ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

uusi ohjelma vuonna 2020 on tuottanut niitä tuloksia mitä
vanhaan ohjelmaan on sisällytetty. Valtuusto ei ole missään
päätöksessään käsitellyt tilinpäätöksessä 2020 esitettyä
kehitysohjelmaa tai hyväksynyt ohjelman sisältöä. Jos kehitysohjelmalla haetaan talouden tasapainotusta, vähintä olisi, että valtuusto käsittelee ohjelman, koska valtuusto päättää määrärahoista.
Talousarviota on seurattu käyttösuunnitelmalla, josta
päättää hallitus. Saman tasoinen raportti on tuotu valtuustolle seurantaraporttien yhteydessä, jolloin helposti jää epäselväksi se mitä valtuusto on oikeasti päättänyt. Investointien osalta valtuuston lokakuun päätöksessä mainitaan, että
Esper-hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset olisivat
118 milj. euroa. Tämä tieto on kuitenkin virheellinen, koska
valtuusto on päättänyt Esper-hankkeen määrärahoja yhteensä 137,1 milj. euroa. Valtuusto päättää talonrakennusinvestoinneista ja tarkastuslautakunta esittää, että talonrakennusinvestointien lisäksi valtuusto päättää muistakin
investointihankkeista kuten Aster-hankkeesta. Aster-hankkeen kustannusarvio on hallituksen päätöksessä arvioitu
noin 44 milj. euroksi ja lisäksi oman työn osuus 4,4 milj. euroa. Aster-hankkeen jatko päätetään elokuussa 2021.
Tilinpäätöksessä 2020, jonka hallitus allekirjoitti maaliskuussa 2021 on havaittu useita virheitä, jotka eivät ole
vain kirjoitusvirheitä ja myös valtuustoon nähden sitovat
tavoitteet osin puuttuivat. Tilintarkastajat ovat käyneet talousjohdon kanssa asiaa läpi ja tilinpäätös jouduttiin allekirjoittamaan hallituksessa uudestaan huhtikuussa 2021.
Tarkastuslautakunnalla on ollut käytössä arviointityössään
alkuperäinen tilinpäätös, tilintarkastajien huomiot, uudestaan allekirjoitettu korjattu tilinpäätös sekä toukokuussa
2021 toimitettu lopullinen tilinpäätös, joka sisältää stilistiset korjaukset. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu
hallituksen huhtikuussa allekirjoittamaan tilinpäätökseen.
Tarkastuslautakunta haluaa, että koko talousprosessi talousarvion valmistelusta, seurantaraportointiin ja tilinpäätökseen kuvataan prosessina. Samalla määritellään
kuka vastaa mistäkin osuudesta asioiden valmistelussa ja
kokoamisessa ja kuka vastaa kokonaisuudessaan näistä
edellä mainituista asiakirjoista.

Tarkastuslautakunnan työskentely arviointikertomuksen
valmistelussa on ollut todella haastavaa. Ensiksi alkuperäisestä talousarviosta 2020 oli jäänyt pois valtuuston sitovat
tavoitteet, jotka Kuntalaki vaatii esittämään. Sitovat tavoitteet valtuusto vahvisti lokakuussa 2020.
Talousarvio 2020 valmisteltiin lokakuussa 2019, jolloin
pyydettiin myös jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta. Saman aikaisesti oli käynnissä strategian päivitys ja päivitetty
strategia oli 4.12.2019 § 55 talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021–2022 asiakirjassa, jonka valtuusto hyväksyi. Samassa kokouksessa oli erillisenä asiakirjana päivitetty strategia nimellä Strategiakartta 1.1.2020 alkaen. Tämä
asiakirja ei ole sama kuin varsinaisessa talousarviokirjassa liitteenä 1 oleva strategia. Tarkastuslautakunta on käyttänyt arviointityössään tätä liitteessä 1 olevaa asiakirjaa,
koska mistään ei selviä kummanko strategian vai strategiakartan mukaan talousarvio 2020 on laadittu. Kun katsoo talousarviota 2020 voisi päätellä, että kumpaakaan asiakirjaa
ei ole käytetty pohjana, vaan alkuperäistä strategiaa, joka
on vahvistettu vuonna 2018. Vai onko mitään näistä asiakirjoista? Tarkastuslautakunta muistuttaa, että kerran valtuustokaudessa on KuntaL:n mukaan annettava strategian toteutumisesta selvitys valtuustolle. Tätä selvitystä jäädään
nyt odottamaan. Strategia vahvistetaan kerran valtuustokaudeksi ja siitä johdetaan vuosittaiset strategiset tavoitteet, toimenpiteet millä tavoitteiden toteuttamiseen tähdätään ja näitä tukevat strategiset mittarit. Talousarviossa
2020 ei myöskään ollut määritelty mittareita millä mitataan
tavoitteiden toteutumista. Valtuustolle lokakuussa esitetyt
muutokset sisälsivät joitain mittareita, mutta onko ne johdettu jostakin strategia-asiakirjasta jää epäselväksi.
Talouden tasapainottamiseksi on laadittu ensin talousja muutosohjelma vv. 2018–2022. Hallitus on päättänyt
toukokuussa 2020 vaihtaa talous- ja muutosohjelman nimeksi kehitysohjelma. Päätöksessä mainitaan, että vanha
ohjelma sisältyy uuteen kehitysohjelmaan vv. 2020–2022.
Kuitenkin valtuuston päättämä kehitysohjelma ei ole näin
yksityiskohtainen kuin mitä tilinpäätös 2020 asiakirjassa
esitellään. Tarkastuslautakunta ei pysty arvioimaan onko
vanha ohjelma uuden kehitysohjelman sisällä ja miten vanha ohjelma on toteutunut vuosina 2018–2019 ja miltä osin
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuusto valitsi kokouksessaan 7.9.2017 toimikaudeksi 2017–2021 tarkastuslautakunnan.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Vuoden 2020 aikana tarkastuslautakunnan puheenjohtajina ja jäseninä sekä varajäseninä ovat toimineet:

Varsinainen jäsen
		
Puheenjohtaja
Anja Pakarinen
Pieksämäki
		
Varapuheenjohtaja
Esko Ripaoja
Juva
		
Jäsenet
Keijo Partio
Mikkeli
		
Reijo Paunonen
Juva
		
Leena Fritius (ent. Silvonen-Jokinen)
Mikkeli
		
Lautakunnan sihteeri
Kirsi Ollikainen
tarkastuspäällikkö Essote ky
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varajäsen
Heikki Martikainen
Pieksämäki
Panu Karjalainen
Mäntyharju
Kari Manninen
Mikkeli
Maire Puranen
Juva
Seija Väisänen
Hirvensalmi

1.1 Tilintarkastuksen ja sisäisen
tarkastuksen toteuttaminen
lisäksi tietolähteinä on käytetty hallituksen sekä valtuuston
pöytäkirjoja, perussopimusta, hallintosääntöä, sisäisen tarkastuksen raportteja sekä ulkoisen tarkastuksen raportteja,
kehitysohjelmaa, konserniohjetta ja kuntajaoston kirjanpitolautakunnan suosituksia. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmaa ja työohjelmaa on toteutettu kuulemisissa.
Asiakirjat antavat riittävän tiedon kuntayhtymän toiminnasta ja talouden kehityksestä. Valtuuston hyväksymien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
ilmenee tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Kuntalain 122 §:n mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastamista varten valtuusto päätti kokouksessaan 4.12.2019
§ 56 tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta valita vuodelle 2020–2021 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n.
Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT JHTT Elina Hämäläinen. Sisäisenä tarkastajana on toiminut tarkastuspäällikkö Kirsi Ollikainen 1.4.2020 alkaen Essote ky:stä.

1.2 Sidonnaisuusilmoitusten valvonta
Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä kunnan luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 alkaen ollut
velvollisuus ilmoittaa julkisesti sidonnaisuuksistaan. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta pyysi ilmoitusvelvollisia päivittämään ilmoitukset ja käsitteli luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden antamat sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 18.11.2020. Sidonnaisuusilmoitukset olivat valtuustossa 3.12.2020.

Arvioinnissa on käytetty esitystapana sitovien määrärahojen ja tavoitteiden symboliarviointia. Arvioinnissa
käytetty seuraavia symboleja ja kriteereitä:
Talousarvion toteutumisessa:

V = toteutunut lähes talousarvion mukaisesti
X = talousarvio ylittyi
Tavoitteiden toteutumisessa:

V = toteutunut vähintään 90 %
? = keskeneräinen/osittain toteutunut, vähintään 50 % >
X = toteutunut alle 50 %, ei lainkaan,

1.3 Arviointitoiminta ja arvioinnissa
käytetyt asiakirjat

tai tavoite ei ole arvioitavissa

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.6.2020 arviointisuunnitelman vuosille 2020–2021 sekä työohjelman
vuodelle 2020. Tarkastuslautakunta kokoontui käsittelemään toimintavuoden 2020 asioita 14 kertaa. Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastaja ovat raportoineet tarkastuslautakunnalle havainnoistaan.
Työohjelmassa pääpaino oli hankinnoissa, perhe- ja sosiaalipalveluissa lastensuojelun palveluissa sekä sosiaalipalveluissa, vanhus- ja vammaispalveluiden osalta vammaispalveluissa ja kotiin annettavissa palveluissa. Terveyspalveluissa
tarkastelussa oli perusterveydenhoidon palvelut sekä suun
terveydenhuollon palvelut.
Tarkastuslautakunta on kuullut konsernihallinnosta
kuntayhtymänjohtaja Risto Kortelaista, talousjohtaja Vesa
Vestalaa, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangasta,
konsernin talousjohtaja Heikki Siiraa, muutosjohtaja Sami
Sipilää ja hankintapäällikkö Timo Taloa. Perhe- ja sosiaalipalveluista palvelupäällikkö Johanna Will-Oravaa ja sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö Pirjo Kirvesmiestä. Vanhus- ja vammaispalveluista vanhus- ja vammaispalvelujen
johtajaa Niina Kaukosta, kehittämispäällikkö Niina Helmistä ja palvelupäällikkö Maija Loposta. Terveydenhuollon palveluista ylihammaslääkäri Virpi Lainetta ja terveyspalveluiden johtajaa Santeri Seppälää.
Tarkastuslautakunta on tavannut kuntayhtymän johtoryhmän yhteisessä keskustelutilaisuudessa 10.3.2021 ja
henkilöstön edustajina pääluottamusmiehet 13.1.2021.
Kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta kertovat asiakirjat ovat: talousarvio 2020, täydennetty talousarvio 2020,
tilinpäätös ja toimintakertomus ja THL:n vuositilastot. Sen

Arviointikertomuksessa vältetään tarpeetonta toistamista sellaisten asioiden ja tietojen osalta, jotka on esitetty toimintakertomuksessa. Tarkastuslautakunta perustaa arviointinsa toimintakertomuksen tietoihin sekä
niille havainnoille, jotka se on itse todentanut tai saanut
muuten tietoonsa. Edellä mainittujen tietojen perusteella tarkastuslautakunta antaa Kuntalain 121 §:n mukaisen
arviointikertomuksen.

1.4 Tarkastuslautakunnan
koulutukset ja muu toiminta
Koronaepidemia vaikutti myös tarkastuslautakunnan toimintaan ja Puumalan tarkastuslautakunnan tapaaminen
sekä Essoten puheenjohtajiston tapaamiset jouduttiin perumaan. Tarkastuslautakunnan kokoukset pidettiin pääsääntöisesti etäkokouksina. Tarkastuslautakunta osallistui
etänä KYS Erva-alueen tarkastuslautakuntien neuvottelupäivään 10.11.2020. Neuvottelupäivän järjesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky. Neuvottelupäivässä vaihdettiin
kokemuksia tarkastustyöstä ja painopisteistä sekä tutustuttiin virtuaalisesti Nova sairaalaan ja kuntayhtymän ajankohtaisiin asioihin sekä talouteen. Tarkastuslautakunta
arvioi omaa toimintaansa maaliskuussa 2021 ja listasi kehittämisideoita uudelle tulevalle tarkastuslautakunnalle arvioinnin kehittämiseksi.
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Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan talousarviossa ja
-suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita on noudatettava kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa. Kuntalaki ei
tarkemmin määrittele toiminnallisten tavoitteiden asettamista. Kuntaliiton talousarviosuosituksessa todetaan, että
tavoitteet on pyrittävä asettamaan niin, että ne kattavat
tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteuttavissa niihin

osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteiden tulee olla myös määrällisesti tai laadullisesti mitattavissa. Kuntayhtymän valtuuston asettamat tavoitteet perustuvat kuntayhtymän
strategiaan ja taloudessa vastuualueita sitovat sekä tulot
että menot. Kuntayhtymän johtajan päättää määrärahojen siirtomenettelystä ja siirtämisestä vastuualueiden välillä. Kuntayhtymän johtajan päätöksellä määrärahojen siirtopäätöksiä ei tehty vuonna 2020.

MYYNTITUOTOT

354 447 710

4 700 000

359 147 710

364 919 030

MAKSUTUOTOT

28 925 210

-2 500 000

26 425 210

27 193 975

3 030 089

3 000 000

6 030 089

9 423 440

TUET JA AVUSTUKSET
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

388 838 662

5 200 000

394 038 662

404 369 809

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

-178 268 604

-1 000 000

-179 268 604

-178 705 305

PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ

-137 538 126

-8 500 000

-146 038 126

-144 084 850

Aineet tarvikkeet ja tavarat

-32 345 910

-1 100 000

-33 445 910

-35 729 066

AINEET, TARV. JA TAVARAT YHTEENSÄ

-32 345 910

-1 100 000

-33 445 910

-35 729 066

AVUSTUKSET

-18 198 357

-800 000

-18 998 357

-20 569 694

MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-12 806 322

0

-12 806 322

-13 989 041

-379 157 319

-11 400 000

-390 557 319

-393 077 957

9 681 343

-6 200 000

3 481 343

11 291 852

-143 000

-200 000

-343 000

-415 302

VUOSIKATE

9 538 343

-6 400 000

3 138 343

10 876 550

Suunnitelman mukaiset poistot

-9 500 000

-900 000

-10 400 000

-10 386 374

TILIKAUDEN TULOS

38 343

-7 300 000

-7 261 657

490 176

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

38 343

-7 300 000

-7 261 657

490 176

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.

Talousarviomuutokset (Exreporter)

Terveydenhuollon maksujen vähennys
Valtionapulisäykset

-2,5 milj. euroa
3 milj. euroa

Jäsenkuntalaskutuksen lisäys

4,7 milj. euroa

TULOJEN MUUTOKSET

5,2 milj. euroa

Palkkaharmonisointia

1 milj. euroa

Asiakaspalvelujen ostoja

8,5 milj. euroa

Aineita ja tarvikkeita

1,1 milj. euroa

Avustuksiin palvelusetelikuluihin
MENOJEN MUUTOKSET
Poistoarvion muutos
Alijäämä

Valtuusto hyväksyi lisämäärärahaa 15.10.2020 päätöksellä 11,4 milj. euroa.
Neuvottelukunnassa, joka muodostuu kuntien johtajista, päätettiin joulukuussa 2020, että kuntayhtymä voi laskuttaa vuodesta 2020 mahdollisesti syntyvän alijäämän
kunnilta. Perusteena oli kuntien saamat korona-avustukset. Jäsenkunnilta laskutettiin 6,9 milj. euroa (peruspalveluihin 4,5 milj. euroa ja erikoissairaanhoidosta 2,4 milj. euroa).
Syntynyt ylijäämä 490.176 euroa muodostui omaisuuden
myynnistä.

0,8 milj euroa
11,4 milj. euroa
0,9 milj. euroa
-7,3 milj. euroa

Talousarviomuutokset
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2.1 Toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuminen

Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Tilinpäätös ja toimintakertomus varmistavat, että tilinpäätöksen lukija saa
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa.
Kunta tai kuntayhtymä voi laatia toimintakertomuksen lisäksi kuntalaisille ja muille kunnan sidosryhmille jaettavan
vuosikertomuksen, joka on sisällöltään toimintakertomusta
suppeampi.

Talousarviomuutoksien hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi 15.10.2020 kokouksessaan myös toiminnalliset
sitovat tavoitteet. Alkuperäisestä talousarviosta nämä oli
jäänyt asettamatta. Vastuualueet olivat kuitenkin raportoineet käyttösuunnitelmassa vahvistettuja tavoitteita myös
valtuustolle neljännesvuosiraporttien yhteydessä. Toiminnallisia tavoitteita oli asetettu 36, josta toteutui 18 tavoitetta eli 50 prosenttia. Keskeneräisiä tai osittain toteutuneita
tavoitteita, joiden toteutumisaste oli vähintään 50 prosenttia tai enemmän oli toteutunut 9 tavoitetta eli 25 prosenttia.
Tavoitteista toteutui alle 50 prosenttia tai tavoite ei tarkastuslautakunnan mielestä ollut arvioitavissa oli 9 tavoitetta
eli 25 prosenttia tavoitteita.
Eniten tavoitteita, joita ei voida arvioida oli konsernihallinto ja -palvelut vastuualueella, koska tavoitteille ei oltu
asetettu tavoitetasoja. Pelkkä toteutunut määrä ei kerro mitä tapahtunut, jos lähtötasoa ei ole määritelty. Vastuualueiden tavoitteiden ja talouden toteutuminen on selvitetty luvussa kuusi.
Kuntalain taloussäännöksiin sisältyvänä periaatteena
on laskelmien suunnittelun ja seurannan yhdenmukainen
rakenne. Tulos- ja rahoituslaskelman rakenne ja tietosisältö ovat pääpiirteissään yhtenevät talousarviossa ja tilinpäätöksessä. Laskelmissa on varsinaisesti eroja vain sisäisten erien sekä liikelaitosten ja muiden taseyksiköiden
käsittelyssä.
Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa toiminnalle asetetut
pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa
esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan
ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.
Talousarvio tulisi laatia siten, että se ohjaa ja kannustaa tulokselliseen toimintatapaan. Tuloksellisuustavoitteista on huomioitava, että asiaa havainnollistavat mittarit ovat
sellaisia, joihin voidaan itse omalla toiminnallaan vaikuttaa,
ja etteivät ulkoiset olosuhdetekijät vaikuta merkittävästi
eri kohteiden suoriutumiseen. Tuloksellisuus on määritelty
kunnissa ja kuntayhtymissä yhteisesti hyväksytyistä osista muodostuvaksi, joita ovat taloudellinen tuottavuus ja tehokkuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä työelämän laatu. Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman
laatimista ohjaa valtiovarainministeriön tietotarve sekä tilinpäätöksessä esitettävä talousarvion toteutumisvertailu pystytään tuottamaan yhdenmukaisesti. Talousarvion
ja -suunnitelman rakenteen tulee noudattaa JHS-talousarvion suosituksessa sitovassa osiossa annettuja ohjeita.

Tarkastuslautakunnan havainnot
Kuntayhtymän talousarvion laadinnassa oli KuntaL:n mukaisesti puutteita mm. sitovat tavoitteet puuttuivat. Talousarvion laadinnasta on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
ohje. Tilinpäätös asiakirja muodostuu saman rakenteen mukaisesti kuin talousarvio on laadittu ja tilinpäätösasiakirjan laatimisesta on myös kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohje ja ohjetta on päivitetty vuonna 2020 ja muutokset
sekä lisäykset ohjeen otetaan käyttöön vuonna 2021. Yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien toimintakertomusten ja tilinpäätösten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten ja tilinpäätösten rakennetta ja
sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen
sisältö. Tilinpäätöksen laadintavastuussa olevan toimielimen ja viranhaltijan on tiedettävä, mitä säännöksiä on noudatettava ja milloin on mahdollista tehdä omaan harkintaan
perustuvia ratkaisuja, esim. valintoja sovellettavista menettelytavoista. Virheellisesti laadittuun tilinpäätökseen liittyy
rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu.
Kuntayhtymän talousarvio ja tilinpäätös eivät vastanneet voimassa olevia ohjeistuksia ja lukijan oli vaikea arvioida miten toiminta oli toteutunut valtuuston päättämän
talousarvion mukaisesti. Valtuusto vastaa taloudesta ja toiminnasta. Tästä syystä tilinpäätös jouduttiin hallituksessa
allekirjoittamaan uudestaan huhtikuussa.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta on tehtävä
prosessikuvaus, jossa määritellään vastuut ja kuka
kokoaa aineistot sekä tarkistaa, että ne ovat oikein
ja yhdenmukaiset ja vastaavat KuntaL:a ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta.
2. Tilinpäätös on laadittava vahvistetun talousarvion
mukaisella sisällöllä.
3. Vastuualuejohtajat vastaavat oman vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta, joten tilinpäätös on
laadittava valtuuston vahvistamaa talousarviota
noudattaen.
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2.2 Strategia ja talous- ja
muutosohjelman 2018-2022
toteutuminen ja arviointi
Visiona oli ”Lähellä – hyvinvointisi tukena”.
Missio oli ”Palvelemme sinua erilaisissa elämäntilanteissa. Osaavat ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat kanssasi sinulle tarpeesi mukaiset palvelut. Olemme
tunnustettu ja jatkuvasti uudistuva toimija – voit luottaa
meihin”.
Päivitetyssä strategiassa mukaan otettiin elementtinä kansallisesti tunnustettu toimija ja aktiiviset kumppanuudet, mutta muilta osin alkuperäisessä strategiassa esille nostetut asiat lienevät mukana vuodelle 2020 laaditun
talousarvion tavoitteiden asettelussa. Koska tilinpäätöksessä on vaikea hahmottaa miltä osin uudet painopisteet ja
vanhat periaatteet ovat mukana tavoiteasettelussa asioita
ei voida arvioida täysin kummankaan strategian pohjalta.
Strategiset tavoitteet määriteltiin vuoden 2021 talousarvioon. Mittareiden käyttöönotosta ei ole mitään mainintaa
talousarviossa.
Valtuusto hyväksyi talous- ja muutosohjelman
5.12.2018 § 55 vuosille 2018–2022. Hallitus päivitti talousja muutosohjelmaa 11.4.2019 § 91. Vuonna 2020 ohjelman
nimeksi vaihdettiin kehitysohjelma ja hallitus käsitteli kokouksessaan 7.5.2020 § 106 ohjelmaa ja päätti esittää valtuustolle, että talous- ja muutosohjelman nimi vaihdetaan kehitysohjelmaksi ja aikaisempi valtuuston hyväksymä talous- ja
muutosohjelma sisällytetään osaksi kehitysohjelmaa ja valtuuston joulukuussa 2019 hyväksymää päivitettyä strategiaa. Valtuusto hyväksyi kehitysohjelman 4.5.2020 § 29.

Valtuusto hyväksyi 17.5.2017 kuntayhtymän strategian.
Valtuusto hyväksyi päivitetyn strategian 4.12.2019 § 55,
jonka mukaisesti ei ole laadittu vuoden 2020 talousarviota, koska samassa kokouksessa hyväksyttiin myös vuoden
2020 talousarvio ja näin ollen talousarvioita ei ole voitu laatia syyskuussa strategian mukaisesti. Osa strategista kuitenkin on mukana vastuualueiden tavoitteissa, koska muutosta strategiseen painotukseen ei ole tehty. Vuoden 2021
talousarvio on laadittu uuden strategian mukaisesti.
Vuonna 2017 hyväksytyssä strategiassa määriteltiin arvojen lisäksi periaatteet, joihin sitoudutaan
• Kannustamme ja tuemme ihmisiä huolehtimaan
hyvinvoinnistaan ja osallistumaan aktiivisesti
• Palveluidemme vaikuttavuus, laatu ja tuottavuus on
huipputasoa
• Asiakaspalvelumme on hyvää ja asiakasta
huomioivaa
• Huolehdimme toisistamme
• Onnistumme rekrytoinnissa
• Osaamisemme ja johtamisemme on korkeatasoista
• Olemme rohkeita ja ketteriä uudistumaan
• Osaamme SOTE-yhteistyön
• Toimintamme perustana on sujuvat perus- ja
lähipalvelut
• Hyödynnämme digitalisaatiota

1) Digitaalisten palveluiden laajentaminen
• ”Uusi palveluverkko”
• Uusien toimitilojen hyödyntäminen, laatu > positiivinen markkinointi
• Myös liikkuvat palvelut
• Tilannekeskuksen perustaminen
• Asiakas osallistuu itse aktiivisemmin
2) Palvelurakenteen muutoksen nopeuttaminen
Nämä kaikki
johdettavissa
• Geneerinen palveluohjausyksikkö
strategiasta
• Portinvartijuus, optimaaliset palvelut myös
asiakkaan näkökulma, optimaalinen hetki
Essote yhä
• Perusterveydenhuollon vahvistaminen,
vahvemmin
palvelujen saatavuus
eSSOTE
3) Sairaalayhteistyö ja muut kumppanuudet,
mm. KYS-erva, Ksshp
• Kapasiteetin hallinta
• Lisäarvoasiakkaat = kausiasujat, vapaan valinnan kotiuttaminen,
muut sairaanhoitopiirikumppanit
4) Ostopalvelujen kotiuttaminen (make or buy)
5) Johtamisen tukeminen + sisäinen yrittäjyys
6) Tukipalveluratkaisut, kumppanuudet
7) Sote-uudistus, Asiakas- ja potilastietojärjestelmä, Esper,
Vetovoimainen kotihoito
Valtuuston hyväksymä kehitysohjelma
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THL:n
kehittämis
kumppanuus

Muutoksella tulevaisuuteen ja hyvinvointiin eteläsavolaisten ihmisten kanssa
Yhdessä uudistaen synnytämme hyvinvointia: toimimme ennakoiden ja tilannejohdetusti.
Jokainen on uudistaja ja kehittäjä

ASIAKAS

TALOUS

Kansallisesti tunnustettu toimija ja
aktiiviset kumppanuudet

Vaikuttavat palvelut

Uudistumistaitoinen henkilöstö

Vetovoimainen ja hyvän imagon
Essote halutaan luotettavaksi kumppaniksi. Sote-uudistuksessa Essote on
aktiivinen toimija ja hyviä käytäntöjä
jaetaan muille maakunnille.

Teknologiaa käytetään rohkeasti
uudessa palveluverkossa. Asiakkaita
palvellaan oikea-aikaisesti ja taloudellisesti. Mikkelissä on laajasti päivystävä sairaala.

Henkilöstö osaa perustehtävänsä ja
toimii hyvällä asenteella. Henkilöstön
ammattitaito ja hyvä johtaminen
vievät muutokset maaliin.

1. Hoidettujen puhelujen määrä/
työntekijä/työvuoro

1. Vähintään 50 puhelua/puhelintyötä tekevän työntekijä/työvuoro

2. Kiireellisiin puheluihin
vastaaminen

2. < 1 min vastausprosentti 80 % eri
numeroista tulleista puheluista

3. Kiireettömiin puheluihin
vastaaminen

3. < 5 min vastausprosentti 80 % eri
numeroista tulleista puheluista

4. Chat-palveluissa vastaaminen

4. > 5 min aukioloaikoina

5. Sähköiset asiointikanavat tunnistautumattomat yhteydenottopyynnöt

5. Yhteydenotot kasvavat 10 % /
vuosi

6. Sähköiset asiointikanavat tunnisteiset yhteydenottopyynnöt

6. Yhteydenotot kasvavat 20 %/
vuosi

7. Sähköinen ajanvaraus ammattilaiselle kasvatetaan ajanvarausoikeuksia niihin palveluihin, jotka
eivät edellytä hoidon/palvelutarpeen arviointia

7. Suora ajanvaraus-oikeus 3-4
uuteen palveluun vuoden 2020
aikana

8. Ajanvarausaikojen peruutus/siirto

8. Asiakas voi perua aikansa 24/

Hyvä asiakaspalvelukokemus

NPS-mittari, kuinka todennäköisesti
suosittelet palvelua ystävällesi

Tavoitetaso 50 asteikolla 0-100

Tasapainoinen talous suhteessa
palvelutarpeeseen ja rahoitukseen

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon
tarvevakioidut menot

1. Tarvevakioitu menoindeksi 98
(= vuoden 2018 taso)

2. Sosiaali- ja terveysmenojen
vuosittainen kasvuprosentti

2. Menojen kasvu-% enintään valtakunnallinen sote-kasvuprosentti

Tuotteisuus on tehty ja
omakustannushinnat laskettu

Valmis vuoden 2020 loppuun
mennessä.

