 8 627 kappaletta (39,1 %)
enemmän
kuin
vuonna
2019.
Liperin
terveysaseman puhelimeen vastausprosentti oli
50,5 % (2019: 80,1 %), yhteydenottoja oli 10 421
kappaletta (35,6 %) enemmän kuin vuonna 2019.
Korkeimmat puhelimeen vastausprosentit olivat
vuonna 2020 Rääkkylän terveysasemalla 89,6 %,
Kiihtelysvaaran
terveysasemalla
86,1
%,
Tuupovaaran terveysasemalla 84,9 % ja Juuan
terveysasemalla 83,8 %. Terveysasemittaiset

yhteydensaantitiedot ovat nähtävissä vuosilta
2019-2020 liitteestä 5.
Terveysasemien takaisinsoitot toteutuivat 92,6
%:sti (2019: 92,3 %). Heikoiten takaisin soitettiin
Siilaisen terveysasemalta 87,6 % ja Rantakylän
terveysasemalta 88,8 %. Parhaiten takaisin
soitettiin Tohmajärven terveysasemalta 96,0 %,
Kiteen terveysasemalta 95,0 % ja Liperin
terveysasemalta 94,8 %.

Takaisinsoitot
Takaisinsoitot

92,6
%%
+
92,6
+ 0,03%
+ 0,03 %

Perusterveydenhuollon yhteydenotot
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2020
mukaan merkittävimmät lisäykset hoitoon pääsyä
koskevissa
yhteydenotoissa,
lääkehoitoa,
tietosuojaa
ja
kohtelua
koskevissa
yhteydenotoissa.
Hoitoonpääsyn
liittyen
ongelmana
oli
puhelinpalvelujen
toimimattomuus. Puhelut ovat ruuhkautuneet ja
takaisinsoittopyynnöt täyttyivät niin, että potilas
ei
voinut
jättää
takaisinsoittopyyntöä.
Moniammatillisen
tiimimallin
käyttöönotto
terveysasemilla on saanut paljon negatiivista
palautetta. Potilaat ovat kokeneet, että lääkärin
vastaanotolle pääsyn hankaloituneen entisestään.
Päihde- ja mielenterveysasiakkaat ovat myös
ottaneet yhteyttä usein, koska eivät saa apua
mistään.
Sosiaalija
potilasasiamiehen
selvityksessä tuodaan esille, että päihde -ja
mielenterveystyö
on
kriisiytymässä.
Perusterveydenhuoltoa koskevat yhteydenotot
kunnittain vuosina 2017-2020 on nähtävissä
liitteessä 6.

Muistutukset ja kantelut
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2020
mukaan terveydenhuolto koskevat muistutukset
ovat kasvaneet ollen 319 kappaletta vuonna 2020.
Muistutuksista perusterveydenhuoltoon kohdistui
100 ja loput erikoissairaanhoitoon. Hyvä puolena
voidaan todeta se, että muistutuksista 37 % johtaa
organisaatiossa mm. ohjeistusten tekemiseen,
ohjeistusten tarkentamiseen tai muuhun
toimenpiteeseen. Terveydenhuoltoa koskevia
kanteluja on ollut vuonna 2020 yhteensä 15
kappaletta. Huomioitava, että edellä esitettyihin
lukuihin ei sisälly terveyskeskussairaaloiden
muistutukset ja kantelut. Ne kirjautuvat
ikäihmisten palveluihin ja siellä sosiaalihuollon
muistutuksiin ja kanteluihin.

Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset
Siun soten alueella perusterveydenhuollon
nettokäyttökustannukset 736,7 euroa/asukas kun
taas koko maassa ne olivat 623,9 euroa/asukas.
Perusterveydenhuollon
asukaskohtaiset
nettokäyttökustannukset
vaihtelevat
.

kuntakohtaisesti 1203,8 €/asukas – 484,1
€/asukas välillä (kuvio 22). Perusterveydenhuollon
nettokäyttökustannukset
olivat
suurimmat
vuoden 2019 aikana Ilomatsissa ja Rääkkylässä.
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Kuvio 22: Perusterveydenhuollon nettokäyttökustannukset (sis. suun terveydenhuollon) euroa/asukas Siun
soten alueella kunnittain vuonna 2018-2019. Lähde: Sotkanet.fi, tiedot on otettu 12.4.2021.

Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidossa palvelujen kysyntä laski
edelliseen
vuoteen
verrattuna.
Erikoissairaanhoitolähetteiden määrä väheni 6,8
% (3 424 kpl) ja erikoissairaanhoidon käynnit
(mukaan lukien päivystyskäynnit) väheni 3,0 % (9
883 kpl) (kuvio 23). Erikoissairaanhoidon
hoitojaksot
ja
hoitopäivät
vähenivät
koronapandemian vuoksi edelliseen vuoteen

verrattuna. Tämä on saattanut johtaa siihen, että
asiakkaat eivät ole saaneet tarpeensa mukaista
hoitoa. Erikoissairaanhoidon eri asiakkaiden
määrissä ei juurikaan ole tapahtunut muutosta
edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2020
synnytyksiä oli 1 136 kun vuonna 2019 niitä oli
1 091. Synnytysten määrä kasvoi 4,1 % edelliseen
vuoteen verrattuna.

1 136
syntynyttä
vauvaa
+ 4,1 %

Kuvio 23: Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä vuosina 2017-2020. Lähde: Siun soten tilastot
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Erikoissairaanhoidon yhteydenotot
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2020
mukaan
erikoissairaanhoitoa
koskevien
yhteydenottojen määrä laski hieman vuonna 2020
edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeisimmät syyt
yhteydenottoon ovat muun muassa epäily
potilasvahingosta, tyytymättömyydestä hoitoon ja

epäasiallisesta kohtelusta. Erikoissairaanhoidon
keskeisimpinä ongelmina pidetään hoitoonpääsyn
viipyminen, asiakirjamerkintöjen puute tai
virheellisyys,
todistusten
ja
lausuntojen
viipyminen, huono kohtelu ja se, ettei asiakas saa
haluamaansa tai toivomaansa hoitoa ja
tutkimuksia.

Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset
Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannukset
olivat Siun sotessa 1 242,2 euroa/asukas kun koko
maassa ne olivat 1 308,6 euroa/asukas (kuvio 24).
Erikoissairaanhoidon
asukaskohtaiset
nettokäyttökustannukset
vaihtelevat
kuntakohtaisesti 1 644,1 €/asukas – 1 042,4
€/asukas
välillä.
Erikoissairaanhoidon

nettokäyttökustannusten eroja mm. tasoitetaan
kalliin hoidon tasauksella. Erikoissairaanhoidon
nettokäyttökustannukset
olivat
suurimmat
vuoden 2019 aikana Heinävedellä ja Ilomantsissa.

Kuvio 24: Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset euroa/asukas Siun soten alueella kunnittain vuonna 2018-2019. Lähde:
Sotkanet.fi tiedot on otettu 12.4.2021.

Muut havainnot
Puheterapeutit ja lasten puheterapiat
Itä-Suomen aluehallintovirasto on useamman
kerran pyytänyt selvitystä puheterapiaan pääsystä
Siun
sotessa
(tarkemmin
nähtävissä
valvontaviranomaisten
selvityspyyntöjä
ja

päätöksiä liitteestä 7). Siun soten palveluksessa
olevien lasten puheterapeuttien tilanne on
haastava (kuvio 25).
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Kuvio 25: Siun soten palveluksessa olevat lasten
puheterapeutit ajalla 1/2019 -5/2021, htv.). Lähde:
terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Vuoden 2020 aikana väestövastuuperiaatteella
laskettuna yhdellä puheterapeutilla on 55 000
asukasta (2019:68 000 asukasta, 2018:38 000
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
21.4.2021
lasten
puheterapian
tutkimusjonossa on 176 lasta, (tilanne 30.4.2020:
249 lasta, 31.8.2019: 163 lasta), terapiajonossa
olevia
lapsia
82
(tilanne
30.4.2020:60,
31.8.2019:39 lasta), yli 3 kuukautta ensimmäiselle
puheterapiajaksolle jonottaneita lapsia on 82
(tilanne 30.4.2020: 32, tilanne 31.8.2019:17 lasta)
yli 6 kuukautta ensimmäiselle puheterapiajaksolle
jonottaneita on 12 (tilanne 30.4.2020: 23, tilanne
31.8.2019 5 lasta) (kuvio 26). Terveydenhuoltolain
51 § 2 mom. mukaan potilaan tulee päästä
hoitoon kolmen kuukauden määräajassa.

Kuvio 26: Lasten puheterapiajonot. Lähde: terveys- ja
sairaanhoitopalvelut

Resurssivajetta
Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa on ollut pulaa
hoitohenkilöstöstä ja lääkäreistä, esimerkiksi
radiologeista,
lastenpsykiatreista,
keuhkolääkäreistä ja psykiatreista. Osaltaan tämän
vuoksi on jouduttu purkamaan jonoja lisätöinä mm.
sydänkeskuksessa, urologiassa ja kuvantamisessa.
Lääkärirekrytointi on otettu omaksi toiminnaksi
maaliskuun 2020 alusta. Tätä kautta on saatu
erikoissairaanhoitoon mm. erikoistuvia lääkäreitä.
Omana toimintana rekrytointi on ollut
tehokkaampaa kuin ostopalveluna (esim. tammilokakuu 2020 aikana 783,9 henkilötyökuukautta
edestä lääkäreitä (kuvio 27).
Lääkärirekrytointi htv/kk vuosina 2017-2020
783,9

800
622,16
600

520,61

543,55

400
200
0
2017
ostopalvelu

2018
ostopalvelu

2019
2020 Siun soten
ostopalvelu oma rekrytointi

Kuvio 27: Lääkärirekrytoinnit htv/kk vuosina 2017-2020,
Lähde: Siun soten tietotuotanto

Lääkäriliiton tekemän tutkimuksen mukaan
Pohjois-Karjalassa on toiseksi suurin lääkärivaje
19,6 %:a (kuvio 28). Rekrytoinneista enemmän
kappaleessa 7.
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Puskurivuodeosaston perustaminen

Kuvio 28: Lääkärivajeen sairaanhoitopiireittäin lähde: Lääkäriliitto
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/laakarityovoima/

Moniammatillisesta tiimimallista
Kuntayhtymässä 12 terveysasemalla (Kitee,
Kesälahti,
Tohmajärvi,
Liperi,
Niinivaara,
Outokumpu, Polvijärvi, Heinävesi, Kontiolahti,
Lehmo, Juuka ja Ilomantsi) on otettu käyttöön
moniammatillinen tiimimalli. Päätös tiimimallin
pilotoinnista on tehty vastaanottopalveluissa ja
yhteistyössä tiimimallia pilotoimaan lähteneiden
terveysasemien ylilääkäreiden kanssa. Tiimimallia
on laajennettu vapaaehtoisuuteen perustuen ja
terveysasemien henkilöstön kanssa suunnitellen.
Moniammatillisella
tiimimallilla
pyritään
vastaamaan potilaan yhteydenottoon välittömästi
ja asiat pyritään hoitamaan jopa samana päivänä.
Tiimimallin
tavoitteena
on
ollut
lisätä
asiakaslähtöisyyttä, parantaa yhteydensaantia ja
hoidon saatavuutta sekä lisätä integraatiota.
Tilastotietojen perusteella tässä on onnistuttu, sillä
kun vuonna 2019 hoitoon pääsi 7 vuorokauden
sisällä 34,6 % terveysasemien asiakkaista, kun
vuonna 2020 se oli 84,7 %. Tilinpäätöksen mukaan
uudistetun palvelunpiirissä on noin 75 000
kuntalaista ja heistä noin keskimäärin 32 % on
saanut yhteyshenkilön. Tiimimalli uudistaa
perinteistä toimintatapaa vahvasti ja sillä on
vaikutuksia potilaiden hoitoketjuihin laajasti koko
terveydenhuollossa, joka on osittain saanut
ristiriitaisan vastaanoton kuntalaisten ja osin
henkilöstön parissa.

7 vrk
hoitoonpääsy

Tarkastuslautakunta on suositellut jo vuoden 2018
ja
2019
arviointikertomuksissaan,
että
puskurivuodeosasto
perustettaisiin.
Yhtymähallitus
päätti
perustaa
puskurivuodeosaston
29.10.2020
§
190.
Yhtymähallitus on kokousasian perusteluissa
esittänyt vastaavia perusteluja puskuriosaston
perustamiselle, mitä tarkastuslautakunta on
tuonut esille jo parin vuoden ajan mm.
epätarkoituksen
mukaiset
potilassiirrot.
Yhtymähallituksen
päätöksessä
todetaan
seuraavaa: ”Ruuhkautumista on lisäksi vuoden
2020
aikana
aiheuttanut
terveyskeskussairaaloiden
vaikea
henkilöstötilanne.
Useissa
eri
terveyskeskussairaaloissa on jouduttu sulkemaan
toistuvasti potilaspaikkoja (8 - 10), kun ei ole ollut
hoitajia saatavilla poissaolotilanteissa. Siirtymät
erikoissairaanhoidosta ja Siilaiselta jatkohoitoon
ovat vaikeutuneet. Jo pitemmällä aikavälillä
erikoissairaanhoidon
vuodeosastoille
on
muodostunut eri puolilla maakuntaa asuvista
potilaista jonoja odottamaan jatkohoitopaikkaa, ja
ongelma on pahentunut viime kuukausina. Tämä
aiheuttaa erikoisairaanhoitoon kuormitusta ja
ylipaikkatilanteita.
Jonoutuminen
erikoisairaanhoitoon johtuu ketjureaktiosta, jossa
terveyskeskussairaaloihin ei vapaudu riittävästi
vuodepaikkoja, vaan niissä on puolestaan runsaasti
potilaita
jonottamassa
TEPAS
(ympärivuorokautisen
tehostetun
palveluasumisen) paikkoja. Lisäksi ongelmana ovat
epätarkoituksenmukaiset potilassiirrot. Potilaat
siirtyvät terveyskeskussairaalaan vain hyvin
lyhyeksi aikaa tai heille ei löydy vapaata paikkaa
oman kunnan terveyskeskussairaalasta.
Syksyn 2020 aikana on selvitetty erilaisia
vaihtoehtoja ja toimintamalleja ns. puskuriosaston
toteuttamiseksi.
Puskuriosastolle
siirretään
erikoissairaanhoidon
vuodeosastoilta
ja
yhteispäivystyksestä potilaita, jotka eivät tarvitse
enää erikoissairaanhoidon palveluita, mutta heitä
ei voi vielä kotiuttaa tai heille ei löydy
tarkoituksenmukaista
jatkohoitopaikkaa.
Puskuriosaston
tavoite
olisi
vähentää
erikoissairaanhoidon
vuodeosastoilla
jatkohoitopaikkaa
jonottavien
ja

84,7 %
+50,1 %
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yhteispäivystyksessä
terveyskeskustasoista
jatkohoitopaikkaa
odottavien
määrää.
Tarkoituksena on kohdentaa resursseja oikein ja
vapauttaa erikoisairaanhoidon vuodepaikkoja
tarkoituksenmukaiseen
käyttöön.
Lisäksi
tavoitteena
on
lisätä
potilasja
asiakaslähtöisyyttä
välttämällä
epätarkoituksenmukaisia
1-2 päivän
potilassiirtoja terveyskeskussairaaloihin tai oman
kotikunnan ulkopuolelle. ” Potilassiirtoja on
käsitelty kappaleessa 5.4 ikäihmisten palvelut.

Koronaepidemian vaikutukset
Koronapandemiaan
varautuminen
ja
koronapotilaiden vaatima sairaalahoito aiheutti
keskussairaalalle ja terveyskeskus - ja asemille
huomattavasti
lisäkuormitusta,
mutta
kokonaisuudessa kuntayhtymä selvisi hyvin

ennen kaikkea hyvän yhteistyön
sekä
henkilökunnan sitoutumisen ja joustavuuden
avulla. Epidemia on kuitenkin kasvattanut hoito- ja
palveluvelkaa,
jonka
purkaminen
jatkuu
oletettavasti koko vuoden 2021, ehkä pidempään.
Epidemian takia palvelutuotantoa jouduttiin
supistamaan nopealla aikataululla. Erityisesti
kiireetöntä hoitoonpääsyä vähennettiin keväällä
2020. Myös potilaat itse peruivat ja siirsivät jo
varattuja aikojaan huomattavan paljon.
Epidemian alussa oli suojavarusteista pulaa.
Kysyntä
kasvoi
voimakkaasti
ja
johti
poikkeuksellisiin hankintamenettelyihin. Huoli
suojavarusteiden riittävyydestä ja siten omasta
sairastumisesta rasitti myös henkilöstöä.

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

Kuvio 29: KYS-erva-alueen shp hoitotakuun toteutuminen
hoidon Hoitoonpääsy > 180 vrk % vuosina 2016-2020. Lähde:
THL

Hoidon tarpeen arviointia yli kolme kuukautta
odottaneista potilaista oli Siun sotessa vuoden
2020 lopussa 197 (5,4 %) (kuvio 30) ja yli kuusi
kuukautta hoitoonpääsyä odottaneita potilaita oli
61 (2,1 %) (vuonna 2019: 72 (2,6 %). Hoidon

osuuden muutos oli suurin Keski-Suomen - ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (kuvio 29).
Etelä-Savon
sairaanhoitopiirissä
ainutkaan
asiakas ei ole odottanut hoitoonpääsyä yli 180
vuorokautta.

Kuvio 30: KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien hoitotakuun
toteutuminen, hoidon tarpeen arviointia odottaneet yli 90
vrk % vuonna 2016-2020. Lähde: THL

tarpeen arviointia odottaneita oli vähiten PohjoisSavon sairaanhoitopiirissä.

.

ARVIOINTIKERTOMUS 2020

44

Käsiteltyjen lähetteiden määrä vuosina 2017-2020
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Kuvio 32: Erikoissairaanhoidon käsiteltyjen
lähetteiden määrät vuosina 2017-2020. Lähde:THL
Kuvio 31: KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien hoitotakuun toteutuminen, lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk % vuonna
2016-2020. Lähde: THL

Lähetteiden käsittelyviiveet ovat vähentyneet
KYS- erva alueen sairaanhoitopiireissä eniten ItäSavon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä (kuvio
31). Siun sotessa pysyneet samana (0,8 %)
edelliseen vuoteen verrattuna. Käsiteltyjen

lähetteiden määrät ovat vähentyneet Siun sotessa
peräti 5,0 % (2 111 kpl) verrattuna aikaisempaan
vuoteen (kuvio 32). Lähetteiden määrien
vähenemiseen vaikuttaa koronaepidemia.

Hoitoa odottavien odotusajan mediaani
Tarkastellessa kaikkien sairaanhoitopiirien hoitoa
odottavien odotusajan mediaania vuoden 2020
lopussa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
mediaani oli 56 vuorokautta (vuonna 2019: 40,
vuonna 2018: 43 vrk) (kuvio 33).

Lyhyin
odotusaika
oli
Kymenlaakson
sairaanhoitopiirissä (mediaani 20 vrk) ja pisin
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä (mediaani 58
vrk).

Kuvio 33: Hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin odottavien odotusajan mediaani 31.12.2020, Lähde: THL Tilastoraportti 1/2021
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Sairaanhoitopiirien tuottavuus
Sairaanhoitopiirien
tuottavuutta
vertaillaan
yleisesti THL:n tuottavuustietojen perusteella. THL
julkaisi maalikuussa 2021 tiedot sairaaloiden
tuottavuudesta 2019. Vuoden 2019 tuottavin
keskussairaala oli Pohjois-Karjalan keskussairaala
(kuvio 34). THL:n sairaaloiden tuottavuus 2019
tilastoraportin
mukaan
keskussairaaloiden
tuottavuus on noussut kaksi prosenttia vuosina
2015-2019.
Keskussairaaloiden
väliset
tuottavuuserot ovat pienentyneet vuonna 2019
verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuonna 2019
tuottavuuserot olivat keskimäärin 7 prosenttia.
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.

Kuvio 34: Keskussairaaloiden tuottavuus 2019, sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku = 100. Lähde: THL 5/2021 Sairaaloiden tuottavuus 2019.

HAVAINTO:
Terveys- ja sairaanhoitopalveluille on asetettu yksi taloudellinen tavoite, joka muutetun talousarvion jälkeen
toteutui. Toiminnallisia mittareita oli asetettu kuusi kappaletta, joista tarkastuslautakunnan arvion mukaan
neljä ei toteutunut ja kaksi ei voida arvioida.
Potilaiden hakeutuminen omasta tahdosta muihin julkisen sektorin sairaaloihin on kasvanut edelliseen vuoteen
verrattuna 0,3 milj. eurolla. Vuoden loppuun mennessä kustannuksia oman valinnan kohdistumisesta muualle
on kertynyt 3,6 milj. euroa.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueella on pulaa hoitohenkilöstöstä ja lääkäreistä etenkin mm.
radiologeista, lastenpsykiatreista, keuhkolääkäreistä ja psykiatreista. Puheterapeuteista on myös pulaa. Lasten
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puheterapian tutkimusjonossa on 176 lasta, terapiajonossa 82 lasta, yli 3 kuukautta jonottaneita lapsia on 82 ja
yli 6 kuukautta jonottavia lapsia on 12.
Perusterveydenhuollossa hoitoonpääsy on tapahtunut pääosin lakisääteisessä ajassa 61 asiakasta lukuun
ottamatta. Suun terveyenhuollossa hoitoonpääsy lakisääteisessä ajassa on ylitetty 940 asiakkaan kohdalla.
Kuntayhtymän terveysasemille otettiin yhteyttä yhteensä 497 204 kappaletta, kasvua 31,5 % verrattuna
edelliseen vuoteen 2019. Puhelimeen vastausprosentti oli 69,2 %. Terveysasemien takaisinsoitot toteutuivat
92,6 %:sti.
Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on vähentynyt 3,0 % ja perusterveydenhuollon hoitopäivät ovat
vähentyneet 11,2 % Terveysasemien lääkärille ja hoitajalle (ensikäynti) oli päässyt heti 58,1 % asiakkaista ja 93,7
% asiakkaista oli päässyt 14 vuorokauden sisällä.
Tarkastuslautakunnan vuosien 2018-2019 arviointikertomuksissa suositeltu puskurivuodeosasto perustettiin
lisäämään potilas- ja asiakaslähtöisyyttä välttämällä epätarkoituksenmukaisia 1-2 päivän potilassiirtoja
terveyskeskussairaaloihin tai oman kotikunnan ulkopuolelle.
Pohjois-Karjalan keskussairaala tuottavin keskussairaala vuonna 2019.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksessä tuodaan esille, että päihde -ja mielenterveystyö on kriisiytymässä.

JOHTOPÄÄTÖS:
Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarvitsevat resursseja lisääntyneeseen kysyntään. Ennaltaehkäisevään työhön
on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Koronaepidemia vuoksi palvelutuotantoa jouduttiin supistamaan. Erityisesti kiireetöntä hoitoon pääsyä
vähennettiin keväällä 2020. Myös potilaat itse peruivat ja siirsivät jo varattuja aikojaan huomattavan paljon.
Epidemia on kuitenkin kasvattanut hoito- ja palveluvelkaa, jonka purkaminen jatkuu oletettavasti koko vuoden
2021 ehkä pidempään.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittaa, että
edelleen jatketaan toimenpiteitä suunterveydenhuollon palveluiden parantamiseksi.
jatketaan edelleen puheterapiapalvelujen saatavuuden parantamista.
moniammatillisen tiimimallin kehittämistä jatketaan edelleen ja saatu palaute huomioidaan.
lääkärien ja hoitohenkilöstön työoloja tulee kehittää niin, että työkuorma koetaan kohtuulliseksi kaikilla
terveysasemilla.
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5.4 Ikäihmisten palvelut
Ikäihmisten toimialueeseen kuuluvat kotihoito
tukipalveluineen (ml. turva- ja ateriapalvelut,
sotaveteraanien palvelut, palveluohjaus- ja
gerontologisen sosiaalityön ja omais- ja
perhehoidon)
kotihoitopalvelut,
eritasoiset
asumispalvelut ja terveyskeskussairaanhoito.
Toimialueella on siirrytty linjajohtorakenteeseen
vuoden 2020 alusta. Lisäksi Arjen tukipalvelut
aloitti toimintansa koko kuntayhtymän alueella.

Tohmajärven sosiaali- ja terveyspalvelujen
toiminta ja Kesälahden vanhustentukiyhdistyksen
asumispalveluyksikkö siirtyi liikkeenluovutuksella
Siun soten toiminnaksi 1.1.2020. Mehiläisen
Toivonlahden
asumispalveluyksikkö
siirtyi
kuntayhtymälle liikkeenluovutuksella 1.8.2020.
Ikäihmisten palvelualueen painopisteenä on ollut
kotona asumisen turvaaminen ja siihen liittyvän
monialaisen yhteistyön lisääminen.

Tuloksellisuusarviointi
Asetettua taloudellista tavoitetta ei saavutettu
ikäihmisten palveluissa. Tilikausi oli alijäämäinen –
2,3 milj. euroa (2019:3,6 milj. €, 2018: -0,442 milj.

euroa) Ikäihmisten palvelujen taloudelliset luvut
ovat nähtävissä kappaleessa 6 Talouden
tunnuslukujen kehitys 2017-2020.

Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä vaikuttavuus
Ikäihmisten palvelualueelle oli asetettuja
toiminnallisia tavoitteita oli neljä vähemmän, kuin
vuonna
2019
(kuvio
15
s.
30).
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan ikäihmisten

palveluille asetetusta kuudesta toiminnallisesta
mittarista toteutui yksi, toteutui osittain yksi ja ei
toteutunut neljä. Asetettu taloudellinen tavoite ei
toteutunut.

Ikäihmisten palveluille asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja toteutumat sekä tarkastuslautakunnan arvio
Tavoite (muutettu)
TA 2020

TP 2020

≥ -1,9 M €

-2,3 M €

Toiminnalliset tavoitteet

Raportoitu tavoite
2020

Raportoitu toteuma
2020

Yli 75-vuotiaista asuu kotona
Asiakaspalautekysely soveltuvin osin käytössä
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut toteutuvat
Tehostetussa palveluasumisessa yli 75-vuotiaista

≥ 91 %
100 %
100 %
9%

91 %
100 %
86 %
9%

RAI-järjestelmä, hoitotyö (RUG-mittari,
asiakasrakennearvio/voimavaratarveluokitus) pilottina
tehostetussa palveluasumisessa läntisellä alueella
Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu käytössä jaksotyössä
tekevissä työyksiköissä

Kyllä

Toteutui osittain

Taloudellinen tavoite
Tilikauden yli/alijäämä ≥ 0

100 %

Yli 75-vuotiaista asui kotona keskimäärin 90 %
(kuvio 35) ja tehostetussa palveluasumisessa yli
75-vuotiaista asui keskimäärin 7,6 % vuonna 2020
(kuvio
36).
Toimintalähtöinen
mittari

Tarkastuslautakunnan
arvio

Tarkastuslautakunnan
arvio
90 %

7,6 %

100 %

99 %

työvuorosuunnittelu
käytössä
jaksotyötä
tekevissä työyksiköissä on raportoitu 100 %, mutta
tilinpäätöksen- ja henkilöstökertomuksen 2020
tekstien mukaan toteutuma on ollut 99 %.
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Kuvio 35: Kotona asuvien %-osuus yli 75-vuotiaista vuonna
2020.
Lähde: ikäihmisten
palvelut
Hoitopaikkojen
riittävyys

Kuvio 36: tehostettu palveluasuminen yli 75-vuotiaat vuonna
2020. Lähde: Ikäihmisten palvelut

Kuntayhtymän alueella väestön ikääntyminen on
erityisesti koko 2020-luvun nopeaa, yli 75vuotiaiden määrä kasvaa esim. Joensuussa 33 %
vuoteen 2030 mennessä (3800). Ikääntyminen
jatkuu
sen
jälkeen,
mutta
hieman
tasaantuneempana. Kaikkiaan esim. Joensuussa
yli 75- vuotiaiden määrän ennakoidaan kasvavan
vuosien 2020 - 2040 välillä 43,6 % (5750). Kun
tarkastellaan väestön ikääntymisen jakaantumista
kuntayhtymän alueella niin se ei jakaannu
tasaisesti. 65-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä
Eteläisellä alueella on 38 %, Pohjoisella alueella 37
%, Läntisellä alueella 29 % ja Keskisellä alueella 22
%. Väestön ikääntyminen asettaa isoja haasteita
palvelujen
kehittämiselle
ja
niiden
yhdenvertaiselle saatavuudelle väestön tarpeet
huomioiden.
Kansalliset
alueellamme

sotevalmistelut
sen, ettei uusia

aiheuttivat
tehostetun

TAULUKKO 4. Hoitopaikkojen riittävyys palveluasumisessa,
tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja
terveyskeskussairaalassa. Lähde: Ikäihmisten palvelut
Palveluasuminen
kyllä/ei
Heinävesi kyllä
Ilomantsi
kyllä
Joensuu
kyllä
Kontiolahti kyllä
Outokumpu kyllä
Juuka
kyllä
Kitee
kyllä
Lieksa
kyllä
Liperi
kyllä
Nurmes
kyllä
Polvijärvi
kyllä
Rääkkylä
kyllä
Tohmajärvi kyllä

Tehostettu
palv.as.
kyllä/ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Perhehoito
kyllä/ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Terveyskeskuss
airaala kyllä/ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä

Jos sopivia hoitopaikkoja
ei ollut riittävästi v.2020
mistä se johtuu?

Kunnat ovat
pidättäytyneet uusien
asumispalveluyksiköiden
rakentamisesta
maakuntauudistusta
odotellessa, vuonna 2020
on käynnistynyt useita
asumispalvelujen
rakennuskohteita.

palveluasumien
yksikköjä
lähdetty
valmistelemaan
kiinteistöriskien
takia
ja
palvelutarve on päässyt kasvamaan. Ikäihmisten
palveluasuminen on ruuhkautunut, asumispaikkaa
on odottanut 239 henkilöä (taulukko 5). Suurin
osa, noin puolet, odottajista on ollut joensuulaisia.
Joensuuhun on tulossa palveluasumisen yksikkö,
mutta vasta vuonna 2022. Myös Liperi ja Polvijärvi
ovat
avanneet
asumispalveluyksikköjen
suunnittelun.
Tarkastuslautakunnan pyytämässä selvityksessä
ikäihmisten palvelujen puolelta käy ilmi,
Ilomantsissa, Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa,
Liperissä ja Nurmeksessa ei ole riittävästi
tehostetun palveluasumisen paikkoja (taulukko 4).
Muiden hoitopaikkojen osalta ilmoitetaan, että
hoitopaikkoja on riittävästi palveluasumisessa,
perhehoidossa ja terveyskeskussairaalassa.
TAULUKKO 5. Palveluasumiseen, tehostettuun tai perhehoitoon
jonottaneiden ikäihmisten määrät vuosien 2017-2020 lopussa. Vuoden
2020 Valtimon luvut yhdistetty Nurmeksen lukuihin. Nurmeksen ja
Valtimon kuntaliitos 1.1.2020 alkaen. Lähde: Ikäihmisten palvelut
v.2017
Heinävesi
Ilomantsi
Joensuu
Kontiolahti
Outokumpu
Juuka
Kitee
Lieksa
Liperi
Nurmes
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Valtimo
Yhteensä
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2
15
76
9
5
1
30
10
6
17
0
0
0
3
174

v.2018
0
2
77
5
10
4
13
27
17
5
6
0
0
3
169

v.2019
5
10
90
1
11
2
23
30
9
12
1
3
2
0
199

v.2020
7
16
111
7
3
4
18
28
18
17
5
0
5
239
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Hoitajamitoitus
Vanhuspalvelulaki muuttui 1.10.2020 ja siinä
edellytetään, että
•
•
•
•

1.10.2020 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,5 työntekijää
1.1.2021 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,55 työntekijää
1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden.
Siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 edellytetään vähintään 0,7 mitoitusta.

Hoitajamitoituksen asteittainen lakisääteinen
nousu vanhuspalvelujen ympärivuorokauden
hoidon ja hoivan yksiköissä edellyttää

TAULUKKO 6. Perusterveydenhuollon hoitojaksot terveyskeskussairaalassa,
hoidettu toisen kunnan yksikössä %. Lähde: terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Perusterveydenhuollon hoitojaksot
Tarkastellessa
perusterveydenhuollon
3
hoitojaksoja
terveyskeskussairaalassa
ja
hoitosoluissa kunnittain havaitaan, että vuonna
2020 joensuulaisia 29,3 % ja liperiläisiä 30,1 % on
hoidettu toisen kunnan yksikössä eniten. Tässä
kohtaa on myös huomioitava, että joskus on
järkevää hoitaa potilasta muussa kuin oman
kunnan yksikössä. Esimerkiksi Kontiolahden
osastolla
hoidetaan
koko
maakunnan
alkoholikatkaisuhoidot tai hoitokodissa asuva
potilas
kannattaa
hoitaa
lähimmässä
terveyskeskussairaalassa eikä siirtää kauemmaksi
omaan terveyskeskussairaalaan.
Eniten muiden kuin oman kunnan asukkaiden
hoitojaksoja oli Kontiolahdella (64,7 % kaikista
osaston hoitojaksoista), Heinävedellä (54,3 %),
Rääkkylässä (44,8 %) ja Outokummussa (43,7 %).

3

hoitajamäärän lisäämistä, josta kilpailevat myös
yksityiset
palveluntuottajat.
Riittävän
hoitajaresurssin takaamiseksi nousevat tärkeiksi
tekijöiksi monimuotoisen koulutuksen lisääminen,
työn houkuttelevuus sekä ammattilaisten
saatavuus
maakunnan
ulkopuolelta.
Lainmukainen
henkilöstömitoituksen
toteutuminen tuo kaiken kaikkiaan merkittäviä
haasteita
sosiaalija
terveydenhuollon
ammattihenkilöstön saatavuuden ja riittävyyden
osalta. Asiakkaan hoivan tarpeen määrittelyssä
kuntayhtymällä on velvollisuus käyttää RAIarviointijärjestelmää (thl.fi). Tämä muutos tulee
voimaan viimeistään 1.4.2023.

Taulukossa ei ole mukana hoitojaksot Siilaisen sairaalan
neurologisella, kirurgisella ja geriatrisella kuntoutusosastoilla tai
palliatiivisella osastolla sillä nämä osastot ovat tarkoitettu kaikille

Ilomantsi
Joensuu
Kontiolahti
Outokumpu
Kitee
Lieksa
Liperi
Nurmes
Rääkkylä
Tohmajärvi

2018
x
24,0 %
36,0 %
30,0 %
25,0 %
x
26,0 %
x
x
x

Hoitosolut
Heinävesi
Juuka
Polvijärvi

2020
46,5 %
72,9 %
82,3 %

2019
9,0 %
22,7 %
20,0 %
33,0 %
12,0 %
18,0 %
32,0 %
6,0 %
x
x

2020
20,9 %
29,3 %
18,3 %
22,1 %
22,5 %
18,5 %
30,1 %
8,6 %
8,4 %
19,2 %

Juuassa, Polvijärvellä ja Heinävedellä on
hoitosolut, jossa vähäisen paikkamäärän takia ei
pystytä tarjoamaan kunnan asukkaille kuin 17,753,5 % kuntalaisten hoitopaikoista. Nurmeksessa
ja Rääkkylässä pystytään hoitamaan lähes kaikki
kuntalaisten hoitojaksot (91,4 % -91,6 %)
(taulukko7).

Siun soten alueen asukkaille. Mukaan ei ole otettu myöskään
Pyhäselän, Enon ja Lieksa 2- osastojen tietoja koska näillä osastoilla
hoidetaan palveluasumisen paikkaa odottavia potilaita.
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TAULUKKO 7. Perusterveydenhuollon hoitojaksot terveyskeskussairaalassa,
hoidettu toisen kunnan yksikössä %. Lähde: terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Kunta
Heinävesi
Ilomantsi
Joensuu
Juuka
Kitee
Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Nurmes
Outokumpu
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi

yhteensä hoitojaksoja
kunnan asukkailla
226
597
2490
464
951
345
879
499
793
452
271
214
317

jaksoista hoidettu
omassa yksikössä%
53,5
79,1
70,7
27,1
77,5
81,7
81,5
69,9
91,4
77,9
17,7
91,6
80,8

hoidettu toisen
kunnan yksikössä%
46,5
20,9
29,3
72,9
22,5
18,3
18,5
30,1
8,6
22,1
82,3
8,4
19,2

Terveyskeskussairaalapaikkoja on yhteensä 230 ja
hoitosolupaikkoja yhteensä 18. Yleislääketieteen
akuuttisairaanhoidon terveyskeskussairaaloita on
maakunnassa viisi (Ilomantsi, Kitee, Liperi, Lieksa
ja
Nurmes).
Tilinpäätöksen
mukaan
keskimääräinen hoitoaika on ollut 11 hoitopäivää
kun vuonna 2019 se oli 8,4 hoitopäivää (2018:8,6
htp). Vuodeosastojen määrää on vähennetty

kuntayhtymän alueella vuosien 2017-2020 välillä
174
paikkaa
(43
%)
ja
osa
terveyskeskussairaalapaikkoista on muutettu
hoitosoluiksi (Heinävesi, Juuka, Polvijärvi) (kuvio
37).
Tilinpäätöksien
mukaan
terveyskeskussairaalan toiminta on päätetty mm.
Tuupovaarassa (vuosi 2017) ja Pyhäselässä (vuosi
2020).
Palvelutuotantosuunnitelman
2030
mukaisesti
terveyskeskussairaaloiden
vuodeosastopaikkoja on vähennetty, mutta
samassa suhteessa ei ole saatavissa riittävästi
tehostettua palveluasumista (taulukot 4-5).

Kuvio 37: Terveyskeskussairaalapaikat vuosina 2017 - 2020.
Lähde: Tilinpäätökset 2017 - 2020

Yhteydenotot potilas- ja sosiaaliasiamieheen
Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen ovat
kasvaneet vuonna 2020 (kuvio 38). 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 lääkehoidossa ja
lääkäriin
pääsyssä.
Kotihoitoon
liittyvät
yhteydenotot liittyivät kotihoitokäyntikertojen

vähäiseen
määrään,
työntekijöiden
vaihtuvuuteen, avun tarvetta vastaamattomaksi
koettuun palveluun ja palveluun nähden suuriin
asiakasmaksuihin. Yhteydenottoja on tullut myös
siitä, ettei kotihoitoa ole voitu järjestää
asiakkaalle
pitkän
etäisyyden
vuoksi.
Yhdenvertaisuus ei täyty. Maakunnan laajuus,
etäisyydet
ja
palvelujen
keskittäminen
eriarvoistaa palvelujen saantia.

Kuvio 38: Sosiaalihuollon
yhteydenotot
tehtäväalueittain vuosina
2017 - 2020. Lähde: Sosiaalija potilasasiamiehen selvitys
2020
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Muistutukset ja kantelut
Muistutusten määrä ikääntyneiden palveluissa
kasvoi 40,9 % (9) verrattuna vuoteen 2019 (kuvio
39). Ikääntyneiden palvelujen muistutukset
kohdistuivat tehostettuun palveluasumiseen,
hoiva-asumiseen,
kotihoitoon
ja

Kuvio 39: Muistutukset vuosina 2017-2020, ikääntyneet
palvelut. Lähde: sosiaali- ja potilasiamiehen selvitys
2020

terveyskeskussairaalasta tehtyihin muistutuksiin.
Ikääntyneiden palveluihin kohdistuvia kanteluja
tehtiin yksi kappale vähemmän kuin vuonna 2019.
Kantelut ovat kohdistuneet palveluasumiseen ja
tehostetusta palveluasumiseen (kuvio 40).

Kuvio 40: Kantelut vuosina 2017-2020, ikääntyneet
palvelut. Lähde: sosiaali- ja potilasiamiehen selvitys

2020

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

Kuvio 41: Sosiaalipalvelujen odotusajat 1.7.-2017 -31.12.2020. Lähde: Siun soten tilastot

Ikäihmisten palvelujen puolella sosiaalipalvelujen
odotusajat
ovat
parantuneet
edellisen
puolivuotiskauden odotusaikaan verrattuna

kaikissa
muissa
palveluissa
paitsi
omaishoidontuessa (kuvio 41). Omaishoidontuen
odotusaika on 39,6 vuorokautta (1,1 kk).
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Muut havainnot
Asiakastyytyväisyyttä on mitattu Webropolkyselynä kotihoidon, asumispalveluyksiköiden,
omaishoidon ja terveyskeskussairaaloiden osalta

marras-joulukuussa 2020. Tilinpäätöksen mukaan
kyselyn tulokset olivat hyvällä tasolla.

HAVAINTO:
Ikäihmisten palveluille asetettuja toiminnallisia mittareita on kuusi, joista neljä toteutui, yksi toteutui osittain ja
yksi ei toteutunut. Taloudellista tavoitetta ei saavutettu.
Hoitajamitoituksen asteittainen lakisääteinen nousu vanhuspalvelujen ympärivuorokauden hoidon ja hoivan
yksiköissä edellyttää hoitajamäärän lisäämistä, josta kilpailevat myös yksityiset palveluntuottajat. Lainmukainen
henkilöstömitoituksen toteutuminen tuo merkittäviä haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöstön saatavuuden ja riittävyyden osalta.
Asumisen paikat ovat olleet riittämättömät etenkin Joensuun alueella.
Omaishoidontuen odotusaika on ollut 39,6 vuorokautta, odotusajan kasvua 17,2 % verrattuna edelliseen
puolivuotiskauteen.
Vuonna 2020 eniten joensuulaisia (29,3 %) ja liperiläisiä (30,1 %) potilaita on sijoitettu jatkohoitoon muualle kuin
omaan kuntaan. Juuassa, Polvijärvellä ja Heinävedellä on hoitosolut, jossa vähäisen paikkamäärän takia ei
pystytä tarjoamaan kunnan asukkaille kuin 17,7- 53,5 % kuntalaisten hoitopaikoista. Nurmeksessa ja Rääkkylässä
pystytään hoitamaan lähes kaikki kuntalaisten hoitojaksot (91,4 % -91,6 %).
Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen ovat kasvaneet vuonna 2020. Suurin osa näistä yhteydenotoista
liittyi palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa olevien iäkkäiden hoiva, hoidon ja asumisen
toteuttamisessa havaittuihin epäkohtiin. Yhteydenottoja on tullut myös siitä, ettei kotihoitoa ole voitu järjestää
asiakkaalle pitkän etäisyyden vuoksi.

JOHTOPÄÄTÖS:
Ikääntyvien määrä kasvaa, mikä tuo haasteita palvelujen tuottamiselle ja kehittämiselle sekä rahoittamiselle.
Tehostetun palveluasumisen tarve on suurin Joensuussa.
Palvelutuotantosuunnitelman 2030 mukaisesti terveyskeskussairaaloiden vuodeosastopaikkoja on vähennetty,
mutta samassa suhteessa ei ole saatavissa riittävästi tehostettua palveluasumista.

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

tehostetussa

palveluasumisessa,

perhehoidossa

ja

Tarkastuslautakunta kysyy, kuuluisiko ikäihmisten palvelujen toimialueella oleva terveyskeskussairaanhoito
toiminta olla enemmän terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialueella?
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5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perheja
lapsiperheiden
lastensuojelu,

sosiaalipalvelujen
kuuluvat
varhaisen
tuen
palvelut,
työikäisten
palvelut
sekä

vammaispalvelut. Vuoden 2020 toimialueen
painopisteenä olivat ennaltaehkäisy ja varhainen
puuttuminen.

Tuloksellisuusarviointi
Asetettu taloudellinen tavoite on saavutettu
perhe- ja sosiaalipalveluissa. Tilikausi oli
ylijäämäinen noin 2,5 milj. euroa (2019: -1,5 milj.
€, 2018: -7,4 milj. euroa). Tilinpäätöksen mukaan
merkittävimpinä tekijänä
toimintatuottojen
talousarvioylitykseen
vaikutti
vakuutusyhtiönkorvauksien ennakoitua suurempi
kertymä, henkilöstökulut jäivät alle talousarvion,

kun avoimia tehtäviä ei saatu täytettyä.
Avustusten
osalta
talousarvio
alitettiin
vammaispalvelujen
palveluseteleiden
ja
kuljetuspalvelujen osalta, johon vaikutti koronasta
johtunut palvelujen kysynnän väheneminen.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen taloudelliset luvut
ovat nähtävissä kappaleessa 6 Talouden
tunnuslukujen kehitys 2017 - 2020.

Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Perheja
sosiaalipalveluille
asetettuja
toiminnallisia mittareita oli kolme vähemmän kuin
vuonna
2019
(kuvio
15
s.
30).
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perhe- ja

sosiaalipalveluille
asetetusta
kuudesta
toiminnallisesta mittarista toteutui neljä ja ei
toteutunut kaksi.

Perhe- ja sosiaalipalveluille asetetut toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja toteutumat sekä tarkastuslautakunnan
arvio:
Taloudellinen tavoite (alkuperäinen)

Tavoite (muutettu)
TA 2020

TP 2020

Tilikauden yli/alijäämä ≥ 0

≥-1,5 M €

2,5 M €

Tavoite 2020

TP 2020

Lastensuojelun sijoitusten määrä pienempi kuin edellisenä
vuonna
Lapset puheeksi – menetelmän uudet käyttäjät 20 Perhe- ja
sosiaalipalveluissa
RAI-kehitysvammatyö (interRAI-ID)-välineen käyttöönotto
kehitysvammaisten asumispalveluissa; asiakkaitten määrä
RAI-arvioinnin piirissä vuoden lopussa
Asiakaspalautekyselyt viidellä palvelualueella

< 2019

< 2019

K/E

K
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K/E

K

Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu käytössä jaksotyötä
tekevissä työyksiköissä

100 %

97 %

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut toteutuvat

100 %

86 %

Toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunnan
arvio

Tarkastuslautakunnan
arvio

Yhteydenotot sosiaali- ja potilasasiamieheen
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2020
mukaan
vammaispalveluja
koskevia

yhteydenottoja on ollut 40 % (48) enemmän kuin
vuonna 2019 (kuvio 42). Koettiin, että
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vammaispalveluissa henkilökohtaista apua ei ole
myönnetty
tai
sitä
koettiin
saatavan
palvelutarpeeseen nähden liian vähän, tai palvelu
on kokonaan lakkautettu, vaikka palvelutarpeet
ovat entiset. Puolestaan lastensuojelua koskevat
yhteydenotot ovat kasvaneet 62,3 % (48)
edelliseen vuoteen verrattuna. Lastensuojelua
koskevissa yhteydenotoissa korostui vanhempien

ja huoltajien oikeuksiin liittyvän neuvonnan
saannissa koetut puutteet ja epätietoisuus, miten
edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi
vaikuttaa
huoltajan
osallisuuteen
lastensuojeluasian käsittelyssä ja mahdollisesti
myöhemmin
lastensuojelua
toteuttaessa.
Sosiaalihuoltoa koskevat yhteydenotot kunnittain
vuosina 2017-2020 on nähtävissä liitteessä 6.

Kuvio 42: Sosiaalihuollon yhteydenotot tehtäväalueittain vuosina 2017-2020. Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2020.

Muistutukset ja kantelut
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2020
mukaan lastensuojelusta tehtyjen muistutusten
määrä on pysynyt edellisen vuoden korkealla
tasolla (kuvio 43). Myös vammaispalveluja

Kuvio 43: Muistutukset palveluittain vuosina 20172020, lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys
2020.

muistutuksia oli tehty yksi vähemmän kuin vuonna
2019.
Kanteluja
määrät
vähenivät
lastensuojelussa
lähes
puolella
ja
vammaispalveluja koskevia kanteluja tehtiin kaksi
enemmän kuin vuonna 2019 (kuvio 44).

Kuvio 44: Kantelut palveluittain vuosina 2017-2020, lähde:
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2020
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Muut havainnot:
Lastensuojelu
Vuonna 2020 lastensuojeluilmoituksia on tehty 3
023 (2019: 3 408 ja 2018: 3 496) (kuvio 45).
Huomioitava lastensuojeluilmoitusten määrää
tarkastellessa, että samasta lapsesta on voinut

tulla
useampi
lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoituksista
palvelutarpeen
arviointeihin on johtanut vuonna 2020 yhteensä 1
107 (2019: 1 399 ja 2018: 1 270).

*

Kuvio 45: Lastensuojeluilmoitusten (LsL 25 §) määrät kunnittain vuosina 2017-2020.* Kuntaliitos Nurmeksen kanssa
1.1.2020 alkaen. Lähde: Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue.

mennyt lastensuojelun palvelutarpeen arviointien
käsittely yli 14 arkipäivää 2,5 %:ssa.

Lastensuojelun käsittelyajat
THL:n
lastensuojelun
käsittelyaikojen
seurantajakso 1.4.–30.9.2020 ajoittui koronaaikaan. Kuntayhtymän alueella seurantajakson
tapausmäärät vähenivät verrattaessa tietoja
edelliseen THL:n seurantajaksoon 1.10.2019–
31.3.2020. Aloitettujen palvelutarpeen arviointien
määrä laski 17 % (303) ja valmistuneiden
palvelutarpeen arviointien määrä laski 21,7 %
(116). Siun soten alueella lastensuojelun
palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi 99
prosenttisesti lakisääteisen seitsemän arkipäivän
kuluessa ajalla 1.4. -30.9.2020 (kun edellisessä
seurantajaksolla se oli 99,5 %). Tarkastellessa
kunnittaisia tietoja havaitaan, että Ilomantsissa
(84,6 %), Polvijärvellä (97,5 %), Joensuussa (98,7
%) ja Lieksassa (99 %) oli lastensuojelun
palvelutarpeen arviointi aloitettu lakisääteisessä 7
arkipäivän kuluessa (kuvio 46). Polvijärvellä oli

Kuvio 46: Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan
lapsen palvelutarpeen arvioinnin käsittelyn aloittamisen
toteutuminen kunnittain 1.4.–30.9.2020, % koko maa: 98,9 %
Lähde: THL:n tilastot
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Palvelutarpeen
arvioinnit
valmistuivat
lakisääteisessä kolmen kuukauden kuluessa 91,9
% (kun edellisessä seurantajaksolla se oli 93,5 %).
Tarkastellessa kunnittaisia tietoja havaitaan, että
palvelutarpeen
arvioinnit
valmistuivat

lakisääteisessä 3 kuukauden kuluessa Rääkkylässä,
Juuassa, Kiteellä ja Nurmeksessa 100 %, kun
Ilomantsissa luku oli 60 % seurantajaksolla 1.4.30.9.2020 (kuvio 47).
Kuntayhtymässä
lastensuojeluilmoitusten
lakisääteisten arviointien aloittaminen on ollut
alle koko maan tason ja valmiiksi saamisen
prosenttiosuus on ollut maan neljänneksi pienin
seurantajaksolla 1.4.-30.9.2020.