Asiakasohjaus ja -neuvonta:
oikea-aikaisesti ajasta ja
paikasta riippumattomat
palvelut

Palvelutuotannon tuotteistus

Valtuuston 4.12.2019 § 55 hyväksymä strategia (jatkuu seuraavalla sivulla)
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PALVELU
PROSESSIT

Laajasti päivystävän sairaalan
palvelut kumppanuuksia hyödyntäen

1. Päivystävien erikoisalojen määrä

1. Päivystävien erikoisalojen määrä
pysyy vähintään 10:nä

2. Ulkoa ostettujen palvelujen määrä

2. Ulkoa ostettujen palvelujen määrä
vähenee nykyisestä

3. Lääkärirekrytoinnin onnistuminen

3. Lääkäreiden virkojen täyttöaste
100 %

1. Kolmas vapaa kiireetön
lääkäriaika (T3)

1. Aika tarjolla kahden viikon sisällä

2. Kotona asuvien määrä

2. 94 % 75-vuotta täyttäneistä asuu
kotona

3. Ikääntyneiden palveluihin pääsy

3. Asumispalveluihin pääsee 3 kk
sisällä palvelutarvepäätöksestä

4. Sosiaalihuollon asiakkuuksien
prosenttiosuus sosiaalihuollon ja
lastensuojelupalvelujen asiakkuuksien kokonaismäärä

4. 60 %

1. Perhekeskusverkosto
(perhekeskus, kohtaamispaikat,
Perheneuvo)

1. Perhekeskusverkosto valmis
vuonna 2020

2. Monitoimijaisesti tehtyjen
palvelutarpeenarviointien
prosenttiosuus kaikista tehdyistä
palvelutarpeen arvioinneista

2. 50 %

1. Talousmittari (kts. talous)

1. Kts. talous

2. Asiakastyytyväisyysmittari
(kts. asiakas)

2. Kts. asiakas

3. Työhyvinvointi

3. Työhyvinvoinnin yleisarvosana 3,8

Aktiivinen muutostaitoinen
henkilökunta

Innovaatioiden palkitseminen

Palkittujen innovaatioiden määrä
kasvaa 20 %

Keskitetty tutkimus, koulutus,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta
(TKK)

1. Koulutus- ja stimulaatiokeskuksen
käyttöaste ja hyödyntäminen
sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

1. Essoten henkilökunta 75-80 %,
ulosmyytävät koulutukset/tilavuokraus 10-15 %, koulutusten
valmisteluaika ja siivous 5-10 %

2. Osaamiskartoitukset ja
koulutussuunnitelmat

2. Osaamiskartoitukset tehty kaikille ja koulutussuunnitelma tehty
kuntayhtymälle

3. Ulkopuolinen hankerahoitus

3. Ulkopuolinen rahoituksen määrä
kasvaa 10 %

Peruspalveluiden saatavuus on
hyvä

Lasten, nuorten ja perheiden
tehdään monitoimijaisesti

ORGANI
SAATION
OSAAMINEN

Johtaminen tuottaa tuloksia ja
työhyvinvointia

Valtuuston 4.12.2019 § 55 hyväksymä strategia

10

toteutumista. Tarkastuslautakunta myös esitti, että toimintakertomuksessa on oma yhteenveto talouden tasapainotus- ja muutosohjelmasta sekä toimenpiteiden toteutumisesta, koska KuntaL:n mukaisesti valtuusto päättää
talous- ja muutosohjelman toteutuksesta, jos kuntayhtymällä on alijäämää. Yhteenveto vuosittaisesta toteutumisesta on raportoitava valtuustolle. Hallituksen vastauksessa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden
2019 suosituksista mainitaan, että muutosohjelman toimenpiteet raportoidaan vuoden 2020 aikana. Hallitus käsitteli kokouksessaan 7.5.2020 § 106 talous- ja muutosohjelmaa ja päätöksen mukainen toteutuma olisi seuraava:

Tilikauden tuloksen käsittelyssä toimintakertomuksessa mainitaan, että ”talouden tasapainottamiseksi on Essotella kehitysohjelma 2020–2022, jossa on käyttötaloutta
pysyvästi tasapainotettavissa toimenpiteillä 7,4 milj. euroa
vuosille 2021–2022 ja kertaluontoisesti käyttöomaisuuden myyntivoittoja noin 4,1 milj. euroa vuodelle 2021. Taseen tasapainotus ylijäämäiseksi toteutetaan siten kehitysohjelman sopeuttamistoimenpiteillä ja tarvittaessa
jäsenkuntalaskutuksella”.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita jo vuoden 2018
arviointikertomuksessaan talous- ja muutosohjelman konkreettisuuteen ja riittävään raportointiin toimenpiteiden

TAVOITE

12,6 miljoonaa euroa

6,7 miljoonaa euroa

TOTEUMA
- toimenpiteet
- yt-menettely

2,7 miljoonaa euroa
2,5 miljoonaa euroa

1,9 miljoonaa euroa
0,5 miljoonaa euroa

YHTEENSÄ

5,2 miljoonaa euroa

2,4 miljoonaa euroa **

Jäljellä vuoden 2021 loppuun

7,4 miljoonaa euroa

4,3 miljoonaa euroa

* kehitysohjelmalle ei ole asetettu tavoitetta vuodelle 2020
** saatu arvio yt-vaikutuksesta toukokuun 2020 loppuun mennessä
Ohjelmien toteutuminen

vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 7,6 milj. euron
säästöt, joka on 60 prosenttia alkuperäisestä 12,6 milj. euron tavoitteesta. Kehitysohjelmalla vuodelle 2021 tavoitellaan 6,7 milj. euron säästöä. Koska hallituksen päätöksen
mukaan ohjelmat olisi yhdistetty säästötavoitteesta olisi jäljellä 11,7 milj. euroa vuoteen 2021 mennessä.

Talous- ja muutosohjelman säästöt vuosille 2018–2019
olivat hallitukselle annetun selvityksen mukaan yhteensä 5,2 milj. euroa, joka oli 41 prosenttia tavoitteesta. Kehitysohjelman toteutuksesta vuoden 2020 osalta on esitetty
yhteenveto toimintakertomuksen sivulla 41. Muutos- ja talousohjelma yhdistettynä kehitysohjelmaan olisi tuottanut
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Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
Strategian toteuttaminen on ollut haaste koko kuntayhtymän ajan. Vuosittaisia koko kuntayhtymää koskevia strategisia tavoitteita ei ole vahvistettu talousarviossa eikä niistä
ole myöskään tilinpäätöksessä tehty yhteenvetoa yleisessä
strategiaosassa. Strategisista painopisteistä miten ne ovat
toteutuneet ei ole koko kuntayhtymän aikana raportoitu
toimintakertomuksissa, joten tästäkin syystä miten strategiassa on onnistuttu ei voida arvioida. Valtuuston hyväksymä päivitetty strategia ei ole kaikilta osin käytössä vuoden
2020 talousarviossa, varsinkin kun talousarviosta oli jäänyt
esittämättä valtuuston nähden sitovat tavoitteet. Valtuusto hyväksyi nämä tavoitteet vasta lokakuussa 2020. Sitovat
tavoitteet korreloivat osittain aikaisempaa strategiaa sekä
päivitettyä strategiaa, joten strategian osalta on todella vaikea päätellä mitä strategiaa on noudatettu ja mitkä ovat
kuntayhtymän strategian suunta ja päämäärä. Toivottavasti
vuoden 2021 talousarvio ja siitä raportointi valtuustolle selkeyttäisi kuntayhtymän strategiaa ja suuntaa mihin ollaan
menossa myös strategisesti. Strategiassa pitää olla talousarviovuoden lisäksi tulevien suunnitelmavuosien suunta
nähtävissä, joista raportoidaan valtuustolle. Näin muodostuu kokonaiskuva miten strategiassa ollaan onnistettu. Talousarviovuoden tavoitteilla tähdätään tämän pidemmän
aikavälin strategian toteuttamiseen ja ne vahvistetaan vuosittain talousarviossa.
KuntaL § 37 mukaan kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt
palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista
ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.
Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa
säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään
kerran valtuuston toimikaudessa”.
Talous- ja muutosohjelman 2019–2021 vaikutuksia on vaikea arvioida, koska ohjelma on yhdistetty

kehitysohjelmaksi, jota toteutetaan vuosina 2020–2022.
Sen lisäksi kuntayhtymä on tehnyt alijäämää tai alijäämää
on ollut syntymässä jokaisena ohjelman toteutusvuonna.
Ohjelman tavoitteena lienee hillitä kustannuksien kasvua
eikä niinkään estää alijäämien syntyä. Vuodesta 2020 alkaen kehitysohjelman toteutumista on helpompi seurata,
kun se on viety yhtenäiseen taulukkoon, mutta ovatko painopisteet niitä mitkä valtuusto hyväksyi toukokuussa 2020
jää epäselväksi. Talous- ja muutosohjelma on vahvistettu
vuoden 2021 loppuun saakka ja kehitysohjelman tavoitteet
alkavat vuodesta 2021 eli ohjelmat ovat päällekkäin, mutta
tavoitteet lienevät eri tavoitteita eikä virallisesti aikaisemmasta talous- ja muutosohjelmasta ole valtuuston päätöksellä luovuttu. Toimintakertomuksessa oleva taulukko ei
myöskään tue kaikilta osin valtuuston vahvistamaa kehitysohjelmaa. Toimintakertomuksessa esim. geneeristä palveluohjauksen yksikköä ei ole mainittu millään tavoin ja mitä
sillä tavoitellaan.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Strategian toteutuksessa pitää selkeästi määritellä
miten tavoitteet ja toimenpiteet kytketään toteutettavaan strategiaa pidemmällä aikavälillä ja miten
valitut vuosittaiset tavoitteet tukevat tätä valittua
suuntaa.
2. KuntaL:n 37 § mukaisesti kuntayhtymän strategian vaikutuksista koko valtuustokauden ajalta on
laadittava yhteenveto ja tämä koskee jo päättyvää
valtuustokautta.
3. Uuden valtuustokauden strategiassa on myös määriteltävä nykytila ja toimintaympäristö ja jatkossa esitettävä pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet
selkeämmin.
4. Vuoden 2022 talousarviossa on mainittava jatketaanko joulukuussa 2019 vahvistetulla strategialla.
5. Jos laaditaan uusi strategia uudelle valtuustokaudelle valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa.
6. Kehitysohjelmasta vuosille 2021–2022 ohjelman toteuttamisesta on jatkossa tehtävä sanallinen analyysi toimintakertomukseen taulukon lisäksi. Analyysissä raportoidaan tavoitteet ja niiden toteutuminen ja
niiden vaikutukset käyttötalouteen sekä kuinka paljon kehitysohjelmasta on kokonaisuudessa toteutunut. Ohjelman toteuttamista on seurattava säännöllisesti ja muutokset on hyväksytettävä valtuustossa
noudattaen kuntayhtymän perussopimusta.

12

3.1 Henkilöstö
Joulukuussa 2019 päivitetyssä strategiassa painopisteenä on uudistumistaitoinen henkilöstö ja avaintavoitteena
on henkilöstö osaa perustehtävänsä ja toimii hyvällä asenteella. Henkilöstön ammattitaito ja hyvä johtaminen vievät
muutokset maaliin. Strategiset tavoitteet ovat:

Kuntayhtymän hallituksen vuonna 2018 hyväksymä henkilöstöohjelma päättyi vuoden 2019 loppuun ja uutta henkilöstöohjelmaa ei vahvistettu. Työhyvinvointisuunnitelma
laadittiin maaliskuussa 2020 ja se sisältää myös lakisääteisen työsuojelun toimintaohjelman. Työhyvinvointisuunnitelma on laadittu strategisten tavoitteiden pohjalta ja
henkilöstökertomus olisi laadittu strategian periaatteet ja
painopisteet huomioiden. Strategiassa periaatteet vuonna
2017 vahvistetussa strategiassa ovat:
• Huolehdimme toisistamme
• Onnistumme rekrytoinnissa
• Osaamisemme ja johtamisemme on korkeatasoista

ORGANISAATION
OSAAMINEN

Johtaminen tuottaa tuloksia ja
työhyvinvointia

1. Talousmittari (kts. talous)

1. Kts. talous

2. Asiakastyytyväisyysmittari
(kts. asiakas)

2. Kts. asiakas

3. Työhyvinvointi

3. Työhyvinvoinnin yleisarvosana 3,8

Aktiivinen muutostaitoinen
henkilökunta

Innovaatioiden palkitseminen

Palkittujen innovaatioiden määrä
kasvaa 20 %

Keskitetty tutkimus, koulutus,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKK)

1. Koulutus- ja stimulaatiokeskuksen
käyttöaste ja hyödyntäminen
sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

1. Essoten henkilökunta 75-80 %,
ulosmyytävät koulutukset/tilavuokraus 10-15 %, koulutusten
valmisteluaika ja siivous 5-10 %

2. Osaamiskartoitukset ja
koulutussuunnitelmat

2. Osaamiskartoitukset tehty kaikille ja koulutussuunnitelma tehty
kuntayhtymälle

3. Ulkopuolinen hankerahoitus

3. Ulkopuolinen rahoituksen määrä
kasvaa 10 %

Strategian henkilöstöosuus

Tarkastuslautakunta haluaa kiittää koko henkilökuntaa hyvästä ammattitaitoisesta työstä, joustavuudesta sekä jaksamisesta tänä poikkeuksellisena
vuonna, johon liittyi yt-menettelyn loppuun saattaminen sekä koronapandemia. Koronapandemia
vaikutti laajasti eri henkilöstöryhmiin mm. opeteltiin työssä uusia toimintatapoja ja asiakaskohtaamisia etänä, siirryttiin laajasti etätöihin ja tehtiin
töitä tässä ympäristössä, otettiin uutta teknologiaa
käyttöön, siirryttiin auttamaan terveydenhuollon
ammattilaisia eri yksiköistä ja autettiin terveydenhuollon ammattilaisia selviytymään omasta työtaakasta sekä noudatettiin annettuja ohjeita. Sen
lisäksi huolehdittiin kotihoidossa ja palveluasumisen yksiköissä asiakkaista muuttuvien tilanteiden
mukaisesti.

Koska vuoden 2020 talousarvio laadittiin lokakuussa 2019 ja valtuusto hyväksyi strategian vasta joulukuussa 2019 on vaikea arvioida kumman henkilöstöpoliittisen
linjauksen mukaan talousarvio sekä tilinpäätös on laadittu.
Henkilöstöpolitiikka on myös osa KuntaL:ssa määriteltyjä
strategiavaatimuksia. Tarkastuslautakunnan havainnot keskittyvät yllä mainittujen strategisten painopisteiden ja strategisten tavoitteiden arviointiin.
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Tarkastuslautakunnan havainnot
tarve kuin erityisosaamisesta huolehtiminen ja kehittäminen. Tämä on yksi haaste varauduttaessa palvelurakenteen
muutoksiin ja tuottavuuden parantamiseen. Ensisijaisesti
koronapandemia, mutta myös talouden tasapainottaminen
ja yhteistoimintaneuvotteluiden vaikutus näkyi esimerkiksi siinä, että lisä- ja täydennyskoulutukseen osallistuneidenmäärä putosi 1 726:stä 1 172:een.
Koulutus- ja stimulaatiokeskuksen ympäristöä käytetään myös sisäiseen koulutukseen ja tavoitteena on, että
kuntayhtymän henkilökunnasta 75 - 80 prosenttia hyödyntää koulutus- ja stimulaatiokeskusta. Kehittäminen, koulutus ja viranomaistehtävistä vastaava yksikkö vastaa keskuksesta ja vuositason käyttöaste vaihteli eri tiloissa 10-50
prosentin välillä ja keskuksen koulutettavien määrä oli
330 henkilöä. Toimintakertomuksessa ei mainita, sisältääkö määrä myös ulkopuoliset asiakkaat. Koronaepidemiasta
johtuen koulutuksiin osallistuneiden määrä väheni 33 prosenttia. Vuonna 2019 koulutuksiin osallistui 1 807 henkilöä
ja vuonna 2020 vastaava luku oli 1 211 henkilöä.
Merkittävänä haasteena mainitaan henkilöstön saatavuus keskeisiin avaintehtäviin. Erityisen vaikeaa oli
saada täytetyksi lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden,
puheterapeuttien ja psykologien tehtäviä. Lisäksi hoitohenkilökunnan saatavuus erityisesti määräaikaisiin tehtäviin
on vaikeutunut. Määräaikaisten työvoimatarve painottuu
kesälomakauteen ja vuodenvaihteeseen. Määräaikaisten
määrä väheni -11,7 prosenttia. Vakituisen henkilökunnan
määrä kasvoi 0,5 prosenttia ja vuodenvaihteessa henkilökuntaa oli vakituisia 3 040 henkilöä ja määräaikaisia 607
henkilöä yhteensä 3 647 henkilöä ja vähennystä vuoteen
2019 verrattuna on -1,6 prosenttia. Vakituisten määrä kasvoi 16 henkilöllä ja määräaikaiset vähenivät 79 henkilöllä
ja nettovähennykseksi jää 63 henkilöä vähemmän vuoden
2020 lopussa. Suurin vähennys oli määräaikaisessa hoitohenkilökunnassa toisen asteen tutkinnon suorittaneissa peräti 50 prosenttia (vähennys 125 henkeä) ja vakituisia saman tutkinnon suorittaneita palkattiin 0,7 prosenttia eli 6
henkilöä. Laskettaessa vakituiset ja määräaikaisen yhteen
ammattialoista lääkäreiden/hammaslääkäreiden osuus oli
määräaikaisista peräti 42,4 prosenttia. Hoitohenkilökunta
AMK, opiston suorittaneiden määräaikaisten osuus oli 11,7
prosenttia ja toisen asteen hoitohenkilökunnassa määräaikaisten osuus oli 13,2 prosenttia.
Henkilöstön vaihtuvuus on kasvanut ja omasta pyynnöstä erottiin enemmän kuin jäätiin eläkkeelle. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja eniten tukitoimia tarvitaan
30-60 päivän poissaoloihin, että sairauspoissaolo ei enää
pitkity ja pahimmillaan johda työkyvyttömyyteen.
Työterveyshuollon bruttokustannukset vuonna 2020
olivat yhteensä 1 904 094 euroa, ja vastaava luku oli edellisenä vuonna 2 123 508 euroa.

Työhyvinvointikysely toteutettiin kolmatta kertaa yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa marraskuussa 2020. Samaa
Mitä kuuluu? -kyselyä toteuttavat muutkin sote-organisaatiot. Vastausprosentti tippui kahdeksan prosenttiyksikköä
edellisvuodesta 62:een. Kaikkiaan yli 2 000 työntekijää vastasi kyselyyn. Hyvinvointikyselystä on nostettu esille seuraavia asioita, jotka tukevat työhyvinvointia. Työn imua kokee useammin kuin viikoittain vastaajista 63,8 prosenttia.
Tulos on liki täsmälleen sama kuin muissa kyselyyn osallistuneissa sote-organisaatioissa, joissa luku oli 63,9 prosenttia. Työaikoihin vaikuttamisen mahdollisuuden kokemus on
noussut 32,9 prosenttiin. Ammattiryhmistä sairaanhoitajista tosin vain noin neljäsosa koki voivansa vaikuttaa työaikoihin. Työhön panostetaan hyvin ja työn palkitsevuus on pysynyt entisellä tasolla. Stressimittarit osoittavat parempaan
suuntaan ja eettinen kuormittavuus on vähentynyt. Kaikkiaan negatiiviset kokemukset ovat vähentyneet. Stressiä,
eettistä kuormaa ja negatiivisia kokemuksia on edelleen,
mutta suunta on parempaan. Työantajan suosittelusta kertova mittari nousi yleisesti kymmenen prosenttia. Lääkäreiden kohdalla lukema oli 86 prosenttia. Sairaanhoitajien ammattiryhmässä vastaava tulos oli pienempi 24 prosenttia.
Työterveyslaitoksen arvion mukaan koronapandemia vaikutti myös Mitä kuuluu? -kyselyyn. Toimenpide-ehdotusten
määrä väheni vuoden kuluessa. Viime vuoden kyselyn toimenpiteet jäivät aiemmista vuosista toteuttamatta. Koronapandemian vaikutti vähemmän tuloksiin kuin yt-neuvottelut, joiden stressaavuus näkyi enemmän kuin pandemian
vaikutukset.
Strategian tavoitteena oli myös aktiivinen ja muutostaitoinen henkilöstö ja mittarina oli innovaatioiden palkitseminen ja tavoitetasoksi oli asetettu, että palkittujen
innovaatioiden määrä kasvaa 20 prosentilla. Toimintakertomuksessa ei ole mainintaa onko henkilöstöä palkittu muutostaitoisuudesta ja aktiivisuudesta. Koronapandemian
hoidosta valtuusto päätti vuoden 2021 alussa palkita rahallisesti henkilökuntaa 300 euroa/henkilö ja hallitus päättää
toteutustavan ja kenelle kannustin jaetaan.
Strategian mukaan osaamiskartoitukset ja koulutussuunnitelmat laaditaan ja tavoitteena on, että koko henkilöstölle laaditaan osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma.
Kuntayhtymään on hankittu sähköinen osaamisenhallinnan
järjestelmä, jonka käyttöönotto aloitettiin vuoden 2020 lopulla. Tuloksia osaamiskartoituksesta johtamisen tueksi ei
siis vielä vuoden 2020 aikana voitu raportoida.
Henkilöstökertomuksessa mainitaan, että tavoitteena
on myös osaava ja kehittymismyönteinen henkilöstö, jolle
työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen syventämiseen ja uralla etenemiseen. Esimies ennakoi
ja arvioi työyksikkönsä osaamistarpeita ja ohjaa henkilöstöä kouluttautumaan niiden mukaisesti. Erityisesti substanssiosaamisessa korostuvat niin laaja-alaisen osaamisen
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Lähtövaihtuvuus %

7,8 %

8,4 %

0,6 %-yksikköä

Päättyneet palvelusuhteet yhteensä
vanhuuseläkkeelle siirtyneet
irtisanoutuminen omasta pyynnöstä

144 henkilöä
54 henkilöä
90 henkilöä

220 henkilöä
59 henkilöä
161 henkilöä

52 %
9,2 %
78 %

Sairauspoissaolot yhteensä
yli 90 päivää
30-60 pv

64 495 pv
15 027 pv
9 283 pv

63 346 pv
16 138 pv
9 881 pv

-1,8 %
6,8 %
6,4 %

Työterveyshuollon kustannus/hlö

592 euroa/hlö

523 euroa/hlö

-11,6 %

Muut henkilöstömittarit

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
yksiköiden sekä työterveyshuollon ja työsuojelun keskinäistä tiivistä yhteistyötä.
Kuntayhtymässä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen on ollut myös strateginen painopiste ja tarkoituksena
on kohottaa työhyvinvoinnin lisäämisen kautta henkilöstön
työmotivaatiota ja työssäjaksamista. Vuoden 2020 aikana
käynnissä oli muutama työkyvyn parantamiseen tähtäävä hanke. Mitä kuuluu?-kyselyn tuloksien perusteella työn
imua kuvaava mittari on pysynyt lähes samana, työn palkitsevuus on pysynyt entisellä tasolla ja stressimittarit osoittavat parempaan suuntaa ja kyselyyn vastanneista kuntayhtymää työnantajana suosittelee 10 prosenttia enemmän
vastanneista. Tulokset ilahduttavat, koska vuosi 2020 oli
kuitenkin hyvin poikkeuksellinen vuosi. Henkilöstösuunnitelmaan on otettava muitakin keinoja tukemaan hyvää
suuntaa kuin yksittäiset hankkeet tai ePassi-hyvinvointiedun saldon lisäys. Henkilöstöraportissa annetaan lupaus,
että työkyvyn johtamiseen panostetaan. Keinot ja toteutus
miten tähän päästään, on kerrottava tulevissa raporteissa.

Kuntatyönantaja KT on antanut vuonna 2004 henkilöstökertomussuosituksen, jonka pohjalta henkilöstöraportti tilinpäätökseen tulisi laatia. Taustalla on lainsäädäntöä mm.
Tasa-arvolainsäädäntö (609/1986), joka velvoittaa myös
työnantajaa laatimaan tasa-arvosuunnitelma. Julkisuuslain
20 §:ssä on asetettu viranomaisille velvollisuus tuottaa tilastoja ja muunlaista informaatiota toiminnastaan. Henkilötietolaissa (523/1999) 15 §:n on määritelty miten henkilötietoja saa käsitellä ja Työturvallisuuslain (738/2002)
mukaan työpaikalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma.
Sen muodosta päättää työnantaja. Työterveyshuoltolain
1383/2001) mukaan työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet.
Yhteistoimintalainsäädäntö myös määrittää miten asioita
olisi käsiteltävä työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnassa.
Raportointi, johon henkilöstö on jäsennetty, määrä- ja
kustannustietoina on toiminut hyvin henkilöstöhallinnollisen johtamisen apuvälineenä. Nykyisin henkilöstö nähdään
monissa organisaatioissa investointina, voimavarana ja kilpailuetuna. Henkilöstöjohtamista on kehitettävä, että organisaatio saavuttaa strategiansa mahdollisimman tuloksellisesti ja menestyy palvelujen tuottajana myös pitkällä
tähtäyksellä tulevaisuudessa. Tällainen ihmisvoimavarainen strateginen henkilöstöjohtaminen vaatii henkilöstöraportoinnilta enemmän kuin perinteinen määrä- ja kustannuskeskeinen raportti.
Kuntatyönantajan suosituksessa mainitaan, että henkilöstövoimavarojen raportointia ja arviointia on kehitettävä
entistä herkemmäksi tunnistamaan työorganisaation strategisen menestymisen mittareita. Ihmisten ja heistä muodostuvan organisaation osaaminen, terveys, motivoituminen ja sitoutuminen sekä työn merkitsevyyden kokeminen
ovat keskeisiä strategisia tuloksellisuuden ja menestymisen
suunnannäyttäjiä. Henkilöstöraportoinnissa tarvitaan henkilöstö-, talous- ja tietohallintoasioista vastuussa olevien

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Henkilöstöraportti on laadittava Kuntatyönantajan
suosituksen mukaisesti erillisenä raporttina.
2. Raportin pitää perustua strategisiin painopisteisiin
sekä henkilöstösuunnitelmaan.
3. Henkilöstöraportin laadintaan suositellaan työryhmää, jonka tehtävänä on henkilöstöraportin sisällön
suunnittelu sekä vuosittainen kokoaminen ja seuranta ja jossa on myös henkilöstön edustus.
4. Mitä Kuuluu? työhyvinvointikyselyn tuloksista on
kerrottava laajemmin sekä mitä toimenpiteitä työhyvinvoinnin parantamiseksi on tehty ja miten toimenpiteet ovat vaikuttaneet työhyvinvoinnin
lisääntymiseen.
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3.2 Kehittämishankkeet

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen on annettava
selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta, joilla
on oleellisia välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kunnan menoihin tai tuloihin. Kehittämissalkun arvo on 9.017.732 euroa. Vuonna 2020 saatiin myönteinen päätös 13 hankkeelle
ja niiden arvo oli 7.011.097 euroa. Hankkeista 12 hanketta
on vielä käynnissä vuoden 2021 aikana ja 4 hanketta jatkuu
vuoteen 2022 saakka.
Merkittävämpänä kehittämishankkeen, johon saadaan
eniten myös ulkopuolista rahoitusta on Sote- hyvinvointialueen valmistelu. Hankkeeseen on saatu eniten kehittämisrahaa 4 milj. euroa ja hankkeen kustannukset olisivat 80
prosenttia koko hankesalkusta eli arviolta 7,2 milj. euroa.
Kuntayhtymän nettomenoksi muodostuisi 3,2 milj. euroa.
Hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön vahvistaminen
ei muuta hankkeen toteuttajan roolia, vaan kuntayhtymä
toteuttaa hankkeet hyvinvointialueen perustamiseen saakka. Tulevaisuuden sote-keskuksen osuus avustuksesta on
1,5 milj. euroa, ja rakenneuudistuksen osuus 2,5 milj. euroa.
Hankkeet toimivat vuoden 2022 loppuun saakka, jonka jälkeen on tavoitteena siirtyä maakunnalliseen sote- ja pelastuspalvelujen tuottamiseen.

Toimintakertomuksessa oleva kehittämishankkeiden taulukko ei loppusummaltaan vastaa hankesalkun arvoa. Taulukossa on mukana myös investointihanke Esper, joka taas ei
ole saanut ulkopuolista rahoitusta. Hankkeet ovat lisääntyneet huomattavasti vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2019
hankesalkun arvo oli 0,8 milj. euroa ja toteutuma 1 milj. euroa. Vuoden 2020 lopussa hankesalkun arvo oli 8,2-9,2 milj.
euron välillä, riippuen miten esitettyjä euroja luetaan. Vuonna 2019 omarahoitusosuus oli 41.344 euroa ja vuonna 2020
omarahoitusosuus oli 236.040 euron ja 1,8 milj. euron välillä riippuen tulkinnasta. Kuinka paljon 9,2 milj. euron kehittämishankkeisiin on saatu rahoitusta ja mikä jää kuntayhtymän rahoitettavaksi ei selviä esitetyistä luvista.

Hallinnoija ja
Essoten
vastuuhenkilö
Kehittäminen,
koulutus- ja
viranomais
tehtävät
palvelualue
Sote-uudistus-
hankkeet
kaikki hankkeet
ovat STM:n
rahoittamia
(pois lukien
investoinnit)

Vanhus- ja
vammaispalvelut

Perhe- ja
sosiaalipalvelut

ESPER (investointi)

Syväoja ja Thure

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Kehittämishankkeissa pitää raportoida varsinaiset kehittämishankkeet, niiden talousarvio sekä rahoitus ja paljonko jää kuntayhtymän jäsenkuntien
rahoitettavaksi.
2. Investointihankkeet on esitettävä investointiosassa.
3. Hankesalkun todellinen arvo on esitettävä johdonmukaisesti annetuissa selvityksissä.

Hankeaika

Kustannus
Essoten
osuus

Avustus
Essoten
osuus

Essoten
Kustannukset Omaomarahoitus- 2020
rahoitusosuus
osuus 2020

2014-2022

137 100 000

0

137 100 000

14 600 000

14 600 000
17 709,83

Parasta Etelä-Savoon ESR

XAMK/Häkkinen

1/2019-12/2020

124 470

93 352

31 118

70 839,30

Puusta hyvinvointia ESR

XAMK/Syväoja

9/2020-12/2022

11 673

0

11 673

1251

1251

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat

Kortelainen

12/2019-12/2021

4000

0

4000

2000

2000

ASTER (investointi)

Essote/Mäkelä

8/2020-8/2021

2 063 989,77

Ks. rivi Master

Ks. rivi Master

725 036,95

0

APTJ-kilpailutus (investointi)

KSSHP/Mäkelä

2016-07/2020

430 051,90

0

0

430 051,90

0

Rakenneuudistus

Essote/Sipilä

1/2020-12/2021

3 125 625

2 500 500

625 125

372 637,32

74 527,46
55 613,20

MASTER

SiunSote/Mäkelä

1/2020-8/2021

1 737 370

1 389 896

347 474

278 066

Tulevaisuuden sotekeskus

Essote/Sipilä

2020-2022

1 500 000

1 500 000

0

144 316,13

0

Työkyky

Essote/Sipilä

10/2020-12/2022

781 001

624 601

156 400

0

0
4977,236

SOPIVA

Essote/Helminen

Itsemurhien ehkäisy

Essote/Sipilä

9/2020-12/2021

573 940

535 952

107 190,40

24 886,18

10/2020-12/2023

514 616

411 693

102 923

0

Vetovoimainen kotihoito ESR

0

Essote/Loponen

1/2020-12/2021

545 501

436 400,80

109 100,20

195 086,04

39 017,21

ReissuEllu ESR/EAKR

ESEDU/Taivalantti

6/2019-11/2021

249 637

187 227

62 410

63 373,35

15 843,34

Ikä- ja muistiystävällinen
Haukivuoren taajama YM

ESSOTE/Räsänen

10/2020-10/2021

115 000

69 000

46 000

4295,1

1718,04

LUMO Lastensuojelun
kehittäminen monialaisesti STM

ISO/Will-Orava

12/2020-12/2022

221 750

177 400

44 350

3958,27

791,65

SOSRAKE ESR

ISO/Kirvesmies

5/2020-10/2022

190 719

152 676

38 143

36 441,58

7288,32

Maahanmuuttajien geneerisen
palveluohjauksen malli TEM

Essote/Koivisto

9/2020-8/2021

134 000

93 800

40 200

24 145,96

7243,788

Kansakoulu III STM

ISO/Auvinen

4/2020-10/2021

0

0

0

0

0

Terveyspalvelut

Psykososiaalinen tuki
COVID-19 asiakkaille ESR

ESSOTE/Tanninen

5/2020-12/2020

99 960

99 960

0

77 863,77

0

Essotelaiset kondiksessa OKM

ESSOTE/Laitinen

6/2020-5/2021

44 000

17 000

32 000

24 645,27

7645,27

Henkilöstö
palvelut

Strateginen työkykyjohtaminen,
Onnistu yhdessä, ESR

TTL/Marjakangas,
Järnefelt

1/2019-12/2021

7605

6084

1521

2071,07

414,21

Terveenä eläkkeellä STM

XAMK/Häkkinen,
Järnefelt

2019-2021

0

0

0

0

0

8 295 541,80 1 761 127,60

1 130 790,30

236 040,56

YHTEENSÄ

Hankkeiden määrärahojen toteutuminen. Lähde: toimintakertomus
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3.3 Jäsenkuntalaskutus

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Kuntayhtymän perussopimuksen (§ 18) lähtökohtana on,
että kuntien maksuosuuksilla katetaan vuosittain kaikki
kuntayhtymän nettokustannukset (muiden tulojen huomioimisen jälkeen) ml. poistot ja rahoituskulut. Tästä seuraisi
ettei ali- tai ylijäämää syntyisi. Koska osalle jäsenkunnista
annetaan vain erikoissairaanhoidon palvelut, jäsenkuntalaskusta ei voida johtaa suoraan tuloslaskelman luvuista,
vaan Pieksämäen ja Joroisten osuus lasketaan erikoissairaanhoidon kustannuksista. Tämän jälkeen lasketaan koko
kuntayhtymän yhteen ja tästä muodostuu jäsenkuntalaskutus. Erikoissairaanhoidon ali- tai ylijäämän käsittelystä ei
ole mainintaa perussopimuksessa, mutta vuoden 2019 tilinpäätöksessä on todettu, että aikaisemmat alijäämät ovat
syntyneet nimenomaan erikoissairaanhoidossa. Huomioitavaa on, että perussopimuksen kohdassa § 19 on käsitelty
alijäämän kattamista: ”Mikäli jäsenkunnat ja kuntayhtymä
eivät ole hyväksyneet kuntalain § 119 mukaista sopimusta kuntayhtymän alijäämän kattamisesta, alijäämät katetaan jäsenkuntien viiden edellisen vuoden maksuosuuksien
mukaisessa suhteessa”. Muunlainen alijäämän kattaminen
aiheuttaisi perussopimuksen muuttamisen.
Poiketen aikaisempaan käytäntöön koko kuntayhtymän
syntymässä ollut alijäämä vuodelta 2020 laskutetaan kesäkuussa 2021 jäsenkunnilta sovitun mukaisesti yhteensä 6,9
milj. euroa. Tästä summasta olisi peruspalveluihin kohdistunut 4,5 milj. euroa ja erikoissairaanhoitoon 2,4 milj. euroa.
Nykyinen perussopimus on vaikea tulkintainen ja aiheuttaa
hämmennystä, miten jäsenkuntalaskutus kohtelee koko jäsenkuntia ja miten osa jäsenkuntia.

Jäsenmaksuosuudet ovat kasvaneet joka vuosi, mutta valtakunnalliseen netto sotemenojen kasvuun nähden maltillisesti. Kuntaliiton julkaiseman tilaston 44 suurimman
kunnan ja kuntayhtymän nettomenoista sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat tammi-joulukuussa 2020 yhteensä 4,9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.
Essotessa kasvu oli 2,8 prosenttia. Strategisena tavoitteena oli, että menojen kasvu on enintään valtakunnallinen sote-menojen kasvuprosentti. Tämä tavoite saavutettiin.
Kuntaliiton tilaston mukaan vertailukuntien keskimääräiset sosiaalitoimen nettotoimintamenot yhteensä olivat
2,8 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Terveystoimen
nettomenot yhteensä kasvoivat 5,7 prosenttia ja perusterveydenhuollon 11,9 prosenttia ja erikoissairaanhoidon 2,6
prosenttia. Perusterveydenhuollossa nettomenoja kasvatti koronatilanteesta aiheutuvat tarvike- ja henkilöstömenot
sekä koronan testauksesta aiheutuneet kulut. Erikoissairaanhoidossa kiireettömien hoitojen siirtäminen myöhemmäksi vaikutti osaltaan menojen maltilliseen kasvuun.
Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot/asukas olivat
tammi-joulukuussa 2020 keskimäärin 3 422 euroa ja vaihteluväli 4 674–2 725 euroa. Essotessa nettomenot olivat 4
194 euroa/asukas ja kuntayhtymä sijoittui sijalle 9 eli yhdeksän kalleimman joukkoon. Vuonna 2019 nettomenot olivat
4 031 euroa/asukas ja sijoitus seitsemänneksi kallein. Tarvevakioiduissa indeksiluku oli 65-vuotiaissa 143 (2019 indeksi oli 141) ja yli 75-vuotiaissa 147 (2019 indeksi oli 147).
Luku 100 tarkoittaa, että menot ovat tasan maan keskiarvossa. Tarvevakioitujen sotenettomenojen strateginen tavoite oli valtuuston hyväksymässä päivitetyssä strategiassa menoindeksi 98 eli vuoden 2018 taso. Menoindeksi oli
96, joten tavoite saavutettiin, mutta vertailuluvuissa ei
ole mukana Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon
kustannukset.

Vuosi 2020
Ta:n
maksu
osuudet

Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi

Vuosi 2019
Kuntien
maksut, ennen
perussopimuksen laskutusta

Perus
sopimuksen
laskutus (sis.
alijäämän)

Lisälaskutus
palautus (+)
veloitus (-)

Erikoissairaanhoidon
alijäämä (ei
laskutettu)

Muutokset 2020 vs. 2019
Laskutus, jos
alijäämä olisi
laskututettu

Perus
sopimuksen
laskutus

Laskutuksen Laskutuksen Laskutuksen
muutos (€)
muutos (ei
reaalikasvu
vuoden 2019
alijäämää
huomioituna)

9 590 000

9 568 288

9 784 590

-216 302

93 197

9 575 684

9 482 487

302 103

3,2 %

2,2 %

26 620 000

27 879 156

27 028 352

850 804

229 057

26 380 375

26 151 318

877 034

3,4 %

2,5 %

24 990 000

25 103 847

24 174 864

928 983

212 564

24 298 821

24 086 257

88 607

0,4 %

-0,5 %

201 450 000

203 326 619

210 576 659

-7 250 039

2 047 897

204 076 125

202 028 228

8 548 430

4,2 %

3,2 %

Mäntyharju

25 800 000

25 296 258

25 795 754

-499 496

223 715

25 577 658

25 353 943

441 811

1,7 %

0,9 %

Pertunmaa

7 960 000

7 840 025

8 133 283

-293 257

66 204

7 930 745

7 864 541

268 742

3,4 %

2,6 %

Puumala

9 990 000

10 983 901

10 089 952

893 950

90 210

9 984 153

9 893 944

196 008

2,0 %

1,1 %

Joroinen

6 800 000

6 942 078

7 143 472

-201 394

167 128

7 030 584

6 863 455

280 017

4,1 %

1,6 %

23 800 000

23 231 493

24 379 532

-1 148 039

598 203

25 164 584

24 566 381

-186 849

-0,8 %

-3,1 %

337 000 000

340 171 666

347 106 456

-6 934 791

3 728 175

340 018 729

336 290 554

10 815 903

3,2 %

2,1 %

Mikkeli

Pieksämäki

Jäsenkuntalaskutuksen kehitys
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Kehitysohjelmalla kuntayhtymä pyrkii estämään alijäämän syntymisen ja yhtenä keinona mainitaan omaisuuden
myynti ns. sairaalan tontin myyminen Mikkelin kaupungille. Vuoden 2021 talousarvioon liittyy useita riskejä. Kun
hallitus ensimmäisen kerran hyväksyi tilinpäätöksen 2020,
hallitus päätti jo 2,9 milj. euron lisämäärärahasta, joka aiheutti kuntayhtymän arvioidun tuloksen painuvan -2,9 milj.
euroa alijäämäiseksi vuonna 2021. Valtuusto vahvisti lisämäärärahan huhtikuussa 2021. Erikoissairaanhoidossa on
-3,8 milj. euron aikaisempien vuosien alijäämä, joka voidaan
kattaa ainoastaan nostamalla erikoissairaanhoidon hintoja. Näin saadaan kaikkia jäsenkuntia tasapuolisesti kohteleva erikoissairaanhoidon laskutus. Erikoissairaanhoidon
ylijäämä vuosina 2017–2018 oli 11,7 milj. euroa ja epäselväksi jää mitä tälle ylijäämlle on tapahtunut. Kuntayhtymän
omaisuus on määritelty hallintoon ja hallinto vyörytetään

kustannusten suhteessa yksiköihin ja näin olleen myyntivoitto kohdistuu kaikille palvelua tuottaville vastuualueille
ei ainoastaan erikoissairaanhoidon yksiköille. Kuntayhtymän tarkempi selvitys talouden riskeistä on luvussa 3.4. Talouden toteutuminen.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Erikoissairaanhoidon osuus jäsenkuntalaskuksesta
on eriteltävä omalle riville, koska erikoissairaanhoidosta tuleva alijäämä on käsiteltävä eri tavalla perussopimuksen 18-19 §:n mukaan.
2. Tarvevakioitujen sotenettomenojen seuranta on
otettava osaksi tilinpäätöstä, koska valtuusto on
asettanut näihin menoihin tavoitetason.

Kuntaliiton julkaisu suurimpien kuntien sosiaali- ja terveystoimen tammi-joulukuun 2020 nettotoimintamenot
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3.4 Talouden toteutuminen
tasapainotuksen toteutumisesta tilikauden sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (KuntaL 115 §). Kuntayhtymän taseessa
oli alijäämää 4,2 milj. euroa, joka edellyttää talouden tasapainottamista koskevan selvityksen tekemistä toimintakertomuksessa. Vuoden 2020 tilinpäätös osoitti 490.176,16
euron ylijäämää. Näin olleen katettavaa alijäämää vuoden
2022 loppuun mennessä on noin 3,8 milj. euroa. Toimintakertomuksessa mainitaan, että alijäämä katetaan vuoden
2021 aikana kertaluontoisella käyttöomaisuuden myynnillä 4,1 milj. euroa ja kehitysohjelman sopeuttamistoimenpiteillä ja tarvittaessa perussopimuksen § 19 mukaisesti lisäämällä jäsenkuntalaskutusta. Kehitysohjelmalla on tarkoitus
vaikuttaa tulokseen vuosien 2021–2022 aikana 7,4 milj. euron toimenpiteillä. Näiden vaikutuksesta vuoden 2021 tulos
olisi noin 4 milj. euroa ylijäämäinen.
Saadun selvityksen mukaan riskeinä, joita on jo tunnistettu vuoden 2021 talousarvion muutoksina olisi tulossa
noin 4 milj. euroa mm. lisäyksenä henkilöstökuluihin (valtuusto 8.4.2021), korko- ja poistorasitus kasvaa, potilasvakuutusmaksuihin tulee lisäystä, hankkeiden omarahoitukset kasvavat, vuokrakulut sairaalan rakennuksista kasvavat
sekä Asterin jatkorahoitus on auki ja sen vaikutusta ei vielä
tiedetä.
Tulojen osata budjetoidut myyntivoitot eivät saata toteutua talousarviossa laaditulla tavalla ja asiakasmaksulainsäädännön uudistus vähentää asiakasmaksutuloja 1.7.
2021 alkaen. Korona-avustusta on arvioitu saatavan lisää
noin 2,5 milj. euroa. Kehitysohjelma toisi ilman omaisuusjärjestelyitä vielä 2,6 milj. euron säästöt. Jotta jäljellä oleva
alijäämä saadaan katettua vuonna 2021 tulos pitäisi olla vähintään 3,8 milj. euroa ylijäämäinen ja nimenomaan erikoissairaanhoidon ylijäämä. Kuntayhtymä ei voi tuottaa alijäämää perussopimuksen mukaisesti. Jos jäsenkunnat eivät
pääse yksimielisyyteen alijäämän kattamisesta lisäämällä
jäsenkuntalaskusta, alijäämä katetaan perussopimuksen §
19 mukaisesti suhteutettuna edellisten vuosien kustannuksiin. Neuvottelukunnan asema perussopimuksen mukaan ei
ole toimia päättävänä toimielimenä, joten jäsenkuntien valtuustojen pitäisi käsitellä alijäämä.

Valtuuston päättämät määrärahat poikkesivat toimintatuottojen osalta 10,3 milj. euroa ja toimintakulut poikkesivat 2,5 milj. euroa. Tilinpäätökseen 2019 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 14,5 milj. euroa. Kuntien maksuosuudet
kasvoivat 10,9 milj. euroa eli 3,3 prosenttia vuoteen 2019
verrattuna. Maksutuotot laskivat 1,6 milj. euroa ja johtui
pääosin koronapandemian aiheuttamasta toiminnan suluista. Tuet ja avustukset kasvoivat 5,9 milj. euroa ja syynä oli
korona-avustus sekä hankkeiden saamat rahoituspäätökset.
Toimintakulut kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätökseen
verrattuna 7,4 milj. euroa eli 1,9 prosenttia. Eniten kasvua
oli henkilöstökuluissa 2,4 milj. euroa ja palvelujen ostot kasvoivat vain 0,7 milj. euroa ja aineet ja tarvikkeet kasvoivat
1,8 milj. euroa ja avustukset 1,4 milj. euroa, vuokrakulut 0,7
milj. euroa ja muut toimintakulut 0,4 milj. euroa. Henkilöstömenojen osalta näkyy palkkaharmonisoinnin toteuttaminen ja koronapandemiaan liittyvät määräaikaisen hoitohenkilöstön lisäykset sekä erilliskorvauksien kasvu myös
hoitohenkilöstön osalta. Aineiden ja tarvikkeiden kasvu selittyy koronapandemiasta. Avustuksien osalta suurin lisäys
on palveluseteleiden käytöstä. Vuokrien osalta koneiden ja
kalusteiden leasing-kustannukset ovat eniten kasvaneet.
Toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde oli 102,9
prosenttia ja toimintakate 11,2 milj. euroa. Kuntayhtymän
toiminnan kannalta on välttämätöntä, että toimintakate on
ylijäämäinen. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku oli 105
prosenttia ja vuosikate 10,8 milj. euroa. Vuosikateprosentin pitää olla vähintään 100 prosenttia, jotta tulorahoitus
on riittävä. Vuosikatteen pitää ylittää poistot. Vuoden 2020
osalta vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta tulos saavutettiin lisäämällä jäsenkuntalaskusta ja satunnaisista myyntivoitoista, jotka tulivat omaisuuden myynnistä. Pitkällä aikavälillä kun tarkastellaan investointisuunnitelmaa, tuloja
pitää saada lisää tai menojen kasvua vähentää. Poistotaso tulee kasvamaan edelleen tulevina vuosina, koska uusia
rakennuksia otetaan käyttöön mm. HKGB- osa valmistui
vuonna 2020 ja muutostyöt vuoden 2021 aikana ja mielenja kuntoutuksen talo vuonna 2022.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa talouden

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

394 038 662

404 369 809

-10 331 147

103%

389 810 655

-390 557 319

-393 077 957

2 520 638

101%

-385 689 420

3 481 343

11 291 852

-7 810 509

324%

4 121 235

-343 000

-415 302

72 302

121%

-121 917

3 138 343

10 876 550

-7 738 207

347%

3 999 318

-10 400 000

-10 386 374

-13 626

100%

-7 806 441

TILIKAUDEN TULOS

-7 261 657

490 176

-7 751 833

-7%

-3 807 124

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-7 261 657

490 176

-7 751 833

-7%

-3 807 124

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot

Tilikauden vertailu vuoteen 2019
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Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
Alijäämän kattamisessa tulee olemaan haasteita, koska tiedossa on jo nyt talousarviomuutoksia vuodelle 2021, jotka
ovat välttämättömiä ja sen lisäksi osa tuloista ovat epävarmoja. Sote-uudistus velvoittaa myös kuntayhtymiä kattamaan alijäämät ennen hyvinvointialueiden käynnistymistä
eli näillä näkymin vuoden 2022 loppuun mennessä. Jäsenkunnat ovat varautuneet vanhojen alijäämien kattamiseen
omissa tilinpäätöksissään ja merkittävistä korona-avustuksista johtuen neuvottelukunnassa sovittiin, että vuonna 2020 syntymässä ollut -6,9 milj. euron alijäämä laskutettiin kunnilta. Kuntayhtymän koronakustannukset olivat
11,7 milj. euroa, johon saatiin valtionavustusta 4,3 milj. euroa eli kuntayhtymän katettavaksi jäi kustannuksista 7,4
milj. euroa vuonna 2020. Koronan vaikutusta vuoden 2021
kustannuksiin ei voida arvioida. Talousarvio 2021 on laadittu 11.000 euroa ylijäämäiseksi ja vuoden 2022 talousarvio
ylijäämäiseksi 9 milj. euroa. Riski talousarvion ylittymiseen
on olemassa kehitysohjelmasta huolimatta, koska jo maaliskuussa hallitus esitti lisämäärärahaa 2021 talousarvioon 2,9
milj.euroa ja valtuusto hyväksyi määrärahalisäyksen huhtikuussa 2021. Muutoksen jälkeen vuoden 2021 talousarvio
on -2,9 milj.euroa alijäämäinen.
Lukujen vertailun osalta on vaikea hahmottaa milloin tilinpäätöksessä verrataan talousarvioon ja milloin tilinpäätökseen. Kokonaisluvut viittaavat vuoden 2019

tilinpäätökseen, mutta yksittäisen tiliryhmän esim. palvelujen ostojen kohdalla mainitaan edellisen vuoden toteutuma,
mutta prosentit viittaavat taas talousarvion toteutumiseen
(alkuperäiseen vai muutettuun?). Palvelujen ostot vähenivät
edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin 0,6 prosenttia. Yhtenäinen käytäntö kaikkien lukujen osalta olisi verrata edelliseen tilinpäätöksen ja kertoa tekstissä, että kaikkien lukujen osalta vertailutieto on tilinpäätös.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Alijäämän kattaminen riippuu siitä tekeekö kuntayhtymän vuonna 2021 ylijäämäisen tilinpäätöksen vähintään 3,8 milj. euroa. Tästä syystä valtuustolle tulee tuoda riittävän ajoissa talousarviomuutokset,
jos tiedetään että talousarvio ei tule toteutumaan
suunnitellusti.
2. Jos neuvottelukunnassa päätetään alijäämien kattamisesta, siitä pitää laatia kirjallinen dokumentti, joka
viedään käsiteltäväksi jäsenkuntien valtuustoille.
3. Lukujen vertailu suositellaan tekemään kaikkien lukujen osalta edelliseen tilinpäätökseen, koska tilinpäätökset kertovat todellisen tulojen ja menojen
kasvun. Talousarvio on aina suunnitelma.

20

Tarkastuslautakunnan havainnot

Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä (KuntaL 115.1 §). Yleisohjeessa kunnan ja
kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta mainitaan, että riskienhallinnasta on raportoitava ”miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutuu organisaation eri tasoilla ja kunnan johtamis-, suunnittelu- ja
ohjauskäytännöissä (talousarvio-, päätöksenteko- ja toimintaprosessit) ja miten on varmistettu henkilökunnan ja
luottamushenkilöiden riittävä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaaminen ja miten on toimittu väärinkäytösten
ehkäisemiseksi ja miten toteutuneista väärinkäytöksistä
on raportoitu. Jos kunnan sisäisen valvonnan järjestämisessä tai toteuttamisessa on havaittu puutteita ja virheitä, on niistä tehtävä selkoa ja esitys niiden korjaamisesta.
Jos kunnassa on erillinen, ammattimainen sisäinen tarkastus, selonteossa kuvataan esimerkiksi, miten sisäinen tarkastus on kunnassa järjestetty, tarkastustoiminnan laajuus,
kohdentaminen ja keskeiset tulokset päättyneellä tilikaudella ja päätelmät. Samassa yleisohjeessa mainitaan, että
selonteossa sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta kuvataan sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa havaittujen puutteiden ja niiden korjaamiseksi esitettyjä
toimia. Edellisinä tilikausina havaittujen epäkohtien korjaamisesta on raportoitava ja arvioita vaikutusta eri organisaation tasoilla (2019)”. Suosituksessa myös mainitaan, että
selonteossa on arvioitava miten riskien poistumista mitataan ja miten käynnistetään riittävän ajoissa toimenpiteet
riskien poistamiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnasta on raportoitu riittävällä tavalla. Ainoastaan edellisten tilikausien epäkohtien
korjaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä ei ole raportoitu. Yleisesti näyttää siltä, että kuntayhtymän riskien vakavuus ja
todennäköisyys on kasvanut, kun riskipisteiden laskennassa käytetään kaavaa vakavuus x todennäköisyys (vakavuus
max pisteet 4 ja todennäköisyys max pisteet 4) eli maksimipisteiksi voi muodostua 16 pistettä.
Konsernihallinto ja -palvelut vastuualueella vuonna
2019 ilmoitettiin yli 9 pisteen riskejä yhteensä 15 riskiä ja
niiden keskimääräinen riskipiste oli 14 pistettä eli huomattavan korkeat pisteet. Vuodelta 2020 on raportoitu 6 riskiä ja niiden keskimääräinen riskipiste oli 12 pistettä. Verrattaessa näitä kahden toimintavuoden riskejä edelleen
nousee esille talouspalveluiden osalta asiakas- ja potilaslaskutuksiin liittyvät kirjaamisen riskit (12 pistettä kuten edellisenä vuonna) ja kuntayhtymän ammatillisen henkilöstön
riittävyyteen liittyvät riskit ovat kasvaneet (9 pisteestä 12
pisteeseen). Tila- ja tukipalveluissa henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvät riskit ovat pysyneet edelleen
korkealla 16 pisteessä. Uutena on noussut esille palvelukuvausten laadintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen (12
pistettä). Tietohallintopalveluista kyberuhka on pysynyt samalla tasolla 9 pisteessä. Koronapandemia on myös nostanut talouden hallinnan riskejä 12 pisteeseen.
Hankkeiden osalta on tunnistettu Esper-hankkeen
vuonna 2019 väestötilojen toimimattomuus 12 pistettä ja
mielen ja kuntoutuksen talon päätökset 9 pistettä. Vuonna 2020 urakoitsijavalinnat, hinta ja kustannusten nousu,
aikatauluun ja tavoitteisiin nähden liittyviä riskejä ja edelleen väistötilojen toimimattomuus on määritelty riskitasolle
12 pistettä. Toimenpiteenä mainitaan, että riskiä vähennetään hyvällä suunnittelulla sekä terveillä väistötiloilla. Pystytäänkö riskejä pienentämään riippuu siitä onnistutaanko
näiden toimenpiteiden toteuttamisessa.
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oikeellisuuteen 9 pistettä. Vuonna 2020 riskit liittyvät edelleen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen ja riskipisteet ovat nousseet 12 pisteeseen. Samoin lakisääteisten
kuntoutustehtävien ja sosiaalipäivystykseen liittyvät henkilöstön vaihtuvuudet ovat nousseet uusina riskeinä esille
(9 pistettä). Korona pandemia on myös korostanut varautumissuunnitelmien tärkeyttä. Henkilöstön rekrytoinnin osalta riskipisteet ovat siis edelleen nousseet ja tähän toivottavasti saadaan ratkaisuja vuonna 2021.
Kuntayhtymän riskit ovat kasvaneet ja riskipisteiden
taso on noussut. Eniten riskit ovat kasvaneet ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa jokaisella vastuualueella.
Riskit ovat myös kasvaneet palveluiden saavutettavuuden
osalta. Kuinka paljon todellista hoitojonovelkaa on syntynyt, kun asiakkaat palaavat koronapandemian jälkeen palveluiden piiriin yhdistettynä ammattitaitoisen henkilöstön
saatavuuteen ja palveluiden saavutettavuuteen, tilanne voi
muodostua kriittiseksi joidenkin palveluiden osalta.