Kuvio 47: Lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen
arvioinnin valmistumiset kunnittain 1.4.–30.9.2020, koko maa: 94,6 %. Lähde: THL:n
tilastot

Kodin ulkopuolelle ja laitoksiin sijoitetut lapset
Kodin ulkopuolelle ja laitoksiin sijoitettujen lasten
määrä on korkea. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja
lapsia oli vuonna 2020 yhteensä 565 (2019: 560
lasta). Eniten kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia
on Joensuussa (288 lasta) ja toiseksi eniten
Kontiolahdella (40). Esimerkiksi Juuassa lasten
sijoitukset kodin ulkopuolelle ovat tuplaantuneet
vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019.

Lastensuojelukustannukset
(ammatillisen
perhekodin ja laitoshoidon kustannukset) ovat
olleet 16,0 milj. euroa (2019: 15,1 milj. euroa,
2018:14,3 milj. euroa). Ne ovat kasvaneet 0,9
milj. euroa ed. vuoteen verrattuna.
Resurssipuute näkyy taulukossa 8. Talentian
suositusten mukaan lastensuojelussa lasten
asioita vastaavalla sosiaalityöntekijällä tulisi olla
1.1.2020
alkaen. Lähde: Perhekorkeintaan
25 ja sosiaalipalvelujen
lasta.
toimialue,
erityisasiantuntija
Esko
Oikarinen
(https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/hyvantyopaikan-kriteerit/mitoitus/. Suurin ongelma on
se, että päteviä sijaisia ja työntekijöitä vaikea
saada palkattua. Ainoastaan Ilomantsissa on
lastensuojelussa lasten asioita vastaavalla
sosiaalityöntekijällä 13 lasta. Kaikissa muissa
kunnissa Talentia suositukset ylittyvät.

Kuvio 48: Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset kunnittain
vuosina 2019-2020.*Kuntaliitos Nurmeksen kanssa
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TAULUKKO 8. Lastensuojelussa asiakkaana olevien lasten määrä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden vuosina 20172020. Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2019 vuodet 2017-2019 ja vuosi 2020 Siun soten lastensuojelupalvelut.
v.2017

v.2018

v.2019

v.2020

Heinävesi

31 (0,5 sos.tt.)

42,3 (koko läntinen alue)**

Ilomantsi

36

29

31
Eteläisellä alueella
32/työntekijä

Joensuu

sijh. (4,5 sostt), 47 avohuolto
29

40,25 (avohulto) 51,0
(sijaishuolto)

Keskisellä alueella sijaishuolto
keskimäärin
39/sosiaalityöntekijä,
avohuolto keskim. 37/sostt.

36

Kontiolahti

sijh. (0,5 sostt), 14 avohuolto
30

35 (avohuolto), 4,6
(sijaishuolto)

kts. Joensuun luvut

kts. Joensuun luvut

Outokumpu

45, joka sis.Okun avoh.43 Pjärven avoh.13, Okun sijais- ja
jälkih. 32P-järven sijais- ja
jälkih. 2 (yht 2 sosstt)*

42,3 (koko läntinen alue)*

31

35

Juuka

26 asiakasta 0,55 työntekijää
kohden (keskiarvo 49
asiakasta /työntekijä

28 asiakasta/0,5
työntekijäJuuka/Nurmes/Valti
mo 52 asiakasta/työntekijä

Kitee

25

22,5

Lieksa

30

42

Pohjoisella alueella
keskimäärin 35/työntekijä
Eteläisellä alueella
32/työntekijä
Pohjoisella alueella
keskimäärin 35/työntekijä

Liperi

50, joka sis. Liperin avoh46+52 ja sijais- ja jälkih.
41*Polvijärven sijais- jajälkih.
Asiakkaisat 11 (yht. 3 sostt)**
67 asikasta 1,35 työntekijää
kohden (keskiarvo 49
asiakasta työntekijää kohden)

42,3 (koko läntinen alue)*
59 asiakasta/1,3 tylntekijää
Juuka/Nurmes/Valtimo 52
asiakasta/tyntekijä

31

35

Pohjoisella alueella
keskimäärin 35/työntekijä

33,5

avoh. 13 sij+jälkihuolto13 (ei
omaa sostt) * ks.Oku

42,3 (koko läntinen alue)*

31

35

Rääkkylä

14 **

18+21 (sama työntekijä
Rääkkylässä ja Tohmajärvellä)

Tohmajärvi

30 **

22

Eteläisellä alueella
32/työntekijä
Eteläisellä alueella
32/työntekijä

5 asiakasta 0,1 työntekijää
kohden (keskiarvo 49
asiakasta/työntekijä

8 asiakasta/0,2 työntekijää
Juuka/Nurmes/Valtimo 52
asiakasta/työntekijä

Pohjoisella alueella
keskimäärin 35/työntekijä

Nurmes
Polvijärvi

Valtimo

Koulukuraattori ja koulupsykologien tilanne
Koko kuntayhtymän alueella on haasteellinen
tilanne koulukuraattorien ja koulupsykologien
osalta. Hankalin tilanne on etenkin pohjoisella
alueella. Pohjoiselle alueelle on vaikea saada
rekrytoitua
koulukuraattoreita
ja
koulupsykologeja.
Pohjoisen
alueella
on
kokeilussa rekrytointilisä, mutta sekään ei tuonut
yhtään hakijaa. Pohjoinen alue: Kaksi on
vakituisesti
täytetty
(osittain
tekevät
koulupsykologin työtä – toinen ollut välillä poissa
työstä), yksi täyttämättä (tämä 100 %
koulupsykologin työtä).
Läntinen alue: koulupsykologien toimia on kolme
joista yksi on avoin ja haussa. Toisesta työntekijä
siirtyy pois kesällä 2021 eli jää yksi vakanssi, joka
on täytetty. Eteläinen alue: (Kitee, Tohmajärvi,
Rääkkylä)
koulupsykologit
tekevät
sekä
perheneuvolan psykologin työtä 40 % että
koulupsykologin työtä 60 %. Psykologeja on

35
13 Huom. 2 osa-aikaista
työntekijää 60 %

33,5
38,5
33,5

38,5
38,5
Kuntaliitos Nurmeksen kanssa
1.1.2020 alkaen

kolme. Yksi psykologin paikka on ollut haussa
pitkän aikaa, eikä siihen ole löytynyt hakijaa.
Keskinen alue (10 htv): koulupsykologeja on
yhdeksän
henkilöä/12:sta
henkilöstä
(Kontiolahdelta puuttuu yksi ja Joensuusta kaksi
henkilöä).
Kaikki
kolme
puuttuvaa
koulupsykologin paikkaa ovat määräaikaisia.
Palkattu
psykiatrinen
sairaanhoitaja
tukikäynteihin ja myös toinen työntekijä (ei
psykologi).

Ammattijärjestö Talentia on linjannut, että yhtä
koulukuraattoria kohden tulisi olla noin 600 oppilasta ja enintään kolme kouluyhteisöä koulukuraattoria kohden. Koulupsykologien osalta
Psykologiliiton suositus on 600 -800 oppilasta per
koulupsykologi ja enintään kolme kouluyhteisöä.
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Valtakunnallisesti tarkastellen kuraattoreiden
keskimääräinen
asiakasmäärä
on
875
oppilasta/kuraattori. Siun soten alueella vastaava
luku on 792/kuraattori, mutta keskisellä alueella
948/kuraattori
(asiakasmäärä
600
asiakasta/työntekijä). Psykologien oppilasmäärä
on
valtakunnallisesti
keskimäärin
985
oppilasta/psykologi. Siun sotessa vastaava luku on
1 140 (kuvio 49). Huomioitava, että tilasto on tehty
vuonna 2019. Uusimpia tilastotietoja ei ollut
saatavissa vuodesta 2020.
Tarkastuslautakunta
on
nostanut
koulukuraattorien ja koulupsykologien heikon

tilanteen
esille
vuosien
2017-2018
arviointikertomuksissa. Pohjois-Karjalassa on ollut
useamman vuoden ajan koulukuraattoreista ja
koulupsykologeista pulaa eikä tilanne ole
parantunut. Kaikki resurssit tarvitaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Lasten ja
nuorten tarve yksilölliselle psykososiaaliselle
tuelle on kasvanut koko ajan. Lasten ja nuorten
ahdistus ja yksinäisyys ovat lisääntyneet jo ennen
koronapandemiaa. Pandemiapaikkaus lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tukemisen osalta tulee
jatkumaan vuosia.

Kuvio 49: Oppilaiden ja toimipaikkojen keskimääräiset arvot yhdellä työntekijällä. Lähde: Perhe- ja sosiaalipalvelut

HAVAINTO:
Perhe- ja sosiaalipalveluille asetettuja toiminnallisia mittareita on kuusi, joista neljä toteutui ja kaksi ei
toteutunut.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2020 mukaan vammaispalveluja koskevia yhteydenottoja on ollut 40
% (48) enemmän kuin vuonna 2019. Puolestaan lastensuojelua koskevat yhteydenotot ovat kasvaneet 62,3 %
(48) edelliseen vuoteen verrattuna.
Kodin ulkopuolelle ja laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on korkea. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli
vuonna 2020 yhteensä 565 (2019: 560 lasta). Eniten kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia on Joensuussa (288
lasta) ja toiseksi eniten Kontiolahdella (40 lasta).
Sosiaalityöntekijöistä ja psykologeista on pulaa koko kuntayhtymän alueella.
Koulukuraattorien ja koulupsykologeista on pulaa. Hankalin tilanne on etenkin pohjoisella alueella. Pohjoiselle
alueelle on vaikea saada rekrytoitua koulukuraattoreita ja koulupsykologeja.
Lastensuojelukustannukset (ammatillisen perhekodin ja laitoshoidon kustannukset) ovat olleet 16,0 milj. euroa
(2019: 15,1 milj. euroa, 2018:14,3 milj. euroa). Ne ovat kasvaneet 0,9 milj. euroa ed. vuoteen verrattuna.
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JOHTOPÄÄTÖS
Pohjois-Karjalassa on ollut useamman vuoden ajan koulukuraattoreista ja koulupsykologeista pulaa eikä tilanne
ole parantunut. Kaikki resurssit tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Lasten ja nuorten tarve
yksilölliselle psykososiaaliselle tuelle on kasvanut koko ajan. Lasten ja nuorten ahdistus ja yksinäisyys ovat
lisääntyneet jo ennen koronapandemiaa. Pandemiapaikkaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen osalta
tulee jatkumaan vuosia.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
kuntayhtymässä on kiinnitettävä huomioita edelleen ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuteen strategian
mukaisesti.
lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkaina olevien lasten vanhemmat ovat tietoisia
oikeudestaan saada sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa.
varaudutaan koranaepidemian aiheuttamaan hoitovelan purkamiseen riittävillä resursseilla pitemmällä
aikavälillä.

5.6 Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon
tehtävänä
on
kunnallinen elintarvike- ja terveysvalvonta,
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta,

eläinlääkäripalvelut
ja
talteen
otettujen
seuraeläinten hoidon järjestäminen sekä kunnan
leirintäalueviranomaisen tehtävät.

Tuloksellisuusarviointi
Asetettu taloudellinen tavoite on saavutettu
ympäristöterveydenhuollossa.
Tilikausi
oli
ylijäämäinen 0,918 milj. euroa (2019:0,912 milj.
euroa,
2018:0,932
milj.
euroa)

Ympäristöterveydenhuollon taloudelliset luvut
ovat nähtävissä kappaleessa 6 Talouden
tunnuslukujen kehitys 2017-2020.

Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Ympäristöterveydenhuollolle
oli
asetettuja
toiminnallisia tavoitteita seitsemän vähemmän
kuin vuonna 2019 (kuvio 15 s. 30).
Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
ympäristöterveydenhuollolle
asetetusta
13
toiminnallisesta mittarista toteutui 9, yksi toteutui

osittain ja kolme ei toteutunut. Alla olevissa
taulukoissa
on
tarkasteltu
ympäristöterveydenhuollolle
asetettujen
taloudellisen,
toiminnallisten
tavoitteiden
toteutumista ja tarkastuslautakunnan arviot ko.
asioista.

Ympäristöterveydenhuollolle asetetut taloudelliset, toiminnalliset mittarit, tavoitteet ja toteutumat sekä
tarkastuslautakunnan arvio:
Taloudellinen tavoite (alkuperäinen)

Tavoite (muutettu) TA
2020

TP 2020

Kyllä

Kyllä

Tilikauden yli/alijäämä ≥ 0
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TA 2020

TP 2020

Terveysvalvonnan tarkastuksia

1 600

1 188

Suunnitelmallisten tarkastusten osuus (korjaavien
palvelujen kysyntä vähenee)

800

778

Valvontaeläinlääkärien tarkastuksia

>80 %

68 %

Eläinsuojelun uusintatarkastusten tarve,
uusintatarkastuksia/ensitarkastuksia, %
Eläinlääkärikäynnit

< 75 %

60 %

30 000

30 672

Eläinlääkäripäivystyskäyntien osuus käynneistä
Sähköinen asiointipalvelu terveysvalvontaan, kun
valtakunnallinen järjestelmä valmis
Terveysvalvonnan asiakastyytyväisyyskysely
Ympäristöterveydenhuollon keskitetyn toiminnanohjaus
ja tiedonhallintajärjestelmän (VATI) käyttö
terveysvalvonnassa
Tukiprosessien kehittäminen (VATI)

< 12 %
Kyllä

11,6 %
Kyllä

NPS>50
Käytössä kaikilta osin

NPS 70
Käytössä niiltä osin, kuin
järjestelmä mahdollistaa

Laskutustietojen siirto

osittain

Laatunet- laatujärjestelmän käyttöönotto ydinprosessien
osalta
Henkilökohtaiset kehityskeskustelut toteutuvat

Kyllä

Kyllä

100 %

100 %

Sairauspoissaolopäiviä/htv2

< 10

7,5

Toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunn
an arvio

HAVAINTO:
Ympäristöterveydenhuollolle asetettuja toiminnallisia mittareita on 13, joista 9 toteutui, yksi toteutui osittain ja
kolme ei toteutunut.
Ympäristöterveydenhuollon tilikauden ylijäämä oli lähes miljoona euroa.

JOHTOPÄÄTÖS:
Ympäristöterveydenhuollolle asetetut tavoitteet ja mittarit ovat selkeät ja hyvin asetetut edellisten vuosien
tapaan.

5.7 Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-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.
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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. Uusi
pelastustoimen palvelutasopäätös 2021-2024
tuotiin yhtymävaltuuston päätettäväksi 8.10.2020
§ 42.
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.

Tuloksellisuusarviointi
Asetettu taloudellinen tavoite saavutettiin
muutetun talousarvion jälkeen (kuvio 50). Tilikausi
oli kolmannen vuoden peräkkäin alijäämäinen
0,109 milj. euroa (vuonna 2019: - 0,557 milj. euroa
ja vuonna 2018: - 0,11 milj. euroa). Alijäämäisyys
on aiheuttanut myös sen, että pelastuslaitoksen
oma pääoma on negatiivinen ollen – 0,479 milj.
euroa ja omavaraisuus aste -11,0 %.
Toimintatuotot toteutuivat 1,4 % talousarviota
pienempänä ja toimintakulut toteutuivat 0,3 %
talousarviota pienempinä. Palvelujen ostot
ylittyivät 7,6 % kun taas henkilöstömenot alittuivat
0,3 %.
Pohjois-Karjalan PelastuslaitosLiikelaitoksen taloudelliset luvut ovat nähtävissä
kappaleessa 6 Talouden tunnuslukujen kehitys
2017-2020.

Pelastuslaitoksen
nettoinvestoinnit
olivat
yhteensä 0,88 milj. euroa (vuonna 2019: 1,12 milj.
euroa ja vuonna 2018: 1,37 milj. euroa) (kuvio 51).
Pelastustoimeen hankittiin mm. säiliöauto,
pelastusvälineitä,
uudistettu
väestöhälytin
järjestelmä
ja
parannettu
paloasemien
toimitilaturvallisuutta.
Ensihoidon
puolelle
hankittiin autot kenttäjohdon ja yhdenhoitajan
käyttöön. Investointeihin oli määrärahaa varattu
1,45 milj. euroa.

Kuvio 51: Nettoinvestoinnit (m €) vuosina 20172020, Lähde: Tilinpäätökset 2017-2020

Kuvio 50: Tilikauden yli/alijäämä (m €) vuosina 2017 - 2020).
tilinpäätökset 2017-2020
Lähde: Tilinpäätökset
2017-2020.
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Asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
Tarkastuslautakunta on havainnollistanut arviointiaan käyttäen seuraavia väriselitteitä:
toteutunut

toteutunut osittain

ei toteutunut

ei voida arvioida

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos Liikelaitokselle oli
asetettu kaksi sitovaa taloudellista sitovaa
tavoitetta ja kahdeksan sitovaa toiminnallista
mittaria. Pelastuslaitokselle asetettuja tavoitteita
mittareita oli yksi enemmän kuin vuonna 2019

Vaikuttavuutta
on arvioitu
teksteissä
violetilla värillä.

(kuvio 15, s.30). Tarkastuslautakunnan arvion
mukaan kaikki taloudelliset mittarit toteutuivat ja
toiminnallisista mittareista toteutui kuusi ja ei
toteutunut kaksi (kuvio 32).

Alla olevissa taulukoissa on tarkasteltu Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitokselle asetettujen
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja tarkastuslautakunnan arviot ko. asioista.
Liikelaitoksen yhtymävaltuustoon ja johtokuntaan nähden sitovat taloudelliset, toiminnalliset tavoitteet olivat
vuonna 2020 seuraavat:
TA 2020

TP 2020

≥ -400.000

-109.296,55

1.450.000

879.164,07

TA 2020

T 2020

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut toteutuvat

100 %

100 %

Kehityskeskustelujen hyödyllisyys %-osuus kasvaa v. 2019 verrattuna
Pelastustoimi; hälytystehtävien määrän kehityksen seuranta
(muutos %)
Ensihoito; hoitolaitokseen kuljetettavien potilaiden suhde kohteessa hoidettuihin potilaisiin (suhde %)
Asiakastyytyväisyysmittaukset tulokset, luotettavuus >90 %

K/E

+ 11,5 %

Muutos %

+ 13,3 %

Muutos %

81 %

K/E

K

Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset, tyytyväisyys > 90 %

K/E

K

Sairauspoissaolojen määrä vähenee (≤ 10 HTV2)

K/E

11,5 HTV 2

Yli 75-vuotiaiden turvallisen kotona asumiseen liittyvän integraation kehittäminen Siun soten toimialueiden kesken (kohdennettujen valvontakäyntien tarpeen tunnistamiseksi ja henkilö- ja
paloturvallisuuden parantamiseksi)

K/E

E

Taloudelliset tavoitteet (alkuperäinen)
Tilikauden yli/alijäämä >0
Investoinnit 1,45 milj. €

Toiminnalliset tavoitteet

Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitos-Liikelaitoksen
tilinpäätöksessä on esitetty myös liikelaitoksen
johtokuntaa nähden sitovat toiminnalliset
tavoitteet ja palvelutason mittarit sekä niiden
toteutuminen.

Tarkastuslautakunnan arvio

Tarkastuslautakunnan arvio

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
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saavuttamatta. Kiireellistä hoitoa vaativien
potilaiden (A-B-tehtävät) palvelutasopäätöksen
mukaista
toimintavalmiusaikatavoitetta
ei
saavutettu 90 % tavoitettavuuden osalta Joensuu
ydinkeskustan alueella, ylitystä 1 min 5 sekuntia.
Tilinpäätöksen mukaan toimintavalmiusajan

ylittyminen johtui ajoittaisesta resurssivajauksesta
päällekkäisten
ensihoitotehtävien
vuoksi.
Maakunnan alueella kiireettömissä C tehtävissä 30
min aikatavoitetta ei saavutettu, jääden 5
minuuttia 29 sekuntia tavoitteesta.

Liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä palvelutason mittarit 2020:
Pelastustoimen toimintavalmiusajan toteutuminen/kiireelliset pelastustehtävät
Riskiluokka
I
II
III
Yhteensä

Tavoite
50 %
50 %
50 %
50 %

TOT 2017
62 %
81 %
96 %
90 %

TOT 2018
52 %
80 %
95 %
89 %

Ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen Tarkastuslautakunnan
Riskiluokka
A-B mediaani TOT 2020
arvio
Ydintaajama
8 min
7:19 min
Muu taajama
10 min
8:38 min
Asuttu maaseutu 20 min
17:21 min
Riskiluokka
C 90 %
Maakunta
30 min
35:29 min

TOT 2019
56 %
76 %
98 %
76 %

Tarkastuslautakunnan
arvio

TOT 2020
53 %
80 %
93 %
77 %

Ensihoitopalveluiden palvelutason toteutuminen
Riskiluokka
Ydintaajama
Muu taajama
Asuttu maaseutu
Riskiluokka
Maakunta

A-B 90 %
11 min
25 min
35 min
D 90 %
120 min

TOT 2020
12:05 min
20:58 min
31:23 min

Tarkastuslautakunnan
arvio

43:14 min

Pelastustoimi
Toimintakertomuksen mukaan pelastustoimen
hälytystehtäviä oli 3 148 kappaletta (v. 2019: 2 778
kpl, v. 2018: 2 922 kpl) ja ensihoitopalveluja

tukevia ensivastetehtäviä oli 584 kappaletta (v.
2019: 968 kpl, v. 2018: 1 388 kpl) (taulukko 9).

TAULUKKO 9: Merkittävimmät pelastustehtävät:
Pelastustehtävä

vuosi 2017

vuosi 2018

vuosi 2019

vuosi 2020

muutos% 20/19

tulipalot

348

384

367

353

-3,8

liikenneonnettomuudet

473

483

618

464

-24,9

vahingontorjuntatehtävät

282

420

365

888

143,3

erilaiset tarkastustehtävät

927

1021

902

902

0

Lähde: Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitoksen tilinpäätökset ja toimintakertomukset 2017-2020

Asukaskohtainen kustannus
Vuoden 2020 maakunnan pelastustoimen
asukaskohtaiseksi kustannukseksi muodostui

77,26 euroa/asukas (2019: 74,36 €/henkilö, 2018:
75,56 €/henkilö, 2017: 68,53 euroa/henkilö) kun
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asukaskohtainen
euroa/asukas.

kustannustavoite

oli

77,62

Vertaillessa tuottavuutta ja taloudellisuutta
vuosittain kaikkien Suomen pelastuslaitosten
kesken havaitaan, että maksuosuuseuroja/asukas

tarkastelussa Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksella
se on ollut 76,2 euroa/asukas (2019: 76,3
€/asukas). Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on alle
maakuntien pelastuslaitosten keskiarvon (kuvio
52).

Kuvio 52: Pelastustoimen nettokustannukset €/asukas, 2020 €/asukas. Taulukosta puuttuu Lapin, Helsingin, ItäUusimaan ja Etelä-Karjalan pelastustoimen luvut. Lähde: Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitos

Huomioitava, että Pelastuslaitosten välisissä
vertailuissa
nettokustannukset
ilmoitetaan
laskutettujen kuntamaksuosuuksien mukaan

(kuvio 52). Vertailussa ei huomioida tilinpäätöksen
yli-/alijäämäisyyttä.

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

Siun soten kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille
kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen
mukaiset palvelut.

Asukaskohtainen kustannus
Pelastuslaitoksen tuottaman ensihoitopalvelun
asukaskohtaiseksi kustannukseksi muodostui
33,03 euroa/asukas (2019: 35,03, 2018:29,35,
2017:27,06
euroa/asukas)
kun

ensihoitopalvelujen
nettokustannukseksi
euroa/asukas.

asukaskohtaiseksi
muodostui
33,33

Muut havainnot
Varallaolosta luovutaan vaiheittain
Riskienhallinnan osalta kuntayhtymälle aiheutuva
toiminnallinen riski liittyy siihen, mikä vaikutus
työtuomioistuimen
päätöksellä
on
varallaolojärjestelmän käyttämiseen palvelujen

ja
toimintavalmiuden
tuottamismuotona
tulevaisuudessa. Työehtosopimuksen mukaan
varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Korkein oikeus
(KKO)
on
25.6.2015
antamassaan
ennakkopäätöksessä (KKO:2015:48) ottanut
kantaa palomiehen varallaoloon ja sen
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korvattavuuteen.
Korkein
oikeus
oli
päätöksessään todennut, että varallaolo tulee
lukea työajaksi, jos työntekijä on tällöin
tosiasiallisesti samalla tavalla työhön sidottu kuin
varsinaisia työtehtäviä suorittaessaan.
Korkeimman oikeuden ratkaisuun perustuen, että
varallaolo olisi työajaksi luettavaa aikaa, on
pelastuslaitoksiin saapunut varallaolovaatimuksia.
Vaatimuksissa on vaadittu, että varallaoloaika
tulisi lukea työajaksi ja ko. henkilöille tulisi
varallaoloaika korvata työaikana. Vaatimuksia on
esittänyt 35 työntekijää ja Pohjois-Karjalan
pelastuslaitos
on
arvioinut,
että
kokonaisvaatimussumma on tällä hetkellä noin 4,5
milj. euroa. Palkkavaateet koskevat aikaa, jolloin
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimi Joensuun
kaupungin liikelaitoksena, taloudellinen riski
kuuluu Joensuulle ja muille liikelaitoksessa olleille
kunnille.
Siun
sotelle
työtuomioistuimen
ratkaisulla voi olla vaikutusta aikaan, jolloin
pelastuslaitos on ollut Siun sote-kuntayhtymän
vastuulla. Myös toiminnallinen riski liittyy siihen,
mikä vaikutus työtuomioistuimen päätöksellä on
varallaolojärjestelmän käyttämiseen palveluiden
ja
toimintavalmiuden
tuottamismuotona
tulevaisuudessa.
Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen
varallaolovaatimuskäsittely
on
vireillä
työtuomioistuimessa.
Pohjois-Karjalan
pelastuslaitos odottaa asiasta työtuomioistuimen
ratkaisua saapuvaksi kesän 2021 aikana.
Oikeudessa varallaolokanteet on tulkittu
pelastuslaitos
kerrallaan
tapauskohtaisesti.
Esimerkiksi Etelä-Karjala ja Keski-Suomi ovat
saaneet varallaolosta oikeuden ratkaisun ja
varallaolo on tuomittu työajaksi.
Pohjois-Karjalan
pelastustoimen
uudessa
palvelutasopäätöksen mukaan varallaolosta
luovutaan pelastuslaitoksessa vaiheittain siten,
että tulevan palvelutasopäätöskauden aikana
varallaoloa vähennetään ja sen laatua muutetaan.
Varallaolojärjestelmän
muutoksia
esitetään
kompensoitavaksi muilla valmiuden tuottamisen
tavoilla. Keskeisenä toimenpiteenä on muun
muassa
päätoimisen
pelastushenkilöstön
lisääminen painopistepaloasemille välittömään
lähtövalmiuteen. Päätoiminen henkilöstö tulee

lähtökohtaisesti tekemään 24 tunnin työvuoroja,
työajan
poikkeusluvan
puitteissa.
Lisäksi
painopistepaloasemilta tuotettaisiin jatkossa
alueellinen
ryhmänjohtajapäivystys.
Lisäksi
pelastuslaitos lisää henkilöstölle kannustumia
osallistua hälytystehtäville vapaa-ajalta.
Pelastuslaitoksella nähdään, että etenkin harvaan
asutuille alueille kaivataan lisää sekä päätoimista
että sivutoimista pelastushenkilöstöä. Vakituisten
ja sivutoimisten henkilöstön saatavuus harvaasutusalueen paloasemille on vaikeutunut ja tämä
on yksi merkittävimmistä riskeistä. Tähän PohjoisKarjalan
pelastuslaitos
on
varautunut
palkkaamalla
uusia
palomiehiä
22
henkilötyövuoden edestä. Rekrytointi on tarkoitus
tehdä portaittain palvelutasokauden aikana.
Lisäys on merkittävä, sillä tällä hetkellä
päätoimisen pelastushenkilöstön koko on 145
henkilötyövuotta. Uudet palomiehet sijoittuvat
Kiteelle, Ilomantsiin, Nurmekseen, Heinävedelle ja
Joensuun Niinivaaralle. Henkilöstömäärän lisäys
mahdollistuu lisärahoituksella, joka saadaan
pelastustoimen
kuntamaksuosuuksien
nostamisesta. Kuntien maksuosuus nousee ensi
vuonna 9,6 prosenttia ja seuraavana vuonna 6,2
prosenttia.
Nykyinen
palvelutaso
ja
toimintavalmius
halutaan
turvata
koko
maakunnan alueella. Tarkastuslautakunta pitää
tärkeänä, että myös tehdyllä lisärahoituksella
luodaan nykyistä tukevampi pohja pelastustoimen
tulevalle rahoitukselle kun pelastustoimen
järjestämisvastuu mahdollisesti siirtyy soteuudistuksessa hyvinvointialueille ja valtion
rahoituksen piiriin vuonna 2023, pelastustoimen
kokonaisrahoitustarpeen
laskennassa
huomioidaan vuosien 2021–2022 rahoitustaso.
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. PelastuslaitosLiikelaitoksen johtokunnan kokouspöytäkirjan
19.5.2021
§
32
Pelastuslaitoksen
osavuosikatsauksen 1/2021 mukaan tilikauden
tulos näyttää huhtikuun lopussa 0,622 milj. euroa
ylijäämää.
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HAVAINTO:
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos-Liikelaitokselle yhtymävaltuuston nähden asetettuja taloudellisia mittareita on
kaksi ja toiminnallisia mittareita seitsemän, joista viisi toteutui ja kaksi ei toteutunut.
Liikelaitoksen tilikausi oli 0,109 milj. euroa alijäämäinen. Tämä johti myös siihen, että oma pääoma muodostui
negatiiviseksi ollen -0,497 milj. 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
Pelastustoimen palvelutasopäätöksellä vuosille 2021-2024 ja siinä tehdyllä lisärahoituksella luodaan nykyistä
tukevampi pohja pelastustoimen tulevalle rahoitukselle kun pelastustoimen järjestämisvastuu mahdollisesti
siirtyy sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen piiriin vuonna 2023, pelastustoimen
kokonaisrahoitustarpeen laskennassa huomioidaan vuosien 2021–2022 rahoitustaso.

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

5.8 Säätiö ja tytäryhtiöt
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen tukisäätiö Siun sote säätiö sr.
Siun sote- kuntayhtymän yhtymävaltuusto toimii
säätiön
perustajana.
Kuntayhtymän yhtymähallitus nimittää säätiön
hallituksen. Siun säätiön toimintakertomuksen
mukaan tarkoituksena on tukea ja edistää Siun
sote- kuntayhtymän perustajakuntien alueen
sosiaali- ja 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 korko- ja muista tuloista.
Säätiöllä on voimassa oleva rahankeräyslupa.
Vuonna 2020 eri yksiköille tuli lahjoituksia
yhteensä 17 000 € ja säätiö jakoi avustuksia eri
yksiköille 25 425 €. Säätiö ei pystynyt itse
vastaamaan kaikista kuluista. Siun sote maksoi
säätiön hallinnollisista kuluista 6 000 € ja
kuntayhtymä on antanut henkilöstöpalvelujen
kautta säätiön asiamiehen työpanoksen säätiön
toiminnan hoitamiseen. Tilikauden tulos oli 394,74
€ alijäämäinen (2019: -1,89 €).
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Tytäryhtiöt
Siun soten konserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä,
haasteita. Tytäryhtiöiden tilikauden yli/alijäämä
joissa
kuntayhtymän
tavoin
toteutettiin
on tiivistettynä alla olevaan taulukkoon 9 vuosilta
yhteistoimintaneuvottelut toiminnallisista ja
2017-2020. Yhtymävaltuusto asetti tytäryhtiöille
taloudellisista
syistä
vuonna
2020.
yhtiökohtaiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle
Koronaepidemia aiheutti tytäryhtiöille isot
2020. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa
haasteet toiminnan järjestelyissä nopealla
tarkastuslautakunta suositteli toiminnallisten
aikataululla,
mikä
muutti
toiminnallisia
tavoitteiden lisäämistä tytäryhtiöille.
suunnitelmia ja sitä kautta aiheutti taloudellisia
TAULUKKO 9: Tilikauden yli/alijäämän toteutuminen tytäryhtiöissä vuosina 2017-2020

KOY Paiholankoski
KOY Tikkamäen Vuokratalot
Tikkamäen Palvelut Oy
Siun työterveys Oy*
Polkka

2017
0,66
0,00
2 541,74

2018
2,92
-1,07
13 857,50

2019
2020
2,46
24,62
0,21
0,00
7 945,60
-92,53
-605 344,95 -64 494,79
29 335,10 -113 577,73 112 345,60
8 110,19

*Siun työterveys Oy aloitti toimintansa 11.10.2019.

Alla olevassa taulukossa asetetut tavoitteet ja toteutumat sekä tarkastuslautakunnan arvio:
Toiminnallinen tavoite

Toimintakertomuksessa raportoitu
tulos

Toteutuma

Polkka-Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy
Palvelutuotannon tuotteistaminen emon
kustannuslaskennan tarpeisiin
Palvelutuotannon kustannusten pitäminen enintään
vuoden 2019 tasolla

ei valmistunut, koska puuttui emon
lähtötiedot
Palvelutuotannon kustannukset pysyivät 2019
tasolla

Ei toteutunut
Toteutui

Siun työterveys Oy
Yhtiön toiminnan saattaminen kannattavaksi
vuoteen 2021 mennessä

Yhtiön toimintaa ei saatu kannattavaksi
(tilikauden tulos:-64 494,95 € alijäämäinen)

Ei toteutunut

Työterveyshuollollisten prosessien kehittäminen
emon tarpeiden mukaiseksi

Ei valmistunut vuoden 2020 aikana

Ei toteutunut

ei osingon maksua talouden heikkenemisen
vuoksi
(koronapandemian
vaikutus
pysäköinti- ja kahvioliiketoimintaan)

Ei toteutunut

Yhtiön liiketoimintasuunnitelman päivittäminen
Liiketoimintasuunnitelman päivitys on jäänyt
kahvioliiketoiminnan osalta huomioiden E-siiiven
epävarmuustekijöiden vuoksi saavuttamatta
saneerauksen aikaiset muutokset

Ei toteutunut

Tikkamäen Palvelut Oy
10 % osingon maksaminen

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot
10 % osingon maksaminen tai vastaavan suuruinen Yhtiö lyhensi velkoja tilivuonna yhteensä
ylimääräinen lainojen lyhentäminen
58 000 €

Toteutui

Peruskorjaussuunnitelman laatiminen vuosille 2020
Laadittu
- 2025

Toteutui

Kiinteistö Oy Paiholankoski
Yhtiön huoneistojen vuokrausasteen nostaminen
Vuokrausaste oli noin 83 %
vähintään 93 prosenttiin

Lähde: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020
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Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan
tytäryhtiöille asetetuista yhdeksästä tavoitteesta
kolme toteutui (33,3 %) ja kuusi (67 %) ei
toteutunut (kuvio 53). Siun työterveys Oy:lle ja
Tikkamäen Palvelut Oy:n asetetut tavoitteet eivät
toteutuneet.
Siun työterveys Oy ei ole
toiminnallisia tavoitteita saavuttanut, mutta yhtiö
on sopeuttanut taloutta tiukalla talouskurilla
vähentäen kuluja 17 % (ostot alittivat talousarvion
0,84 milj. euroa). Yhtiön tilanne ehkäisevän
työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen
sairaanhoitopalvelujen
osalta
vaatii
kehittämistoimenpiteiden viemistä loppuun
(prosessien kehittäminen).
Tikkamäen Palvelut Oy ei saavuttanut
toiminnallisia tavoitteita, mutta yhtiö on tehnyt
taloudellisesti hyvän tuloksen, vaikka jäi hieman
alijäämäiseksi. Yhtiön liiketoiminta perustuu
pitkälti pysäköinti- ja kahviotoimintaa ja näiden
osalta tuotot tippuivat lähes neljänneksen.
Koronapandemiasta huolimatta yhtiö pystyi
sopeuttamaan
toimintansa
vallinneeseen
tilanteeseen nähden poikkeuksellisen hyvin.

Tytäryhtiöistä on tehty tiivistelmä seuraavalle
sivulle, johon on koottu tytäryhtiöiden pääkohdat
(kuvio 54). Siun työterveys Oy:n ja Polkka- PohjoisKarjalan tukipalvelut Oy:n tuloslaskelma on
nähtävissä kappaleessa 6 Talouden tunnuslukujen
kehitys 2017-2020.

Kuvio 53: Yhteenveto tytäryhtiöiden toiminnallisten
tavoitteiden
toteutumisesta
vuonna
2020
tarkastuslautakunnan arvion mukaan

HAVAINTO:
Tytäryhtiöistä taloudellisen tavoitteen saavutti kaikki muut tytäryhtiöt paitsi Siun Työterveys Oy ja Tikkamäen
Palvelut Oy. Tytäryhtiöille asetetuista yhdeksästä toiminnallista tavoitteista toteutui 33,3 % ja ei toteutunut 66,7
%
Säätiölle tuli lahjoituksia noin 17 000 euroa ja säätiö jakoi avustuksia lähes 25 425 euroa.

JOHTOPÄÄTÖS:
Siun työterveys Oy ei ole toiminnallisia tavoitteita saavuttanut, mutta yhtiö on sopeuttanut taloutta tiukalla
talouskurilla vähentäen kuluja 17 % (ostot alittivat talousarvion 0,84 milj. euroa). Yhtiön tilanne ehkäisevän
työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen sairaanhoitopalvelujen osalta vaatii kehittämistoimenpiteiden
viemistä loppuun (prosessien kehittäminen).
Tikkamäen Palvelut Oy ei saavuttanut toiminnallisia tavoitteita, mutta yhtiö on tehnyt taloudellisesti hyvän
tuloksen, vaikka jäi hieman alijäämäiseksi. Yhtiön liiketoiminta perustuu pitkälti pysäköinti- ja kahviotoimintaa
ja näiden osalta tuotot tippuivat lähes neljänneksen. Koronapandemiasta huolimatta yhtiö pystyi sopeuttamaan
toimintansa vallinneeseen tilanteeseen nähden poikkeuksellisen hyvin

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittelee, että
Siun työterveys Oy:n toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja saatetaan taloudellisiin sekä toiminnallisiin
asetettuihin tavoitteisiin.
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in-house-yhtiö, joka tuottaa ateria- ja
puhtauspalveluja
•
•
•
•
•

Omistusosuus: 60 % Siun sote ja Joensuun
kaupunki 40 %
Liikevaihto: 30,3 milj. € (2019: 31,8 milj.€)
Taseen loppusumma:7,05 milj. € (2019: 6,74
milj. €)
Henkilöstön lkm 525 (2019:555)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite
(nollatulos):13 516,99 ylijäämäinen
(2019:187 242,66 )

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot

liiketoimintaosa-alueet: pysäköinti- ja
kahvilatoiminta sekä toimitilavuokraus (M-talo)
•
•
•
inhouse-yhtiö, joka tuottaa työterveyshuollon ja
muita terveydenhuollon palveluja
•
•
•
•
•
•

omistaa vuokrakäytössä olevia rakennuksia
•
•
•

Omistusosuus 100 % Siun sote
Liikevaihto:0,758 milj. € (2019: 0,682 milj. €)
Taseen loppusumma:2,32 milj.€ (2019: 2,28 milj.
€)

•

Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite
(nollatulos): 0 € ylijäämäinen (2019:0,21 €).
Muuta huomioitavaa: yhtiö on velaton tilinpäätöshetkellä.

•

•

Perustettu 11.10.2018
Omistusosuus 100 % Siun sote
Liikevaihto: 6,68 milj. € (2019: 8,14 milj. €)
Taseen loppusumma: 1,968 milj. € (2019:2,44
milj. €)
Henkilöstön lkm: keskimäärin 70,1 (2019: 85)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite (nollatulos):- 64 494,95 € alijäämäinen (2019:605 344,95 €)
Muuta huomioitavaa: yhtiön kustannukset
laskivat 17 %, ostot alle 0,84 milj. € ta:n

•
•
•

Kiinteistö Oy Paiholankoski
asuinkerrostaloa hallinnoiva yhtiö Kontiolahden
Paiholan kylällä
•
•
•
•

Kuvio 54: Tytäryhtiöt 2020
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Omistusosuus 100 % Siun sote
Liikevaihto: 1,068 milj. € (2019: 1,768 milj.€)
Taseen loppusumma:26,7 milj. € (2019: 28,3
milj. €)
Henkilöstön lkm 9 (2019:10)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite (nollatulos):- 92,53 € alijäämäinen (2019:7 945,60 €)
Muuta huomioitavaa: pitkäaikaista lainaa yht.
25,6 milj. €

Omistusosuus: 57 % Siun sote ja 43 % Kontiolahti
Liikevaihto:0,112 milj. € (2019:0,118 milj. €, (2018:
0,111 milj. €)
Taseen loppusumma:0,407 milj. € (2019: 0, 464 milj. €,
2018: 0,419 milj. €)
Yhtymävaltuuston asettama tulostavoite (nollatulos):
43,11 € ylijäämäinen (2019:4,30 €)
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6
TALOUDELLINEN
TILANNE

5.2 Taloudellinen tilanne
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6.1 Talouden tunnuslukujen kehitys 2017-2020
Vuoden 2020 alijäämä kuntayhtymässä oli 4,965 milj. euroa ja konsernissa 4,3 milj.
euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat 13,6 milj. euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Vuosikate kattoi kuntayhtymän poistoista noin 61 % ja konsernissa 66,7 %.
6.1.1 Tuloslaskelman tarkastelu
Yhteistoimintamenettely ja talousarvio 2020
Vuoden
2020
talousraamissa
kuntien
maksuosuudet oli määritelty 2,2 % vuoden 2019
talousarviosummaa suuremmaksi (13,6 milj.
euroa). Jäsenkuntien antama maksuosuus tarkoitti
20 milj. euron sopeuttamistoimenpiteitä.
Yhtymähallitus
käynnisti
31.10.2019
päätöksellään
yhteistoimintaneuvottelut
taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.
Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston on
vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi
talousarvio. Yhtymävaltuusto hyväksyi 12.12.2019
§ 54 talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020 - 2022, johon oli
kohdennettu teknisesti toimintakulujen kuluerien
suhteessa 20 milj. euron sopeuttamistoimenpiteet
saaden tuloslaskelman päätymään nollaan.
Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen
16.1.2020 ja yhtymähallitus hyväksyi 20,1 milj.

euron neuvottelutuloksen 31.1.2020 § 4.
Päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen
talousarvio
2020
ja
toimintaja
taloussuunnitelma
2020-2023
hyväksyttiin
yhtymävaltuustossa 20.2.2020 § 6. Kuntalain 110
§:n mukaisesti talouden tasapainottamiseksi
taloussuunnitelmaa pidennettiin yhdellä vuodella
vuoteen 2023 ulottuvaksi. Kuntalain 110 §:n
mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä
tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien.
Yhtymävaltuusto hyväksyi 8.10.2020 § 40
talousarviomuutoksen siten, että tilikausi olisi 14
milj. euroa alijäämäinen, kun alkuperäinen
talousarvio oli 0 euroa yli/alijäämäinen.
Kuntayhtymän alijäämäksi muodostui 4,965 milj.
euroa ja tilikauden alijäämä toteutui 9,0 milj.
euroa muutettua talousarviota pienempänä
(taulukko 10). Konsernin tilikauden alijäämäksi
muodostui 4,3 milj. euroa.

TAULUKKO 10: Kuntayhtymän talousarvion toteutuminen
milj. €
TP 2019
Toimintatuotot
710 515
Toimintakulut
-703 224
Henkilöstökulut
-353 453
Palvelujen ostot
-247 762
Muut toimintakulut
-102 010
Toimintakate
7 293
Rahoitustuotot ja-kulut
-359
Vuosikate
6 934
Poistot ja arvonalentumiset
-11 373
Tilikauden tulos
-4 439
Poistoeron ja rahastojen muutokset
412
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ
-4 027

TA 2020
713 499
-697 872
-359 196
-206 409
-132 267
15 627
-1 250
14 377
-14 790
-412
412
0

Muutettu
TA 2020
720 214
-722 152
-364 852
-219 648
-137 652
-1 938
-662
-2 600
-11 812
-14 412
412
-14 000
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TP 2020 Tot. %
722 581
100,3
-716 925
99,3
-357 849
98,1
-251 473
114,5
-107 603
78,2
5 656
-327
49,4
5 329
-10 707
90,6
-5 378
412
100
-4 965
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Toimintatuotot- ja menot sekä toimintakate
Kuntayhtymän toimintatulot olivat 722,6 milj.
euroa (kasvua edelliseen vuoteen 12 milj. euroa
kun taas konsernin toimintatuotot olivat 743,7
milj. euroa (kasvua 11,9 milj. euroa).
Kuntayhtymän toimintakulut olivat 716,9 milj.
euroa (kasvua edelliseen vuoteen 13,7 milj. euroa)
ja konsernissa 734,7 milj. euroa (kasvua edelliseen
vuoteen 12,0 milj. euroa). Toimintatuottojen ja
toimintakulujen välinen ero toimintakate oli 5,7
milj. euroa (edellisenä vuonna 7,3 milj. euroa).
Vastaavasti konsernin toimintakate oli 9,0 milj.
euroa (edellisenä vuonna 9,1 milj. euroa).
Toimintakate laski kuntayhtymässä 22,4 % ja
konsernissa 1,2 %.

poistojen
määrää
saadaan
alennettua.
Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 1,105
milj.
euroa
pienempänä
muutettuun
talousarvioon nähden (taulukko 10).

Kuvio 56: Kuntayhtymän investoinnit, poistot ja

vuosikate vuosina 2017-2020

Poistoaikojen
vahvistaminen

Kuvio 55: Kuntayhtymän muutetun talousarvion
toimintatuotot- ja kulut verrattuna toteutuneisiin
toimintatuottoihin- ja kuluihin vuosina 2017 - 2020,
lähde: tilinpäätökset 2017-2020

Vuosikate
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. Vuosikatetta
oli kuntayhtymässä 5,3 milj. euroa, joka kattoi 10,7
milj. euron poistoista 49,8 %: a (kuvio 56).
Konsernissa vuosikate 8,4 milj. euroa, joka kattoi
poistoista noin 66,7 %.
Vuosikate parani
kuntayhtymässä ja konsernissa edelliseen vuoteen
verrattuna. Poistot ja arvonalentumiset olivat 10,7
milj. euroa kuntayhtymässä ja koko konsernissa
noin 12,7 milj. euroa. Poistosuunnitelmaa
vuodelle 2020 päivitettiin kahteen kertaan.
Poistoaikoja pidennettiin 20 % kuitenkin niin, että
enimmäisaikoina
käytetään
30
vuoden
poistoaikaa. Näillä toimenpiteillä vuotuisten

päivittäminen

ja

Yhtymävaltuusto päivitti ja vahvisti 12.12.2019 §
55 poistosuunnitelman vuodelle 2020. Heti
seuraavassa yhtymävaltuuston kokouksessa
päivitettiin jälleen poistosuunnitelma vuodelle
2020. Yhtymävaltuusto hyväksyi 20.2.2020 § 5
uuden poistosuunnitelman 1.1.2020 alkaen.
Yhtymävaltuusto
päivitti
ja
täydensi
poistosuunnitelmaa
sote-asemien
ensikertakalustamisen
sekä
tulevan
potilastietojärjestelmän
osalta.
Tietokoneohjelmistojen
poistoaikojen
muuttamispäätöstä perustellaan uudella asiakasja potilastietojärjestelmän (APTJ) hankinnalla.
Ensikertakalustamista
perustellaan
palvelutuotantosuunnitelmalla 2030 ja sillä, että
sote-asemien ensikertakalustaminen kuuluu
kuntayhtymälle. Vahvistettu poistosuunnitelma
ylittää
kirjanpitolautakunnan
yleisohjeen
suosituspoistoajan neljässä omaisuusryhmässä.
Yhtymävaltuuston vahvistamat poistoajat ovat
liian pitkät ja ylittävät kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeen määritellyt ohjeelliset
suositusaikoja
pidemmät
poistoajat
(varovaisuuden periaate).
Omaisuusryhmä

Yhtymävaltuusto vahvisti
poistosuunnitelman
Kuntakilan
12.12.2019 § 55
poistoaikasuositus

Muut pitkävaikutteiset menot

12 vuotta

2-10 vuotta

Tietokoneohjelmistot 3 00001-10 00000

6 vuotta

2-5 vuotta

Tietokoneohjelmistot yli 1000000

12 vuotta

Ensikertakalustaminen yli 500tn

6 vuotta

2-5 vuotta
3-5 vuotta muut
laitteet ja kalusteet

Seuraaville sivuilla ovat yhteenvedot konsernin ja kuntayhtymän tuloslaskelmista.
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SIUN SOTE KY KONSERNI
KONSERNITULOSLASKELMA 2020

Siun Sote Ky

Polkka Oy
100,00%

TOIMINTATUOTOT

Siun
työterveys Oy
100,00%

RD_n ulkop.
yhteensä

Koneelliset
eliminoinnit

Konsernikirjaukset

Konserni
yhteensä

722 581 461,57

30 305 449,57

6 698 501,26

15 646 189,05

-31 482 221,91

0,00

743 749 379,54

TOIMINTAKULUT

-716 925 223,47

-30 132 044,09

-6 718 311,11

-12 429 062,06

31 482 200,36

-16 894,56

-734 739 334,93

TOIMINTAKATE

5 656 238,10

173 405,48

-19 809,85

3 217 126,99

-21,55

-16 894,56

9 010 044,61

-327 016,61

-194,47

964,51

-242 637,22

21,56

0,00

-568 862,24

KORKOTUOTOT

845 563,92

22,25

1 087,80

480,94

-16,78

0,00

847 138,13

MUUT RAHOITUSTUOTOT

115 314,01

0,00

0,00

64 290,37

-946,65

0,00

178 657,73

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOKULUT

-1 278 263,60

-50,14

-10,11

-300 263,29

961,16

0,00

-1 577 625,98

-9 630,94

-166,58

-113,18

-7 145,24

23,83

0,00

-17 032,12

5 329 221,49

173 211,01

-18 845,34

2 974 489,76

0,01

-16 894,56

8 441 182,37

-10 706 913,75

-156 319,84

-45 649,42

-1 744 983,47

0,00

0,00

-12 653 866,48

-10 706 913,75

-156 319,84

-45 649,42

-1 744 983,47

0,00

0,00

-12 653 866,48

-5 377 692,26

16 891,17

-64 494,76

1 229 506,29

0,01

-16 894,56

-4 212 684,11

MUUT RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
TILIKAUDEN TULOS

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

412 443,56

0,00

0,00

-23 411,23

0,00

-412 443,56

-23 411,23

TILIKAUDEN VEROT

0,00

-3 374,18

0,00

-3 526,16

0,00

0,00

-6 900,34

LASKENNALLISET VEROT

0,00

0,00

0,00

-17 528,92

0,00

0,00

-17 528,92

VÄHEMMISTÖOSUUDET
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6 626,49

-6 626,49

-4 965 248,70

13 516,99

-64 494,76

1 185 039,99

0,01

-435 964,61

-4 267 151,08

muutettu talousarvio pohjana

Kuntayhtymän tuloslaskelman tunnusluvut

Konsernin tuloslaskelman tunnusluvut
2020

2019

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

100,8 %

101,0 %

Vuosikate/Poistot, %

49,8 %

61,0 %

ARVIOINTIKERTOMUS 2020 Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %

2020

2019

101,2 %

101,3 %

66,7 %

62,7 %
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6.1.2 Taseen tarkastelu
Kuntayhtymässä omavaraisuusaste on 6,1 % ja konsernissa se on 7,2 % Kuntayhtymän lainasalkun
koko on 136,8 milj. euroa ja konsernin lainasalkku on 163,1 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 6,1 %: a (kuvio 57).
Omavaraisuusastetta tulee pyrkiä kasvattamaan
tulevina vuosina. Suhteellinen velkaantuneisuus
kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän käyttötuloista
tarvitaan vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut 30,1
%:sta 35,3 %:iin (kuvio 6). Konsernissa
omavaraisuusaste on myös 7,2 % kun se oli
edellisenä vuonna 9,2 %. Konsernin suhteellinen
velkaantuneisuus on 37,4 % kun edellisenä vuonna
se oli 32,7 %.