Muissa hankkeissa (Aster ja sotemaakuntauudistus) riskeiksi nousee suunnitteluprojektien onnistuminen ja viestinnän onnistuminen sekä yhteistyö toimijoiden kanssa.
Näitä voidaan arvioida vasta ensi vuonna.
Terveyspalveluissa oli vuonna 2019 yhteensä 9 riskiä ja
keskimääräinen riskipiste oli 7 pistettä. Vuoden 2020 selonteossa esille oli nostettu 10 riskiä ja keskimääräinen riskipiste oli 12 pistettä eli riskitaso on huomattavasti noussut.
Kun vertaa näiden kahden toimintavuoden riskejä, ovat riskit hyvin samansuuntaisia mm. palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä osaavan henkilöstön saatavuus. Näiden
kummankin riskin osalta riskipisteet ovat nousseet 12-16
pisteen välille. Korona pandemia on ollut merkittävä riski
(16 pistettä) ja tämänkin osalta olisi ollut tärkeää mainita miten aiotaan koronan jälkeiseen aikaan varautua henkilöstön,
rekrytoinnin ja palveluiden osalta.
Vanhus- ja vammaispalveluissa vuonna 2019 merkittäviä riskejä oli 6 ja keskimääräiset riskipisteet olivat 12 pistettä. Vuoden 2020 toiminnassa on tunnistettu 3 merkittävää riskiä, joiden riskipisteet ovat 9 pistettä. Riskit ovat
samanlaisia kumpanakin toimintavuotena liittyen palvelurakenteeseen, väestörakenteeseen sekä hoitoisuuteen. Sen lisäksi korostuu henkilöstön rekrytointiin liittyvät ongelmat.
Raportin mukaan riskejä on onnistuttu vähentämään palveluihin liittyvillä strategian toteuttamisella sekä panostamalla henkilöstön rekrytointiin ja koulutukseen.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa vuonna 2019 merkittävimmät riskit liittyivät henkilöstön saatavuuteen ja tietojen

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoon
on lisättävä suunnitelmavuosien toimenpiteet sekä
riskien yleinen tason.
2. Raporttiin on lisättävä selonteko onko suoritetut
toimenpiteet vähentäneet riskejä eli arvioitava toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa riskeihin.
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Kuntayhtymän konsernin muodostaa kuntayhtymä ja sen
määräysvallassa olevat tytäryhteisöt. Kuntayhtymällä on
kaksi tytäryhtiöitä Mikkelin Pesula Oy (57,14 %) ja Mikkelin Sairaalaparkki (100 %), joihin kuntayhtymä käyttää kirjanpitolain 1. luvun 5 §:n mukaista määräysvaltaa. Sen lisäksi kuntayhtymällä on kaksi osakkuusyhteisöä Etelä-Savon
Työterveys Oy (49 %) Kiinteistö Oy Säästömikko (20,7 %).
Konserniyhtiöiden osalta Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n
tilanne on huolestuttava, koska yhtiö pyörii kuntayhtymän
antaman lainan turvin. Mikkelin Pesula Oy:n osalta vuoden
2021 alkupuolella tehdyt osakekaupat muuttavat yhtiön
aseman tytäryhtiöstä osakkuusyhteisöksi.
Osakkuusyhtiöistä Etelä-Savon Työterveys Oy:n osakekaupasta tehdystä hallintovalituksesta saatiin korkeimman
hallinto-oikeuden päätös. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut valtuuston päätöksen, koska hallinto-oikeuden mukaan työterveyshuolto ei kuulu perussopimuksen mukaisesti kuntien Essotelle antamiin tehtäviin.
Kuntayhtymä on päättänyt perustaa ns. Light-House yhtiön, joka on nimetty Järvi-Suomen Terveys Oy:ksi. Valtuusto päätti asiasta 15.10.2020 § 56. Omistajat ovat kuntayhtymän lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja SiunSote ky.
Omistussuhde on 33 prosenttia, jokaisella omistajalla. Yhtiöön on mahdollista liittyä myöhemmin muita kuntaomistajia. Eli yhtiö tulee olemaan kuntayhtymän osakkuusyhtiö.
Yhtiön tarkoituksena on tarjota markkinointikanavaa omille
palveluille sekä myös houkutella potilaita ulkoisilta toimijoilta, kuten esim. vakuutusyhtiöltä sekä harjoittaa leikkaustoimintaa myös yksityisille asiakkaille sekä vuokrata sekä lääkärityövoimaa sekä muita soteammattilaisia omistamiltaan
kuntayhtymiltä. Yhtiö toimii ns. In-house yhtiönä eli omistajat voivat hankkia yhtiöltä palveluita ilman kilpailutusta.
Kuntayhtiöiden toiminta vapailla markkinoilla on rajattua. Kuntayhtiön liikevaihdosta saa suuntautua yhtiön eli kuntayhtymien ulkopuolelle enimmillään 5 prosenttia tai 500 000 euroa. Hankintalain rajoitus astui voimaan
1.1.2019. Lakiuudistus määräsi Kilpailu- ja kuluttajaviraston
valvomaan, että rajoituksia noudatetaan. Lain tulkinnassa on epäselvää voiko kunnan omistama sidosyksikköyhtiö
myydä palveluitaan ja tavaroitaan myös kaikille kunnan muille tytäryhteisöille. Voiko esimerkiksi sidosyksikön myynti
kunnan omistamalle markkinoille toimivalle ns. out house
-yhtiölle olla sidosyksikkömyyntiä?. Hankintalain sidosyksikkösääntelyn muotoilu poikkeaa EU:n hankintadirektiivin
vastaavasta sääntelystä. Hankintadirektiivi on osittain löyhempi kuin kansallinen hankintalaki. Vasta tulevat oikeustapaukset kuntien/kuntayhtymien suoramyynneistä tulevat

selventämään käytäntöjä. Miten sote-hyvinvointialueella
tulee olemaan kuntien/kuntayhtymien omistamia yhtiöitä
ja kuinka voimassa oleva kilpailutus- ja hankintalainsäädäntö suhtautuu sote-hyvinvointialueiden hankintoihin on vielä
epäselvää.
Tarkastuslautakunta on huolissaan millaisella palvelusopimuksella yhtiö käyttää omistajien tiloja, kilpailutettuja aineita ja tarvikkeita, hyödyntää avustavaa työvoimaa esim.
sairaanhoitajia. Valtuuston päätöksen mukaan luonnos palvelusopimuksesta olisi merkitty tiedoksi hallituksen kokouksessa 8.10.2020 § 181. Valtuustolle palvelusopimusta
ei ole esitelty valtuuston kokouksessa. Muodostuuko lääkärityövoiman hinta sellaiseksi, että edellä mainitut seikat on
huomioitu hinnoittelussa? Sen lisäksi jokainen sairaanhoitopiiri on potilastietojen osalta ns. rekisterinpitäjä ja vastaa
potilaan hoidosta. Miten yhtiön osalta on ratkaistu vastuukysymykset esim. potilasvahinkotapauksessa? Valtuuston
päätöksessä mainitaan, että yhtiö ostaa tukipalvelunsa
omistajakuntayhtymiltä ja muilta sidosryhmiltä. Palvelua
voidaan ostaa myös vapailta markkinoilta hankintalain puitteissa. Yhtiön oma kustannusrakenne pidetään mahdollisimman kevyenä. Valtuuston päätöksessä ei mainita millaisen taloudellisen panostuksen kuntayhtymä varaa yhtiön
toimintaan muutoin kuin sijoittamalla yhtiöön 105 000 euron pääomistusosuuden. Riittääkö tämä yhtiön kuluihin ja
kuinka pian yhtiön toiminnan aloittamista yhtiö pääsee nollatulokseen, että sijoitettu pääomaa riittää kuluihin eikä lisärahoitusta yhtiölle tarvitse omistajien toimesta lisätä?

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Työterveyspalveluiden ratkaisulle on tehtävä aikataulu, jolla KHO:n päätös laitetaan täytäntöön.
2. Mikkelin Pesula Oy:n omistusaseman muutoksesta johtuen, pesulapalvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti (kilpailuasema yksityisillä
markkinnoilla).
3. Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n toimintamallia on arvioitava, jotta toiminta saadaan kannattavaksi.
4. Järvi-Suomen Terveys Oy:n osalta valmistelussa on
huomioitava hankintalaki sekä kilpailutuslaki. Yhtiön
palvelusopimus ja hinnoittelu on tuotava päätettäväksi valtuustolle ja palvelusopimuksessa on otettava kantaa vastuukysymyksiin potilastyöstä ja myös
taloudellisiin vastuisiin.
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Arvioinnissa käytettyjä kriteereitä:
Talousarvion toteutumisessa:

Tavoitteiden toteutumisessa:

V = toteutunut lähes talousarvion mukaisesti
X = talousarvio ylittyi

V = toteutunut vähintään 90 %
? = keskeneräinen/osittain toteutunut, vähintään 50 % >
X = toteutunut alle 50 %, ei lainkaan,
tai tavoite ei ole arvioitavissa

6.1 Konsernihallinto- ja palvelujen vastuualue
Konsernihallinto- ja palvelut vastuualueeseen kuuluvat kehittäminen, koulutus ja viranomaistehtävät, hallinto- ja henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, tila- ja tukipalvelut sekä kuntayhtymän johtajan konsernin hallinto. Hallitus
on vahvistanut organisaatiorakenteen.

Talouden toteutuminen

Toimintatuotot

193 422

196 215

101 %

+2 793

V

Toimintakulut

-56 549

-57 396

101 %

+ 847

X

Toimintakate

136 873

138 819

101 %

+1 946

Toimintatuottojen kasvu johtui jäsenkuntalaskutuksen kirjaamisesta kuntayhtymän hallintoon. Jäsenkuntien kanssa oli sovittu, että vuodelta 2020 syntyvä alijäämä 6,9 milj. euroa voidaan laskuttaa kunnilta eikä sitä kirjata alijäämäksi kuntayhtymän taseeseen. Peruspalveluiden osuus oli 4,5 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 2,4 milj. euroa. Aikaisempina vuosina
jäsenkuntamaksutuotot jaettiin tilinpäätöksessä vastuualueille ja tästä käytännöstä on luovuttu. Suurimmat ylitykset menoissa oli vuokrakuluissa 0,7 milj. euroa kohdistuen kone- ja leasing-vuokriin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet valtuuston päätös 5.10.2020 § 58
Konsernihallinto- ja palveluiden vastuualueella on itsenäisiä yksiköitä, joiden asemaa ei ole määritelty hallintosäännössä palvelualueiksi vaan olisivat itsenäisiä vastuualueita vastuualueen sisällä.
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Tavoite
Simulaatiokeskuksessa
koulutettavien määrä

Yksikön arvio

Tarlan arvio

330

X

Simulaatiokeskuksen
koulutuspalaute (asteikolla 1-5)

4,0 (ka)

4,0

V

Simulaatiokeskuksen käyttöaste

75–80 % oma toiminta
10–15 % ulkopuolinen

Vuositason käyttöaste eri tiloissa
vaihteli 10-50 %:n välillä

X

Osaamiskartoituksen toteutuma

80 % henkilöstöstä

Osaamiskartoitukseen hankittiin
osaamisen hallinnan tietojärjestelmä
ja osaamiskartoitukset käynnistyivät
loppuvuodesta

?

Koulutussuunnitelma

Laadittu

Laadittu

V

Tavoite

Yksikön arvio

Seurataan kokouksien lukumäärää,
henkilöstömäärää ja sen kehitystä
ja siihen käytettyjä määrärahoja,
koulutuspäivien lukumäärää sekä
poissaoloja ja niiden kehitystä

Valtuuston kokoukset 7 kpl (6),
hallituksen kokoukset 21 (18).
Muut mittarit esitetty eri taulukoissa.

Tavoite
Seurataan tehokkuutta ostolaskujen
kappalemäärien, kirjanpitovientien ja
myyntilaskujen kappalemäärien sekä
näiden oikeellisuuden auditoinnin
kautta.

Tarlan arvio

Yksikön arvio
Ostolaskut 61.718 (69.838)
Myyntilaskut 265.735 (313.371)
Kirjanpitoviennit 342.491 (405.893)
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X

Tarlan arvio

X

Tavoite

Yksikön arvio

Tarlan arvio

Käytössä olevien neliöiden ja toimipisteiden määrän vähentäminen

Nettovähennys 6.600 m2

X

Lääkintälaite- ja apuvälinehuollon
laitehuoltojen määrä, määräaikais
tarkastusten toteutuminen
määräyksien mukaisesti

ei ilmoitettu

X

Toimipisteiden määrän vähentämisen
myötä saavutettavat säästöt mm.
logistiikassa ja puhtaanapidossa

ei ilmoitettu

X

Siivouksen laatuarviointien
kattavuus %

Kattavuus 70 %

X

T-DOC-järjestelmän kattavuus
90 % instrumentaatiosta

Kattavuus 89 %

V

Tavoite

Yksikön arvio

Tietojärjestelmäkatkojen määrä/kk/
eri järjestelmät eriteltynä

Mahdollisimman
häiriötön toiminta

116 katkosta, joista suunniteltuja 38
ja suunnittelemattomia 68.

?

Uusien sähköistenasiointipalvelujen
käyttöönottojen määrä

Essoten strategiaan
kirjattu 10 %
käytön lisäys

Käytön lisäys 50 %

V

Palveluvasteaikojen pitävyys:
infrapalvelut
terveyspalvelut
sosiaalipalvelut

Määritelty toimittaja
sopimusten SLA:issa

Infrapalveluiden osalta palveluvasteet olivat sopimusten mukaisia,
seuranta säännöllistä, poikkeamiin
saatu selvitykset toimittajalta. Effican
ja terveyspalveluiden ohjelmien osalta vasteajat ovat olleet sopimusten
mukaisia vuoden 2020 osalta. Ainoastaan läheteliikenteen katko helmikuun alussa poikkesi. Seurantayhteistyö toimittajien kanssa säännöllistä.
Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmien
osalta palveluvasteet olivat sopimusten mukaisia, seuranta säännöllistä.

V
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Tarlan arvio

Tarkastuslautakunnan havainnot
Kuntayhtymän konsernihallinnon yksiköiden asetetuista sitovista tavoitteista neljä voidaan arvioida toteutuneen. Tavoitteista 11 tavoitetta ei voida arvioida, koska tavoitetasoja ei ole asetettu tai niihin on vastattu vain toteamuksella,
että ovat vähentyneet. Epäselväksi jää ovatko vähennykset
merkittäviä vai eikö?

määrittely ja niihin vastaamaan on edelleen haasteellista. Tarkastuslautakunnan johtoryhmän tapaamisissa on
myös havaittu, että muihin vastuualueisiin verrattuna konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueen kokonaisuuden
esittely ei toimi. Hallintosäännön mukaan vastuualueilla,
palvelualueilla sekä yksiköillä on eri päätösvalta ja konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueen osalta vastuut jäävät
hämäräksi muille tasoille, koska niiden asemaa ei ole määritelty hallintosäännössä (palvelualue vai yksikkö?). Vastuiden epäselvyys näkyy myös strategiatyössä, talousarvion
laadinnassa, seurannassa sekä tilinpäätöksen valmistelussa, jolloin jää epäselväksi kenellä on kokonaisvastuu asioiden valmistelussa ja valvonnassa tai ohjeiden ja strategian
jalkauttamisessa.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
Konsernihallinto- ja palvelujen vastuualueesta on määritelty hallintosäännössä, että ”konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualuetta johtaa kuntayhtymän johtaja, jossa
hallinto- ja henkilöstöpalvelujen johtaja on hallinto- ja henkilöstöjohtaja, talouspalvelujen johtaja on talousjohtaja,
tietohallintopalvelujen johtaja on tietohallintojohtaja sekä
tila- ja tukipalvelujen johtaja on tila- ja tukipalvelujohtaja.
Kuntayhtymän johtaja määrää heille sijaisen, joka hoitaa
johtajan tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen. Hallintosäännössä § 31 mainitaan, että ”vastuualueiden johtajat ja muut kuntayhtymän johtajan suorassa alaisuudessa
toimivat hallinnon johtajat vastaavat vastuualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä johtavat ja kehittävät toimintaa. Nykyisen hallintosäännön mukaan konsernihallinto- ja palvelujen vastuualueen sisällä olisi muita
vastuualueita, joita johtaa hallinnon johtajat. Kuinkin organisaatiokartassa näitä konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueen sisällä olevia vastuualueita ei ole kuvattu samalla
tasolla kuin muut vastuualueet. Tämä näyttäisi johtavan siihen, että konsernihallinto- ja palvelujen vastuualuetta ei kokonaisuudessaan johda kukaan, koska sitovien tavoitteiden

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Konsernihallinto- ja palvelujen vastuualueen johtamisjärjestelmää on tarkasteltava hallintosäännössä
ja määriteltävä tarkemmin mikä on hallintojohtajien
johtamien yksiköiden asema ja rinnastetaanko ne
palvelualueiksi vai yksiköiksi ja mitä päätösvallan tasoja muut päälliköt kuin johtajisto noudattaa.
2. Sitovat tavoitteet on käytävä vastuualueella yhdessä läpi ja huolehdittava, että tavoitteita asetetaan ja
niihin myös vastataan.
3. Muutosjohtajan ja konsernintalousjohtajan asema ja
vastuut on määriteltävä hallintosäännössä. Jos heillä ei ole viranhaltijalain edellyttämää julkista vallankäyttöä, tarvitaanko näihin tehtäviin virkaa.
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6.2 Terveyspalvelut
Terveyspalvelut sisältävät päivystyspalvelujen, perusterveydenhuollon palvelujen, sairaalapalvelujen ja mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palvelualueet.

Talouden toteutuma
Toimintatuotot

179 636

183 982

102,4 %

+4 346

V

Toimintakulut

-196 133

197 222

100,5 %

+1 089

X

Toimintakate

-16 497

-13 240

80,2 %

+ 3 54

Maksutuotot laskivat vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 1,2 milj. euroa, mutta valtion korona-avustus taas lisäsi tuloja 4,3 milj. euroa. Maksutuottojen vähentyminen johtui koronapandemian vaikutuksesta toimintaan. Toimintakulujen osalta
merkittävin menojen kasvu talousarvioon verrattuna oli henkilöstömenoissa 2,7 milj. euroa. Kasvu selittyy palkkaharmonisoinnin vaikutuksesta ja myös hoitohenkilönkunnan lisäyksestä sekä heille maksettavista erilliskorvauksista. Lisäykset liittyivät pitkälti koronapandemiaan. Merkittävin vähentyminen talousarvioon verrattuna oli taas palveluiden ostoissa 3,4 milj.
euroa, joka selittyy myös koronapandemiasta.

Peruspalvelujen vahvistaminen
• perusterveydenhuollon vastanotto
• mipä avopalveluiden vastaanotto
• palveluiden saaminen hoitotakuun
rajoissa

Perusterveydenhuolto:
pandemia-aikana toiminnan nopea muutos saatiin aikaiseksi vastaanottopalvelujen uudelleen tarkastelulla, uusia toimintatapoja tai- mallien muutoksella tuottaa väestölle palveluja uusin keinoin (käynnin korvaavat puhelut jne.).
Pandemian aikana potilaat eivät tulleet vastaanotoille. Pitkäaikaissairaiden
hoitoa pyrittiin hoitamaan mahdollisuuksien mukaan etävastaanottoja
lisäämällä. Hoitohenkilökuntaa siirrettiin tarpeen mukaan pandemian vuoksi
muihin tehtäviin vastaanottotyöstä (mm. näytteenotto, jäljitystyö, puhelinpalvelut). Koronatilanne vähensi merkittävästi perusterveydenhuollon
vastaanottoja hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa.

?

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Pandemian vuoksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalihuollollisen työtoiminnan ja toiminnallisen kuntoutuksen, päivä- ja työtoiminnan
toiminnat ja ryhmät jäivät tauolle ajalle 16.3 -31.5.2020 sekä uudelleen
9.-27.9.2020. Päivä- ja työtoiminnan asiakkaita tavattiin henkilökohtaisesti
joko puhelimitse, digitaalisten välineiden avulla tai kotikäynnein.

?

Muut mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toimineet normaalisti koko
pandemian ajan. Etäyhteyksin toteutettavia palveluja lisättiin voimakkaasti.
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulevien lähetteiden määrät kasvoivat
vuoden 2020 aikana. Avohoito toteutui hoitotakuun mukaisesti.

V

Esper-hankkeen suunnitelmien mukaisten
tilojen rakentuminen ja käyttöönotto
• tilojen muuntojoustavuus

Käynnissä olevat rakentamis- ja remontointikohteet etenivät suunnitelman
mukaisesti.

Palvelujen integraatio
• uusien ja vaikuttavien toimintamallien
käyttöönotto

Uudenlaisia toimintamalleja otettiin käyttöön pandemiasta johtuen. Osa
näistä poikkeusolojen toimintamalleista jäivät pysyvästi käyttöön.

APTJ (asiakas- ja potilastietojärjestelmä)
• hoitoprosessit
• palvelujen laatu

Uudelta tietojärjestelmältä odotetaan, että se tuo myös uusia sähköisiä
asiointimahdollisuuksia asiakkaille ja potilaille. Hankkeen edetessä myös
terveyspalvelujen toimintaprosessit tullaan käymään läpi.

Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen
laajemmin
• etävastaanotto

Pandemian vuoksi etävastaanottoja ja niiden käyttöä lisättiin koko vuoden
aikana. Etävastaanotoista tuli pysyvä toimintamalli.

Mikkelissä on laajan päivystyksen sairaala

Päivystys pidettiin laajana, vaikka pandemian aikana haasteena oli saada
päivystäjiä.

Yhteistyömallit eri toimijoiden kanssa
• vahvistaa MKS:n toimintaa
• Erva

Yhteistyötä ja kehittämissuunnitelmia tehtiin eri toimijoiden kanssa. Yhteistyön tiivistäminen tapahtui esim. hankesuunnitelmien tekemisen kautta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa
tehtävä yhteistyö

Yhteistyö eteni suunnitelmien mukaisesti. Muutama kehittämisen ja yhteistyön kärki valittiin, joiden mukaan yhteistyössä toimintaa edistetty.
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V
V
V
V
V
V
?

Tarkastuslautakunnan havainnot

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Sitovien tavoitteiden osalta asetettiin 10 tavoitetta, joista
toteutui seitsemän tavoitetta. Kolmessa tavoitteessa edettiin etenkin perusterveydenhuollon tavoitteiden eteenpäin
vieminen saa tarkastuslautakunnalta kiitosta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehtävää yhteistyötä on vaikea arvioida, kun käytettävissä ei ole suunnitelmaa, jota
viedään eteenpäin. Tarkastuslautakunta suhtautuu varauksella osan erikoissairaanhoidon palveluiden yhtiöittämiseen, koska epäselväksi on jäänyt sen hyödyt suhteessa
kustannuksiin ja toimintamalliin. Koronapandemiasta huolimatta terveyspalvelut ovat pystyneet viemään eteenpäin
valtuuston asettamia tavoitteita. Strategisena tavoitteena
on ollut peruspalveluiden saatavuus. Saatavuuteen on luotu
uusia toimintamalleja, jotka tukevat hoitoon pääsyä. Kolmas
vapaa kiireetön lääkäriajan saatavuus kahden viikon sisällä
ei taas toteutunut. Lääkärirekrytoinnissa onnistumistavoitteeksi asetettiin 100 prosentin täyttöaste valtuustokauden
loppuun mennessä ja tässäkään ei ole onnistuttu.

THL:n tilastojen mukaan erikoissairaanhoidossa yli 180
vuorokautta odottavien osuus on erittäin pieni. Samoin yli
puoli vuotta odottaneiden osuus on verrattain pieni. Erikoissairaanhoidon hoitojonossa tilanteessa 31.12.2020 potilaita oli 2.822 henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2019 oli
3.131 potilasta. Tilastojen mukaan tilanne ei ole huono, riskiksi muodostuukin piilossa oleva hoidontarve, joka realisoituu kun koronapandemia hellittää ja kuntalaiset hakeutuvat
palvelujen piiriin. Mikkelin keskussairaalan episodituottavuus on laskenut vuoden 2019 tilaston mukaan edelleen indeksiin 84, kun vuonna 2018 se oli vielä 92. Mitä korkeampi
(Indeksi 2015 = 100 ) sitä tuottavampi sairaala on.
Terveydenhuolto on hoitanut koronaepidemian erittäin
hyvin koko prosessin osalta. Tiedotus, jäljitys, hoito ja rokotusohjelman toteuttaminen ovat sujuneet erittäin hyvin.
Kiitos kaikille, jotka olette taanneet kuitenkin turvallisen
korona-ajan. Tulevaisuus näyttää miten onnistumme koronapandemian jälkihoidossa.

THL:n tilasto yli 180 vuorokautta odottaneet hoitoa saaneet
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Lähde: THL:n tilasto Sairaanhoitopiirien sairaaloihin yli puoli vuotta odottaneiden tilanne

Etelä-Karjalan shp

1 081

3 771

3 369

1 802

Etelä-Pohjanmaan shp

4 598

4 745

4 791

4 804

Etelä-Savon shp

3 131

2 523

2 860

2 822

Helsingin ja Uudenmaan shp

42 821

37 151

43 878

50 670

Itä-Savon shp

1 367

1 185

1 224

1 474

Kainuun shp

2 555

2 362

2 326

2 244

Kanta-Hämeen shp

5 154

5 478

6 465

6 070

Keski-Pohjanmaan shp

3 723

4 151

4 341

4 116

Keski-Suomen shp

6 956

6 481

7 014

7 939

Kymenlaakson shp

1 155

900

1 112

1 084

Lapin shp

839

815

834

1 200

Länsi-Pohjan shp

903

844

1 123

1 149

Pirkanmaan shp

13 301

13 606

15 421

15 516

Pohjois-Karjalan shp

2 756

2 618

2 566

2 873

Pohjois-Pohjanmaan shp

8 420

8 102

7 923

8 050

Pohjois-Savon shp

4 823

5 407

5 768

4 824

Päijät-Hämeen shp

3 580

4 072

4 317

3 769

Satakunnan shp

6 811

6 964

8 930

6 929

Vaasan shp

1 904

1 741

1 838

1 721

Varsinais-Suomen shp

13 538

10 272

11 065

12 415

SAIRAANHOITOPIIRIT

129 416

123 188

137 165

141 471

THL:n tilasto erikoissairaanhoidon jonotilanne 31.12.2020
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kalenterivuoden aikana. Episodien painottamisella otetaan
huomioon potilasrakenne voimavarojen kulutuksen kannalta eri sairaaloissa. Mitä korkeampi indeksi on, sitä tuottavammasta sairaalasta on kysymys.