Kuvio 58: Suhteellinen velkaantuneisuus KYS-ervaalueella vuosina 2017-2020, lähde: KYS-erva-alueen
sairaanhoitopiirien tilinpäätökset 2017-2020

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 on
1-2 ja heikko, kun arvo on alle yhden.
Kuntayhtymän lainanhoitokyky on heikko 0,4 ja
vastaavasti konsernissa se on 0,5. Se kertoo, että
lainojen hoitamiseksi joudutaan ottamaan lisää
lainaa, myymään omaisuutta tai vähentämään
rahavaroja.

Kuvio 57: Kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin
omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus
vuosina 2017-2020

Vertailu
KYS-erva-alueen
sairaanhoitopiirien
suhteellisesta velkaantumisesta vuosien 20172020 havaitaan, että Keski-Suomessa suhteellinen
velkaantuneisuus on kaikista korkein ollen vuonna
174 % (kuvio 58). Siun sotessa suhteellinen
velkaantuneisuus on ollut vuosien 2017-2020
toiseksi alhaisin KYS-erva-alueella.

Kuvio 59: Lainanhoitokate konserni ja kuntayhtymä
vuosina 2017-2020
Tunnuslukuasteikko:
= yli 2 hyvä
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Kuntayhtymän lainakanta 31.12.20 oli 136,8 milj.
euroa (kasvua edelliseen vuoteen 38,1 milj. €,
+38,6 %) ja konsernissa 163,1 milj. euroa (kasvua
edelliseen vuoteen 51,9 milj. €, + 46,7 %).

mitataan kuntayhtymän maksuvalmiutta eli kykyä
selviytyä maksuista. Kuntayhtymän maksuvalmius
on heikentynyt edellisen vuoden 20 päivästä 19
päivään ja konsernissa maksuvalmius on
heikentynyt 22 päivästä 18 päivään (kuvio 61).
Huomioitava, että mittari kertoo vuoden viimeisen
päivän tilanteesta. Taulukko 11 on tiivistetty
kuntayhtymän ja konsernin tunnuslukujen kehitys
vuodet 2017-2020

Kuvio 60: Kuntayhtymän ja konsernin lainakannan
kehitys vuosina 2017-2020. Lähde: Tilinpäätökset

Kuntayhtymän rahavarat ovat vähentyneet 3,5
milj. eurolla ja vastaavasti konsernissa ne ovat
vähentyneet 2,8 milj. eurolla. Kassan riittävyydellä

Kuvio 61: Kuntayhtymän ja konsernin kassan riittävyys,
pv vuosina 2017-2020

TAULUKKO 11: Kuntayhtymän ja konsernin tunnuslukujen kehitys 2017-2020
Tunnusluku
2017
2018
2019
Vuosikate/poistot % (konserni)
94,5
20,9
62,7
Vuosikate/poistot % (kuntayhtymä)
77,9
10,2
61
Investointien tulorahoitus % (konserni)
6,8
9,9
25,3
Investointien tulorahoitus % (kuntayhtymä)
5,8
-3,6
20,2
Lainanhoitokate (konserni)
4,8
0,17
0,45
Lainanhoitokate (kuntayhtymä)
1,3
0,9
0,3
Toiminnan investointien rahavirran
kertymä 3 vuodelta, 1000 € (konserni)
-151 523 -173 297 -200 885

-63 145

Toiminnan investointien rahavirran
kertymä 3 vuodelta, 1000 € (kuntayhtymä)

-72 998

-188 152 -142 374 -171 725

2020
66,7
49,8
39,2
25,3
0,5
0,4

Koronan vaikutukset kuntayhtymän toimintaan
Koronaepidemia vaikutti kuntayhtymään ja
kuntayhtymäkonserniin toimintaan monin eri
tavoin. Kuntayhtymässä keväällä 2020 oli suuri
huoli
tehohoitokapasiteetin
riittävyydestä.
Vakavimmin koronaan sairastuneiden pääsyä
tehohoitoon
pyrittiin
varmistamaan
mm.
kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin ja
siirtämällä valintaista toimintaa myöhempään
ajankohtaan.
Pahimpien
skenaarioiden
toteutumiselta onneksi vältyttiin. Korona aiheutti
palvelujen kysynnän laskua kuntayhtymässä.
Potilasmäärien väheneminen ei vaikuttanut

kuntalaskutukseen,
koska
perussopimuksen
mukaisesti jäsenkunnat maksavat jäsenmaksunsa
asukasluvun mukaisesti. Tulonmenetyksiä ja
koronasta
aiheutuneita
lisäkustannuksia
kompensoivat valtiolta tulleet korvaukset, jotka
eivät kuitenkaan kokonaan kattaneet taloudellisia
menetyksiä. Näkemys kuntayhtymän tilikauden
tulevasta alijäämästä vaihteli kovasti vuoden
aikana. Helmikuussa arvioitiin kuntayhtymän
tulosennusteeksi alijäämää 2,5 milj. euroa kun
maaliskuussa tulosennuste muuttui jo 20 milj.
euron alijäämäiseksi päätyen lopulta n. 5 milj.
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euron alijäämään. On kuitenkin huomattava, että
vuoden 2020 alkuperäinen talousarvio sisälsi
yhteistoimintaneuvottelujen 20,1 milj. euron
säästötoimenpiteet. Koronaepidemian taloutta
heikentäväksi
vaikutukseksi
on
arvioitu
tilinpäätöksessä noin 16,5 milj. euroa. Vaikka
koronaepidemian vuoksi jouduttiin tekemään
erilaisia henkilöstöjärjestelyjä, toteutuvat palkat
talousarvion mukaisesti. Töiden järjestelyt ja
lomien suunnittelu sujuivat tilanteeseen nähden
kohtalaisesti huomioiden, että sijaisten saatavuus
oli paikoin haasteellista. Myös sairauspoissaolot
vähentyivät edellisvuodesta, mikä osaltaan
edesauttoi henkilöstömenojen talousarviossa
toteutumista. Vuosi 2020 kuormitti henkilökuntaa
poikkeuksellisella tavalla. Henkilöstön jaksamista

koetteleva tilanne jatkuu vielä pitkälle vuoden
2021 puolelle. Koronaepidemian loppusuoran
häämöttäessä on tärkeää, että työnantaja pitää
hyvää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja että
myös työntekijät huolehtivat omasta ja osaltaan
myös työyhteisönsä jaksamisesta. Viranomaisten
ohjeiden mukaisesti kuntayhtymässä on suositeltu
etätyön
tekemistä.
Epidemian
aikana
täydennyskoulusta on järjestetty etäopetuksena ja
verkkokoulutuksena. Kaikenlaista matkustamista ja
vieraiden
vastaanottamista
on
suositeltu
välttämään. Epidemian aikaisia sairauspoissaoloohjeistuksia on tarkistettu mm. hengitystieinfektiooireiden osalta. Kuntayhtymäkonsernin tytäryhtiöt
selvisivät
epidemiatilanteesta
odotettua
vähemmin menetyksin.

6.2.
Kuntayhtymän
taloustilanne
kriisikuntakriteeristöön tarkasteltuna
Kuntalain
(410/2015)
119
§:n
mukaan
kriisikuntakriteereitä
on
sovellettu
myös
kuntayhtymien arviointimenettelyssä vuodesta
2017 alkaen, jota aikaisemmin säädöksissä ei ollut
Kriisikuntakriteerejä
on
uudistettu.
Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan,
mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on
muutettu. Uudistetut kriisikuntamittarit otetaan

suhteessa

käyttöön ensimmäisen kerran vuonna 2022
vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöstunnuslukujen
perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja
kriteerejä. Seuraavaksi on tarkasteltu mikä
vaikutus kuntayhtymän tilinpäätöstiedoilla on
kuntien konsernitilinpäätöksiin ja sitä kautta
kriisikuntakriteerien täyttymiseen (taulukko 12).

TAULUKKO 12: Kriisikunnan tunnusmerkit uuden kuntalain mukaan vertailu kuntayhtymän tunnuslukuihin
Voimassaolevat ja vuosien 2017
perusteella arvioitavat
kriisikuntakriteerit (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

Kuntayhtymä 2020

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.

Ei täyty.
Kuntayhtymällä on alijäämää
12,2
milj.
euroa
eli
keskimäärin n.
74,65
euroa/jäsenkunnan asukas.

Kuntakonsernin lainamäärä ylittää
50 prosenttia maan keskiarvon (7
105 euroa v. 2019) (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
136,8
milj.
euroa
eli
keskimäärin
835,85
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.
Kuntayhtymällä
on
lainaa 98,7 milj. euroa eli
keskimäärin
600
euroa/jäsenkunnan
asukas
Ei täyty.
Kuntayhtymän
suhteellinen
velkaantuneisuus
on
30,1 %

Kuntayhtymä ei täytä tässä suhteessa kriisikuntakriteerejä.
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HAVAINTO:
Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 1,105 milj. euroa pienempänä muutettuun talousarvioon nähden.
Päätetyissä poistoajoissa neljässä omaisuusryhmässä ylittyy Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen
suosituspoistoajat. Vahvistetut poistoajat ovat liian pitkät ja ylittävät kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
yleisohjeen määritellyt ohjeelliset suoritusaikoja pidemmät poistoajat.
Kriisikuntakriteerit eivät täyty Siun sote-kuntayhtymässä.
Kuntayhtymän lainanhoitokyky on heikko 0,4 ja vastaavasti konsernissa se on 0,5.
Vuosikate kattoi poistoista kuntayhtymässä 49,8 % ja konsernissa 66,7 %. Omavaraisuusaste on kuntayhtymässä
6,1 % ja konsernissa 7,2 %. Suhteellinen velkaantuneisuus on kuntayhtymässä 35,3 % ja konsernissa 37,4 %.
Kuntayhtymässä on ollut perustamisesta lähtien tiukka talouskuri. Säästöjä on haettu ja kustannustehokkuudessa
ollaan valtakunnallisesti maan kärkisarjassa. Valmisteilla olevat valtakunnalliset hyvinvointialueet muuttuvat
valtion rahoituksen piiriin. Hyvinvointialueiden valtion rahoituksen uusimpien laskelmien mukaan PohjoisKarjalan tarvevakioitu rahoituksen leikkaus olisi merkittävä mahdollisesti noin 20 milj. euroa jo ennestäänkin
kustannustehostetussa kuntayhtymässä.

JOHTOPÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta on vuodesta 2017 lähtien arviointikertomuksissaan tuonut esille, että talousarviot tulee
laatia realistisiksi. Kuntayhtymän tuleva talousarvio 2022 tulee luoda realistisiksi, jotta saadaan nykyistä
tukevampi pohja kuntayhtymän tulevalle rahoitukselle, kun kuntayhtymän järjestämisvastuu mahdollisesti siirtyy
sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ja valtion rahoituksen piiriin vuonna 2023. Kuntayhtymän
kokonaisrahoitustarpeen laskennassa huomioidaan vuosien 2021–2022 rahoitustaso.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN
MUUT HAVAINNOT
JA ARVIOT
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7.1 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 henkilöstökertomuksessa 2020.
Tarkastuslautakunta
on
verrannut
työhyvinvointikyselyn tuloksia ja yhtymävaltuuston
asettamia
henkilöstöstrategiaan
nostettujen
mittareiden toteutumista.
Vaikuttavuutta on
arvioitu teksteissä violetilla värillä.

7.1.1 Henkilöstövoimavarat
Henkilöstörakenne
Vuoden 2020 lopussa henkilöstömäärä oli 7 314
(2019:7431). Henkilöstökertomuksen mukaan
naisten osuus henkilöstöstä on 84 % ja miesten 16
%. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee
terveydenhuollossa (72 %), sosiaalialan tehtävissä
11 % ja pelastuslaitoksella 4 %. Lähi-, keski- tai
ylimmässä johdossa työskentelevien osuus on 4,8
% koko henkilöstöstä. Puhtaasti hallinnollisissa
tehtävissä työskentelee 2 %. Yhteisissä palveluissa
on yli 50-vuotiaita 51 % kun edellisenä vuonna
vastaava luku oli 45,5 % (kuvio 62). Eniten yli 50vuotiaita henkilöitä työskentelee ikäihmisten
toimialueella (49 %) ja eniten alle 40-vuotiaita

henkilöitä työskentelee pelastuslaitoksella (50 %).
Vuonna 2020 vakinaisen työvoiman tulovaihtuvuus
oli 14 % ja lähtövaihtuvuus 8 %. Eniten
tulovaihtuvuutta ja lähtövaihtuvuutta oli hallinnon
tehtävissä ja lähtövaihtuvuutta. Lähtökysely
lähetettiin 257 irtisanoutuneelle ja vastauksia
saatiin 60 kappaletta (23,3 %). Päättyneitä
vakinaisia työsuhteita vuonna 2020 oli yhteensä
830 eli 79,7 % enemmän kuin vuonna 2019 (462).
Alkaneita vakinaisia työsuhteita oli vuonna 2020
yhteensä 941 eli 11,1 % enemmän kuin vuonna
2019 (847).
Vuonna 2020 vakinaisista
työntekijöistä jäi eläkkeelle 175 henkilöä (34 %).

Kuvio 62: Henkilöstön ikärakenne toimialueittain vuonna 2020. Lähde: Henkilöstökertomus 2020
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Poissaolot
Tarkastellessa Siun soten poissaoloja havaitaan,
että eniten poissaolot johtuvat vuosilomista 50 %
(kuvio 63). Toiseksi eniten poissaolot johtuvat
työkykyperusteisista
poissaoloista.
Työkykyperusteisissa poissaolojen määrissä oli
vuonna 2020 eroja Siun soten toimialueiden välillä.
Eniten työkyvyttömyyspoissaoloja oli ikäihmisten
toimialueella 31 htv vuosina 2020 ja 2019 kaikista

toimialueen
poissaoloista.
Vähiten
työkyvyttömyyspoissaoloja
on
ollut
ympäristöterveydenhuollon toimialueella 7 htv.
Kaikilla muilla toimialueilla työkykyperusteiset
poissaolot
ovat
vähentyneet
paitsi
Pelastuslaitoksella. Pelastuslaitoksella ne ovat
nousseet 12 htv:sta 15 htv:hen.

Kuvio 63: Poissaolotyypit Siun sotessa 2020, htv. * sisältää vuosilomat, säästövapaat, lomarahavapaat ja saldovapaat. **
sisältää kuntoutuksen, kuntoutustuet, sairauspoissaolot, tapaturmat ja korvaavan työn. Lähde: Henkilöstökertomus
2020

Henkilöstötilinpäätöksen mukaan vuonna 2020
työkykyperäisiä4 poissaoloja oli 129 036 päivää
ilman Pelastuslaitosta (2019:145 363 päivää), joista
tuki- ja liikuntaelinsairauksia 32 659 päivää (32,1 %)
muutos -18,5 ed. vuoteen verrattuna (2019:39 950
päivää, (33 %), mielenterveyssairauksia 13 738
päivää (13,5 %), muutos – 22,3 % edelliseen
vuoteen verrattuna (2019:17 060 päivää (14 %)),
vammoja ja tapaturmia 13 249 päivää (13 %)
muutos -5,4 % (2019:14 010 päivää (12 %)).

Siun
soten
strategiaan
2019-2020
ja
henkilöstöstrategiaan 2019-2020 on kirjattu
tavoitteeksi sairauspoissaolojen vähentäminen.
Tilinpäätöksen
mukaan
vuonna
2020
kuntayhtymän henkilöstö oli poissa keskimäärin 20
pv/htv (2019: 22 pv/htv, 2018:22 pv/htv) (kuvio
64).

4

Työkykyperäiset
poissaolot
sisältävät
sairauspoissaolot, työtapaturmat, työmatkatapaturmat,
kuntoutustuet sekä kuntouksesta johtuvat poissaolot
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Kuvio 64: Sairauspoissaolot pv/HTV vuosina 2018-2020

Kevan Avaintietopalvelun mukaan vuoden 2020
sairauspoissaolokustannukset olivat noin 9,9 milj.
euroa (2019: 10,2 milj. euroa, 2018: 9,7 milj. euroa)
eli laskua on ollut 0,3 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna (2,9 %) (kuvio 65).
Suhteutettuna
vuoden
viimeisen
päivän
henkilöstömäärään
Kevan
laskemat
sairauspoissaolokustannukset olivat vuonna 2020
1 754 euroa/hlö kun vuonna 2019 1 120 euroa/hlö
(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 maksamat
sairauspäivärahat ja poissaolon osapalkkaisuus tai
palkattomuus.
Luvussa
ei
huomioida
sairauspoissaoloista
välillisesti
koituvia

Kuvio 65: Sairauspoissaolokustannukset vuodet
2017-2020, lähde: Kevan Avaintietopalvelu,
henkilöstöpalvelut

kustannuksia kuten sijaisuuksia. Huomionarvoista
on se, että 3 323 henkilöllä ei ole ollut yhtään
sairauspoissaolopäivää vuonna 2019 (2019: 3 315
henkilöä ja 2018: 4 000 henkilöä). Tilinpäätöksen
mukaan
Siun
soten
työterveyshuollon
kustannukset olivat yhteensä noin 2,9 milj. euroa
(2019: n. 3,5 milj. euroa, 2018: n. 3,1 milj. euroa),
laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 17,6 %.
Pelastuslaitoksen työterveyshuollon kustannukset
olivat 0,143 milj. euroa, jotka laskivat vuoteen 2019
verrattuna
17,5
%.
Työterveyshuollon
kustannuksien laskua selittää koronapandemia ja
työterveyshuollon toimintojen supistaminen Siun
työterveys Oy:ssä. Työpaikkatapaturmat ovat
laskeneet kuntayhtymässä, mutta silti ne ovat
korkeammat kuin verrokkiorganisaatioissa (kuvio
66)

Kuvio 66: Työterveyshuolto kustannukset vuodet 20172020, lähde: Kevan Avaintietopalvelu, henkilöstöpalvelut
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Rekrytoinnit
Vuosi 2020 oli Siun sotella haastava vuosi.
Alkuvuodesta yhteistoimintamenettelyjen loppuun
saattaminen lisäsi henkilöstön paineita. Tilannetta
ei helpottanut kevään 2020 koronapandemian
ehkäisyja
ennakointitoimenpiteet.
Perusterveydenhuollon osalta resurssitilanne on
hankaloitunut vuosi vuodelta ja rekrytointi on
käynyt
haasteellisemmaksi.
Esimerkiksi
perusterveydenhuollon
lääkärivajeeseen
mahdollisesti vaikuttaa mm. Pohjois-Karjalan
sijainti,
lääkärien
vähentynyt
halukkuus

terveyskeskustyöhön,
terveyskeskustyön
kuormituksen lisääntyminen resurssivajeen vuoksi
ja ostopalvelulääkärien tarjonnan vähentyminen.
Alla kuvio 67, joka osoittaa terveysasemien
perusterveydenhuollon
lääkärivajeen
ajalla
9/2019-9/2021 saakka. Henkilöstökertomuksen
mukaan
perusterveydenhuollon
lääkäreiden
täyttöasteen keskiarvo on ollut vuonna 2020: 79 %,
2019: 74 %, 2018:85 %. Lääkärivaje voi estää
yhdenvertaisen
hoitoon
pääsyn
ja
ennaltaehkäisevän terveydenhoidon.

Kuvio 67: Perusterveydenhuollon lääkärivaje ajalla 9/2019-9/2021, % Lähde: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja
31.3.2021 § 67, Selvityspyyntö Siun soten perusterveydenhuollon toiminnasta (ISAVI/1737/2021) Itä-Suomen
aluehallintovirasto

Myös muiden tehtävien rekrytoinneissa on ollut
haasteita
muun
muassa
psykologien,
puheterapeuttien,
sairaanhoitajien,
sosiaalityöntekijöiden
ja
sijaisuuksien
täyttämisessä. Sijaisten täytössä on käytetty Siun
soten omaa rekrytointia ja maaliskuusta 2020

alkaen
ostettu
Sarastia
Rekryltä
rekrytointipalvelua. Sijaisuuspyyntöjen täyttöaste
on ollut Siun soten oma 64,1 % ja Sarastia Rekryn
kautta 78,6 %. Matalin sijaispyyntöjen täyttö on
ollut elokuussa Siun soten oma 38,7 % ja Sarastia
Rekry 67 %, kuten kuviosta 64 on nähtävissä.

Kuvio 64:
Sijaispyyntöjen
täyttöaste 2020,
Lähde:
Henkilöstökertomus
2020
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Työkierto
Osaamisen laajentaminen työkiertojen avulla on
ollut kovin vähäistä vuonna 2020. Omaehtoiseen
työkiertoon haki yhteensä 43 henkilöä.
Henkilöstökertomuksen mukaan hakijat olivat
sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia ja
sosionomeja. Työkierto toteutui 17 henkilön
kohdalla.
Henkilöstöryhmien edustajat
Tilikauden aikana tarkastuslautakunta kuuli
kokouksessaan
myös
kuntayhtymän
henkilöstöryhmien edustajia ja tuo esille
kuulemisensa perusteella mm. seuraavia asioita:
Palvelutuotannossa on edelleen haasteita, kuinka
paljon niukemmin voimme enää toimia
vaarantamatta palvelujen saatavuutta, rikkomatta

palveluohjausketjuja, uuvuttamatta henkilöstöä,
puhumattakaan asiakkaiden ja potilaiden hyvän
hoidon saatavuudesta. Henkilöstön saatavuuden
ongelmat ovat arkipäivää. Meillä on pulaa
lääkäreistä, niin perusterveydenhuollon kuin
erikoissairaanhoidon puolella, puheterapeuteista,
sosiaalityöntekijöistä, yleensä hoitohenkilöstöstä.
Sijaisten saatavuus ongelmat ovat arkea koko sote
alueella. Tiedonkulussa on edelleen ongelmia, joko
tieto muuttuu organisaatiokerrosten välissä tai
tieto ei saavuta kohdettaan. Toimintalähtöisessä
työvuorosuunnittelussa pitäisi päästä eroon
ykkösvapaista. Henkilöstö ei ehdi palautua yhden
vapaapäivän aikana. Työviihtyvyys ja työssä
jaksaminen, miksi lähdetään pois kuntayhtymän
palveluksesta? Henkilöstön ääni pitäisi saada
paremmin näkyviin heitä koskevissa päätöksissä.

7.1.2 Työhyvinvointikysely
Syksyllä
2020
toteutettiin
koko
kuntayhtymäkonsernia
koskeva
henkilöstön
työhyvinvointikysely
–Mitä
Siulle
kuuluu?
Työhyvinvointitutkimuksen tekivät yhteistyössä
Työterveyslaitos ja Siun sote yhdessä. Kyselyn
vastasi 4 943 henkilöä ja vastausprosentiksi saatiin
72 % (vuosina 2018-2019 vastausprosentti oli 69
%).

Yhtymävaltuuston
hyväksymässä
henkilöstöstrategiassa 2019-2020 on asetettu
strategisesti
tärkeitä
työhyvinvointikyselyn
tavoitteita. Niiden toteutuminen on koottu
taulukkoon 13.

TAULUKKO 13: Henkilöstöstrategiassa työhyvinvointikyselyn tuloksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 2020.
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

Toteutuma
2018

Toteutuma
2019

Toteutuma
2020

Tavoitetila
2019-2020

Muutos
2019/2020

Toteutuma
/tavoite %

66,4 %

59,1 %

62,0 %

75 %

2,9 %

-13,0 %

36,9 %

34,7 %

36,9 %

50 %

2,2 %

-13,1 %

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

39,9 %
82,6 %
46 %

43,2 %
80,1 %
47 %

60 %
100 %
60 %

3,3 %
-2,5 %
1,0 %

-16,8 %
-19,9 %
-13,0 %

59,9 %

60,4 %

61,7 %

65 %

1,3 %

-3,3 %

45,1 %

51,7 %

46,3 %

50 %

-5,4 %

-3,7 %

47,9 %

51,1 %

47,9 %

26,3 %
23,4 %

25,5 %
21,1 %

24,9 %
24,9 %
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-3,2 %
40 %
40 %

-0,6 %
3,8 %

-15,1 %
-15,1 %
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Henkilöstrategiassa asetettujen tavoitemittarien
osalta
on
paljon
kehitettävää.
Henkilöstöstrategissa asetettuja tavoitteita ei ole
saavutettu näissä mittareissa yhdessäkään.
Pienoista parannusta verrattuna edellisen vuoteen
on tapahtunut muutoksen kokemisessa työssä
myönteiseksi,
päätöksenteon
oikeudenmukaisuudessa ja johdonmukaisuudessa
sekä kehityskeskustelujen hyödyllisyyden osalta
että 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 76,1 %
(2019:76 %, 2018 75 %). Työhyvinvointikyselyn
muutosjohtamisen mittarien osalta ollaan kovin
matalalla kuten esim. kokee muutokset työssään
myönteiseksi 24,9 % (2019: 21,1 %, 2018: 23,4 %),
johtoon voi luottaa 20,3 % (2019:16 %, 2018: 18 %)
ja johdolla on riittävät perusteet muutoksille 24,7
% 2019:22 %, 2018: 22 %). Myös päätöksenteon
mittareissa ei päästy henkilöstöstrategiassa
asetettuihin tavoitteisiin (taulukko 13).

20,3 %
johtoon voi
luottaa
+ 4,3 %

Tarkastellessa työhyvinvointikyselyn työmittareita
havaitaan, että työnimun kokemus on vähentynyt

64,6 % (2019: 66 %; 2018: 69 %), työstressin koki
lisääntyneen 14,1 % henkilöstöstä (2019:14 %,
2018: 13 %). Työpaineita kokee 42,7 %
henkilöstöstä (2019: 42 %, 2018: 41 %).

42,7 %
kokee
työpaineita
- 0,7 %

Työ on hallittavissa 31,2 %:lla henkilöstöstä (2019:
32 %, 2018: 32 %). Lähes puolet (49,7 %)
henkilöstöstä kokee, että työ vie aikaa muulta
elämältä (2019:50 %, 2018: 48 %). Henkilöstöstä
54,7 % uskoo jatkavansa työssä eläkeikään saakka
(2019:58 %, 2018: 62 %).

54,7 %
jatkaa työssä
eläkeikään
-3,3 %

Tarkastellessa työhyvinvointikyselyn työterveys ja
työturvallisuusmittareita
havaitaan,
että
työpaikkakiusaamista ilmoitti kokeneensa 14,9 %
vastaajista (2019:16 %, 2018: 19 %).
Työpaikkakiusaamisesta ilmoitettu työnantajalle
vain 48,5 % (2019:47 %, 2018: 49 %). Ilmoitettua
työpaikkakiusaamista oli ryhdytty selvittelemään
54,9 %:ssa tapauksista (2019: 60 %, 2018: 55 %).
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Koronapandemian vaikutukset henkilöstöön
Koronaepidemia
on
aiheuttanut
huolta
henkilöstössä ja lisännyt työn kuormittavuuden
kokemusta. Epidemian alussa huolta aiheutti
suojavarusteiden riittävyys ja pelko omasta tai
lähipiirin sairastumisesta. Hallinnollista työtä
tekevät siirtyivät pääosin etätöihin.
Koronarokotukset
hoitohenkilöstölle

ovat
aiheuttaneet
henkistä kuormitusta, kun

hoitohenkilöstöön on kohdistunut poikkeuksellisen
paljon epäasiallista palautetta ja käytöstä.
Hoitohenkilöstö on tottunut saamaan epäasiallista
palautetta aiemminkin, mutta haistattelu ja uhkailu
on lisääntynyt koronaepidemian aikana. Hoitajia on
siirretty rokotustyöhön vakituisesta työstään.
Ennaltaehkäisevä hoitotyö on jäänyt vähemmälle
koronaepidemian vuoksi.

Muut havainnot
Opiskelijat olivat tyytyväisiä harjoitteluun,
ohjaukseen ja opetukseen Siun sotessa. Nuorten
Lääkärien yhdistys teki selvityksen erikoislääkärien
koulutuksen onnistumisesta.
Pohjois-Karjalan

keskussairaala
sai
erikoislääkäreiden
koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä ja
terveysasemat harjoituspaikkoina kolme tähteä
(https://nly.fi/tulokset).

HAVAINTO:
Kuntayhtymän henkilöstön sairauspoissaolot olivat 20 pv/HTV (vuonna 2019: 22 pv/HTV)
Kevan Avaintietopalvelun mukaan vuoden 2020 sairauspoissaolokustannukset olivat 9,9 milj. euroa, kun vuonna
2019 ne olivat 10,2 milj. euroa eli laskua on ollut 0,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna (2,9 %).
Henkilöstöstrategiassa 2019-2020 oli asetettu työhyvinvointikyselyn tuloksille tavoitemittarit, joista yksikään
tavoitemittari ei yltänyt tavoitteeseen.
Siun sotea työantajana suosittelisi ystävälleen 62 % (2019:59,1 %, 2018:66,4 %), kun tavoite on 75 %.
Lähiesimiesten johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi 76,1 % vastaajista.
Nuorten Lääkärien yhdistyksen selvitys erikoislääkärien koulutuksen onnistumisesta, jossa Pohjois-Karjalan
keskussairaala sai erikoislääkäreiden koulutuspaikkakyselyssä täydet viisi tähteä ja terveysasemat
harjoituspaikkoina kolme tähteä.

JOHTOPÄÄTÖS:
Nuorten osaajien rekrytoinnin ja Siun soten mainekuvan kannalta koulutuksen onnistuminen on erityisen tärkeää.
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.
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SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi jatketaan tehtyjä toimenpiteitä.
henkilöstön mielipiteitä huomioidaan heitä koskevissa päätöksien teoissa.
rekrytoinneissa onnistutaan.

7.2. 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 valvonta
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
kuntayhtymän
riskikatsauksen
31.12.2020
kokouksessaan 31.3.2021 § 55. Sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan ohjeen mukaan keskeisimmät
riskit ja niiden hallintatoimenpiteiden raportointi
tehdään osavuosiraportoinnin yhteydessä huhtitoukokuu ja elo-syyskuussa. Yhtymähallitus
hyväksyi riskienhallintasuunnitelmaa kevyemmän
formaatin
käytön
osavuosikatsausten
ja
tilinpäätöksen
yhteydessä
riskikartoituksen
tekemiseksi 28.5.2020 § 112. Päätöksen mukaisesti
katsaus tuodaan hallitukselle tiedoksi tilinpäätöksen
yhteydessä kerran vuodessa, osavuosikatsausten

yhteydessä kartoituksen
osavuosikatsauksissa.

tulokset

referoidaan

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 TALVEA Julkishallinnon
palvelut Oy:ltä sisäisen tarkastuksen palvelua 52
päivää vuonna 2020. Sisäisen tarkastus on antanut
tarkastusraportteja yhteensä seitsemän ja niissä on
annettu suosituksia yhteensä 72 kappaletta.
Tarkastuslautakunnalla on ollut käytettävissään
sisäisen tarkastuksen raportit.

Tilintarkastuspöytäkirja

(sopimushallinto

ja

hankinnat)

Vuoden 2020 aikana ilmeni, että Siun sotessa ei ole
kattavaa seurantaa sille, että kaikki kynnysarvon
ylittävät
hankinnat
tulevat
kilpailutetuksi
hankintalain
mukaisesti.
Vastuunalainen
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tilintarkastaja antoi yhtymähallitukselle kuntalain
123 §:n mukaisen tilintarkastuspöytäkirjan asiasta
17.12.2020. Pöytäkirjassa tilintarkastaja esitti
yhtymähallitukselle
toimenpiteitä
varten
kilpailutusten kattavuuden seurantaa. Myös
sisäinen tarkastus on tuonut esille, että
kuntayhtymällä on puutteita hankintasopimusten
hallinnoinnissa ja rekisteröinnissä todetaan
tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastaja totesi,
että hallituksen tulee kiinnittää erityistä ja vakavaa
huomioita
hankintojen
kilpailutukseen
hankintalainsäädännön
mukaisesti
ja
että
kilpailutuksen kattavuudelle tulee järjestää
seuranta. Niin ikään sopimushallintaan tulee
kiinnittää huomiota niin, että laskut ja sopimukset
voidaan yhdistää teknisesti toisiinsa.
Yhtymähallitus
on
käsitellyt
tilintarkastuspöytäkirjaa kokouksessaan 28.1.2021
§ 12 ja kirjannut selostuksena asiaan, että
”Hankintojen ja sopimushallinnon kenttä on ollut
Siun soten alkuvuosina haasteellinen. Siun soteen
yhdistyneiltä
kuntayhteisöiltä
periytyneet
toimintatavat ja Siun sotea edeltävänä aikana
tehdyt sopimukset ovat aiheuttaneet mm. sen, että
kaikkia hankintoja ei ole onnistuttu toteuttamaan
hankintalain periaatteiden mukaisesti. Esim.
yksittäisten kuntien alle kynnysarvon jääneet
vanhat hankinnat summautuvat samoilta tuottajilta
Siun sotessa useimmiten kynnysarvon ylittäviksi
hankinnoiksi, koska nyt juridinen hankintayksikkö on
yksin Siun sote. Myös sopimuskaudet ovat voineet
poiketa toisistaan, eikä suorahankinnan perusteita
ole aina kirjattu, kun kyseessä on ollut kiireellinen
hankinta esim. lasten huostaanotto tilanteissa.
Myöskään kuntien aikanaan tekemiä pitkäaikaisia
asiakassijoituksia ei ole ollut tarkoituksen mukaista
kilpailuttaa uudelleen Siun soten aikana.
Huomattava myös on, että Siun sote ostaa kunnilta
ja tyttäriltään merkittävässä määrin palveluja, jotka
ovat ns. sidosyksikköhankintoja ja jotka eivät ole
hankintalain alaisia.

Vuonna 2020 erityinen asiayhteyteen liittyvä
ongelma on ollut koronapandemian aiheuttamat
kiirehankinnat. Keväällä epidemian ensimmäisen
aallon aikana hankittiin mm. suojaimia nopealla
aikataululla mistä niitä vain luotettavasti saatiin.
Tällöin oli välttämätöntä ohittaa hankintalain
määrämuodot ja hankkia tarvikkeita ilman erillisiä
määrärahoja. Myöhemmin ns. covid-ostoja on tehty
normaalissa
järjestyksessä
hankintalain
periaatteiden mukaisesti.
Havaittujen ongelmien korjaamiseksi on tehty eri
toimenpiteitä
mm.
tilintarkastuspöytäkirjan
mukaisten huomioiden osalta. Viimeisimpänä,
joulun alla toimitusjohtaja antoi toimintaohjeen,
jolla kynnysarvon ylittävät hankinnat saatetaan
luvanvaraisiksi. Yhtymähallitus hyväksyi 2020
toukokuussa
organisaatiomuutoksen,
jossa
keskitettiin hankinnat, sopimushallinto ja logistiikka
saman
palvelualueen
alle.
Samalla
hallintopalvelujen resursseilla on varauduttu
antamaan keskitettyä juridista tukea toimialueille
hankinta- ja sopimusasioissa.
Sopimushallinnon teknistä ympäristöä lähdettiin
uudistamaan jo vuonna 2020, ja sitä
modernisoidaan edelleen tänä vuonna mm.
sopimustunnisteen käyttöönotolla hankinnan,
sopimuksen ja laskun yhdistämiseksi samaan
ketjuun. Alkuvuodesta toimittajia ohjeistetaan
huomioimaan tunniste laskutuksessaan. Vuoden
2020 alussa päättyneissä yt-neuvotteluissa linjattiin
toimenpide,
jolla
pyritään
saamaan
kustannuksellisia hyötyjä sopimuksellisen ostamisen
lisäämisen kautta, ja jota varten on perustettu
erillinen projekti. Projektin sekä käyttöön otettujen
ja otettavien ohjelmistojen ansiosta saadaan
aiempaa kattavampaa tietoa sopimuksista ja
hankinnoista,
ja
määrämuotoisen
hankintaprosessin myötä kasvava osa ostoista
saadaan sopimusten piiriin.”
Aiemmin hyväksyttyjen hankintastrategian ja
hankintaohjeiden lisäksi on vuodenvaihteessa 2019
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- 2020 julkaistu sopimushallinnan strategia ja ohje,
ja niiden siivittämänä on järjestetty useita
sopimushallinnan
kehittämiseen
ja laadun
parantamiseen
suuntaavia
koulutuksia.
Hankintojen ja sopimusten koulutus on tarkoitus
ottaa
osaksi
toistuvaa
johtamisosaamisen
kehittämisen suunnitelmaa 2021 - 2025.
Hankintojen ja sopimushallinnan seuranta on
suunniteltu jatkossa tehtäväksi niin, että hankintaja sopimushallintoyksikkö raportoi kehityksestä
kuukausittain hallintojohtajalle ja tämä edelleen
toimitusjohtajalle.
Yhtymähallitukselle
raportoidaan asiasta kuukausittain.
Yhteenveto:
Hankintastrategian
ja
sopimusstrategian toimeenpano ja toteutumisen
seuranta ei ole toiminut parhaalla mahdollisella
tavalla.
Toimitusjohtaja
antoi
joulukuussa
toimintaohjeen kynnysarvon ylittävät hankintojen
saattamisesta luvanvaraisiksi. Lisäksi yhtymähallitus
päätti kokouksessaan 28.1.2021 § 12, että
hallitukselle
raportoidaan
hankinnoista
kuukausittain. Kevään 2021 aikana yhtymähallitus
on saanut kuukausittain raportin hankinnoista.
Yhtymähallituksen kokouspöytäkirjan mukaan
27.5.2021 § 92 sopimuksettomia ostolaskuja on
ollut 2,8 milj. euron edestä. Maksuja saavista
toimittajista
suurin
piirtein
yhtä
suuri
prosentuaalinen osuus (38 %) kuin edellisessä
kuussa on sellaisia, joille ei löydy sähköisistä
järjestelmistä
voimassa
olevaa
sopimusta.
Sopimuksettomia ostoja on ollut tammi-huhtikuu
2021 yhteensä 791 kappaletta.

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.

Valtuustoaloitteet
Valtuustoaloitteita tehtiin vuonna 2020 kaksi kun
vuonna 2019 niitä tehtiin yhdeksän ja vuonna 2018
yhteensä
18
kappaletta.
Vuoden
2020
yhtymävaltuustoaloitteet on loppuun käsitelty.

Oikeudenkäynnit ja valvontaviranomaisten
kannanotot
Vuonna 2020 ei tehty yhtään kunnallisvalitusta
kuntayhtymän päätöksistä. Itä-Suomen hallintooikeus on antanut päätökset Ilomantsin kunnan ja
Outokummun kaupungin valituksista vuosien 2018
ja
2019
jäsenkuntien
maksuosuuksien
määräytymisestä. Itä-Suomen hallinto-oikeus on
11.5.2021 antamillaan päätöksillä 00821, 00950,
00822 ja 00951/19/2299 hylännyt valitukset.
Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset ja perustellut
päätöstään, että yhtymävaltuuston päätös ei ole
valituksissa esitetyillä perusteilla kuntalain 135 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla virheellisessä
järjestyksessä
syntynyt
tai
muutenkaan
lainvastainen. Tilinpäätöksen mukaan hallintooikeudessa
on
yksi
vuoden
2020
yhteistoimintaneuvotteluista
seuranneen
irtisanomisen riitauttaminen ja käräjäoikeudessa on
vireillä kaksi työntekijän tekemää riita-asiaa koskien
työsuhteiden päättämistä. Näiden mahdollinen
kustannusvaikutus on alle 100 000 euroa.
Tilinpäätöksen mukaan markkinaoikeudessa on
vireillä
yksi
covid-suojamaskeja
koskeva
hankintapäätös,
johon
liittyen
hankinnan
jatkaminen valitun toimittajan kanssa on sidottu
markkinaoikeuden ratkaisuun. Tehy ry on
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riitauttanut Siun sote-kuntayhtymän kanssa käydyt
paikallisneuvottelut koskien palkkaharmonisointia.
Tilinpäätöksen mukaan palkkaharmonisaation
kustannusvaihtelu on muutamasta miljoonasta 20
miljoonaan euroon riippuen mihin tasoon
palkkaharmonisointi asettuu.
Myös PohjoisKarjalan Pelastuslaitos-Liikelaitosta koskevasta
varallaolokorvausten oikeudellisesta käsittelystä
odotetaan päätöksiä. Riita koskee aikaa ennen Siun
sote-kuntayhtymää ja sen mahdolliset takautuvat
korvaukset kohdistuvat Pohjois-Karjalan kunnille
Joensuun kaupungin vastatessa maakunnallisesta
pelastustoimesta ennen Siun soten kuntayhtymää.
Varallaolojärjestelmää on muutettu Siun sote-

kuntayhtymän aikana, mutta työtuomioistuimen
ratkaisulla voi olla vaikutusta aikaan, jolloin
pelastuslaitos on ollut Siun sote-kuntayhtymän
vastuulla. Tilinpäätöksen mukaan takautuvat
korvaukset voivat olla kuntayhtymälle jopa 10
miljoona euroa (asiaa on käsitelty tarkemmin
kappaleessa 5.7 Pohjois-Karjalan PelastuslaitosLiikelaitos). Tytäryhtiöitä koskevia oikeustapauksia
ei ole vireillä. Eduskunnan oikeusasiamiehen
tarkastukset ja yhtymähallituksen käsittelemät ItäSuomen
aluehallintoviraston
tekemät
selvityspyynnöt ja päätökset ovat listattuna
liitteestä 7. Oikeuskansleri ei ole antanut Siun sotea
koskevia päätöksiä vuonna 2020.

HAVAINTO:
Vuoden 2020 aikana ilmeni, että Siun sotessa ei ole kattavaa seurantaa sille, että kaikki kynnysarvon ylittävät
hankinnat tulevat kilpailutetuksi hankintalain mukaisesti. Vastuunalainen tilintarkastaja antoi yhtymähallitukselle
kuntalain 123 §:n mukaisen tilintarkastuspöytäkirjan asiasta 17.12.2020. Toimitusjohtaja antoi joulukuussa
toimintaohjeen kynnysarvon ylittävät hankintojen saattamisesta luvanvaraisiksi. Lisäksi yhtymähallitus päätti
kokouksessaan 28.1.2021 § 12, että hallitukselle raportoidaan hankinnoista kuukausittain.
Kuntayhtymää koskevia oikeudenkäyntejä on meneillään useampia hallinto-oikeudessa, työtuomioistuomessa ja
markkinaoikeudessa sekä käräjäoikeudessa. Tilinpäätöksessä on arvioitu oikeudellisten ratkaisujen
kustannusvaikutuksien olevan 100 000 eurosta yli 20 milj. euroon.

JOHTOPÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunta pitää erittäin vakavana hankintalain noudattamatta jättämistä ja kiinnittää vakavaa huomiota
siihen, ettei sisäinen valvonta ole hankintojen ja sopimushallinnon osalta toteutunut yhtymähallituksen
hyväksymien sopimus- ja hankintastrategian mukaisesti, mikä on mahdollistanut lainvastaisen sekä Siun soten
sääntöjen ja ohjeistusten vastaisen toiminnan.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta
edellyttää, että kuntayhtymä merkittävänä julkisen talouden tavaroiden ja palvelujen hankkijana varmistaa, että
sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutetaan niin, että hankintojen lainmukaisuus ja tuloksellisuus toteutuu.
edellyttää saavansa joulukuun 2021 mennessä yhtymähallitukselta selvityksen hankinnoissa ja sopimushallinnossa
esiintyneiden epäkohtien korjaamisesta sekä hankintaa koskevista kehittämistoimenpiteistä ja niiden
toteutumisesta.
suosittaa, että sisäisen valvonnan käytännön valvontatoimenpiteillä tulee edelleen terävöittää kehittämällä esim.
sisäisen valvonnan tarkistuslistoja esimiesten käyttöön, järjestämällä koulutusta henkilökunnalle sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnasta.
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SUOSITUSTEN
JÄLKISEURANTA

7. Suositusten jälkiseuranta – arviointikertomus 2019
ARVIOINTIKERTOMUS 2020
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8.1 Jälkiarviointi arviointikertomus 2019
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsitteli vuoden
2019
arviointikertomuksen
10.6.2020.
Kuntayhtymän yhtymähallitus antoi vastaukset
tarkastuslautakunnan esittämiin suosituksiin
1.10.2020, jotka yhtymävaltuusto on hyväksynyt

8.10.2020. Vuoden 2019 arviointikertomus sisälsi
54 havaintoa, 24 johtopäätöstä ja 28 suositusta.
Suositusten
vaikuttavuutta
toimintaan
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)
Vuoden 2019 suosituksista toimenpiteisiin oli
ryhdytty 79 %. Tarkastuslautakunnan arvion
mukaan tarkastuslautakunnan suosituksista oli
toteutunut täysin 25 %, toteutunut osittain, asia on
kesken 54 % ja ei toteutunut ollenkaan 21 %.

Kuviossa 65 on esitetty yhteenveto arvioinnin
tuloksista toimenpiteisiin ryhtymisen osalta.
Seuraavilla sivuilla on esitetty yhtymähallituksen
antamat selvitykset
tarkastuslautakunnan
tekemiin suosituksiin (taulukko 14).

Vuoden 2019
suositusten
toteutumisen
arviointi

Kuvio 65: Toimenpiteisiin ryhtyminen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 antamien suositusten perusteella.
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TAULUKKO 14: Vuoden 2019 arviointikertomuksen suositusten jälkiseuranta
Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine
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Tarkastuslautakunnan arvio

KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA JA TOIMNTA
1.Terveydenhoitolaki 34 §:n
mukaisesti terveydenhuollon
järjestämissuunnitelma on arvioitava valtuuston vuosittain

1. Siun soten järjestämissuunnitelma oli yhtymähallituksessa 11/2019 ja lausuntoja pyydettiin
kunnilta alkuvuoden aikana. Yhtymävaltuusto hyväksyi suunnitelman 11.6.2020 § 23. Päätöksessä todettiin, että järjestämissuunnitelma pitää laatia terveydenhuoltolain mukaisesti valtuustokausittain. Järjestämissuunnitelmaa on vuosittain arvioitava ja se on tehtävä yhteistyössä
jäsenkuntien kanssa. Tämä on siten toteutunut vuonna 2020. Seuraavan kerran järjestämissuunnitelma laaditaan kevään 2021 kuntavaalien jälkeen uuden yhtymävaltuuston kanssa vuosille 2021 - 2025, jolloin siinä voidaan huomioida nyt valmisteltavana oleva Siun soten strategia.

Terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaa ei ole
arvioitu
kertaakaan
valtuustokaudella 2017 - 2021.
Terveydenhuoltolaki 34 §:n
mukaan
”Kuntien
ja
kuntayhtymän
on
yhdessä
arvioitava
suunnitelman
toteutumista vuosittain sekä
tehtävä
siihen
tarvittaessa
muutokset”.
Suositus on
edelleen ajankohtainen

2.Menetetyt elinvuodet
on asetettu strategiseksi
mittariksi
ja
sen
toteutuma tulee esittää
tilinpäätöksessä.

2. PYLL-indeksissä (potential years of life lost) eli menetetyt elinvuodet 0-88 vuotta/100 000
asukasta) lasketaan kolmen peräkkäisen vuoden kuolemantapauksia vain yli 5000 asukkaan
kunnille koska satunnaisvaihtelu voi aineistoon vaikuttaa huomattavasti, tämän vuoksi Siun
sotelle on saatavissa vain maakunnallinen indeksi. Sotkanet ja Terveytemme -järjestelmä tuottaa sen kansallisesti ja laskenta tulee aina n. 2 vuoden viiveellä mm. kuolinsyytietojen viipyessä
tilastoihin, eli 2020 tarkastelemme vuosien 2016-2018 muutosta indikaattorin luonteen vuoksi.

Strateginen mittari, johon ei ole
saatavissa vuosittaista tietoa.

Luku esitetään siis vuosittain maakunnallisesti, kolmen edeltävän vuoden ajalta, 2 vuoden viiveellä laskentamallista johtuen. Viimeisin Pohjois-Karjalan PYLL indeksi on (2016-2018) 7208 ja
edellisen vuoden (2015-2017) oli 7172. Kokonaisuutena indeksi on ollut loivassa laskussa, ja
vuosittaiset vaihtelut voivat selittää indeksin tasannevaiheita. Indeksi on kuitenkin edelleen
maan neljänneksi korkein Kymenlaakson, Kainuun ja Etelä-Savon maakuntien jälkeen.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

TOIMINNAN RAHOITUKSEN – JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN
1. 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.