Episodi tarkoittaa potilaan koko hoitoprosessia, eli kaikkia vuodeosasto- ja päiväkirurgian hoitojaksoja, avohoitokäyntejä, toimenpiteitä sekä muita suoritteita, jotka on tehty potilaan tietyn terveysongelman ratkaisemiseksi yhden

Etelä-Karjalan keskussairaala

100

94

94

91

96

Kainuun keskussairaala

100

101

85

96

94

Kanta-Hämeen keskussairaala

100

101

101

97

101

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

100

97

105

108

111

Keski-Suomen keskussairaala

100

102

109

105

101

Kymenlaakson keskussairaala

100

100

104

113

109

Lapin keskussairaala

100

99

96

95

100

Länsi-Pohjan keskussairaala

100

106

99

87

94

Mikkelin keskussairaala

100

96

101

92

84

Pohjois-Karjalan keskussairaala

100

94

97

97

100

Päijät-Hämeen keskussairaala

100

97

94

100

99

Satakunnan keskussairaala

100

105

115

116

116

Savonlinnan keskussairaala

100

102

103

105

110

Seinäjoen keskussairaala

100

105

103

100

100

Vaasan keskussairaala

100

109

108

101

110

Yhteensä

100

101

102

101

102

THL:n tilasto sairaaloiden tuottavuus 2019

Hoitotakuun osalta aluevirastot ovat selvittäneet sosiaali- ja terveydenhoidon valvontaohjelman vv. 2016–2019
mukaisesti laissa säädetyn kiireettömän hoitoon pääsyn
terveyskeskuksien perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon osalta. Itä-Suomen aluehallintovirasto totesi
7.12.2019, että Essoten alueella välittömän yhteydensaannin osalta on ongelmia eikä toiminta ole asianmukaista. Puheluiden vastaaminen oli alle valtakunnallisen tavoitetason
80 prosenttia eikä takaisinsoittopalvelu ollut juurikaan toteutunut. Aluehallintovirasto kehotti kuntayhtymää huolehtimaan palvelun järjestäminen terveydenhuoltolain 51
§:n edellyttämällä tavalla. THL:n helmikuussa 2020 kerättyjen tietojen perusteella vastausprosentti oli perusterveydenhuollossa 65,2 prosenttia ja suun terveydenhuollon
71,2 prosenttia eli edelleen alle 80 prosentin tavoitetason. Aluehallintovirasto antoi 29.8.2020 lausunnon, jossa
totesi että kuntayhtymän selvityksessä 29.8.2020 esitetyt kehittämistoimenpiteet eivät ole kaikilta osin toteutuneet eikä käytäntöjä ole muutettu. Itä-Suomen aluevirasto
on antanut huomautuksen asiasta 13.10.2020, jossa toteaa, että kuntayhtymän on saatettava toiminta terveydenhuoltolain 51 §:n ja potilaan asemasta ja oikeuksista 48 §:n

mukaiselle tasolle. Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.12.2020 § 233. Asiasta on laadittu selvitys, jossa on
esitetty lyhyen ja pitkänaikavälin toimenpiteitä asiaan kuntoon saattamiseksi.
Perusterveydenhoidon osalta toiminnan nopea muutos
saatiin aikaiseksi vastaanottopalvelujen uudelleen tarkastelulla, uusia toimintatapoja tai- mallien muutoksella tuottaa väestölle palveluja uusin keinoin (käynnin korvaavat
puhelut jne.). Pandemian aikana potilaat eivät tulleet vastaanotoille. Pitkäaikaissairaiden hoitoa pyrittiin hoitamaan
mahdollisuuksien mukaan etävastaanottoja lisäämällä. Hoitohenkilökuntaa siirrettiin tarpeen mukaan pandemian
vuoksi muihin tehtäviin vastaanottotyöstä (mm. näytteenotto, jäljitystyö, puhelinpalvelut). Koronatilanne vähensi
merkittävästi perusterveydenhuollon vastaanottoja hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa ja käyntimäärät vähenivät lääkärikäyntien osalta 3 085 käynnillä ja hoitajavastaanoton
osalta vähennys oli 2 725 käyntiä. Puhelinkontaktit (hoitopuhelut) lisääntyivät 89 650 puhelulla ja lisäys on 88 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Terveysneuvonnan osalta
osa puhelunpalveluista ulkoistettiin väliaikaisesti ja puhelinpalvelupilotointi aloitettiin.

31

Poikkeusoloilla oli varmaan vaikutusta myös hoitotakuun toteutumiseen, mutta sitä on vaikea arvioida, koska
luotettavaa tietoa asiasta ei löydy. Perusterveydenhoidossa
hoitojonovelkaa on enemmän sekä koronasta että huonosta lääkäritilanteesta johtuen. Saadun selvityksen mukaan
50 prosenttia perusterveydenhuollon lääkäriviroista olisi
ollut vuodenvaihteessa täyttämättä. Tämä näkyy myös siinä, että puheluihin vastaaminen jää alle tavoitetason, josta
aluehallintovirasto on huomauttanut kuntayhtymää.
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta koronapandemian vuoksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sosiaalihuollollisen työtoiminnan ja toiminnallisen kuntoutuksen,
päivä- ja työtoiminnan toiminnat ja ryhmät jäivät tauolle. Päivä- ja työtoiminnan asiakkaita tavattiin henkilökohtaisesti joko puhelimitse, digitaalisten välineiden avulla tai
kotikäynnein. Muut mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat
toimineet normaalisti koko pandemian ajan. Etäyhteyksin
toteutettavia palveluja lisättiin voimakkaasti. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulevien lähetteiden määrät kasvoivat vuoden 2020 aikana. Avohoito toteutui hoitotakuun
mukaisesti.
Kuntoutuspalveluiden osalta koronapandemiasta johtuen toiminta keskeytettiin ja kuntouksen käyntimäärät vähenivät 13 prosenttia. Käyntimäärät olivat vuonna
2019 yhteensä 61 494 käyntiä ja vuoden 2020 toteutuma
oli 53 253 käyntiä. Kuntoutuksen perusterveydenhuollon

vastaanottokäyntien ja kuntoutusohjaajien työssä puhelujen määrä kasvoi huomattavasti. Lääkärityövoiman niukkuus ja koronapandemian vaikutukset näkyvät vastaanottomäärien laskuna myös fysiatrialla. Hoitoon pääsyyn
osalta jono lääkärin ensiarvioon oli noin kaksi kuukautta.
Käyttöasteet lähikuntoutusosastoilla olivat korkeat ja hoitopäivien lukumäärä kasvoi 40 460 hoitopäivää kun vastaava luku vuonna 2019 oli 37 453 hoitopäivää. Potilasmäärät
pienenivät ja potilaita oli 95 vähemmän kuin vuonna 2019,
mutta taas vastaavasti hoitojaksot pidentyivät. Neurologian ja ortopedisella kuntoutusosastolla taas hoitopäivät vähenivät 258 hoitopäivällä ja potilaat vähenivät 33 potilaalla,
koska pandemian vuoksi ei potilaita voitu kutsua kuntoutukseen samalla tavalla kuin normaalioloissa.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Yhteydenotot puhelimitse ja perusterveydenhuollon palvelun kehittämisen toimenpiteet mitä hallituksessa 10.12.2020 on sovittu, pitää laittaa täytäntöön ja näistä on raportoitava myös valtuustolle.
2. Varautuminen koronapandemian jälkeiseen mahdollisten hoitojonojen purkamiseen on laadittava
varautumissuunnitelma.

32

6.3 Vanhus- ja vammaispalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut sisältää vanhuspalveluiden ennakoivat palvelut, kotiin annettavat palvelut, asumis- ja jaksohoitopalvelut sekä vammaispalvelut.

milj. euroa. Menojen osalta suurin kasvu oli palveluseteleiden ostoissa, jotka kasvoivat vuodesta 2019 yhteensä 1,6
milj. euroa. Palveluseteleillä korvataan omana toimintana
tuotettujen palveluiden vähäisyyttä esim. asumispalveluissa. Asiakas itse päättää ottaako käyttöön palvelusetelin, jolloin hän maksaa osan yksityisen palvelutuottajan maksuista ja kuntayhtymä maksaa osan. Omaa toimintaa siirrettiin
mm. Kangasniemellä, kun Mäntykankaan palvelutuotanto
siirtyi yksityiselle palveluntuottajalle.

Talouden toteutuma
Talouden osalta toimintatuottojen kasvu johtui pääosin siitä, että Valtionkonttori maksoi veteraanien avustuksia 2,1

Toimintatuotot

16 639

18 244

109,6 %

+1 605

V

Toimintakulut

104 434

105 355

100,9 %

+ 921

X

Toimintakate

87 795

87 111

99,2 %

+ 684

Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on, että
94 prosenttia yli 75 vuotiaista asuu kotona,
säännöllistä kotihoitoa saa 11-12 prosenttia,
omaishoidon tukea 7 prosenttia ja tehostetussa palveluasumisessa asuu noin 4-5
prosenttia. Tavoitteeseen mennään asteittain
vuosittain toimintaa ja taloutta arvioiden.

Palvelurakennetta on kevennetty ja toimintaa käännetty kevyempien
palvelujen suuntaan mm. perhehoidon asiakkaiden määrää kasvattamalla. Kotona asui 92,3 % (92,3). Säännöllistä kotihoitoa sai 11,6 % (12,1
%). Omaishoidon tukea sai 5,5 % (5,7 %). Tavallisen palveluasumisen
peittävyys on 1,3 % (1,2 %) ja tehostetun palveluasumisen peittävyys on
7,7 % (7,7 %). Suluissa v. 2019 tp tiedot.

Vanhuspalveluita järjestetään omana tuotantona, ostopalveluina ja palvelusetelillä. Omaa
tuotantoa lisätään ostopalvelun rinnalle.
Henkilökohtaista budjettijatkoa arvioidaan,
valmistellaan sekä tuodaan päätettäväksi
vuoden 2020 aikana.

Kotihoitoa järjestetään ostopalveluna vai perustelusta syystä. Palveluasumisen omaa tuotantoa ei ole saatu ikääntyneiden palveluihin lisää
ja oman toiminnan palveluasumisen paikat ovat täynnä. Vammaispalveluissa ostopalveluja on käännetty omaksi toiminnaksi. Henkilökohtaisen
budjetoinnin hankkeelle saatiin hankerahoitus ja hanke alkoi syyskuussa
2020 ja päättyy joulukuussa 2021.

?

Kotikuntoutusta tehdään yhteistyössä
kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen kanssa.
Kotihoitoon perustetaan erillinen arviointijakson moniammatillinen tiimi yhteistyössä
kuntoutuksen kanssa.

Erillinen moniammatillinen arviointitiimi aloitti toimintansa maaliskuussa Mikkelin kantakaupungin alueella ja arviointitiimi huolehtii myös
kantakaupungin kotihoidon asiakkaista. Neljän viikon arviointijakso
tehdään koko Essoten alueella ja voidaan toteuttaa myös kotikuntoutuksen intensiivijaksona.

V

Vammaispalveluissa hyödynnetään peruspalveluja, joiden lisäksi järjestetään tarvittavat
erityispalvelut. Palvelurakennetta kehittämällä hillitään kustannuskasvua. Omaa
toimintaa lisätään ostopalvelun rinnalle ja
päällekkäiset toiminnot puretaan.

Palvelurakennetta on kevennetty ja omaa toimintaa vahvistettu. Vaalijalan ostopalveluja on saatu vähentymään 8,8 milj. euroon (9,5 milj. euroa/2019). Kehitysvammaisten asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi
sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen järjestäminen on otettu omaksi
toiminnaksi. Päätöksenteko asumispalveluista tapahtuu kokonaan omana toimintana. Palvelutarpeen arviointia on yhtenäistetty ja huomioita
on kiinnitetty siihen, ettei asiakkaalla ole päällekkäisiä palveluja.

V

Palveluohjaus ja ennaltaehkäisevä työ ovat
kriittisiä menestystekijöitä ennen säännöllisiin palveluihin joutumista. Palvelutarpeen
selvittäminen tulee kiireettömissä tapauksissa tehdä mahdollisimman pian, viimeistään
seitsemäntenä arkipäivänä, tarpeesta tehdyn
ilmoituksen jälkeen ja kiireellisissä tapauksissa välittömästi.

Palveluohjauksessa palvelutarpeen arviointi on pystytty yli 75-vuotiaille
toteuttamaan vaaditun seitsemän arkipäivän aikana ja kiireellisissä
tapauksissa viivytyksettä. Palvelutarpeen arviointia on tehty enemmän
etänä epidemiasta johtuen.
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V

Tarkastuslautakunnan havainnot
Valtuusto asetti vanhus- ja vammaispalveluille viisi sitovaa
tavoitetta, joista kolme on toteutunut ja kahdesta toteuttaminen on edennetyt yli 50 prosenttia asetetusta tavoitteesta. Vanhus- ja vammaispalvelut toteuttavat parhaiten
kuntayhtymän strategisia tavoitteita, joita on täsmennetty mm. vammaispoliittisella ohjelmalla. Sen lisäksi kehittämistä tehdään kotihoidon ja vammaispalveluiden hankkeilla, jotka linkittyvät sote-hyvinvointialue-valmisteluun.
Palveluohjausta on kehitetty Omatori-toiminnalla ja keskitetty palveluohjaus yhden katon alle. Tätä kehitystyötä jatketaan Geneerisen palveluohjausyksikön toimintana,
jossa asiakasneuvonnan lisäksi keskitetään mm. päätöksien valmistelu sekä maksupäätöksien valmistelu yhdelle tiimille. Vanhus- ja vammaispalveluiden strategisena

tavoitteena oli asiakkaiden laadukas ja oikea-aikainen palvelu ja palvelurakenteen keventäminen ja kustannusten
kasvun hillitseminen. Tässä tavoitteessa ollaan onnistuttu
koko vastuualueella.
Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti kuultavana oli vammaispalvelut sekä kotiin annettavat palvelut
eli kotihoitoon liittyvä kokonaisuus. Näiden arviointi on tarkemmin luvussa 7.
Vanhuspalvelulaki (§ 26) edellyttää kuntia/kuntayhtymiä seuraamaan odotusaikoja. Lain mukaan kuntien on vähintään puolivuosittain julkaistava tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Essotessa odotusajat ilmoitetaan kolmen kuukauden välein. Taulukko on aikaväliltä 1.10.-31.12.2020:

Palvelutarpeen arviointi

7 arkipäivää

toteutunut

Arviointi alkaa yhteydenotosta

Kotihoito

akuutti välittömästi, muuten
3-7 vrk

toteutunut

Palvelu alkaa heti palvelutarpeen arvion
jälkeen

Omaishoito

Palvelutarpeen arviointi aloitettava 7 arkipäivän sisällä

Palvelutarpeen arviointi on
alkanut 7 arkipäivän sisällä
hakemuksen saapumisesta.

Omaishoidontarve kartoitettu kotikäynnillä, omaishoidontuki myönnetään
aikaisintaan päätöskuukauden alusta

Ympärivuorokautinen hoito

3 kk

toteutunut

Odotus alkaa SAS- ryhmän päätöksestä

Palvelutarpeen toteutuminen. Lähde: Essoten www-sivut

Kuntayhtymän alueen väestörakenne on hyvin ikääntynyttä ja muistisairaiden määrän ennustetaan edelleen kasvavan. Tämä luo paineita kehittää erilaisia kotiin annettavia
palveluita, koska palvelutarve ei tule vähenemään.
Huoli-ilmoituksien määrä kasvoi ja kuntalaiset sekä
myös kauempana asuvat omaiset ovat löytäneet hyvin kanavan. Kanavan kautta tavoitetaan myös apua tarvitsevat
kuntalaiset ja palvelutarve kasvaa. Omaishoidettavien ja
hoitajien määrässä oli vain pientä kasvua, mutta tavoitteena
oleva yli 75-vuotiaista 94 prosenttia asuu kotona tarkoittaa
myös sitä, että tämä ryhmä tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Perhehoito yhtenä vaihtoehtona omaishoidon vapaissa ja ikäihmisten pitkäaikaisessa asumisessa on lisääntynyt. Perhehoitoa on tarjottu perhekodeissa sekä kiertävänä
palveluna kiertävien perhehoitajien toimesta.
Vanhus- ja vammaispalveluissa on myös ajoittain haasteita saada ammattitaitoista työvoimaa. Tarve näkyy kesälomakaudella ja vuodenvaihteessa. Yhtenä vaihtoehtona otettiin käyttöön Sarastia Oy:n tuottama henkilöstövuokraus,
joka näkyy henkilöstömenojen vähentymisessä ja siirtymisenä palveluiden ostoihin 600 000 eurolla. Lainsäädännön

tuomat velvoitteet hoitajamitoituksen osalta lisäsivät myös
hoiva-avustajia tukipalvelutehtäviin.
Lisääntynyt palvelutarve ja kevennetty palvelurakenne yhdistettynä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen tulee olemaan tulevaisuuden iso haaste. Etäpalvelut eivät kaikilta osin ratkaise tätä tarvetta, mutta auttaa omalta
osaltaan keskittämään resursseja. Tarkastuslautakunta on
huolissaan, pystytäänkö kaikki kehittäminen viemään maaliin ja tuottamaan strategian mukaisesti asiakkaille laadukkaita ja oikea-aikainen palvelu palvelutarpeeseen nähden.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Hoitopaikkojen riittävyys palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa on
turvattava.
2. Omaishoitajien jaksamiseen on kiinnitettävä
huomioita.
3. Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyteen ja vaihtuvuuden vähentämiseen on luotava työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä.

Huoli-ilmoituksien määrä

330

549

76

622,4 %

Omatorin yhteydenotot

3 000

5 772

2 390

141,5 %

Palveluneuvon vastatut puhelut

6 500

6 747

Omaishoidettavien lukumäärä

950

1 122

1 090

2,9 %

Omaishoitajien lukumäärä

850

1 090

986

10,5 %

Perhehoito
• käyntimäärät
• hoitopäivät

900
4500

1 560
9 057

643
3 294

142,6 %
175,0 %
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6.4 Perhe- ja sosiaalipalvelut
koska vanhemmilta peritään lainsäädännön mukaisia maksuja. Henkilöstömenot alittuivat osin johtuen yt-menettelystä, henkilöstön siirtoista koronatehtäviin sekä rekrytointivaikeuksista lääkäreiden, puheterapeuttien, psykologien,
ohjaajien ja perhetyöntekijöiden osalta. Henkilöstömenot
alittuivat 1,1 milj. euroa. Palveluiden ostoissa oli ylitystä 1,2
milj. euroa, joka johtui pääosin lastensuojelun asiakaspalveluiden ostoista, joka ylittyivät lisämäärärahoista huolimatta
1,5 milj. euroa.

Perhe- ja sosiaalipalvelut muodostuu perhepalveluista, lastensuojelupalveluista ja sosiaalipalvelujen palveluista.

Talouden toteutuma
Toimintatuotot lisääntyivät perhepalveluiden jäsenkuntalaskutuksesta johtuen 1,3 milj. euroa sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden maksutuotot lisääntyivät 0,5 milj.
euroa. Sijoitettujen lasten määrän kasvu nostaa tuottoja,

Toimintatuotot

4 342

5 929

136,5 %

+1 587

V

Toimintakulut

33 441

33 104

99 %

+337

V

Toimintakate

-29 099

-27 175

93,4 %

Asiakasohjauksen ja -neuvonnan
kehittäminen
• lisätään sähköistä ajanvarausta palveluihin, jotka eivät edellytä hoidon/
palvelutarpeen arviointia

suora ajanvarausoikeus 1-2
uuteen palveluun

Palvelukohtaisen puhelinpalvelun selkeyt- yksi yhteinen palvelunumero
täminen
vähintään 2 palveluun

Sähköisen ajanvarauksen laajeneminen
ei edennyt suunnitellusti tietoteknisistä
haasteista johtuen. Yhteistyö jatkuu asian
edistämiseksi ICT-yksikön kanssa.
Keskitetty neuvolapalveluita koskeva puhelinnumero aloitti toimintansa helmikuussa.
Mikkelin aikuissosiaalityössä otettiin käyttöön
yhteinen puhelinnumero ja keskitetty ohjausja neuvonta laajeni myös Kangasniemelle ja
Mäntyharjulle.

Geneerinen palveluohjaus

?

V
X

Monitoimijaiset palveluyksiköt
palvelukokonaisuudessa
• perhekeskusverkosto valmis kuntien,
järjestöjen ja sote-toimijoiden yhteisesti järjestämät Kohtaamispaikka
tai perheneuvo-puhelinpalvelu on
kaikissa jäsenkunnissa

Lähes kaikki Etelä-Savon maakunnat ja Essote sekä järjestöjen ja seurakuntien
edustajat allekirjoittivat vapaaehtoisen yhteistyösopimuksen, jolla toimijat sitoutuivat perhekeskustoiminnan kehittämiseen ja toteutukseen maakunnassa
omilla resursseillaan. Kohtaamispaikkatoimintaa oli maakunnassa 8 kunnassa,
joista 6 Essoten alueella. Uusin Mikkelin kohtaamispaikka aloitti vuoden 2020
alussa toiminnan.

Monitoimijaiset palveluprosessit
• monitoimijaisesti tehty
palvelutarpeenarviointien määrä
kaikista palvelutarpeenarvioinneista

50 % arvioitu

Hyvinvoiva henkilöstö ja esimiehet
• työhyvinvointikyselyn tulokset eivät
heikkene edelliseen vuoteen nähden

sairauspoissaoloja on alle
11 pv/v/työntekijä

Lapsiperheiden sosiaalityössä kaikki palvelutarpeen arvioinnit tehtiin monitoimijaisesti
(100 %). Maahanmuuttopalveluissa varsinaisia
palvelutarpeen arvioita tehtiin 31. Kotiuttamisen edistämisen alkuarvioita uudelle 12
asiakkaalle. Aikuissosiaalityössä tehtiin 85 palvelutarpeen arviointia, joista 58 % toteutettiin
monitoimijaisesti.

35

Sairauspoissaoloja oli 12,4 pv/työntekijä (14,2
tp 2019)

V

V

?

Tarkastuslautakunnan havainnot
rakenne ja tulevaisuuden sotekeskus-hanketta. Valtuustotason strategiassa palveluprossien kehittäminen oli yksi painopiste ja tässä työssä on onnistuttu.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa palvelujen rakennemuutostyö jatkuu. Tarkoituksena on ottaa käyttöön perhepalvelujen kolmiportainen tuki- ja palvelurakenteen toimeenpano.
Tuen ensimmäisen portaan muodostavat kaikkia lapsiperheitä koskevat palvelut. Palveluja ovat äitiys- ja neuvolapalvelut sekä oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut.

Valtuusto asetti perhe- ja sosiaalipalveluille kuusi tavoitetta, joista tavoite saavutettiin kolmen tavoitteen osalta ja
kahden tavoitteen osalta tavoite toteutui yli 50 prosenttia.
Geneerisen palveluohjauksen roolia ei voida arvioida, koska
sille ei ole asetettu tavoitetta mitä tavoitellaan perhe- ja sosiaalipalveluiden osalta.
Perhekeskustoiminta otettiin käyttöön ja THL ilmoitti
liittävänsä sopimuspohjan kansalliseen perhekeskussuunnitelmaan mallipohjaksi. Mallipohja oli myös osa Essoten

Neuvolapalvelut käynnit yhteensä

36 108

32 765

-9,3 %

Kouluterveydenhuollon käynnit yhteensä

20 564

15 580

-24,2 %

Opiskeluterveydenhuollon käynnit yhteensä

10 370

7 595

-26,8 %

Oppilashuollon psykososiaaliset palvelut käynnit

5 828

6 848

17,5 %

Opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut käynnit

2 080

2 308

11,0 %

Lastenpsykiatrin lähetteiden määrä

245

209

-14,7 %

Perheneuvonta käynnit yhteensä

4 066

4 202

3,3 %

Kuntoutus (puheterapia ja toimintaterapia) käynnit

2 210

2 042

-3,7 %

Perhepalveluiden tunnusluvut. Lähde: toimintakertomus 1. versio

Koronapandemia näkyi perhepalveluiden toimintaa
kuvaavissa mittareissa. Neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestettiin valtakunnallisten poikkeusolojen linjauksien mukaisesti. Keväältä syntynyttä hoitovelkaa purettiin kesän ja syksyn aikana, mutta käynnit
eivät toteutuneet koko vuonna normaaliaikojen mukaisesti.
Tarkastuslautakunnan työohjelmassa oli lastensuojelupalvelut ja sosiaalipalvelut. Näiden osalta arviointi on tehty
luvussa 7.

ja puhe- sekä toimintaterapeuttien osalta aiheuttaa suuren riskin palveluiden saatavuuteen. Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä väheni, mutta hoitopäivät lisääntyivät 10
prosenttia ja se kertoo osaltaan lasten ja perheiden hoitotarpeesta. Strategisena tavoitteena ollut perustason palveluiden suorituskyvyn parantuminen kuitenkin näyttäisi toteutuvan, jos piilossa olevaa hoitovelkaa ei ole syntynyt.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

1. Annetaan selvitys miten koronapandemia on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen ja mikä on hoitovelan
tilanne.
2. Millainen rekrytointitilanne on koulupsykologien,
ohjaajien ja puhe- sekä toimintaterapeuttien osalta
ja mikä vaikutus niillä on palveluiden saatavuuteen ja
mitä toimenpiteitä on näiden johdosta tehty.

Perhepalveluiden osalta koronapandemiasta on syntynyt
hoitovelkaa myös näiden palveluiden osalta. Kuinka paljon palvelutarvetta on piilossa, kun toiminta normalisoituu,
voidaan arvioida vasta tulevina vuosina. Hoitovelka yhdistettynä rekrytointiongelmiin mm. psykologien, ohjaajien
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7.1 Hankinnat
Tarkastuslautakunnan työohjelmassa oli syyskuussa 2020
hankinnat ja hankintapalveluiden resurssit. Tarkastuslautakunta kuuli hankintapäällikköä ja kuntayhtymän sisäisen
tarkastuksen yhtenä kohteena oli hallintosääntö ja siihen
liittyen päätösvalta hankintarajojen suhteen sekä hankinnoista tehtävät päätösprosessit. Talouspalveluiden alaisuudessa olevassa hankintapalveluissa työskentelee hankintapäällikön lisäksi yksi toimistosihteeri. Tuki- ja tilapalvelut
vastaavat materiaalihallintoon ja varastokirjanpitoon liittyvistä toiminnoista ja heillä on logistiikkapäällikkö. Malli
on sama kuin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Yhteistyötä tehdään hankintarinkeistä Sansia Oy:n, Hansel Oy:n

ja KL-kuntahankintojen kanssa. Linjauksena on, että hoitotarvikkeet ja irtain hankintaan yhteishankintojen kautta. Omana kilpailutuksena tehdään mm. asumispalvelujen,
päihdekuntoutuksen, lääkäripalvelujen, kuntoutus- ja terapiapalvelut ja kehittämisen asiantuntijapalvelut. Kilpailutuksia tehtiin vuonna 2020 noin 30 kilpailutusta ja volyymia
on vaikea arvioida johtuen siitä, että hankintojen vaikutuksia ei seurata eikä käytössä ole yhteistä tilastoa. Palvelujen
ostojen ja aineiden ja tarvikkeiden menot vuonna 2020 olivat yhteensä 179,8 milj. euroa, joka on 46 prosenttia kuntayhtymän toimintamenoista.