1. Yhtymävaltuusto käsitteli vuoden 2020 talousarviokirjaa sekä joulukuussa 2019 että helmikuussa 2020. Helmikuussa taloussuunnitelmaan 2021-23 tehtyjen päivitysten tekovaiheessa tilinpäätöksen valmistelu vuodelta 2019 oli vielä kesken. Siinä vaiheessa arvioitiin, että kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä olisi muotoutumassa noin 6,3 milj. euron tasoon, minkä pohjalta
myös taloussuunnitelma tehtiin.
Tilinpäätöksen valmistumisen myötä kumulatiiviseksi alijäämäksi maaliskuun lopussa varmistui
6,8 milj. euroa, jonka vuoksi taloussuunnitelma ja lopullinen kumulatiivinen alijäämä poikkeavat
toisistaan. Vuoden 2021 talousarvion ja tulevien taloussuunnitelmavuosien valmistelun yhteydessä laskelmissa oleva poikkeama katetaan. Jatkossakin on riskinä, että taloussuunnitelma
poikkeaa todellisesta tilanteesta, koska talousarviokirja hyväksytään aikaisemmin kuin edellisen
vuoden virallinen tilinpäätös valmistuu.
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Kuntalain 110 §:n mukainen kumulatiivinen alijäämä on oltava
kokonaan katettuna kuntalain
110 § 3 mom. mukaan enintään
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan
vuoden alusta lukien. Yhtymävaltuusto hyväksyi 10.12.2020 § 56
talousarvion 2021 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman 2021-2023
niin, että talousarviovuosi 2021
ja
taloussuunnittelukaudella
2021-2023 ylijäämää on 0 euroa.
Yhtymähallitus
käsitteli
27.5.2021 § 93 talouden toteutumaa. Tällä hetkellä on arvioitu
syntyvän alijäämää yhteensä 15
milj. euroa vuodelle 2021 (taulukko 2). Taloussuunnitelma ei
ole nykymuodossaan kuntalain
110 §:n edellyttämässä tasapainossa. Kertaluontoinen lisäkanto
ei katkaise alijäämän kattamisvelvoitetta.
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2. Talousarvio laaditaan
realistiseksi ilman alibudjetointia

2. Kuntayhtymä on esittänyt aikaisempina vuosina ja tulee esittämään myös vuoden 2021 omistajaohjausneuvotteluissa oman näkemyksensä jäsenkuntien maksuosuuksien kasvutarpeesta.
Aikaisempina vuosina omistajaohjauksen määrittämä muutosprosentti on ollut huomattavasti
pienempi kuin Siun soten esittämä tarve.

Kuntayhtymän tilikauden alijäämäksi muodostui 4,965 milj. euroa vuonna 2020.

Omistajien Siun sotelle antama kasvuprosentti on ollut vuodesta 2016 vuoteen 2019 keskimäärin 0,78 %, Siun soten toimintakulut ovat kasvaneet keskimäärin 0,97 % ja omistajien Siun soten
valmistelun aikaan vuosina 2014-15 linjaama kasvuprosentti oli keskimäärin 1,2 %. Koska omistajien antama kasvuprosentti on ollut alhaisempi kuin Siun soten toimintakulujen kasvu, tämä
on johtanut alijäämäisen talouskehitykseen vuoden 2020 alussa pidetyistä mittavista yt-neuvotteluista huolimatta.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

STRATEGISTEN AVAINTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
1.Tarkastuslautakunta pi- 1. Kehityskeskusteluiden toteutumista raportoidaan kuukausittain toimialue-, palvelualue- vastää tärkeänä, että kaikissa tuualue- ja toimintayksikkökohtaisesti esimiehille ja johtajille seurannan tehostamiseksi. Johtoyksiköissä käydään kehi- ryhmän raportointikokous on kuukausittain talouden ja toiminnan seurantaa varten, kehityskeskustelutoteumaa seurataan säännöllisesti.
tyskeskustelut asetetun
yhtymävaltuuston sitovan
toiminnallisen tavoitteen
mukaisesti.

Kehityskeskusteluissa ei ole
päästy yhtymävaltuuston asettamaan sitovaan tavoitteeseen.

2.
Tarkastuslautakunta2. 2. Tekstiviestipohjainen asiakaspalautejärjestelmä on kokeiltu ja kilpailutettu sekä hankintapääpitää
tärkeänä,
että tös on tehty ja käyttöönottoprojekti käynnistetty. Prosessi on hidas, sillä käyttöönottoprojekti
kuntayhtymässä
on (1 htv) oli yhtenä yt-toimenpiteenä. Käyttöönottoprojektin yhteydessä kartoitetaan toimialueilta myös ne palvelut, joihin tekstiviestipalautejärjestelmä ei sovellu joko teknisten ominaikattava
ja
toimiva
suuksiensa tai vastaajien erityispiirteiden vuoksi. Näille asiakasryhmille tullaan sopimaan oma
asiakaspalautejärjestelmä. systeeminsä (palautteen keruun intensiivisyys, kyselyjen tms. toteutustapa jne.) Tuleva tekstiviestipohjainen järjestelmä tuottaa palautetta jopa 200 000 vastauksen potentiaalilla/vuosi,
mutta ei sovellu jokaiseen palvelumuotoon tai -toimintoon. Toimintaa ja asiakaslähtöisyyttä
edistävä henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja kohdentaminen, on yksi keino monien joukossa.
Henkilöstön työsuunnittelua ja työvuorosuunnittelua vahvistetaan toimintaa ja asiakaslähtöisyyttä edistävämmäksi mm. suunnitelmallisella ja moniammatillisella vuosiloma- ja poissaolosuunnittelulla sekä toimintalähtöisellä työvuorosuunnittelulla ja työvoimanhallinnalla.

Kuntayhtymän asiakaspalautejärjestelmä on vielä osin kesken,
jotta siitä saadaan kattava ja toimiva kaikilta osiltaan.

3.
Tarkastuslautakunta
esittää, että asiakaslähtöisyyttä on parannettava
edelleen kaikilla palvelualueilla.

Asiakaslähtöisyyttä on parannettu toimialueilla, mutta työ on
vielä osin kesken.

3. Ikäihmisten palveluissa tehdään asiakaspalautekysely loppuvuodesta 2020. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa korostetaan asiakaslähtöisyyden tärkeyttä eri palveluissa ja toimialueella on koulutettu kokemusasiantuntijoita asiakaslähtöisen palvelun parantamiseksi mm.
lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Perhe- ja sosiaalipalveluissa tehdään vuosittain viisi
asiakastyytyväisyys kyselyä ja esim. v. 2020 tehdyn kuljetuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia käsitellään asiakastilaisuuksissa ja hyödynnetään jatkossa toiminnan edelleen kehittämisessä.

Suositus on edelleen ajankohtainen

Suositus on edelleen ajankohtainen

Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa on valmisteilla mobiiliteknologiaan perustuva asiakastyytyväisyyskysely ja tarkoitus on ottaa se vähitellen käyttöön koko toimialueella.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen selvitys

Tarkastuslautakunnan arvio

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTETUMINEN TOIMIALUETASOLLA
Tarkastuslautakunta suosittelee, että mittarien kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Toiminnallisina tavoitemittareina ei
suositella käytettävän ”soveltuvin osin” olevia mittareita. Mittarit tulisi olla

Kuntayhtymän strategiaprosessi on parhaillaan käynnissä. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että strategiaprosessin yhteydessä päivitettäisiin myös tulevan taloussuunnittelukauden mittaristo. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen
lisäksi osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja
taloudesta, joten vuosittain valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelma (takirja) on valtuuston
toiminnan ja talouden ohjausväline.
Tästä syystä olisikin tärkeää, että mittarit olisivat mitattavia ja niiden avulla olisi mahdollista
viedä kuntayhtymää oikeaan suuntaan kohti tulevaa sote-maakuntaa. Koska strategia tehdään
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Kuntayhtymän strategiaprosessi
on tehty, mutta ei ole seurantatuloksia.
Suositus on edelleen ajankohtainen
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pääosin koko valtuustokauden samat, ellei toiminta muutu oleellisesti,
jotta mittaustulosten seuranta pidemmältä ajanjaksolta onnistuisi.

nyt ensimmäistä kertaan pidemmäksi ajaksi kuin 2 vuotta, niin on mahdollista luoda toimintamalli, jossa strategia yltää vuoteen 2025, mutta strategisia mittareita päivitetään vuosittain toimintaympäristön muutoksien vaatimalla tavalla.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

YHTEISET PALVELUT
Tarkastuslautakunta suosittelee, että toimitilojen
vähennystoimenpiteitä on
edelleen jatkettava

Kuntayhtymällä ei ole vuodelle 2020 erillistä toimitilojen vähentämistavoitetta. Toimitilojen tehostaminen on sisällytetty laajasti vuoden vaihteessa käytyjen yt-neuvottelujen sopeuttamistoimenpiteisiin. Tilapalvelujen uudelleen organisoinnilla on tarkoitus antaa entistä enemmän
tukea toimialueiden tilojen suunnittelulle ja yhteisen toimitilojen konseptoinnin myötä tilojen
tehokkaampi käyttö mahdollistuu ja sitä kautta varsinkin vuokratilojen osalta vähennystoimenpiteitä on mahdollista jatkaa.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

Toimitilojen vähennystoimenpiteet ovat kesken.
Suositus on edelleen ajankohtainen

Tarkastuslautakunnan arvio

TERVEYS- JA SAIRAANHOITOPALVELUT
1. tehdään toimenpiteitä
suunterveydenhuollon
palveluiden
parantamiseksi.

1. Vuonna 2020 hoitotakuu toteutuu suun terveydenhuollossa kaikissa yksiköissä ja tavoitteemme on edelleen lyhentää potilaiden odotusaikaa vastaanotolle mm. ottamalla käyttöön
uusia toimintamalleja (mm. monihuonemalli, lohkeamapoliklinikka jne.) ja Leantyökaluja päivittäisjohtamisen tueksi. Hammaslääkärirekrytoinnin eteen teemme paljon työtä ja ostopalvelut
turvaavat palvelutuotantoa tarvittaessa.

Vuonna 2020 hoitoonpääsyn
määräaika yli kuusi kuukautta
(ensikäynti) oli ylittynyt hammashuoltoon pääsyssä 940 asiakkaalla (2,6 %). Toimenpiteet
suunterveydenhuollon palveluiden parantamiseksi on kesken.
Suositus on edelleen ajankohtainen

2. jatketaan edelleen puheterapiapalvelujen saatavuuden parantamista.

2. Vuonna 2020 puheterapian saatavuutta pyritty parantamaan seuraavilla toimenpiteillä:

Terveydenhuoltolain 51 § 2
mom. mukaan potilaan tulee
päästä hoitoon kolmen kuukauden määräajassa.
Tilanne
21.4.2021 lasten puheterapian
tutkimusjonossa on 176 lasta, (tilanne 30.4.2020: 249 lasta,
31.8.2019: 163 lasta), terapiajonossa olevia lapsia 82 (tilanne
30.4.2020:60,
31.8.2019:39
lasta), yli 3 kuukautta ensimmäiselle puheterapiajaksolle jonottaneita lapsia on 82 (tilanne
30.4.2020:
32,
tilanne
31.8.2019:17 lasta) yli 6 kuukautta ensimmäiselle puheterapiajaksolle jonottaneita on 12 (tilanne 30.4.2020: 23, tilanne
31.8.2019 5 lasta). Vuoden 2020
aikana
väestövastuuperiaatteella laskettuna yhdellä puheterapeutilla on 55 000 asukasta
(2019:68 000 asukasta, 2018:38
000 asukasta/puheterapeutti).

-

Puheterapian osalta on valmisteltu rekrytointiyksikön kanssa oma rekrytointistrategia

-

On käytetty ulkopuolisen rekrytointifirman palveluita

-

Otettu etäterapia käyttöön myös omassa toiminnassa, jotta pandemiatilanteesta
huolimatta on voitu jatkaa toimintaa mahdollisimman täysimääräisesti

-

Ostopalveluissa otettiin käyttöön myös puheterapia arvioiden ostaminen osin/kokonaan etänä

Onnistuttu sitouttamaan opiskelijoita (yksi vakituinen ja kaksi määräaikaista) jäämään harjoittelun jälkeen työsuhteeseen

-

Puheterapian kehittämisen ja johtamisen tueksi on perustettu määräaikainen johtavan puheterapeutin virka, joka on parhaillaan täytettävänä
Itä-Suomen yliopisto on saanut logoterapian koulutusoikeuden. Koulutus alkaa syksyllä 2021 Joensuussa. Tämä korjaa tilannetta pitemmällä aikavälillä.

Puheterapian palvelujen saatavuuden parantaminen on kesken. Suositus on edelleen ajankohtainen

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

IKÄIHMISTEN PALVELUT

ARVIOINTIKERTOMUS 2020

Tarkastuslautakunnan arvio
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1.Potilaiden turhia potilassiirtoja vältetään ja potilaiden sijoittumista jatkohoitoon kehitetään edelleen
paremmin asiakkaan, potilaan tarpeita vastaamaan

1. Toimialue tekee laajasti yhteistyötä potilassiirtojen välttämiseksi terveyspalvelujen kanssa.
Yhteisessä valmistelussa on 20-paikkaisen osaston avaaminen Joensuuhun esh-jakson jälkeen
potilaille, jotka eivät pääse jatkohoitoon lähelle omaa kuntaa olevaan terveyskeskussairaalaan.
Tavoitteena on vähentää merkittävästi potilassiirtoja.

Puskurivuodeosasto on perustettu, mutta epätarkoituksenmukaisia potilassiirtoja tehdään
edelleen (yhtymähallitus kokous
29.10.2020 § 190). Arviointikertomuksessa on asiaa käsitelty
tarkemmin kappaleessa puskurivuodeosaston perustaminen s.
41 ja perusterveydenhuollon hoitojaksot 48-49. Suositus on edelleen ajankohtainen.

2.Hoitopaikkojen
riittävyys palveluasumisessa,
tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa ja
terveyskeskussairaalassa
turvataan.

2. Asumispalveluissa on ruuhkautumista tapahtunut. Oman tuotannon paikat ovat kuitenkin
100%:sti käytössä. Paikan vapautuessa alle viikossa saadaan osoitettua asumispaikka uudelle
vanhukselle. Yksityispuolella on ollut vaikeuksia käyttää kaikkia paikkoja henkilöstön rekrytointivaikeuksien takia. Siun soten alueella on asumispalveluissa yli 75 vuotiaita (9,0%) enemmän
kuin on STM:n tavoite (7-8%). Asumispalvelupaikkoja on tulossa vuoden 2021 lopulla lisää Joensuuhun (60) ja Liperiin (30). Läntisellä alueella aloittaa uusi perhekoti. Siun soten alueella on
muihin maakuntiin nähden eniten perhekoteja ikäihmisten käytettävissä. Muutamia terveyskeskussairaalapaikkoja on ollut ajoittain tyhjänä, koska sijaishenkilöstön saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Henkilöstön saatavuutta pyritään parantamaan ja kehitetään yhdessä HR-palvelujen
kanssa, että kaikki paikat ovat koko ajan potilaiden käytössä.

Arviointikertomuksessa on asumispalveluja käsitelty s. 47, jonka
mukaan tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole riittävästi
Ilomantsissa, Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Liperissä ja Nurmeksessa. Asumispaikkoja on rakenteilla mm. Joensuuhun ja Liperiin. Suositus on edelleen
ajankohtainen

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
1.Kuntayhtymässä on kiinnitettävä huomioita edelleen ennaltaehkäisevien
palvelujen saatavuuteen.

1.

2. Lastensuojelun lakisääteisiä käsittelyaikoja seurataan aktiivisesti, jotta
pysytään lain edellyttämissä rajoissa.

2.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevissä palveluissa on ollut asiakasmäärien ja palveluntarpeen kasvua. Ennaltaehkäisevään lapsiperhetyöhön on lisätty henkilöstöresurssia, mm. ostopalveluista on siirretty määrärahaa omaan toimintaan ja palkattu
lisää ammatillisia tukihenkilöitä, jolloin ko. työntekijät ovat osa muuta varhaisen
tuen työtiimiä. Palveluketjujen sujuvuutta on kehitetty kaikissa palveluissa: keskiselle alueelle on perustettu uusi palvelutarpeen arvioinnin yksikkö. Lastensuojelun
systeemisen työskentelymallin käyttöönottoa jatketaan ja lastensuojelu tukee perheitä eri tavoin avohuollon tukitoimin. Covid-19 -rajoitusten aikana keväällä 2020
varhaisen tuen työntekijät tukivat perheitä edelleen, mutta suurilta osin etäyhteyksien kautta ja Lasten ja nuorten Chat ”Onks tää normaalia” oli avoinna arkipäivisin
aikaisempien ilta-aikojen lisäksi.
Lastensuojelussa seurataan kuukausittain lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun
palvelutarpeen arviointien määräaikoja. Johtavat sosiaalityöntekijät käyvät jonotilannetta aktiivisesti läpi lastensuojelun tiimeissä ja johtavat ko. maantieteellisellä
alueellaan työtä palvelujen järjestämiseksi määräajoissa. Määräajat raportoidaan
kuukausittain Siun soten johtoryhmälle. Lastensuojeluilmoitusten käsittelyn määräajoissa pysymisessä on tapahtunut merkittävää parantumista ja v. 2020 ilmoitusten
osalta on pysytty useimpina kuukausina määrärajoissa.

Yhtymähallituksen selvitys

Lasten ja nuorten tarve yksilölliselle psykososiaaliselle tuelle on
kasvanut koko ajan. Lasten ja
nuorten ahdistus ja yksinäisyys
ovat lisääntyneet jo ennen koronapandemiaa. Pandemiapaikkaus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen osalta tulee jatkumaan vuosia.

Arviointikertomusessa on tarkasteltu lastensuojelun käsittelyaikoja ajanjaksolla 1.4.-30.9.2020,
jonka mukaan tilanne on parantunut.

Tarkastuslautakunnan arvio

PELASTUSLAITOS
1. Pelastuslaitokselle tulee
varmistaa riittävät resurssit, jotta toimintavalmiusaika saadaan ensihoitopalvelujen palvelutasopäätöksen mukaiselle tasolle
kaikilla alueilla.
2. Pelastuslaitoksen taloudellisen aseman saaminen
ylijäämäiseksi

1. Pelastuslaitos-liikelaitoksen talousraami ei tällä hetkellä mahdollista ensihoidon resurssien /
toimintavalmiuden lisäämistä, koska ensihoidon tulorahoitus ei riitä nykyisenkään palvelutuotannon ylläpitoon. Ks. kohta 2.

Resurssien saatavuudessa on
alueittaista vaihtelua ja palvelutasopäätöksen mukaisia tavoiteaikoja ei saavuteta kaikilta
osin. Suositus on edelleen ajankohtainen

2. Pelastuslaitos-liikelaitoksen talouden tasapainottamiseen ja ylijäämäisen tuloksen saavuttamiseen vaikuttavat sekä suoraan kunnilta tuleva pelastustoimen rahoitus / kuntamaksuosuudet
että Siun soten 24/7-palveluiden kautta tuleva ensihoidon rahoitus. Erityisesti ensihoidon rahoitus on ollut viime vuodet riittämätön nykyisen palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tänäkin
vuonna ensihoidon tulosalue tulee tekemään arvioituna 0,6 miljoonan euron alijäämäisen tuloksen. Huonoon tulokseen vaikuttaa mm. ensihoidon ulkoisten tulojen kuten kela-korvausten
väheneminen, koska asiakkaita kuljetetaan aiempaa vähemmän hoitolaitoksiin ja kokonaistehtävämäärät ovat laskeneet. Ensihoidon taloustilanteen korjaaminen vaatisi ensisijaisesti

Pelastuslaitoksen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,109 milj.
euroa vuonna 2020.

ARVIOINTIKERTOMUS 2020
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toimintaan kohdennettua Siun soten sisäistä lisärahoitusta palvelutason turvaamiseksi tai toissijaisesti nykyisen ensihoidon palvelutasotuotannon supistamista ja henkilöstön vähentämistä.
Pelastustoimen palvelutasossa on esitetty pelastustoimen kuntamaksuosuuksien nostamista tulevalle palvelutasokaudelle 2021–2024 ja tähän kunnat ovat lausuneet puoltavasti. Lisärahoituksella pelastustoimen palvelutaso kyettäisiin turvaamaan ja ylläpitämään nykyisellä tasolla.
Yhtymävaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta 10/2020. Huomioitavaa on, että pelastuslaitoksen osalta Siun soten yt-neuvotteluissa sovitut sopeuttamistoimenpiteet on viety käytäntöön ja asetettu säästötavoite olisi ilman Koronan vaikutusta toteutunut suunnitellusti.

Tarkastuslautakunnan
suositus

Yhtymähallituksen vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

SÄÄTIÖ JA TYTÄRYHTIÖT
Tarkastuslautakunta suosittelee, että Tytäryhtiöille
asetetaan mitattavat toiminnalliset tavoitteet

Tytäryhtiöille on asetettu tavoitteet vuoden 2020 talousarviossa. Vuodelle 2019 tavoitteita ei
ollut asetettu.

Tarkastuslautakunnan
suositus
HENKILÖSTÖN MUUTOSKYVYKKYYS
1.Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä sairauspoissaolojen määrän
vähentämiseksi jatketaan
tehtyjä toimenpiteitä

2. Selvitettäisiin todellinen
erikoislääkäreiden määrä
palvelutarpeeseen nähden
3.
Henkilöstöraportoinnissa tuodaan esille KT
Kuntatyönantajat ”Henkilöstövoimavarojen arviointi”- suositusten mukaiset asiat enemmän henkilöstökertomuksen muodossa ja henkilöstöraportti
valmisteltaisiin ja käsiteltäisiin
samanaikaisesti
kuin kuntayhtymän tilinpäätös.

Yhtymähallituksen vastine

1. Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi henkilöstöstrategiassa asetetut tavoitteet ovat voimassa ja toimenpiteet jatkuvat vuoden 2020 aikana. Henkilöstön hyvinvointia edistäviä etuisuuksia ei yhteistoimintamenettelyiden aikana vähennetty. Hyvinvoiva henkilöstö edellyttää
psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kuormituksen vähentymistä, johon liittyy varsin monia erilaisia tekijöitä ja toimenpiteitä. Näihin erilaisiin tekijöihin vaikuttamista jatketaan tavoitteellisesti,
tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvin toimenpitein.
Henkilöstön sairauspoissaolot lähtivät laskemaan vuoden 2019 aikana ja suunta on ollut kevään
ja kesän 2020 osalta oikea. Varhaisen puuttumisen, tuen ja huolen - toimintamalli työkykyjohtamisessa on päivitetty vuonna 2020 ja työkykyjohtamiseen panostetaan vahvasti.
2. Yhteistoimintaneuvotteluissa vuodenvaihteessa 2019/2020 sovittiin selvityksestä koskien
lääkärien mitoitusta, ja sen tarkoituksena olisi arvioida tarvittavaa lääkärityövoimaa palvelutuotantoon suhteutettuna. Selvitystyö on tällä hetkellä menossa ja arvioidaan valmistuvan loppuvuoden aikana.
3. Kuntayhtymä on suuri organisaatio ja henkilöstöjohtamisen osalta tapahtuu paljon.
Henkilöstöraportointia toteutetaan osana yhteistyötoimikunnan ja henkilöstöjaoston toimintaa
(henkilöstöpoliittisten toimintaohjelmien seuranta) sekä osavuosikatsauksessa, jossa kertomuksellinen elementti on enemmän mukana.
Henkilöstöraportoinnissa noudatetaan kuntayhtymän osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä
sovittuja rakenteita, joka organisaation kokoluokka huomioiden perustuu enemmän tunnuslukujen valossa raportoitavaan raportointimalliin. Tunnuslukujen seuranta antaa vuosittain numeraalista ja yhdenvertaisemmin kriteerein vertailtavaa tietoa henkilöstöstä, kuin kirjallinen ja
kuvauksellinen raportointi. Tunnusluvut mittareina noudattavat KT Kuntatyönantajat ”Henkilöstövoimavarojen arviointi” -suositusta, joka toimii henkilöstöraportoinnin ohjaavana asiakirjana.
Henkilöstöraportti kannattaa jatkossa pyrkiä sisällyttämään osaksi kuntayhtymätilinpäätöstä,
mikä tarkoittaa aikataulujen sovittavista yhteen valmistelun osalta. TA-kirjan henkilöstöön liittyvien tavoitteiden seuranta kannattaa tehdä määrämuotoisesti ovk1 ja ovk2 yhteydessä, jolloin
aikataulullisesti valmis sapluuna on sisällytettävissä kuntayhtymän tilinpäätökseen.

Tarkastuslautakunnan
Yhtymähallituksen vastine
suositus
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
1.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,

1. Kevään yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten nimeämisessä on huomioitu konserniohjeen mainitsemat esteellisyydet. Tasa-arvopykälän mukainen sukupuolijakauma ei toteudu kaikkien tytäryhtiöiden hallituksissa. Tämä huomioidaan kevään 2021 nimityksissä.

ARVIOINTIKERTOMUS 2020

Vuoden 2020 talousarviossa on
tytäryhtiöille asetettu tavoitteet.

Tarkastuslautakunnan arvio

Henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävät toimenpiteet
jatkuvat edelleen.
Suositus on edelleen ajankohtainen

Selvitystyö on tehty.

Henkilöstökertomus 2020 on laadittu KT Kuntatyönantajat ”Henkilöstövoimavarojen arviointisuosituksen mukaillen ja henkilöstökertomus 2020 on käsitelty
samanaikaisesti kuntayhtymän
tilinpäätöksen 2020 kanssa.

Tarkastuslautakunnan arvio

Tytäryhtiöiden hallitusten nimeämisessä on huomioitu esteellisyydet. Tasa-arvopykälän
mukainen sukupuolijakautuma
yhtymähallituksen selvityksen
mukaan huomioidaan kevään
2021 nimityksissä.

98
hyvän hallinnon toteutumisen, tytäryhteisöjen tehokkaan johtamisen ja
maineriskin
näkökulmasta.
2. Kuntayhtymän tulee
päätöksenteossaan huomioida kuntalain vaatimukset.

3. Konserniohje päivitetään Siun Työterveys Oy:n
ja Siun Talous Oy:n osalta
4. Kuntalaskutuksen oikeellisuuteen tulee kiinnittää huomiota ja mahdolliset virheet on oikaistava ja
korjattava

5. Kuntakohtaisen raportoinnin kehittämistä tulee
jatkaa

2. Kuntalain vaatimuksilla viitataan yhtymävaltuuston myöntämään takaukseen Sakupe Oy:lle
sekä Koy Paiholankosken pääomalainaan. Takaus (§ 27/6.6.2019) perustuu Sakupe Oy:n kanssa
tehtyyn puitesopimukseen pesulatoimintojen tulevaisuuden järjestelyistä
Joensuussa. Yhtymävaltuuston päätöksen esittelytekstissä todetaan kuntalain edellytykset takauksen antamiselle, mm. että takaus ei saa vaarantaa kuntayhtymän kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä ja että kuntayhtymä ei saa myöntää takausta, jos siihen liittyy merkittävä
taloudellinen riski, ja edelleen että kuntayhtymän edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Myöntäessään takauksen yhtymävaltuuston voidaan katsoa arvioineen em. edellytysten voimassaolo takauspäätöksen antamiselle. Takaukselle on saatu Sakupelta kuntalain
edellyttämä ja yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti vastavakuus.
Koy Paiholankoskelle myönnetty pääomalaina liittyy yhtiön tervehdyttämisohjelmaan, jossa
mukana ovat myös toinen omistaja Kontiolahden kunta ja Valtiokonttori. Jälkimmäinen edellytti
omistajien mukaan tuloa yhtiön tervehdyttämisohjelmaan, johon liittyen yhtymävaltuusto
myönsi lainan. Lainapäätöksessä (§ 40/10.10.2019) yhtymävaltuusto arvioi kuntalain 129 §:n
hallituksen esityksen mukaisen lievennyksen vastavakuuden vaatimisesta todeten päätöksen
esittelytekstissä, että 28.600 euron lainan taloudellinen riski ei ole
3. Konsernirakenne päivitetään konserniohjeen päivityksen yhteydessä. Tytäryhtiöiden nimien
jättäminen varsinaisen konserniohjeen ulkopuolelle on tässä yhteydessä harkittava, näin yksittäiseen yhtiöön kohdistuva muutos ei edellytä konserniohjeen päivitystä.
4. Maksuosuuksiin liittyvässä kehittämisprojektissa on yhtenä tavoitteena teknisten ennustevirheiden (laskentavirheiden) korjaaminen. Alkuvuoden aikana kuluvan vuoden maksuosuuksiin
50 % painolla vaikuttavassa vuoden 2019 ennusteessa on havaittu kaksi teknistä laskuvirhettä.
Tekniset virheet koskevat laitoshuollon sekä sijaispalvelujen kustannusten kohdentamista kustannuspaikoille, jonka seurauksena kuntien vuoden 2020 maksuosuudet ovat määräytyneet virheellisesti. Teknisten virheiden taustoja on käyty yksityiskohtaisesti läpi kuntajohtajien kokouksen asettaman maksuosuuksien määrittämisen ohjausryhmän (maksuosuusprojekti) kanssa ja
ohjausryhmä on hyväksynyt jäsenkunnille lähetetyn saatekirjeen sisällön, jonka perusteella jäsenkunnilla oli mahdollisuus tulla kuulluksi maksuosuuksiin liittyvän laskuvirheen korjaamisesta
hallintolain 52 §:n 2 momentin mukaisesti.
Yhtymähallitus käsittelee ko. teknisten virheiden jälkeen korjattuja jäsenkuntien vuoden 2020
maksuosuuksia 1.10 kokouksessaan ja yhtymävaltuusto 8.10 kokouksessaan, jossa korjatut
maksuosuudet on tarkoitus hyväksyä.
5. Maksuosuuksiin liittyvässä kehittämisprojektissa on yhtenä tavoitteena, että jäsenkuntien raportointi ja muutosten analysointi paranee.
Tällä hetkellä jäsenkunnilla on käytettävissä oma Kuntanäkymä suoraan tietojärjestelmästä,
jossa palvelutuotantoa on mahdollista seurata tietopakettien avulla. Koska tietojärjestelmään
ei ole mahdollista tehdä sanallisia arvioita toiminnan muutoksista, sitä varten Siun sote on valmistellut erillistä excel-tiedostoa, jossa on vastaava tietosisältö kuin Kuntanäkymässä, mutta excel-tiedostoon on toim-i/palvelualueiden on mahdollista analysoida toiminnassa tapahtuvia
muutoksia sanallisesti.
Kuntanäkymä sekä myös erikseen lähetettävä excel-tiedosto on tällä hetkellä kunnissa käytettävissä joka kuukausi. Tarkennettua raportointia (kustannuspaikkakohtainen) on sovittu lähetettäväksi kuntiin osavuosikatsausten yhteydessä. Lisäksi on tarkoituksena, että kussakin kunnassa kokoontuvassa sote-neuvottelukunnassa käytäisiin tarpeen mukaan samaa materiaalia
läpi, joka on käytettävissä kuukausittain kunnissa.
Vuosivertailuun liittyvää ongelmaa on käyty läpi maksuosuusprojektin yhteydessä. Järjestelmätoimittaja (Prodacapo Oy) on löytänyt ratkaisun, jossa Prodacapo ottaa 2-12/20 aineistot kuukausittain talteen ja näitä tietoja hyödynnetään vuoden 2021 vertailuja tehtäessä. Näin menetellen saadaan tietopakettien kumulatiivisen tallentamisen aiheuttama problematiikka ratkaistua.
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Päivitetty

Tiedossa olevat virheet on korjattu ja toiminta pyritään edelleen parantamaan

Kuntakohtaisen raportoinnin kehitystyö jatkuu. Osa jäsenkunnista on tyytyväisiä kuntakohtaiseen raportointiin ja osa jäsenkunnista ei ole.
Suositus on edelleen ajankohtainen
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Tällä hetkellä tietojärjestelmästä ei vielä saada sekä brutto- että nettokustannuksia. Järjestelmätoimittajalla on tähän liittyvä ratkaisu olemassa, ennen käytännön toteutusta on uudistettava järjestelmien välinen rajapintamäärittely. Tavoiteaikataulu kokonaisuudelle on saada sekä
brutto- että nettokustannukset järjestelmästä vuoden 2020 aikana.

6. Sisäisen valvonnan käytännön valvontatoimenpiteitä tulee edelleen terävöittää kehittämällä esim.
sisäisen valvonnan tarkistuslistoja esimiesten käyttöön, järjestämällä koulutusta henkilökunnalle sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Kalliinhoidon tasauksen (kht) tilannetta on myös selvitetty osana maksuosuusprojektia. Kht:n
osalta tiedot kerätään jatkossa talteen kuukausittain ja niiden kehitys pyritään esittämään kuukausittain maksuosuuslaskennan yhteydessä excel-tiedostossa.
Tietojärjestelmään kht:n saatavuutta selvitetään, mutta aikataulua asian toteuttamiselle ei vielä
ole tiedossa.
6. Sisäisen valvonnan toimenpiteistä ohjeistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa. Toimialueet sovittavat sisäisen valvonnan toimenpiteet toimintaansa sopiviksi ja riittäviksi. Toimialueet tarkentavat sisäisen valvonnan toimenpiteitä riskikartoituksen päivittämisen
yhteydessä kolmannesvuosittain. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutusta ei ole järjestetty yleisesti tämän nimisenä koulutuksena, mutta asiasisällöllisesti sitä on monessa keskitetyssä koulutuksessa sisällä esim. osana johtamistehtävään liittyvissä koulutuksissa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat johtamisen väline, jota toteutetaan esim. kuukausittaisissa talouden seurannan käytännöissä rutiinin omaisesti. Kohdennettua riskienhallinnan koulutusta ovat
esim. paloturvallisuus- ja turvallisuusvastaavien koulutus.
Erillisiä tarkistuslistoja on käytössä joissakin yksiköissä. Niitä vastaavia käytäntöjä on rakenteisesti sisällä monissa projekteissa ’tarkistuspisteen’ luonteisina toimintatapoina esim. henkilöstöpalveluissa (työsopimusten laatiminen, sairauspoissaolojen hälytykset). Myös omavalvonta
voidaan nähdä osana tätä kokonaisuutta. Omavalvontakoulutuskokonaisuus siirtyi keväältä
2020 koronapandemian vuoksi, mutta koulutus on toteutumassa yhteistyössä toisen sote-kuntayhtymän kanssa.

Sisäisen valvonnan käytännön
valvontatoimenpiteitä
tulee
edelleen terävöittää kehittämällä esim. sisäisen valvonnan
tarkistuslistoja esimiesten käyttöön, järjestämällä koulutusta
henkilökunnalle sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
tarkastuslautakunta suosittelee
edelleen.
Suositus on edelleen ajankohtainen

Henkilökunnan tietoisuuden kasvattaminen mm. edellä mainituilla toimenpiteillä ja käytännöillä lisäävät vähitellen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan elementtejä päivittäiseen toimintaan ilman että sitä erillisenä toimintana tiedostetaan. Tämä ei luonnollisesti poista tarvetta
kouluttaa ja ohjeistaa asiaa sopivilla tavoilla. Sisäinen valvonta sekä riskien arviointi ja hallinta
ovat osa arjen toimintaa, ja henkilöstön osaamista vahvistetaan eri menetelmin osana toiminnan johtamista.

Tarkastuslautakunnan
Yhtymähallituksen vastine
suositus
SUOSITUSTEN JÄLKISEURANTA – ARVIOINTIKERTOMUS 2019
Johtavien viranhaltijoiden
(tilivelvollisten)
tulee
valvoa,
että
tilintarkastajan antamien
suositusten
mukaisiin
toimenpiteisiin ryhdytään
viivyttelemättä
havaittujen
epäkohtien
poistamiseksi.

Tarkastuslautakunnan arvio

Tilintarkastajan antamat suositukset huomioidaan toimintaa kehittävinä kannanottoina ja ohjeina. Suositukset huomioidaan toiminnassa ja kirjallisissa dokumenteissa. Tilintarkastajan etukäteinen konsultointi toimintatapoja mietittäessä on tärkeä keino ratkaisuja mietittäessä kulloisissakin ongelmatilanteissa.

Tarkastuslautakunnan
arvion
mukaan asia on edelleen kesken.
Suositus on edelleen ajankohtainen

8.2 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
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kuntayhtymän
yhtymähallitukselle,
ylimmälle
johdolle ja tarkastuspäällikölle. Raporteissa
selostetaan tarkastuksissa esille tulleita havaintoja ja

annetaan niiden perusteella ylimmälle johdolle
suosituksia.

Vuosien 2017-2020 tilintarkastukseen liittyvien tarkastushavaintojen seuranta
Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle
vuosien 2017-2020 tarkastuksissa toistuvasti esille
nousseita talouden ja hallinnon hoidossa havaittuja
puutteita. Aihealueet, joilla toistuvia havaintoja
tehtiin ovat: ulkoistettu taloushallinto ja
hankintalain
noudattaminen.
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.
HAVAINTO:

• Vuonna 2019 tilintarkastaja on suositellut määrittelemään ja kuvaamaan muutkin mahdolliset sisäiset kontrollipisteet kuin täsmäytyskontrollit.
• Vuonna 2020 tilintarkastaja on suositellut edellisten vuosien suositusten eteenpäin viemistä.
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.

Vuoden 2019 suosituksista toimenpiteisiin oli ryhdytty 79 %. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan
tarkastuslautakunnan suosituksista oli toteutunut täysin 25 % ja toteutunut osittain, asia on kesken 54 % ja ei ole
toteutunut 21 %.
JOHTOPÄÄTÖS:
Tarkastuslautakunnan arviointisuositusten jälkiarviointi osittaa, että tehtyihin suosituksiin on reagoitu ja asiat ovat
edenneet useamman suosituksen osalta hyvään suuntaan.

SUOSITUKSET: Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen, että
johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että tilintarkastajan antamien suositusten mukaisiin
toimenpiteisiin ryhdytään viivyttelemättä havaittujen epäkohtien poistamiseksi.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ESITYS
YHTYMÄVALTUUSTOLLE
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9. Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle
Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2020.
Tarkastuslautakunta jättää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän arviointikertomuksen
vuodelta 2020 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa
esitetyistä suosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä yhtymävaltuustossa 2021
lokakuun loppuun mennessä ja toimittaa selvitykset myös tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta kiittää kuntayhtymän koko henkilöstöä sekä erityisesti tarkastuslautakunnassa vierailleita
asiantuntijoita yhteisestä toimintavuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Arviointikertomus on saatavilla Siun soten www-sivuilta osoitteesta https://www.siunsote.fi/siun-sote.
Kuntayhtymä toimittaa arviointikertomuksen kaikkien jäsenkuntien tarkastuslautakunnille.
Joensuussa, 1 kesäkuuta 2021.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunta

__________________________
Maija Kaverinen
puheenjohtaja

__________________________

______________________________

Pekka Kukkonen

Mauri Tikkanen

1.varapuheenjohtaja

2. varapuheenjohtaja

__________________________

______________________________

Tuula Laeslehto

Jari Turpeinen

jäsen

jäsen

__________________________

_______________________________

Kari Tahvanainen

Seija Saarelainen

jäsen

jäsen
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Siun soten tilinpäätös ja toimintakertomus 2020 – asiakirja
THL Tilastoraportti 5/2021 Sairaaloiden tuottavuus 2019, 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
Henkilöstökertomus 2020
Strategia 2019 - 2020
Siun soten hallintosääntö
Konserniohje
Siun soten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
Hankintastrategia
Sopimusstrategia
Kuntaliiton yleiskirje 17/80 2006. Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille
Siun soten arviointikertomukset 2019 -2016 –asiakirjat
Siun soten talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022
Siun Työterveys Oy tilinpäätös 2020 -asiakirja
Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy tilinpäätös 2020- asiakirja
Tikkamäen Palvelut Oy tilinpäätös 2020- asiakirja
Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot Oy tilinpäätös 2020 -asiakirja
Kiinteistö Oy Paiholankoski tilinpäätös 2020 -asiakirja
Siun säätiö sr. tilinpäätös 2020 -asiakirja
Työohjelman mukaiset kuulemiset liite 3 työohjelma 2020
Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta, Kirjanpitolautakunnan, Kuntajaosto, Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki 2020
Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista, Kirjanpitolautakunnan Kuntajaosto, Työja elinkeinoministeriö, Helsinki 2016,
THL:n tilastoraportti 43/2019 Lastensuojelun määräaikojen seuranta
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos – Pelastustoimen palvelutasopäätös 1.1.2017 -31.12.2017
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos- Pelastustoimen palvelutasopäätös 2021-2024
Lastensuojelulaki 417/2007
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
980/2012.
Kuntalaki- Tausta ja tulkinnat, Harjula & Prättälä, Talentum, Helsinki 2019
Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus, Kuntaliiton suositusten perustelut, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2015
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,
Siun soten yhtymähallitus 28.11.2019 § 193
Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2019, päätösten tueksi 1/2021, THL, http://urn.fi/URN:ISBN:978952-343-630-5
Lääkäriliitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019-tulokset, www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima
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Liitteet
Liite 1: Yhteenveto tarkastuslautakunnan kokouksista ja aiheista
Tarkastuslautakunnan kokoukset ja käsitellyt aiheet arviointivuonna 2020
21.8.2020/Joensuu

Tilintarkastajan
tilintarkastussuunnitelma
tilivuodelle
2020,
tilintarkastuspalvelujen
kilpailuttaminen,
tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2020, omavalvonta Siun sotessa ja tekniset palvelut

2.9.2020/Lieksa

Lieksan kaupungin johdon ja tarkastuslautakunnan tapaaminen, kehittämispalvelut ja aikuissosiaalityö pohjoisella
alueella.

22.9.2020/Ilomantsi

Ilomantsin johdon ja tarkastuslautakunnan tapaaminen, osavuosikatsaus 2/2020, talousarvion laadinta 2021,
strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen ja tarkastuslautakunnan talousarvio 2021.

20.10.2020/Joensuu

Polkka- Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaiset asiat, Joensuun kaupungin johdon ja tarkastuslautakunnan
tapaaminen, vammaispalvelut Siun sotessa, hallintopalvelujen toiminnot ja lakisääteiset ja vapaaehtoiset
sidonnaisuusilmoitukset

10.11.2020/Joensuu

KYS-ERVA-ALUEEN
TARKASTUSLAUTAKUNTIEN
NEUVOTTELUPÄIVÄ,
sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta, Jyväskylä, neuvottelupäivä/Teams

26.11.2020/Joensuu

Juuan kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan tapaaminen, kuntayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmän toimivuus,
hankinnat, talousarvio 2020 ja toiminta -ja taloussuunnitelma 2021–2023, perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnot

27.11.2020/Joensuu

SIUN SOTEN JÄSENKUNTIEN TARKASTUSLAUTAKUNTIEN JA SIUN SOTEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
YHTEINEN SEMINAARI

järjestäjänä

Keski-Suomen

Liite 2: Organisaatiokaavio 2020
19.12.2020/Joensuu

Tilintarkastajan väliraportointi, hallituksen- ja yhtymävaltuuston puheenjohtajan tapaaminen, ammattijärjestöjen
edustajien kuuleminen, hallituksen vastaukset arviointikertomuksen 2019 suosituksiin ja terveys- ja
sairaanhoitopalvelujen toiminnot.

Tammikuu 2021

YHTYMÄVALTUUSTO KYSELY

19.1.2021/Joensuu

Arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu, Kontiolahden kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan tapaaminen,
ikäihmisten palvelutoiminnot (kotihoito, toiminnan itsearviointi ja arvioinnin kehittäminen.

23.2.2021/Joensuu

Tilintarkastuspöytäkirja, turvallisuuspalvelut ja valmiussuunnittelu, vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen –
Tikkamäen Palvelut Oy, Tikkamäen Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Paiholankoski, työhyvinvointikyselyn tulokset 2020,
Outokummun kaupungin johdon ja tarkastuslautakunnan tapaaminen, KYS-erva-alueen tarkastuslautakuntien
neuvottelupäivät 29.6 -30.6.2021 Joensuussa ja tarkastusautakunnan talouden toteutuma vuonna 2020.

16.3.2021/Joensuu

Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalon ajankohtaiset asiat, Kiinteistö Oy Paiholankoskken ajankohtaiset asiat,
Tikkamäen Palvelut Oy:n ajankohtaiset asiat, Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n ajankohtaiset asiat, Siun
säätiö sr. ja KYS-erva-alueen tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät 29.-30.6.2021 Joensuussa.

30.3.2021/Joensuu

Siun Työterveys Oy:n ajankohtaiset asiat, konsernijohtajan kuuleminen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
tilannekatsaus ja tietohallinto ja digitalisaation hyödyntäminen

13.4.2021/Joensuu

Tohmajärven vs. kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan tapaaminen, tilinpäätös 2020 - Johdon kuuleminen vuoden
2020 tilinpäätöksestä, viestinnän ajankohtaiset asiat, henkilöstökertomus 2020 ja arviointikertomuksen laatimisen
taustakeskustelu

27.4.2021/Joensuu

Liperin kunnanjohtajan ja tarkastuslautakunnan tapaaminen ja arviointikertomuksen laatimisen taustakeskustelu,
yksilöasiaisjaoston ajankohtaiset asiat, KYS-erva-alueen tarkastuslautakuntien neuvottelupäivät 29. -30.6.2021
Joensuussa

4.5.2021/Lieksa/Koli

Arviointikertomuksen valmistelu

18.5.2021/Joensuu

Psykiatrian klinikkaryhmän kuuleminen, toimitusjohtajan kuuleminen, tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2020
tarkastuksesta,
tilintarkastuskertomuksen
käsittely
ja
johdon
vahvistusilmoituskirje
tilintarkastajalle.
Arviointikertomuksen valmistelu.

25.5.2021/Joensuu

Arviointikertomuksen valmistelu ja sidonnaisuusilmoitukset

1.6.2021/Joensuu

Tilintarkastuskertomuksen
saattaminen
yhtymävaltuustolle,
tarkastuslautakunnan
esitys
tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta yhtymävaltuustolle, arviointikertomuksen lopullinen käsittely ja hyväksyminen
sekä allekirjoittaminen.

29.6.2021/Joensuu

KYS-ERVA-ALUEEN TARKASTUSLAUTAKUNTIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ, (Teams). Järjestäjänä Siun soten
tarkastuslautakunta
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Liite 2: Organisaatiokaavio

Liite 3. Hoitoonpääsy lääkäreille ja hoitajille (ensikäynti) vuosina 2017-2020
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Liite 4. Hoitoonpääsy hammashuolto (ensikäynti) toteutuma vuosina 2017-2020
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Liite 5: Yhteydenotot

Lähde: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 31.3.2021 § 67 Selvityspyyntö Siun soten perusterveydenhuollon toiminnasta (ISAVI/1737/2021) - ItäSuomen aluehallintovirasto, liite 20, hoitoonpääsyn toteutuma 2018-2020
terveysasemat
ARVIOINTIKERTOMUS
2020
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Lähde: Yhtymähallituksen kokouspöytäkirja 31.3.2021 § 67 Selvityspyyntö Siun soten perusterveydenhuollon toiminnasta (ISAVI/1737/2021) - Itä-Suomen
aluehallintovirasto, liite 20, hoitoonpääsyn toteutuma 2018-2020 terveysasemat
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Liite: 6 Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa koskevat yhteydenotot kunnittain 2017 -2020
Perusterveydenhuoltoa koskevat yhteydenotot
Kunta
Heinävesi

Sosiaalihuoltoa koskevat yhteydenotot

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

15

10

16

22

Kunta
Heinävesi

7

7

14

19

20

11

5

20

129

178

259

327

Ilomantsi

21

21

19

15

Ilomantsi

Joensuu

237

284

304

289

Joensuu

Juuka

24

10

17

10

Juuka

18

27

10

20

Kitee

33

37

65

58

Kitee

28

37

37

52

Kontiolahti

17

20

19

19

Kontiolahti

10

36

28

15

51

35

45

55

Lieksa

32

35

42

45

Lieksa

Liperi

28

14

30

52

Liperi

46

20

17

22

Nurmes

28

25

29

30

Nurmes

11

24

18

28

Outokumpu

28

30

34

27

Outokumpu

25

29

18

26

Polvijärvi

18

7

12

24

Polvijärvi

13

13

11

23

Rääkkylä

7

9

12

6

Rääkkylä

14

11

9

10

Tohmajärvi

27

10

12

18

Tohmajärvi

17

34

20

15

Valtimo*

2

4

5

-

4

11

13

0

Muut/ei tiedossa

17

19

30

45

Muu kunta

16

14

12

7

Yhteensä

534

535

646

660

Yhteensä

409

487

516

639

Valtimo*

Lähde: Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2020

Liite 7: Valvontaviranomaisten selvityspyyntöjä ja päätöksiä vuonna 2020
Itä-Suomen
aluehallintovirasto (ISAVI)
Vuonna 2020 julkiset
yhtymähallituksen
käsittelemät ISAVI:n
selvityspyynnöt/päätökset

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduskunnan
oikeusasiamiehen
tarkastukset (EOAK)

•
•
•

Selvityspyyntö koskien Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanottotoimintaa
(ISAVI/1775/2020) yhtymähallitus 29.4.2020 § 85
Selvityspyyntö ja asianosaisten kuuleminen Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanottotoiminta 3.6.2020 (ISAVI/1775/2020), yhtymähallitus 17.6.2020 § 132
Päätös Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanottotoiminnasta (ISAVI/1775/2020), yhtymähallitus 27.8.2020 § 150
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta Siun soten alueella (ISAVI/2425/2020) yhtymähallitus
29.4.2020 § 85
Päätös puheterapiaan pääsystä ja asian jatkovalvonta 15.1.2020 (ISAVI/310/2020,
ISAVI/3873/2017), yhtymähallitus 31.1.2020 § 21
Päätös puheterapian pääsyä koskevan asian jatkovalvonnasta 15.1.2020 (ISAVI/310/2020), yhtymähallitus 28.5.2020 § 108
Lasten neuropsykologiseen kuntoutukseen pääsy Siun sotessa (ISAVI 2559/2020), yhtymähallitus
28.5.2020 § 109
Päätös Siun soten järjestämän mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun asiakkaiden terveydenhuollon valvonta-asiassa, 12.5.2020, (ISAVI 5383/2018), yhtymähallitus 28.5.2020 § 121
Pohjois-Karjalan mielenterveyskuntoutujien sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden valvonta
(ISAVI/2955/05.06.03/2018), yhtymähallitus 29.10.2020 § 186
Päätös koskien kiireettömään hoitoon pääsystä perusterveydenhuollossa (ISAVI/5375/2019), yhtymähallitus 31.1.2020 § 21
Päätös koskien välitöntä yhteydensaantia perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa
(ISAVI/5895/2019), yhtymähallitus 31.1.2020 § 21
Hoitokoti Annala Oy 11.3.2020 ja Annalakodit Oy 19.11.2020 etäyhteyksin suoritettu tarkastus,
EOAK 1823/2020
Koivupiha etäyhteyksin suoritettu tarkastus 11.3.2020 ja 5.10.2020, EOAK 1760/2020
Ikäihmisten palvelut, Arjen tukipalvelut 9.10.2020, EOAK 1389/2020
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