Yhteistyö muiden hankintaorganisaatioiden kanssa

X

Kuntayhtymän hankintasuunnitelma

X

Hankintaohjeistuksesta

X

Hankintamenettelystä

X

Tarjousten käsittely ja vertailu

X

Hankintapäätöksien valmistelu

X

Lääkintälaitteiden tilaus ja lääkinnällisten laitteiden tilausluettelo

X

Lakisääteiset viranomaisdokumenttien tarkastus

X

Tilattujen tuotteiden/palveluiden laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen

X

X
X

X

Kilpailutusprosessin käynnistäminen riittävän ajoissa

X

Määrärahojen riittävyydestä

X

Hankinnan sisällön määrittelemisestä ja palvelukuvauksista

X

Hankinnan vähimmäisvaatimuksista

X

Laadullisista kriteereistä ja arvioinnista

X

Toimittajan valinnasta valintakriteereiden perusteella

X

Päätöksenteossa hallintosäännön mukaisesti

X

Sopimushallinnasta sopimusohjeen mukaisesti

X

Hankinnan toteutumisen seurannasta

X

Vastuumatriisi
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Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Hallintosäännön hankintarajat ovat:
• kuntayhtymän johtaja, kun hankinnan kokonaisarvo
on enemmän kuin 300.000 euroa
• vastuualuejohtajat sekä hallinto- ja henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, tietohallintojohtaja sekä tila- ja
tukipalvelujohtaja, kun hankinnan kokonaisarvo on
enintään 300.000 euroa
• palvelualueen päällikkö, kun hankinnan kokonaisarvo on enintään 100.000 euroa
• palveluyksikön esimies ja toimintayksikön esimies,
kun hankinnan kokonaisarvo on enintään 5.000
euroa
• Valtuusto päättää talonrakennusinvestoinneista.

Nykyiseen hankintavolyymiin nähden hankintapalveluiden resurssointi on aivan liian pieni ja yhden henkilön varassa oleva toiminta on todellinen riski huomioiden, että
kuntayhtymän toimintamenoista 46 prosenttia muodostuu palveluiden ostoista ja aineista ja tarvikkeista. Nykyiset tietojärjestelmät ja toimintatavat eivät tue hankintojen
valvontaa ja kuitenkin kansallinen hankintastrategia velvoittaa tilastoimaan entistä tarkemmin kuntien ja kuntayhtymien hankinnat. Kuntayhtymälle ei myöskään ole laadittu
omaa hankintastrategiaa. Hankintojen hajauttaminen kahden konsernihallinnon ja -palveluiden yksiköihin ei tuo parasta synergiaa hankintojen liittyvässä kilpailutuksessa ja
toiminnassa. Viranhaltijoiden hankintarajat ovat matalat ja
hallituksella ja valtuustolla ei ole päätösvaltaa hankinnoissa kuin talonrakennusinvestointeihin nähden. Kuitenkin yhden palveluasumisen kilpailutuksen vuosittainen arvo voi
olla 13 milj. euroa/vuosi. Sopimuksen arvo kuitenkin lasketaan koko sopimusajaksi, joka vaihtelee 4-5 vuoteen.
Tulevia kilpailutuksia pitää seurata järjestelmällisesti,
jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki kynnysarvon ylittävät hankinnat tulevat hankintalain edellyttämällä tavalla kilpailutetuiksi. Kilpailu-ja kuluttajavirasto (KKV) valvoo
julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista.

Kuntaliitto on suositellut jo vuonna 2016 julkaisemaan
ostolaskut avoimessa dataverkossa. Avoin data tarkoittaa, että tietoa saa käyttää ja hyödyntää haluamallaan tavalla kuka tahansa, eli tieto on yhdenvertaisella tavalla niin
kansalaisen, toimittajan, talousalan ammattilaisen, opiskelijan kuin vaikka yritysten käytössä. Avoimen datan käyttöönoton esteenä on kuntayhtymässä käytössä olevat tietojärjestelmät ja toimintaperiaatteet miten lainsäädännön
mukaisesti salataan asiakkaiden/potilaiden yksityisyyteen
liittyvät laskut. Kuntayhtymälle ei ole laadittu omaa hankintastrategiaa. Kansallinen hankintastrategia on julkaistu
1.9.2020. Kansallinen hankintastrategia velvoittaa tilastoimaan entistä tarkemmin kuntien ja kun-tayhtymien hankinnat. Valtiokonttori valvoo kansallisen hankintastrategian
toteuttamista. Tämä on kunnille ja kuntayhtymille velvoittavaa toimintaa. Kansallisella hankintastrategialla on tarkoitus lisätä tiedolla johtamista. Valtiokonttorin tehtävänä on
toimia myös kuntien taloustietovarannon ylläpidosta vastaavana viranomaisena sekä rekisterinpitäjänä tuottaa valtionhallinnon analysointi- ja raportointipalveluja valtioneuvostolle valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Hankintapalveluiden resurssointia on lisättävä ja
sen asemaa on nostettava organisaatiossa
2. Hankintaosaamiseen on koko organisaatiossa kiinnitettävä enemmän huomioita
3. Kuntayhtymälle on laadittava hankintastrategia ja
huomioitava strategiassa kansallinen hankintastrategian vaatimukset ja tuotava strategia valtuuston
käsittelyyn.
4. Avoimen datan käyttöönotosta on tehtävä suunnitelma ja kehitettävä tietojärjestelmiä siihen suuntaan, että valvontaa hankintojen osalta voidaan
toteuttaa.
5. Hallintosäännön ja hankintaohjeen mukaiset hankintarajat on tarkastettava.
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7.2 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut sisältävät perhesosiaalityön, lastensuojelun avohuollon, sijais- ja jälkihuollon -palvelut sekä nuorten vastaanottoyksikön. Palvelupäällikkönä
toimii Johanna Will-Orava ja hän oli tarkastuslautakunnan
työohjelman mukaisesti kuultava syyskuussa. Kuntayhtymän strategisista tavoitteista tähän kokonaisuuteen on lähinnä määritelty monitoimijaiset palveluprosessit ja palvelutarpeenarvioinnissa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen
tilanne ja kokonaispalvelutarve ja käytössä ovat yhteiset
asiakas- ja hoitosuunnitelmat. Tavoitteena on, että monitoimijaisesti tehtyjen palvelutarpeenarviointien määrä kaikista palvelutarpeenarvioinneista on 50 prosenttia. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palvelutarpeen arvioinnit
toteutetaan pääsääntöisesti monitoimijaisesti ja vuonna
2020 Lapsiperheiden sosiaalityössä kaikki palvelutarpeen
arvioinnit tehtiin monitoimijaisesti (100 %). Koronapandemista johtuen asiakastapaamisia on osittain peruuntunut
asiakkaan peruessa tapaamisia.
Perhekeskusverkosto luotu koko Essoten alueelle pitäen sisällään perhekeskusverkoston koordinaatio Essoten

alueella ml. kuntien PerheNeuvo- puhelinpalvelut ja avoimet kohtaamispaikat.
Lastensuojelun kilpailutus toteutettiin lastensuojelun
perhehoidon, ammatillisen perhekoti-palvelun, laitoshuollon ja sijaishuollon osalta. Puitesopimukset tulivat voimaan
kevään 2020 aikana.
Lastensuojelun ostopalvelumäärärahat eivät ole riittäneet vuonna 2020 lisämäärärahasta ja kilpailutuksesta huolimatta. Lastensuojelun huostaanottoja tehtiin kuitenkin 10
huostaanottoa vähemmän kuin vuonna 2019. Lastensuojelun sijaishuollon sijoituksia purettiin 12 lapsen osalta. Tilastoista on vaikea arvioida, vaikka huostaanottoja tehdään vähemmän ja sijoituksia puretaan ovatko sijoitukset kuitenkin
pitkäkestoisempia, jolloin lasten määrä ei käytännössä vähene ja kustannukset eivät laske. Perhehoito on edullisinta,
mutta suuntaa näyttää siinäkin menevän siihen suuntaan,
että entistä enemmän perhehoitoa tuottaa yksityiset palvelutuottajat ja perhehoitajien määrä vähenee

Laitoshoidon ostopalvelut milj. euroa

5,2

4,8

8,3 %

Ammatilliset perhehoidon yksiköiden ostopalvelut milj. euroa

1,1

0,8

37,5 %

Perhehoidon kustannukset yhteensä
• ostopalvelut
• perhehoitajien palkkiot

3,8
1,4
1,8

3,5
0,7
2,2

8,5 %
100 %
-18,2 %

perhesijoituksen tuki perhehoitajille on kaikissa sijoituksissa, jotka tehdään Pessin omiin perheisiin. Lyhytaikaisissa sijoituksissa Pessin tukityöskentely on koko sijoituksen ajan
ja pitkissä sijoituksissa sijoituksen kaksi ensimmäistä vuotta
huostaanottopäivästä laskettuna.

Sijais- ja jälkihuolto Pessin palvelut kattavat koko Essoten alueen sekä Pieksämäen kaupungin (sopimus Pieksämäen kanssa). Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi kouluttaa
uusia perhehoitajia lyhytaikaisiin perhehoidon tehtäviin
sekä täydennyskouluttaa toimivia perhehoitajia. Pessin

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaat

832

444

87,4 %

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat

678

711

-4,6 %

Huostaanotettujen lasten lukumäärä

188

165

13,9 %
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Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Tavoitteena kuitenkin lapsiperheiden sosiaalipalveluissa
on, että sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön asiakkaiden määrä kasvaa suhteessa lastensuojelun avohuollon asiakkaisiin ja tähän tavoitteeseen päästiin. Asiakkuudet
jakaantuvat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisiin
palveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa oli
noin 55 prosenttia (2019/28 %) asiakkaista ja lastensuojelun
avohuollon asiakkaita oli 45 prosenttia (2019/72 %). Tämä
oli myös strategian mukainen suunta.
Hallitusohjelmaan (v. 2019–2023) on kirjattu asiantuntijakohtaisesta asiakasmäärästä lastensuojelussa. Tavoitteeksi on asetettu, että säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että
maksimi on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Vuonna
2022 mitoitus tulee olemaan 35 asiakas-ta/asiantuntija.
Kuntayhtymässä vuonna 2020 sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 43 lasta. Nykyisellä asiakasmäärällä tämä tarkoittaa 3 sosiaalityöntekijän palkkaamista lisää vuonna 2022 ja
edelleen 3 sosiaalityöntekijää avo- ja sijaishuoltoon vuonna
2023.

Lastensuojelussa palvelutarpeenarviointien käsittelyaikoja seurataan ja tiedot kootaan vuosittain valtakunnalliseksi tilastoksi. Koska sosiaalityöntekijää kohden on enemmän
asiakkaita kuin suosituksen mukainen mitoitus palvelutarpeen käsittelyajat tuottaisivat tietoa palvelujen saavutettavuudesta. Edelleen näyttää siltä, että huostaanotettujen
lasten määrä ei ole laskussa ja entistä enemmän perheet tukeutuvat lapsiperheiden palveluihin. Haasteena on löytää
lapsen tarpeita vastaavia sijaishuoltopaikkoja ja valtakunnallisesti sama tilanne on koko maassa ja sijaishuoltoyksiköt ovat täynnä. Rekrytointihaasteita on myös henkilöstön
saatavuudessa.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Palvelutarpeenarvioinnin käsittelyajat on julkaistava, jotta voidaan arvioida palvelujen
saavutettavuutta.
2. Henkilöstömitoitus on ennakoitava mahdollisen uuden lainsäädännön mukaiselle tasolle.
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7.3 Sosiaalipalvelut
2021. Sosiaalipalveluiden tehtäviin kuuluu myös TYP-palvelut ja kuntouttava työtoiminta. TYP-Palvelut laajenivat
kattamaan koko Etelä-Savon. Työllisyyden hoidon kuntakokeiluhankkeen suunnittelu oli meneillään ja kuntakokeilu alkaa 1.3.2021. Kuntakokeilu muuttaa toimintatapoja
työllisyyden-hoidossa.

Tarkastuslautakunnan työohjelmassa oli perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualue sosiaalipalvelut. Sosiaalipalvelut sisältävät työikäisten sosiaalipalvelut, maahanmuuttopalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen,
ohjaamo Olkkarin palvelut ja poliisin sosiaalityön. Palvelupäällikkö Pirjo Kirvesmies oli kuultavana tammikuussa

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat

636

749

-15,1 %

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

1 454

1 455

-0,1 %

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenotot

4 513

3 962

13,9 %

Aikuissosiaalityön asiakkaat

2 002

769

160,3 %

Maahanmuuttopalveluiden asiakaskäynnit

7 718

7 911

-2,4 %

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Yhteydenotot sosiaali- ja kriisipäivystykseen lisääntyi
vuodesta 2019. Aikuissosiaalityön suoritteet kaksinkertaistuvat. Tämä johtui osin tilastomuutoksesta, mutta myös pitkittyneiden asiakkuuksien sekä asiakkaiden vaikeutuneista
ja mutkistuneista elämäntilanteista.
Sosiaalipalveluissa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tehtävässä työssä asiakasmäärä on keskimäärin
130 asiakasta/sosiaalityöntekijä. Kaikkiaan työikäisten
palveluissa asiakkaita Mikkelissä on keskimäärin 338 asiakasta/sosiaalityöntekijä ja 156 asiakasta/sosiaaliohjaaja.
Kuntayhtymän muissa jäsenkunnissa sosiaalityöntekijöillä on 250 asiakasta/sosiaalityöntekijä ja 140 asiakasta/sosiaaliohjaaja. Kuntouttavassa työtoiminnassa on noin 130
asiakasta/työntekijä. Työikäisten sosiaalityön henkilöstöresurssi on tällä hetkellä riittämätön työikäisten asiakkaiden tarvitsemaan tukeen nähden. Tukea tarvitaan nykyistä
enemmän työikäisille, joiden asumisessa, toimeentulossa ja
elämänhallinnassa on vakavia puutteita.

Sosiaalipalveluiden tarve on kasvanut ja näkyy yhteydenottojen ja asiakasmäärien kasvuna. Haasteeseen on pyritty vastamaan kehittämällä monialaista palvelua, joka näkyy sekä Ohjaamo Olkkarin toiminnassa että Monitorin
palveluissa. Eri viranomaiset tekevät työtä yhdessä eikä
asiakkaan tarvitse kulkea luukulta toiselle. Sosiaali- ja kriisipäivystystä on kehitetty 1.1.2017 alkaen osana monitoimijapäivystystä. Toiminta on palkittua ja sen toiminta on
ollut esikuvana Suomen tasolla. Samoin Ohjaamo Olkkarin
toimintaa on käytetty esikuvana muualla Suomessa. SOSRAKE-hankkeessa kehitetään rakenteellista sosiaalityötä.
Rakenteellinen sosiaalityö on valtakunnallisesti hyvin vähän
tunnistettua, joten senkin suhteen ollaan edelläkävijöitä tämän kehittämisessä. Asiakkaiden määrän kasvu lisää paineita osaavan henkilökunnan rekrytointiin sekä saatavuuteen.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Sosiaalipalveluiden tarpeen kasvuun on vastattava riittävällä henkilöstöllä sekä työssä jaksamisen
toimenpiteillä.
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7.4 Kotiin annettavat palvelut ja
kotihoito
Niina Kaukonen kertoi 13.1.2021 kotiin annettavista palveluista. Kotihoito on oma palvelualue ja palvelupäällikkö Maija Loponen kertoi kotihoidosta samassa kokouksessa.

Kotiin annettavat palvelut sisältävät ennakoivat palvelut,
jotka siirrettiin 1.1.2021 alkaen tähän kokonai-suuteen ja
kotiin annettavat tukipalvelut. Näistä vastaa palvelupäällikkö Pirjo Ihalainen. Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja

Säännöllinen kotihoito
• palvelutunnit
• käyntimäärät
• asiakasmäärät

254 654
872 074
2 268

256 743
844 469
2 225

-0,8 %
3,3 %
1,9 %

Etäpalvelut
• palvelutunnit
• käyntimäärät
• asiakasmäärät

2 271
17 564
166

743
3 337
62

205,5 %
426,3 %
167,7 %

Viiden tutuimman hoitajan osuus käynneistä

69 %

64 %

7,8 %

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Kotihoidon etäpalvelujen käytön lisääntyminen tuki asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaamisessa. Sen avulla lisättiin myös tuottavuutta, koska ammattihenkilöstön saatavuus vuonna 2020 kotihoidossa oli erittäin vaikeaa koko
vuoden. Etäpalvelua laajennettiin maaliskuussa myös ilta- ja
viikonloppuaikaan.
Välittömän työajan osuus on pysynyt suunnilleen samana. Hoidon jatkuvuus on parantunut tarkasteltaessa viiden
tutuimman hoitajan osuutta asiakkaan käynneistä. Taustalla on panostaminen palvelun jatkuvuuteen mahdollisimman
tehokkaan työnjaon sijaan infektioiden leviämisen ehkäisemiseen STM:n ohjeistuksen mukaisesti.
Kotihoidossa asiakaskysely toteutetaan joka toinen
vuosi. Vuonna 2020 ko. kysely toteutettiin ja kyselyyn vastasi 281 kotihoidon asiakasta ja 153 asiakkaan omaista. Asiakkaat ja omaiset kokivat kotihoidon ja palvelun kouluarvosanalla arvioiden hyväksi. Suurin osa suosittelisikin palvelua
muille vastaavaa palvelua tarvitseville.
Oman hoidon ja palvelun suunnitteluun osallistuminen
koettiin vuoden 2017 kyselyssä yhdeksi kehittämiskohdaksi. Tällä osa-alueella olikin tapahtunut positiivinen muutos
sekä asiakkaiden että omaisten tuloksissa. Omaiset kokivat
kotihoidon tuen ja kohtelun hyväksi ja puhelimen helpoimmaksi tavaksi olla yhteydessä henkilökuntaan. Läheisen
saama kotihoito tuki omaisten mielestä myös kotona asumista. Asiakkaat ja omaiset kokivat saavansa lääkehoidon
toteutukseen riittävästi apua.
Kehittämistä koettiin olevan hoitajien vaihtuvuudessa, jolla on vaikutusta asiakkaiden kokemaan turvattomuuden tunteeseen, tiedon kulkuun sekä hoidon laatuun.
Vastaajat toivoivat enemmän tukea ja kannustusta toimintakykyä ja kuntoutusta ylläpitävään toimintaan. Asiakkaat
kokevat saavansa riittävästi tietoa itseään koskevista palveluista, mutta omaiset kokivat tässä kehittämistä. Kehittämistä on myös asiakkaiden ja omaisten mielestä kotihoidon
järjestämänä ulkoiluun pääsemisessä ja tarvittaessa kodin
ulkopuolella saattajan saamisessa. Tiedon kulkuun, hygienia-asioihin ja kotikäyntien kiireettömyyteen toivottiin kiinnitettävän huomiota.

Vanhus- ja vammaispalvelut toteuttavat kuntayhtymän
strategisia tavoitteita erittäin hyvin. Palveluja kehitetään
raskaimmista palveluista kohti kevyempiä palveluita ja tässä
työssä sekä kotona pärjäämisen tueksi on käytössä erilaisia
tukipalveluita. Kotihoidon palveluita on myös kehitetty aktiivisesti. Tarkastuslautakunta on ollut huolissaan siitä, onko
tavoite 94 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu kotona liian kunnianhimoinen ottaen huomioon kuntayhtymän alueella olevan väestörakenteen? Tavoite tarkoittaa sitä, että kotiin annettavia palveluita on kehitettävä edelleen määrätietoisesti
ja lisättävä palveluita ikääntyvälle väestölle. Tavoitteen pitäisi toteutua jo vuonna 2025. Samanaikaisesti on ennustettu, että muisti-sairaiden määrä kuntayhtymän alueella kasvaa vuodesta 2016 vuoteen 2030 mennessä melkein
800 hengellä (2016/2 224 ja 2030/3 001). Miten tämä suhteutettuna jo palveluiden piirissä oleviin on vaikea ennakoida. Kuitenkin tiedossa on, että palvelutarve ei tule vähentymään. Teknologia auttaa monessa asiassa vanhuksia, mutta
ikääntyminen kuitenkin vääjäämättömästi tuo myös osaamisen puutetta eri laitteiden ja digipalveluiden käyttöön.
Kuntayhtymällä on ollut vaikeuksia myös rekrytoida ammattihenkilöstöä kotihoitoon, joka omalta osaltaan vaikeuttaa tavoitteiden toteutumista. Monella ikääntyvällä ei ole
myös lähiomaisia samalla paikkakunnalla.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Tavoitteesta viiden tutuimman hoitajan osuudesta
asiakkaan kotihoidon palveluissa on pidettävä kiinni
ja kehitettävä palvelua edelleen, että tavoite 74 prosenttia saavutetaan.
2. Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen on resursoitava
yhteistyössä kuntoutuspalveluiden kanssa.
3. Minkälainen luokitus on olemassa kotona pärjäämisestä? Miten arvioidaan?
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7.5 Vammaispalvelut
järjestäminen ja erityishuoltopäätöksien teko hoidetaan
itse. Sen lisäksi päätös asumispalveluista tehdään kokonaan
omana toimintana.
Strategisena tavoitteena oleva kotona asutaan tukipalveluiden turvin tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oikea-aikaiset palvelut ja räätälöidyt erityistuen palvelut. Entistä
pienempi määrä asiakkaista asuu ympärivuorokautisessa
palveluasumisen yksikössä ja vain pieni osa on laitoshoidossa. Tämä tarkoittaa omais- ja perhehoidon tukemista, perhekoteja tai yhteisöasumisen palveluita. Tavoitteena on
itsenäinen ja hyvä elämä. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa myös panostamista entistä enemmän tukipalveluihin esim. henkilökohtaisia avustajia tai panostamista työ- ja
päivätoimintaan tai omaishoitoon. Vammaisten ikääntyminen näkyy alueella kasvavana palvelutarpeena mm. henkilökohtaiset avustajat ja omaishoitajat myös vanhenevat.

Vammaispalvelut esittelivät toimintaansa syyskuussa 2020.
Kuultavana oli kehittämispäällikkö Niina Helminen sekä
vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.
Vammaispalvelut kokonaisuus muodostuu vammaisten ja
kehitysvammaisten palveluista liittyen asumispalveluihin,
kotihoitoon, työ- ja päivätoimintaan sekä kehitysvammaisten lasten ilta- ja päivähoitoon. Vammaispalveluiden toimintaa on kehitetty systemaattisesti mm. henkilökohtaisten avustajien osalta palkanmaksu otettiin omaksi työksi ja
perustettiin henkilökohtaisenavunkeskus. Sen lisäksi kuljetuspalvelut siirrettiin Sansia Oy:n hoidettavaksi keskitettynä tilauspalveluna. Muut kuntayhtymän kunnat ovat
mukana palvelussa, mutta Juvan kunta hoitaa itse kuljetuksien välityspalvelun. Sen lisäksi laitoshoitoa on purettu
strategian mukaisesti ja kehitysvammaisen asiakasohjaus,
palvelutarpeen arviointi, terveys- ja kuntoutuspalvelujen

Vammaispalveluiden asiakkaat

3 269

3 522

-7,7 %

Kuljetuspalveluiden asiakasmäärät

1 799

1 888

-4,9 %

Henkilökohtaisen avun tunnit

609 472

490 227

24,3 %

Asumispalvelut
• VPL:n mukainen asuminen
• Kehitysvammaisten asuminen
• Laitoshoidon asuminen

102
292
24

102
299
41

0,0 %
-2,3 %
-70,8 %

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
vertailutietoja vain määrärahojen näkökulmasta. Vammaispoliittinen ohjelma taas tähtää yhdenvertaisuuteen ja tasavertaisuuteen osallistua yhteiskunnassa. Se kumpaa suuntaa lähdetään seuraamaan THL:n määräraha näkökulmaa,
joka vaatii edelleen palvelurakenteiden muuttamista ja lisäpanostusta tukipalveluihin vai vammaispoliittista ohjelmaa,
joka tähtää yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden toteuttamiseen entistä enemmän? Mikä vaikutus näillä on palvelujen saatavuuteen ja palvelujen piiriin pääsemisellä?

THL:n vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan vaikeavammaisten palveluasumista oli 36 prosenttia enemmän
kuin maassa keskimäärin, kehitysvammaisten ohjatun ja
tuetun asumisen asiakkaita oli vuoden 2017 lopussa kaksinkertainen määrä maan keskiarvoon verrattuna, pitkäaikaista kehitysvammaisten laitoshoitoa oli vuonna 2017 asukaslukuun suhteutettuna eniten, asunnon muutostöitä tehtiin
50 prosenttia maan keskiarvoa enemmän, kuljetuspalvelua järjestettiin 50 prosenttia enemmän kuin maassa keskimäärin, vammaispalveluiden kustannukset olivat maan
korkeimpia asukasta kohden. Vuonna 2020 laadittiin vammaispoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta
ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista. Asiakirja on
ohjaava asiakirja kaikille sidosryhmille; palvelun tuottajille,
työntekijöille, viranhaltijoille, päättäjille kuin vammaisille
henkilöille ja heidän läheisilleen. THL:n selvityksen mukaan
tehtävää palveluiden kehittämisessä riittää, jos katsotaan

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Vammaispoliittisen ohjelman toteutus on otettava osaksi myös kuntayhtymän strategisia toimenpiteitä ja ohjelman toteutuksesta on raportoiva
valtuustolle.
2. Miten paljon on panostettu tukipalveluihin, kun palvelurakennetta kevennetään?
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7.6 Perusterveydenhuollon palvelut
jatkuvuuden parantaminen. Palveluiden ostojen tarveharkinta, maksusitoumusten kriittinen arviointi sekä tarveaineiden ja välineistön yhtenäistäminen. Näissä tavoitteissa on edetty hyvin, sillä 3 vuotiaiden ja 5 vuotiaiden lasten
hammastarkastuksiin on otettu sähköinen ajanvaraus käyttöön. Palvelujen ostoihin on kiinnitetty huomioita ja tarvikehankinnat on yhtenäistetty. Erityislasten hammashoito Vaalijala ky:n toimesta on otettu omaksi toiminnaksi.
Asiakastyytyväisyyttä on jatkuvasti mitattu ja palautteena on saatu mm. ajanvarauksen ajoittainen ruuhkautuminen. Hoito on kuitenkin koettu hyväksi sekä ammattitaitoiseksi. Hoitoon on päässyt melko nopeasti ja palvelu on
ystävällistä. Suurin osa palautteista koski nimenomaan henkilökunnan ystävällistä palvelua ja ammattitaitoista palvelua. Hoitotakuu on toteutunut ja potilaat päässeet kiireettömään hoitoon 6 kuukauden sisällä. Päivystykseen saa ajan
samana päivänä ja puolikiireelliseen hoitoon esim. lohkeamat viikon sisällä. Suurimmiksi haasteiksi kerrottiin henkilökunnan rekrytointi, tilan puute sekä sairaalassa on vain yksi
huone käytössä päivystykseen sekä laitoshoidossa olevien
ja vanhuksien hammashoidon toteuttaminen. Kehittämiskohteina onkin kerralla kuntoon -mallin käyttöönotto sekä
laitoshoidon asiakkaiden ja vanhuksien hammashoidon toteuttaminen ja myös kuvantamisen ulosmyynti.

Terveyspalveluiden perusterveydenhuollon palvelut pyydettiin kuulemiseen sekä suun terveydenhuollon että perusterveydenhuollon palveluiden osalta. Suun terveydenhuollon palveluista helmikuussa 2021 kertoi palvelupäällikkö
Virpi Laine. Perusterveydenhuollon osalta kuulemiseen ei
saapunut ketään. Perusterveydenhuollon osalta pyydettiin
palvelujohtaja Mika Perttu ja terveyspalveluiden johtaja
Santeri Seppälä uudestaan maaliskuussa, mutta johtoryhmän tapaamisen aikataulu venyi ja tästä syystä vain Santeri Seppälä kertoi lyhyesti lääkäritilanteesta. Tarkastuslautakunta halusi kuitenkin laajemman esittelyn palveluista ja
pyysi Mika Pertun ja Santeri Seppälän uudestaan kuulemiseen huhtikuussa. Tilaisuuteen saapui vain Santeri Seppälä.
Tarkastuslautakunnan mielestä, vaikka koronapandemia oli
edelleen päällä, lautakunnalle jäi tunne, että tarkastuslautakunnan kuulemisia ei oteta vakavasti.

Suun terveydenhuollon palvelut
Palvelupäällikkö Virpi Laine antoi kattavan selonteon suun
terveydenhuollon palveluista. Tavoitteina suun terveydenhuollon palveluissa oli asiakassegmentaatio käytäntöön,
sähköisen asioinnin lisääminen, hoidon saatavuuden ja

Käynnit hammaslääkärillä (pth)

48 756

56 654

-16,1 %

Käynnit hoitohenkilöstöllä (pth)

15 430

19 003

-23,2 %

kunnossa ennen kuin vaativia leikkauksia voidaan suorittaa.
Kuntayhtymän palvelujen näkyvyydessä perusterveydenhuolto samoin kuin suun terveydenhuolto jäävät aivan liian
vähälle huomioille. Kuitenkin näillä palveluilla on merkittävä vaikutus siihen, että erikoissairaanhoitoon ei tarvitse
niin herkästi hakeutua, jos peruspalvelut toimivat ja syntyy
myös kustannussäästöä jäsenkunnille vähentyneinä erikoissairaanhoidon palveluina. Rekrytoinnissa on haasteita myös
hammashoidossa ja olisi tärkeää nostaa esille miten tyytyväisiä asiakkaat ovat palveluihin ja näin vahvistaa suun terveydenhuollon mainetta kehittävänä työpaikkana ja hyvin
toimivana palveluina asiakkailla. Nämä seikat myös lisäävät
halukkuutta hakeutua töihin kuntayhtymään.

Koronapandemian vuoksi peruttiin maaliskuussa lähes
kaikki kiireetön hammashoito toukokuun loppuun saakka.
Päivystystoimintaa taas tehostettiin lähes kaksinkertaiseksi normaalista kesäkuun loppuun saakka. Pandemian takia
peruutetut kiireettömät potilaat näkyvät hammashoidon
käyntisuoritteissa. Pandemian alussa hammashoidon henkilökunnasta merkittävä osa siirtyi muihin tehtäviin esim.
näytteenottoon, kotihoitoon, kotisairaanhoitoon sekä koronatartuntojen jäljittämiseen. Hoitovelan purkaminen ruuhkautti hammashoitoa, kun väestö aktivoitui varaamaan uusia aikoja. Mikkelin hammashoitolan hammaslääkärit ovat
nuoria ja vaihtuvuus suurta. Uusien hammaslääkäreiden
rekrytoinnissa on haasteita.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Tarkastuslautakunnan suositukset

Tarkastuslautakunta antaa kiitosta hyvin hoidetusta suun
terveydenhuollon palveluista ja henkilökunnan joustavuudesta. Kuinka merkittäväksi piilossa oleva hoitovelka muodostuu, kun pandemiasta palataan normaaliin arkeen jää
myöhemmin arvioitavaksi. Suun terveydenhuollon palveluilla on merkittävä painoarvo myös erikoissairaanhoidon hoitoihin, koska asiakkaalla usein pitää olla hampaat

1. Suun terveydenhuollon palvelut pitää huomioida
terveyspalveluiden kokonaispalveluissa paremmin
ja edistää palveluiden näkyvyyttä.
2. Laitoshoidossa olevien ja vanhusten hammashoitopalveluita on kehitettävä suunnitelman mukaisesti.
3. Sähköistä ajanvarausta on edelleen kehitettävä
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Perusterveydenhuollon palvelut
osallistuu oman hoitonsa suunnitteluun ja kestävien elintapojen valintaan ammattilaisten kanssa. Keskeisenä tavoitteena pidettiin hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.

Perusterveydenhuollon palveluissa tavoitteena on tyytyväinen asiakas, sujuvat hoitoketjut ja asiakasta ei pompotella. Sen lisäksi motivoinut ja sitoutunut henkilökunta sekä
systemaattinen talouden seuranta. Vastaanotolla asiakas

Käynnit lääkäreillä
• yleislääketiede
• erikoisalat

47 037
126 015

50 122
119 747

-6,5 %
-5,0 %

Käynnit hoitohenkilökunnalla
• yleislääketiede
• erikoisalat

70 065
39 630

72 790
33 939

-3,9 %
+16,8 %

Puhelinkontaktit (hoitopuhelut)

190 776

101 126

+88,6 %

Sähköinen asiointi etävastaanotto

468

96

+386,3 %

tai yksityisten lääkäriasemien kautta. Millainen hoitovelka
on muodostunut perusterveydenhuoltoon, nähdään tulevaisuudessa myös tältä osin. Tarkastuslautakunta on ollut
huolissaan koko toimintakautensa ajan perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä ja palveluiden saatavuudesta.
Toimivat perusterveydenhuollon palvelut vähentävät merkittävästi paineita erikoissairaanhoidon palveluihin ja sitä
kautta vähentää myös kustannuksia sekä asiakkailta että
jäsenkunnilta. Maakunnallinen sotevalmistelu myös tähtää
siihen, että hyvinvointialueilla on toimivat peruspalvelut.
Koronan hoidosta tarkastuslautakunta antaa erityiskiitokset hyvin valmistelusta toimintamallista esim. jäljittämisestä, näytteenotoista, tiedottamisesta sekä sujuvasta
rokotuksien toteuttamisesta. Tähän työhön on monet ammattilainen antaneet työpanoksensa ja tarkastuslautakunta haluaa, että henkilökunnan hyvinvoinnistaan pidetään
huolta.

Koronaepidemia vaikutti perusterveydenhuollon käyntimääriin ja vähensi käyntejä perusterveydenhuollon vastaanotoilla ja hyvinvointiasemilla ja -keskuksissa. Pitkäaikaissairaiden hoito toteutettiin mahdollisuuksien mukaan
etävastaanottoja lisäämällä ja tästä huolimatta hoitovelkaa on kertynyt. Puhelinkontaktien määrä kasvoi ja myös
puhelujen käsittelyajat ja jonotusaika kasvoi merkittävästi.
Mukana mittareissa on myös lääkäreiden ja hoitajien käynteihin liittyvät korvaavat puhelut, jotka otettiin käyttöön
huhtikuussa.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
Pitkään jatkuneesta pandemiasta huolimatta käyntimäärät
ovat vähentyneet yllättävän vähän. Etävastaanottopalvelut
suhteessa käynteihin on vielä hyvin vähäistä. Puhelinkontaktien lisääntyminen ei yllätä, koska asiakkaat myös pandemista johtuen eivät välttämättä halunneet saapua fyysisesti
paikalle. Puheluihin vastaamisen vastausprosentti oli THL:n
helmikuussa 2020 kerättyjen tietojen perusteella perusterveydenhuollossa 65,2 prosenttia ja suun terveydenhuollon
71,2 prosenttia eli edelleen alle 80 prosentin tavoitetason.
Asiaa on selvitetty tarkemmin arviointikertomuksen kohdassa 6.2. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan lääkäriviroista perusterveydenhuollossa olisi täyttämättä noin 50 prosenttia. Samoin koko kuntayhtymässä on
myös ajoittain vaikeuksia rekrytoida muuta hoitohenkilökuntaa. Erikoissairaanhoitoon ei ole syntynyt merkittävää
hoitovelkaa ja erikoissairaanhoidon palveluihin hakeudutaan lähetteellä perusterveydenhuollon, työterveyshuollon

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Perusterveydenhuollon palveluiden kehittämiseen
pitää panostaa ja keinot millä kehitystyötä tehdään
on kirjattava sitoviin tavoitteisiin vuodelle 2022.
2. Puhelinpalvelujen vastausprosentit on saatava valtakunnalliseen tavoitetasoon.
3. Hoitovelan
purkamiseen
on
laadittava
varautumissuunnitelma.
4. Henkilökunnan
jaksamiseen
ja
vaihtuvuuden vähentämiseen on kiinnitettävä huomioita
henkilöstösuunnittelussa.
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Investointeihin käytettiin yhteensä 18,4 milj. euroa. Tästä
Esper-hankkeen osuus oli 14,2 milj. euroa. Sairaalalaitteisiin käytettiin 1,3 milj. euroa ja tietotekniikkaan 1,4 milj. euroa. Talousarviossa oli varattu määrärahaa 31,9 milj. euroa
ja suurin muutos toteutuman osalta oli mielen- ja kuntoutuksen talon rakennusurakan aloituksen siirtyminen. Aloituksen siirtyminen vaikutti määrärahoihin 8,2 milj. euroa,
joka toteutuu vuoden 2021 aikana. Valtuusto on päättänyt
15.10.2020 Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisurakan, jonka kustannusarvio on 41,2 milj. euroa ja toteuttamisaikataulu olisi 2020–2022. Valtuusto päätti, että hankkeen toteutusta varten perustetaan rakennustoimikunta,
joka valvoo hankkeen toteutusta.
Esper-hankkeen osalta valtuusto oli päättänyt kokonaisinvestointitason, mutta tämä taso on ylitetty jo edellisenä
vuotena. Kokonaisinvestointitaso oli 105,7 milj. euroa, kun
hankkeet aloitettiin vuonna 2015. Talousarviokirjassa oli
virheellisesti ilmoitettu, että Esper-hankkeelle olisi varattu
määrärahoja 118 milj. euroa, kun todellisuudessa valtuusto on päättänyt yhteensä 137,1 milj. euron määrärahoista.
Hankkeen sisältämät rakennukset on viety valtuustolle rakennuskohtaisesti päätettäväksi, jolloin kokonaiskäsitys
hankkeeseen tarvittavista määrärahoista on hämärtynyt.

Vuonna 2020 valmistuu HKGB-osa ja on tullut maksamaan
noin 16 milj. euroa ilman muutostöitä, jotka tehdään vuoden
2021 aikana. Mielen- ja kuntoutuksen talon kustannusarvio
on 41,2 milj. euroa, josta on käytetty noin 6,2 milj. euroa. Talon valmistuu vuonna 2022.

8.1 Investointien vaikutus
rahoitukseen
Rahoituslaskelman tunnusluvut ovat edellisvuotta parempia, osin tähän on vaikuttanut Esper-hankkeen investoinnin
osittainen siirtyminen vuodelle 2021. Investointien tulorahoitus (59 %) kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Kuntayhtymän
vuosikate ei riitä edelleen poistojen kattamiseen, joten tulevien vuosien investoinnit tulevat rasittamaan tulosta, jos
menojen kasvua ei voida hillitä tai tuloja saada kasvatettua.
Päätettyjä investointeja on mielen- ja kuntoutuksen talo.
Sairaalalaitteiden uusiminen ei kasvata merkittävästi poistoja, mutta jos Aster-tietohallintohanketta aiotaan jatkaa
sillä on merkittävä vaikutus poistoihin.

Investoinnit ja vuosikate (1000 €)
45000
40000

Tulorahoitus

35000
30000
25000

102,9 %

101,1 %

Vuosikate % poistoista

104,7 %

51,2 %

Investointien tulorahoitus

59,0 %

12,4 %

Lainanhoitokate

4,5

2,5

Omavaraisuusaste

13,8 %

14,1 %

Suhteellinen velkaantuneisuus

40,4 %

40,2 %

Kertynyt alijäämä

-3,794

-4,284
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Investointien vaikutus vuosikatteeseen

Talouden tunnusluvut

Lainanhoitokate (4,5) kuvaa tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun,
on arvon 2 yläpuolella, jota pidetään hyvän lainanhoitokyvyn rajana. Kuntayhtymän taseen tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän
sietokykyä ja kykyä selvitä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 13,8 prosenttia.
Pitkän ajan tavoitteena omavaraisuusasteen nostaminen
huomattavasti nykytilanteesta on tulevaisuudessa tärkeää.
Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään 50 prosentin

ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta. Kuntayhtymän suhteellinen velkaantuneisuus oli 40,4 prosenttia. Tunnusluku
kertoo kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan
pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kuntayhtymällä on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tässä tunnusluvussa näkyvät investointien
vaikutukset.
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8.2 Tulevat investoinnit

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Valtuusto hyväksyi 13.6.2019 § 34 myös uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän valmistelun ja hankkeen nimeksi
on vahvistettu Aster-hanke. Tietojärjestelmän valmistelu
ja käyttöönotto ajoittuu vuosille 2020- 2023 ja jatkuu aina
vuoteen 2025. Yhteishankinta on aloitettu Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin (KSSHP), Essoten, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) ja Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) kanssa. Valmisteluvaiheen
jälkeen tulee vuonna 2021 päätettäväksi varsinaisen järjestelmän hankinta. Hallituksessa vuonna 2019 esitellyn kuntayhtymän kokonaisuuden arvoksi on arvioitu 44 milj. euroa
ja oman työn osuudeksi 4,4 milj. euroa vuoteen 2023 mennessä. Hankkeeseen on käytetty 0,9 milj. euroa. Määrärahavaraus oli 3 milj. euroa. Vähäiseen toteumaan vaikutti pääasiassa uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyvien
valmistelukustannusten siirtyminen, koska hankkeen aloitus siirtyi puolisen vuotta koronaepidemian vuoksi.
Uusina investointeina on esillä ollut vanhojen sairaalarakennuksien saneeraus mm. A-osa saneeraus. Hankesuunnittelu on aloitettu tila- ja tukipalveluiden määrärahoista.
Investointivarausta rakennuskohteelle ei vielä ole, mutta
lienee varaus tulevissa investointivuosien ohjelmissa.

Talouden tunnusluvut parantuivat lähinnä siitä syystä, että
mielen- ja kuntoutuksen talon aloittaminen siirtyi ja vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2021. Poistoihin vaikutus
näkyy vasta vuoden 2022 aikana, kun rakennus valmistuu. Kuntayhtymän suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ovat Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ajoilta ja suunnitelmaa on muutettu vuonna 2013. Poistosuunnitelma
tulee päivittää vastaamaan kuntayhtymän omaisuutta.
Moision sairaala ei ole enää kuntayhtymän omistuksessa.
Kuntayhtymä rakentaa velalla ja tämä näkyy hyvin alhaisena omavaraisuusasteena. Hyvä taso olisi 50 prosenttia
ja kuntayhtymällä luku on 13,8 prosenttia. Samoin suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku kertoo, että lähes puolet kuntayhtymästä rahoitetaan velalla. Sote-hyvinvointialueen lakipäätökset tehdään kesällä 2021. Kuntayhtymän
pitäisi miettiä tarkasti mitä investointeja aloitetaan ennen
lainsäädäntöä, koska varmuutta siitä miten omaisuuden ja
velkojen sekä alijäämien jako toteutetaan kuntayhtymän
purkautuessa.

Tarkastuslautakunnan suositukset
1. Poistosuunnitelma on päivitettävä vastaamaan kuntayhtymän omaisuutta
2. Tulevien vuosien investointitasoa on harkittava ja
tehtävä suunnitelma myös suunnitelmavuosien osalta talousarvioon 2022.
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Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 suosituksien tilanne, mitä suosituksien toteuttamisesta on vielä kesken, on arvioitu alla olevassa taulukossa. Suositukset on arvioitu toteutuneen toimissa seuraavasti:

V = tarkoittaa, että suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty ja vaikutukset myönteisiä
? = suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty osittain tai on vielä keskeneräinen ja vaikutuksia ei vielä havaittavissa
X = suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty tai suosituksen vaikutus ei ole arvioitavissa

Mittareiden ja suoritelaskennan kehittäminen, koska näillä on
suoranainen vaikutus toiminnan tarkasteluun sekä jäsenkuntalaskutukseen.

Mittareiden määrittely on tehty vastuualuetasolla
ja mittareita on käytössä paljon. Suoritelaskennan
oikeellisuus riippuu pitkälti tiedon kirjaamiseen ja sen
tarkkuuteen. Kirjaamisen epäselvyyksiin on jatkuvasti
panostettu, mutta ongelman ratkaisu ei ole yksinkertainen. Tähän vaikuttaa mm. kirjaamishenkilökunnan
suuri vaihtuvuus.

?

Kuntayhtymän vuosikatteella pitäisi pystyä kattamaan poistot,
korot ja lainojen lyhennykset. Tarkastuslautakunnan esitti, että
valtuustolle esitetään suunnitelma miten investoinnit katetaan ja
laadittava suunnitelmavuosille kattava investointiohjelma.

Vuosikate ei jatkossa riitä investointien kattamiseen elleivät tuottavuustavoitteet toteudu. Tässä
on jatkossa suuria haasteita. Investointiohjelmassa
keskeinen osa on viime vuosina ollut Esper-hanke,
muista investoinneista on tehty erillinen suunnitelma
suunnitelmavuosille.

X

Talouden tasapainotusohjelmassa ei ole onnistuttu kaikilta osin
Tarkastuslautakunta edellyttää, että talouden tasapainottamista
seurataan tiiviimmin ja siitä myös raportoidaan riittävän kattavasti jäsenkunnille.

Talouden tasapainotusohjelman nimi on muutettu kehitysohjelmaksi ja esitetty konkreettisia toimenpiteitä.
Jäsenkunnille on esitelty kehitysohjelma kuntatapaamisissa. Kehitysohjelman yhteenveto on esitetty
toimintakertomuksessa.

V

Lautakunta edellytti kehittämään suoritelaskentaa ja varmistamaan taustajärjestelmiin kirjatun tiedon oikeellisuus ja oikein
kohdentuminen eri kunnille sekä huolehtimaan henkilöstön
kirjauskoulutuksesta. Samalla mittareita mietittäessä pitäisi
keskittyä keskeisimpiin mittareihin ja niiden tuloksiin.

Kuntayhtymätasoisten mittareiden valmistelu on
toteutettu strategian päivityksen yhteydessä ja strategiset mittarit on määritelty.

Toimintakertomukseen laaditaan oma yhteenveto talouden
tasapainotusohjelmasta sekä toimenpiteiden toteutumisesta.
Kuntalaki edellyttää tarkastuslautakuntaa arviomaan talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää (KuntaL 121 §).

Kehitysohjelma on laadittu ja lisätty osaksi toimintakertomusta.

Kuntalaskutus on perussopimuksen mukainen, vaikka laskentajärjestelmä on monimutkainen. Inhimillisten virheiden
mahdollisuus kasvaa, koska laskentataulukkoja tehdään exceliin.
Tarkastuslautakunta suosittelee suoritehinnoittelun kehittämistä edelleen.

Kuntalaskutus perustuu perussopimukseen ja
palvelusuoritteiden raportointia kehitetään edelleen, jotta palvelukokonaisuuksien kustannuksista
saadaan paremmin tietoa. Kuntayhtymän laskentajärjestelmään kehitellään tällä hetkellä tuotetta, joka
tuottaa kunnille parempaa palvelutietoa ja paremman
raportointivälineen. Joissakin kuntayhtymissä näitä
välineitä on jo käytössä.

V

V
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?

Arviointikertomuksessaan vuodelle 2017 esitettiin että, talousarviovalmistelussa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille miten
rahoitusriskeihin on varauduttu. Sen lisäksi tulisi noudattaa
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta, jonka mukaan
valtuuston olisi talousarviossa hyväksyttävä pitkäaikaisten lainojen erotus sitovana eränä. Sitovuustaso osoitetaan varjostettuna tms. tavalla. Tarkastuslautakunnalla ei myöskään ole tietoa
miten on määritelty lainojen vakuudet. Lainamäärän kehitys on
hyvä myös kuvata toimintakertomuksessa, koska kuntayhtymän
lainamäärä kasvaa merkittävästi rakennusinvestointien johdosta
ja sillä on merkittävä vaikutus tulevaisuudessa talouden hoidossa
myös korkojen ja poistojen sekä lainanlyhentämisen kautta.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että valtuustoa informoidaan
tulevasta velkakehityksestä ja rahoitusriskistä.

X

Etelä-Savon Terveyspalvelut Oy:n osakekauppa aiheuttaa merkittävän riskin kuntayhtymän toimintaan, jos kauppa joudutaan
purkamaan. Etelä-Savon Työterveys Oy osakkuusyhtiö yhdistettynä konserniin pienensi konsernin omaa pääomaa 900.000
eurolla. Kuntayhtymän pitää varautua riskiin ja tehtävä suunnitelma, jos riski toteutuu

Työterveyspalveluiden kilpailutusta suunnitellaan tai
perussopimusta tarkennetaan työterveyspalveluiden
osalta (hallituksen päätös 5.11.2020 § 199).

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet esim. sijaisten
käytön rajoittaminen lisäävät työpaineita yksiköissä. Tämä voi
johtaa sairauspoissaolojen kasvuun ja lisätä myös rekrytoinnin
vaikeutta. Kilpailu osaavasta henkilöstöstä on kovaa muutamissa
henkilöstö-ryhmissä ja siksi on tärkeää, että uuden työntekijän
vastaanotto työpaikassa on sujuvaa ja järjestelmät tukevat tätä
prosessia. Lautakunta suosittaa tästä syystä, että edelleen jatketaan henkilöstöpalveluiden keskittämistä henkilöstöpalveluihin.

Henkilöstöpalveluiden organisaatiota kehitettiin
nimeämällä jokaiselle vastuualueelle oma henkilöstöpäällikkö ja -sihteeri. YT-menettely ei parantanut
henkilöstön jaksamista ja koronaepidemia aiheutti
omat haasteensa.

Riskit ja riskien hallinta on raportoitu riittävällä tasolla. Jatkossa
riskien seuranta ja kiireellisyys huomioidaan luokituksen
mukaisesti ja toimenpiteet käynnistetään riittävän ajoissa.
Tarkastuslautakunta haluaa, että jatkossa mietitään millä
riskien poistumista mitataan. Jos henkilöstön riittämättömyys
on uhkana, mikä vaikutus niillä on palvelutasoon ja palveluiden
riittävyyteen. Jatkossa näiden raportointiin on kiinnitettävä
enemmän huomiota. Tarkastuslautakunta myös toivoo, että toimintakertomuksessa analysoidaan nykyistä laajemmin riskeistä
ja niiden hallinnasta, koska näillä saattaa olla merkittävä vaikutus
myös tulevien vuosien toimintaan resurssien ja määrärahojen
riittävyyden kannalta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja
kehitetään jatkuvasti. Toimintakertomuksessa on
raportoitu vastuualueiden ja tytäryhtiöiden keskeiset
riskit ja niiden riskipistemäärät sekä toimenpiteet
riskien vähentämiseksi.

Jäsenkunnille tuli yllätyksenä vuonna 2018 tasauslaskutuksen
kasvu annettuihin ennusteisiin verrattuna.

Talouden raportointia on parannettu ja kerrottu riittävän ajoissa jäsenkunnille kuntayhtymän tilanne.

V

Rekrytointivaikeuksia oli lääkäreissä, puheterapeuteissa ja sosiaalityöntekijöissä. Hoitajien saatavuudessa on aika-ajoin myös
haasteita. Perusterveyden hoidossa lääkärivajeesta johtuen
kaikilla hyvinvointiasemilla ei ole lääkärivastaanottoja ja hammashoidossa kiireettömään hoitoon ei päästy.

Lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, psykologien ja puheterapeuttien rekrytoinnit ovat edelleen haastavia.
Erikoissairaanhoidon lääkäritilanne on hyvä, mutta
perusterveydenhuollon osalta vajetta.

?

?

?

V
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Hallitus antoi vastaukset valtuustolle kokouksessa 8.10.2020 § 185 ja valtuusto käsitteli vastaukset kokouksessaan
15.10.2020 § 59. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa antamat suositukset on arvioitu toteutuneen toimissa seuraavasti:

V = tarkoittaa, että suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty ja vaikutukset myönteisiä
? = suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty osittain tai on vielä keskeneräinen ja vaikutuksia ei vielä havaittavissa
X = suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty tai suosituksen vaikutus ei ole arvioitavissa

Mittareiden ja suoritteiden osalta on jatkettava edelleen
kehitystyötä ja otettava päivitetyssä strategia-asiakirjassa
määritellyt mittarit seurantaan. Mittareista on raportoiva
neljännesvuosiraportissa ja tilinpäätöksessä samalla kun
raportoidaan strategisten tavoitteiden toteutumista.

Valtuuston hyväksymässä päivitetyssä strategiassa on kiinnitetty vahvemmin huomioita strategisiin mittareihin. Kehitysohjelmaan sisältyvät keskeiset mittarit sekä myös myöhemmin
talous- ja muutosohjelmasta nostetut tavoitteet/sisällöt.
Kehitysohjelman seuranta ja raportointi kytkeytyy osaksi
kuntayhtymän osavuosiraportointia.

?

Kuntayhtymän www-sivuilta on löydyttävä hoitotakuun
toteutumistilastot. Hoitoon pääsy tilasto ei ole sama kuin
hoitotakuun toteutuminen.

Hoitotakuu tilastojen linkit olivat vastauksessa. Hoitotakuutietoja perusterveydenhuollon osalta raportoi Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos kahdesti vuodessa (30.4. ja 31.10.2020).
THL:n raportoimat tiedot sisältävät kuitenkin vain osan vastaanotoille pääsyn tiedoista, joten sen perusteella ei asianmukaisesti hoitoon pääsy tietoa perusterveydenhuollon osalta
luotettavasti arvioitavissa / raportoitavissa. Lisäksi erillisellä
tiedonkeruulla raportoidaan 30.4.-tilanteen mukaan välittömän yhteydensaannin tiedot hyvinvointiasemille ja -keskuksille
sekä suun terveydenhuoltoon. Nämä tiedot esitellään hallituksen kokouksessa 8.10.2020.

?

Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettava. Hallitukselle
ja valtuustolle on annettava selvitys, miten Etelä-Savon Työterveys Oy:n kaupasta mahdollisesti tulevaan taloudelliseen
riskiin on varauduttu.

Kuntayhtymän työterveyspalvelun hankinnan kilpailuttamiseen ei ryhdytty tilipäätösvuoden aikana johtuen hallinto-oikeuden vastauksen viivästymisestä. Etelä-Savon työterveys
Oy maksoi kuntayhtymälle tilipäätösvuonna osinkoja 150.000
euroa kuten myös edeltävänä tilinpäätösvuonna 2018. Konsernijohto teki tilinpäätösvuonna käytettävissä olevin tavoin
Etelä-Savon työterveys Oy:n riskien hallintaa.

?

Jos kunnan/kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi”. Ali jäämän kattamisesta erikoissairaanhoidon
osalta on tehtävä suunnitelma. Talous- ja muutosohjelman
toteutuksesta päättää KuntaL:n mukaisesti valtuusto ja
valtuustolle on annettava riittävät raportit vuosittaisesta
toteutumasta talous- ja muutosohjelmasta. Tilinpäätökseen
laaditaan vuosittainen yhteenveto talous- ja muutosohjelman
toteuttamisesta sekä vaikutuksesta toimintaan.

Kuntayhtymän kattamaton alijäämä vuosilta 2017–2018 on
katettu omaisuuden myynnillä keväällä 2020. Vuoden 2019
kattamaton alijäämä käsitellään vuoden 2021 talousarvion
yhteydessä, jossa yhteydessä kuntien kanssa on sovittava alijäämän käsittelystä. Talous- ja muutosohjelman raportti 2019
on käsitelty hallituksessa 7.5.2020 § 106.

Henkilöstöohjelman mukaisesti tulee huolehtia henkilöstön
työhyvinvoinnista, työturvallisuudesta ja työkyvyn ylläpitämisestä. Toiminnassa tunnistetaan työkykyä uhkaavat riskit ja
ryhdytään toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

Henkilöstön kokonaisvaltainen työhyvinvointi ja työtyytyväisyys, työturvallisuus sekä työkyvyn ylläpitäminen ovat
kuntayhtymän keskeisiä henkilöstöä koskevia periaatteita,
jotka osaltaan tukevat tavoitetta sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

V

Osaamisen hallintaa ja kehittämistä on jatkettava, koska nyt jo Osaamisenhallinnan sähköinen järjestelmän käyttöönotto oli
tietyistä ammattiosaajista on pulaa.
valmisteltavana tilinpäätösvuonna. Sen avulla voidaan kartoittaa ja ylläpitää tietovarantoa henkilöstön osaamisesta sekä
suunnata koulutusta tarkoituksenmukaisemmin.

?

?

Yhteistoimintamenettelyn tulokset on analysoitava ja arvioitava niiden vaikutukset toimintaan ja talouteen.

Tilinpäätösvuoden syksyn yhteistoimintamenettely jatkuu
seuraavan talousarviovuoden puolella. Tulokset esitellään
suunnitellusti hallitukselle vuoden 2020 alkupuolella.

V

Mitä kuuluu? -kyselyssä esille tulleita riskejä on pyrittävä
vähentämään konkreettisilla toimenpiteillä.

Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia on käsitelty organisaation kaikilla tasoilla. Työskentelyn tuloksena toimeenpantiin noin sata
parannus- ja korjaus toimenpidettä.

V

Hankkeista on laadittava hallitukselle ja valtuustolle yksilöity
vuosittain suunnitelma sekä yhteenveto toteutuneista kehittämishankkeista, niiden kustannuksista sekä niiden vaikutuksesta toiminnan kehittämiseen.

Kuntayhtymän kehitysohjelma tuodaan hallituksen päätöksentekoon ja se esitellään myös valtuustolle. Kehittämishankkeista raportointi kytketään osaksi kuntayhtymän talouskellon
mukaista neljännesvuosiraportointia ja tilipäätöksiin liitetään
selvitys kehitysohjelman toteutumisesta.

V
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Talousarvion laadinnassa on huomioitava edellisen kauden
tilinpäätös eikä alimitoitettua talousarviota tule laatia, jos
palvelutasossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Valtuuston
päättämät lisätalousarviomäärärahat on vietävä talousjärjestelmiin heti valtuuston päätöksen jälkeen

Edellisen vuoden tilinpäätöstiedot eivät kaikin osin kuvaa
vallitsevaa taloustilannetta. Sote-toimialan jatkuvat muutostilanteen näkyvät epävarmuutena ja tehdyt arviot eivät aina
toteudu. Tämä näkyy jälkikäteisesti arvioituna alimitoituksena.
Talousarviomuutokset viedään järjestelmiin heti, kun se on
teknisesti mahdollista. Tilinpäätösvuonna kuntayhtymässä oli
käynnissä useita hankkeita laskennan ja talouden ennakoinnin
vahvistamiseksi.

V

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoon on lisättävä selvitys eri organisaatiotasojen toimenpiteistä mitä riskien
poistamiseksi on tehty, onko havaitut epäkohdat korjattu ja
millä toimenpiteillä.
Selontekoon on lisättävä kehittämistoimenpiteet myös taloussuunnittelukauden osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisestä.

Selontekoa voidaan edelleen laajentaa siten, että näiden
merkittävimpien riskien osalta kerrotaan myös tehdyt toimenpiteet. Kaikilla organisaatiotasoilla olevien lukuisten riskien
ja myös vähäisten riskien kokoaminen valtuustolle menevään
selontekoon ei ole tarkoituksenmukaista.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon taloussuunnittelukautta
koskevat kehittämistoimenpiteet voidaan sisällyttää selontekoon.

?

Tytäryhtiöosakkeiden ja sijoitusten arvostusta kunta yhtymän Suosituksen mukaisesti arvostusasiat käsitellään jatkossa
taseessa on arvioitava vuosittain.
osana tilinpäätöstä.

X

Kuntayhtymän hallinnossa kiinnitetään edelleen huomioita
Kuntalain 115 §:n vaatimaan selvitykseen valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumiseen. Päivitetyn strategian mukaisesti myös toimintaa kuvaavat mittarit, niiden tavoitetasot ja toteutuminen
kuvataan riittävällä tasolla.

Talousarvion laadinnassa ja toimintakertomuksessa parannetaan edelleen tavoitteiden ja mittarien asettamista sekä niiden
toteutumisen seurantaa.

?

Toimintakertomuksessa on jatkossa esitettävä sairaalan tuottavuuteen ja hoitotakuuseen liittyvät tilastot osana toimintakertomusta.

Prodacapo- projektin vetovastuu on talouspalveluissa ja hanke
etenee. Määrittelytyö on vielä kesken. Erikoissairaanhoidon
tilastojen työstäminen tehdään vuosien 2019 ja 2020 aineistoilla. Tavoiteaikataulu on, että syksyn 2020 aikana käynnistyy
kuluvan vuoden kuukausiraportointi. Syksyllä 2020 käynnistyvät myös Prodacapo-koulutukset, kun aineisto on valmiina
tarkasteltavaksi.

?

Tarkastuslautakunta on huolissaan perusterveydenhuollon
toiminnan kehittymisestä ja suosittaa, että jatkossa kerrotaan
toiminnan kehittämisestä enemmän kuin mainitsemalla jatkuva krooninen lääkäripula.

Jatkossa perusterveydenhuollon toiminnan raportoinnissa
tuodaan tietoa enemmän palvelualueella tapahtuvista kehittämistoimenpiteistä ja uudistetuista toimintamalleista sekä
niiden vaikutuksesta väestön palveluihin sekä henkilöstöön.

?

Kustannusseurannassa on pyrittävä mahdollisuuksien
mukaan erottamaan pandemian vaikutus talouteen sekä
normaalin toiminnan tulojen ja kulujen kehitys.

Koronapandemian alkaminen lisää merkittävästi epävarmuutta myös kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa. Tätä asiakokonaisuutta ei käsitellä enemmälti tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vastauksessa, koska pandemia ei ajoitu
tilipäätösvuoteen.

V

Tavoitteena on, että 94 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu
kotona, tämä tarkoittaa entistä enemmän panostamista
kotihoidon palveluihin. Näin ollen tutun hoitajan tavoite vain
viisi hoitajaa on haasteellinen. Tavoitteen toteutumisista on
arvioita säännöllisesti.

Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on, että 94 prosenttia yli
75 vuotiaista asuu kotona, säännöllistä kotihoitoa saa 11–12
prosenttia, omaishoidon tukea 7 prosenttia ja tehostetussa
asuu noin 4–5 prosenttia. Tavoitteita mennään asteittain,
vuosittain toimintaa ja taloutta arvioiden. Palvelurakenteen
muutosta viedään eteenpäin johdonmukaisesti tiedolla johtaen, asiakaskokemusta kuunnellen ja palveluita räätälöiden.

?

Tehostetun palveluasumisen kriteereiden madaltamisella
helpotettaisiin kotihoidon paineita ja myös tavoitteena olevan
tutun ja turvallisen hoitajan käymistä vanhuksen luona. Kotihoidon piirissä olisi myös oikeasti kotona pärjäävät vanhukset, joiden päivittäinen kotihoidon tarve olisi vähäisempi ja
vanhuksen luona voitaisiin olla riittävän kauan.

Palveluasumisen lisätarve 100 paikkaa tavallisessa palveluasumisessa maksaa (puitesopimus 78 eur/vrk) 2.847.000
euroa vuodessa. Mikäli lisääntyvä asiakasmäärä hoidettaisiin
tehostetussa palveluasumisessa, kustannukset olisivat ostopalveluhinnoilla (puitesopimus noin 113 eur/vrk) laskettuna
4.124.500 euroa vuodessa. Lisäksi tehostetun palveluasumisen
tuotantoon tulee paineita kustannusten kasvuun muun muassa
henkilöstömitoituksen velvoitteiden myötä.

V

Tilastointia siitä, kuinka usein päivässä sekä miten pitkä aika
viivytään yhden kotihoidon asiakkaan luona, antaisi kuvan
kotihoidon asiakasprofiilista.

Tietojärjestelmiä ja toimintaa kehitetään tähän suuntaan. Eri
ohjelmien (Hilkka -toiminnanohjausjärjestelmä, Effica, kotihoidon vertaiskehittämisen verkkoraportti ja resurssointityökalu)
avulla voidaan seurata jo tällä hetkellä esimerkiksi asiakkaan
luona viipymisen aikaa ja seurata siten maksutuottoja.

?

Omaishoidon vapaapäivien käyttöaste on merkittävä mittari,
jolla myös seurattaisiin omaishoitajien hakeutumista vapaapäiville ja tukisi heidän jaksamista. Mittarin käyttöönottoa on
edistettävä.

Vapaapäiviä seurataan tällä hetkellä manuaalisesti excel-taulukolla vastuuhenkilön toimesta. Omaishoitajat pääsääntöisesti
pitävät vapaat ja vapaiden pitämisessä huomioidaan omaishoitajien toiveet. Kartoitetaan eri vaihtoehtoja omaishoidon
vapaapäivien käyttöasteen seuraamiseen.

V

Vammaispalveluissa palveluita pitää tarkastella kokonaisuutena jolloin voidaan vertailla, onko laitoshoidon purkaminen
kuitenkin oikea suunta palveluiden tuottamisessa, koska
asumispalveluissa samalla tukipalveluiden määrä kasvaa ja
kustannukset.

Vammaispalveluissa hyödynnetään peruspalveluja, joiden
lisäksi järjestetään tarvittavat erityispalvelut. Palvelurakennetta kehittämällä hillitään kustannuskasvua. Omaa toimintaa
lisätään ostopalvelun rinnalle ja päällekkäiset toiminnot puretaan. Laitoshoitoa ja muita palveluita ostetaan tarvittaessa
kuntoutuksellisesta näkökulmasta Vaalijalan kuntayhtymästä
ja muilta palveluntuottajilta.

V
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Sosiaali- ja perhepalveluissa kuntoutus- ja terapiapalveluja ei
ole ostettavissa niin paljon kuin tarve olisi. Tarkastus lautakunta on huolissaan tilanteesta ja palveluihin pääsystä ja suosittaa, että moniammatillisesti toimivien tiimien kehittämistä
jatketaan edelleen ja raportoidaan toiminnan tuloksista.

Perhetiimien ammatillista rakennetta on yhdenmukaistettu.
Tämä mahdollistaa yhtenäisten toimintatapojen ja prosessien
luomisen koko kuntayhtymän toiminta-alueella. Perustason
parantuneesta toimintakyvystä on saatu ensimmäisiä signaaleja. Lähetteet lastenpsykiatrialle ovat vähentyneet. Vielä on
kuitenkin liian varhaista arvioida, onko kysymyksessä pystyvä
trendi vai satunnaisvaihtelu.

V

Lastenpsykiatrian hoitoon pääsyn ja hoitotakuun toteutuminen on julkaistava jatkossa kuntayhtymän www-sivuilla.
Lainsäädäntö velvoittaa näiden julkaisemiseen.

Terveydenhuollon lainsäädännön edellyttämät hoitoon pääsyn
ja hoitotakuun tiedot, ml. lastenpsykiatria, julkaistaan Essoten
nettisivuilla säännöllisesti ja keskitetysti johtajaylilääkärin
toimesta.

V

Lastensuojelupalveluista halutaan selvitys miten sijaisperhei- Sijais- ja jälkihuolto Pessin palvelut kattavat koko Essoten
den ja lasten sekä vanhempien tukea kehitettiin tai sovellettiin alueen sekä Pieksämäen kaupungin (sopimus Pieksämäen
sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin toiminnassa ja laajennetkanssa).
tiinko palveluilta koko ky:n alueelle.

V

Huostaanottojen määrää tärkeämpi mittari olisi Lastensuoje- Palvelutarpeenarviointien käsittelyaikoja seurataan ja tiedot
luhakemusten käsittelyaika ja tarkastuslautakunta kehoittaa kootaan vuosittain valtakunnallisesti. Tämä tieto voidaan
seuraamaan niitä aktiivisesti, jotta pysytään lain edellyttämis- tarvittaessa lisätä tilinpäätösraporttiin.
sä rajoissa.

?

Monitorin toimintaa on arvioitava kokonaisuutena, mikä
vaikutus palveluiden keskittämisellä on ollut toimintaan ja
prosessien sujuvuuteen

MoniTorin toiminnassa on havaittu, että verkostossa käytettävissä olevia ammattilaisia on voitu hyödyntää asiakastyössä
puolin ja toisin, esim. Ohjaamon verkoston Esedun opinto-ohjaajan palveluita on käytetty myös aikuisille ja Typin verkoston
Kelan asiantuntijan palveluita Ohjaamon asiakkaille. Työntekijänäkökulmasta yhteistoiminta on mahdollistanut laajemmat
matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuudet monipuolisen
ammattilaisten verkoston hyödyntämiseen asiakastyössä.
Sekä sosiaalityössä että sosiaaliohjauksessa asiakasmäärät/
työntekijä ovat valtakunnallisia suosituksia korkeammat.
Aikuissosiaalityössä (erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden
kanssa tehtävä työ) suositus on 35–50 asiakasta/sosiaalityöntekijä. Essotessa asiakasmäärä on keskimäärin 130 asiakasta/
sosiaalityöntekijä.

V

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitotakuun toteutumisesta on raportoitava kuntayhtymän www-sivuilla myös mielenterveys- ja päihdepalveluista. Kunnan tai sairaanhoitopiirin
on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä
tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista

Hoitotakuun toteutumisen raportointi toteutetaan kiireettömän hoitoon pääsyn osalta mielenterveys- ja päihdepalveluissa
jatkossa kuntayhtymän www-sivuilla. Tiedon kokoamiseen on
sovittu toimintamalli sekä vastuuhenkilöt.

Kuntoutuksen ja Mielentalon rakentamisen osalta tehdään
vuosisuunnitelmat rakentamisen edistymisestä vv. 2020 2022 ja kustannusten kehitystä myös käyttötalouteen on
arvioitava

Kuntoutuksen ja Mielentalon rakentamisen edistymistä seurataan Esper-hankkeessa sekä tila- ja tukipalveluissa (rakentamisen näkökulma). Myös käyttäjien ja rakentajien säännöllisissä
yhteisissä kokouksissa rakentamista seurataan, käyttäjän
näkökulmasta.
Luodaan seurantamalli yhdessä talouspalveluiden asiantuntijoiden kanssa kuinka rakennuskustannusten vaikutusta käyttötalouteen seurataan.

?

Kuntoutuspalveluissa kotikuntoutuksen kriteerit on käytävä
läpi kotihoidon kanssa ja yhdessä arvioitava kuntoutuksen
vaikutusta asiakkaan toimintakykyyn.

Yhdessä vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa on perustettu
kotikuntoutuksen arviointijakson moniammatillinen tiimi. Tiimi
arvio kaikki uudet kotihoitoon tulevat asiakkaat.

V

Lähikuntoutusosastojen kuormitus on pysynyt korkeana ja
Lähikuntoutusosastot siirtyivät organisaatiomuutoksen myötä
paine päivystyksestä ja keskussairaalan osastoilta lähikuntou- osaksi perusterveydenhuollon toimintaa.
tukseen on kova. Strategisena tavoitteena on ollut lähikuntoutuspaikkojen vähentäminen ja tätä strategialinjausta on
tarkasteltava osana koko palveluketjua onko strategialinjaus
ollut oikean suuntainen

V

Investointisuunnitelma laaditaan useammalle vuodelle ja
sitoudutaan valtuuston investointitasoon.

Vuosittaisen investointien selvityksen yhteydessä on myös
arvioitava niiden vaikutusta käyttötalouteen, joka vaikuttaa
vuosikatteen tasoon ja kykyyn kattaa lainan lyhennykset,
korot ja poistot.

V

Investointisuunnitelma rakentamisen ja rakennusten ylläpidon
osalta on tehty Mielen- ja kuntoutuksen talon uudisrakennusinvestoinnin valmistumiseen saakka. Esper-hankkeen lisäksi
APTJ-hanke on jatkuvassa seurannassa ja siitä raportoidaan
hallitukselle/valtuustolle suunnitellusti kytkeytyen myös kuntayhtymän talouskelloon.

?

Jatkossa tehdään lisäraportointia rahoituksen ja taseen osalta.
Kuntayhtymän investoinnit on tehty vieraalla pääomalla
ja korko sekä poistovaikutuksista on erikseen raportoitu
hankkeiden päätösten yhteydessä. Korkokuluja on mahdollista
alentaa nykyisessä markkinatilanteessa koronvaihtosopimuksilla (johdannaisilla), mutta näihin on suhtauduttu pidättyväisesti ja näitä on käytetty vähäisesti. Lainasalkkua on arvioitu
säännöllisesti.

?

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset
Tarkastuslautakunta antoi vuonna 2019 yhteensä 32 suositusta, joista 16 on huomioitu vuoden 2020 toiminnassa ja

niistä on raportoitu toimintakertomuksessa. Suosituksista
15 on aloitettu tai ovat keskeneräisi ja niiden vaikutusta toiminnassa ei ole havaittavissa. Suosituksista yhtä ei ole aloitettu sen vaikutusta ei voida arvioida.

hyvin toteutettu rokotusohjelma ovat myös huomioitu valtakunnallisesti. Koulutus- ja stimulaatiokeskus ja Tike-tilannekeskus otettiin käyttöön ja näillä on merkittävä vaikutus
yhteiseen toimintaan, koska tilannekeskuksessa yhdistyy
eri vastuualueiden palveluja. Tikessä seurataan potilasliikennettä ja potilaiden sijoittelun organisointi ovat keskeisempiä tehtäviä. Tilannekeskuksessa vastataan asumispalveluyksiköistä ja kotihoidosta tuleviin hoidon tarpeen
arviointi - ja turvapuheluihin. Lisäksi öisin vastataan päivystysapupuheluihin. Koulutus- ja stimulaatiokeskusta voidaan
hyödyntää koko kuntayhtymän koulutuksissa ja sitä voi hyödyntää myös ulkopuoliset toimijat.
Talouden osalta ensimmäistä vuotta lukuunottamatta
toiminta on ollut tappiollista, mutta sotenettomenot ovat
kuitenkin kasvaneet maltillisesti muihin sotetoimijoihin verrattuna. Kuntien nettovertailussa kustannukset ovat kasvaneet 4,9 prosenttia, kun kuntayhtymässä kasvu oli 2,8
prosenttia vuonna 2020. Strategiassa tasoksi on määritelty indeksi 98 (=vuosi 2018) ja toteutunut indeksiluku oli 96,
mutta mukana vertailussa ei ole Pieksämäen ja Joroisten
erikoissairaanhoidon kustannukset. Erikoissairaanhoidon
kustannukset olivat 1 685 euroa/asukas, jolla kuntayhtymän sijoitus oli viideksi kallein. Kallein 2 001 euroa/asukas
oli Kainuun sote. Perusterveydenhuollon kustannus oli 645
euroa/asukas, joka taas oli 22 edullisimman joukossa. Kallein perusterveydenhuollon kustannus oli 1 148 euroa/asukas Pietarsaaressa. Tarkastuslautakunta on ollut koko valtuustokauden huolissaan peruspalveluihin pääsystä, koska
toimivat peruspalvelut vähentävät erikoissairaanhoidon
tarvetta. Erikoissairaanhoidon vähennystarpeella on suora
vaikutus sekä kuntalaisten maksuihin että jäsenkuntien talouteen. Peruspalveluiden kustannuksella ehkä näkyy strateginen tavoite säilyttää laajan päivystyksen sairaala, mutta
kannattaisiko kuitenkin tulevaisuudessa keskittää voimavaroja perusterveydenhuollon palveluiden toimivuuteen ja
sairaalan osalta niihin vahvuuksiin missä olemme huippuosaajia? Tavoitteena ollut 10 erikoisalan sairaala voi olla tulevaisuudessa liian suuri haaste. Muutos- ja talousohjelmalla vv. 2018–2022 ja uudelleen nimetyllä kehitysohjelmalla
vv. 2020–2022 on pyritty osaltaan vaikuttamaan talouden
tasapainottamiseen. Tarkastuslautakunnan on vaikea arvioida mitä on saatu aikaiseksi, koska kokonaisnäkemystä ohjelmista ei ole raportoitu tilinpäätöksissä.

Tarkastuslautakunnan toimintaa neljän toimintavuoden aikana on sävyttänyt kuntayhtymän toiminnan linjattomuus.
Strategia on laadittu kahteen otteeseen ja piirretty erilaisia
strategiakarttoja, mutta miten ne ovat näkyneet toiminnassa ei pystytä arvioimaan. Tämä johtuu siitä, että ei tiedetä
mihin strategiaversioon tai karttaan tavoitteet on laadittu
ja mitä tavoitteita toteutetaan ja millä tavoitteiden toteutumista mitataan. Talousarviot ovat olleet jäsenkuntien arvioitavana lokakuussa ja valtuusto on hyväksynyt strategiat
joulukuussa, joten hyvällä tahdollakaan ei voida sanoa, että
talousarviot olisi laadittu strategian mukaisesti. Toimintaa
kuitenkin on viety eteenpäin, jokainen vastuualue omista lähtökohdistaan. Tarkastuslautakunta odottaakin kuntalain mukaista strategiaselvitystä, joka on annettava kerran valtuustokaudessa ja miten siinä arvioidaan strategian
onnistuminen.
Jäsenkuntalaskutukseen liittyvät suoritteiden keräys
tehdään osin manuaalisesti ja tarkastuslautakunta on maininnut useana vuonna tähän liittyvästä riskistä. Osin manuaalisuus johtuu tietojärjestelmissä olevista puutteista.
Hallituksen vastauksissa on kerrottu, että suoritelaskentaa on kehitetty, mutta kehitystyö on tarkastuslautakunnan
mielestä edelleen kesken. Tästä syystä tarkastuslautakunta suosittelee käymään läpi analyyttisesti kuntalaskutuksen
toteutumatiedot ennen lopullista kuntalaskutusta. Merkittävät poikkeamat tulee selvittää ja analysoida dokumentoidusti ja säilyttää jälkitarkastusta varten. Sen lisäksi suoritetiedot on tarkistettava vastuualueilla ja suoritteiden
tilastotietojen oikeellisuuden varmistamiseksi kehitettävä kontrollipisteitä ja prosessi kuvattava kirjallisesti. Manuaalisesti kerättävien suoritemäärien tulee olla esimiesten
varmentamia.
Toimintaa on kehitetty vauhdikkaasti strategian epäselvyydestä huolimatta ja uusia avauksia toiminnan kehittämiseksi on ollut useita. Näistä onnistuneimpia ovat vanhus- ja
vammaispalveluissa kotihoidon kehittäminen, jota on tehty
määrätietoisesti usean vuoden ajan. Perhe- ja sosiaalipalveluissa perhepalveluverkoston luominen, johon ovat sitoutuneet lähes kaikki Etelä-Savon maakunnan kunnat sekä
monitoimipäivystäjämallin käyttöönotto. Nämä molemmat
ovat saaneet valtakunnallistakin kiitosta. Ohjaamo Olkkarin
toimintamallia myös hyödynnetään valtakunnallisesti sote-uudistuksessa. Terveyspalveluissa vuoden 2020 aikana
koronapandemiaan liittyvät tehtävät ja toimintamallit sekä
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hitaasti ja palkkaharmonisoinnin lopputulos on vielä epäselvä. Henkilökunta on ollut kovilla koronapandemian tuomasta työtehtävien muutoksesta johtuen ja joustaa on pitänyt
monessa yksikössä. Yt-menettely ei tuottanut sen enempää
pysyvää taloudellista tulosta kuin lisännyt tuottavuutta.
Kuitenkin onneksi työhyvinvointikyselyn tulokset pysyivät
hyvin samalla tasolla, vaikka edellisenä vuonna oli yt-menettely ja vuonna 2020 koronapandemia. Koronapandemiasta johtuen monet työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet
jäivät toteutumatta. Jatkossa tarkastuslautakunta toivoo,
että näistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta raportoitaisiin enemmän strategian mukaisesti.
Tarkastuslautakunta on kuluneen valtuustokauden aikana joutunut ottamaan arviointikertomuksessaan useasti kantaa valmisteluun ja tilinpäätökseen liittyvien erilaisiin
ohjeisiin, jotka ohjaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintaa. Kuntalaki, kirjanpidon kuntajaoston yleisohjeet, kuntatyönantajan ohjeistukset, kuntayhtymän perussopimus,
hallintosääntö jne., jotka pitäisivät olla tämän suuruisessa
organisaatiossa itsestään selvyyksiä ja niitä noudatetaan.
Näillä on kuitenkin merkittävä vaikutus miten asioita valmistellaan ja esitellään valtuustolle. Näiden pohjalta myös
arvioidaan vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän
hallintoa ja taloutta hoitaneille, toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille.

Ikääntyvässä Etelä-Savossa vanhus- ja vammaispalveluiden toiminta ja perhe- ja sosiaalipalvelut jäävät kuntayhtymän toiminnassa aivan liian vähäiselle huomiolle. Suurin
osa tiedottamisesta painottuu sairaalaan ja kuntayhtymän
www-sivuilla painotus näkyy hyvin selvästi. Kuitenkin
alueen elinvoimaisuuden kannalta lapsiperheiden palvelut kaikilla tasoilla ovat tärkeitä. Neuvolat, oppilashuolto ja
lastensuojelu tekevät arvokasta työtä. Sosiaalipalveluissa
kuin myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa näkyy helposti kuntalaisten pahoinvointi lisääntyneinä asiakkaina.
Koronapandemia on lisännyt näiden palveluiden tarvetta.
Vanhus- ja vammaispalveluissa yritetään ottaa lisääntyvää
palvelutarvetta kiinni monilla kehittämiskohteilla niin asumispalveluissa, kotihoidossa kuin myös kaikilla vammaispalveluiden osa-alueilla. Silti tarkastuslautakunnan mielestä tavoite, että 94 prosenttia yli 75-vuotiaista asuu kotona
hyvien tukipalveluiden varassa tarkoittaa sitä, että tukipalveluihin pitää myös panostaa ja lisätä henkilökuntaa tuottamaan näitä palveluita. Onnistummeko siinä? Digi-palvelujen
lisääntyminen kaikissa palveluissa ei ratkaise tätä asiaa, koska myös osaaminen ja teknologian käyttöönotto voi olla palveluita tarvitseville haasteellista.
Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuudessa on ollut ongelmia koko valtuustokauden on kysymyksessä mikä
tahansa kuntayhtymän palveluala. Työhyvinvointia on seurattu, poissaoloja on seurattu, osaamiskartoitus on edennyt
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hallintoa ja taloutta hoitaneille, toimielinten jäsenille ja vastuualueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 kuntayhtymän valtuuston
käsiteltäväksi ja esittää, että tarkastuslautakunnan antamiin suosituksiin hallitus antaa selvityksen valtuustolle elokuuhun 2021 mennessä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että tarkastuslautakunnan arvion mukaan sitovat toiminnalliset tavoitteet on saavutettu kokonaisuutena riittävän hyvin. Tarkastuslautakunnan
suositukset on merkitty arviointikertomuksessa keltaiseen
pohjaan.
Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että tilinpäätös 2020 hyväksytään ja kuntayhtymän
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