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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
1. FAKTOJA SOSTERISTA
Manner-Suomen pienin sairaanhoitopiiri
 tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja, sekä eläinlääkintää
ja terveysvalvontaa
 jäsenkunnat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava
 ympäristöterveydenhuollossa eli eläinlääkinnässä ja terveysvalvonnassa mukana myös Juva ja
Puumala
 Savonlinnan keskussairaala ja yhteispäivystyspalvelut 24/7
• Päivystyksessä käyntejä on 74 vuorokaudessa, joista erikoissairaanhoitoa vaativia
käyntejä 44
• Avokäynnit erikoissairaanhoidossa 74 761 vuonna 2019
• Keskussairaalassa hoitopäiviä 36 218 ja hoitojaksoja 7 808 vuonna 2019
• Leikkaussalissa tehdään noin 3140 toimenpidettä vuosittain, joista kirurgian erikoisalan
toimenpiteitä noin 2055.
• Sosterissa työskentelee 1734 henkilöä
• Etäisyydet Savonlinnan keskussairaalasta muihin sairaaloihin:
o Mikkelin keskussairaala, Mikkeli, 103 km
o Pohjois-Karjalan keskussairaala, Joensuu, 144 km
o Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta, 162 km
o Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio, 158 km
 Prosessijohtaminen - ”Jonottamatta hoitoon”
 Nopea hoitoon pääsy, https://www.sosteri.fi/hoitoonpaasy/
 Lääkäriliiton laatupalkintokilpailussa on saavutettu kunniamaininta 2019
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2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA
2.1

Tehtävät ja toiminnan tarkoitus

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
2) arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla.
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
4) huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta
5) valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle
tiedoksi.
6) valmistella yhtymähallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Lisäksi kuntayhtymän hallintosäännön § 58 mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava
tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja muutoinkin tehtävien suorittamista.
2.2

Kokoonpano

Yhtymävaltuusto on valinnut 3.10.2017 toimikaudeksi 2017-2021 tarkastuslautakunnan,
johon kuuluvat seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Varsinainen jäsen
Hilkka Virtanen, Sulkava
Heikki Sorjonen, Savonlinna
Anne Herttuainen, Savonlinna
Annukka Kiviranta-Tanninen, Rantasalmi
Markku Nousiainen, Savonlinna

Varajäsen
Kari Summanen, Sulkava
Ari Lybeck, Savonlinna
Timo Loikkanen, Enonkoski
Riikka Aho, Rantasalmi
Ulla Kurki-Norrena, Savonlinna

Lautakunnan sihteerinä on toiminut tulosalueen sihteeri Mervi Nousiainen 31.1.2020 saakka ja 1.2.2020
alkaen tulosalueen sihteeri Marjut Tiilikainen.
Tilintarkastajana on toiminut Elina Hämäläinen, KHT, JHT, PwC Julkistarkastus Oy 31.12.2019 saakka ja
1.6.2019 alkaen organisaationa KPMG Julkistarkastus Oy.
KYS-Erva-alueen sisäisenä tarkastajana on toiminut Jukka Malkki, KHT, JHT, CIA, CGAP 31.12.2019 saakka.
2.3

Toiminta

Sosterin tarkastuslautakunta järjesti KYS ERVA-sairaanhoitopiirien tarkastuslautakuntien vuosittaiset neuvottelupäivät Savonlinnassa 11.- 12.6.2019. Neuvottelupäiville osallistui Joensuusta, Jyväskylästä, Kuopiosta,
Mikkelistä ja Savonlinnasta yhteensä 30 henkilöä.
Punkaharjun kuntoutuskeskuksessa keskustelua alustivat kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sekä kehittämispäällikkö Maijaterttu Tiainen ja Savonlinnan keskussairaalassa perusterveydenhuollon johtava
ylilääkäri Veikko Karvanen sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirin tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen. Lisäksi
neuvottelupäivillä perehdyttiin kaikkien tarkastuslautakuntien tekemiin arviointikertomuksiin sekä keskusteltiin niihin liittyvistä kysymyksistä ja kehittämistarpeista. Neuvottelupäivien anti koettiin sekä vieraiden
että isäntien taholta erittäin onnistuneeksi.
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Tarkastuslautakunnalla oli vuoden 2019 arviointikertomuksen laatimista varten 10 kokousta ja 6 työkokousta.
Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti on kuultu seuraavia toimi- ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä:
Kokousaika
Käsitellyt asiat:
Kuullut vastuuhenkilöt:
28.8.2019
Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma
tilintarkastaja Elina Hämäläinen
tilivuodelle 2019
Tarkastuslautakunnan työohjelma toimintavuodelle 2019
24.9.2019
Kuntayhtymäjohtajan kuuleminen
kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro
Hallintojohtajan kuuleminen
hallintojohtaja Saara Pesonen
Erikoissairaanhoito
vs. johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen
5.11.2019
Vammaispalvelut
vammaispalvelupäällikkö Pekka Heiskanen ja sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja
Jorma Hongisto
Tietohallinto
pääsuunnittelija Tero Taivainen
3.12.2019
Ympäristöterveydenhuolto
terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen
9.1.2020

Perusterveydenhuolto

14.1.2020

Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston
kuuleminen

30.1.2020

Henkilöstöhallinto

perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri
Veikko Karvanen
ikäihmisten palvelujen johtaja Anu Koivumäki
kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen,
I varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen
ja II varapuheenjohtaja Leila Virta
henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen

Turvallisuus

turvallisuuspäällikkö Jari Smedberg

Ammattijärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kirjallinen kuuleminen

Tehy, Super, Jyty, JHL
JUKO tekniset
JUKO lääkärit
JHL pääluottamusmies Esko
Hakkaraisen kuuleminen
Enonkosken kunnanjohtaja Minna Laurio
Rantasalmen kunnanjohtaja Kristiina
Järvenpää
Savonlinnan kaupunginhallituksen
I varapuheenjohtaja Eija Stenberg
Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne
Laine
sisäinen tarkastaja Jukka Malkki

Kotihoito

3.3.2020

Ammattijärjestö JHL kuuleminen
Jäsenkuntien edustajien kuuleminen

7.4.2020

Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta

21.4.2020

Hallinto ja talous
Tilintarkastajan raportti 2019
Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus

17.4.2020
30.4.2020

Työkokoukset arviointikertomuksen valmistelemiseksi

hallintojohtaja Saara Pesonen
tilintarkastaja Elina Hämäläinen
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8.5.2020
12.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
28.5.2020

Arviointikertomuksen allekirjoittaminen ja
luovuttaminen

kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro
hallintojohtaja Saara Pesonen
yhtymävaltuuston puheenjohtajat:
Ahti Myllys
Esa Lappalainen
Marja Laitinen

Lautakunnan jäsenet ovat tutustuneet hallinnon pöytäkirjoihin, talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, tilinpäätösasiakirjoihin, henkilöstöraporttiin, sisäisen tarkastuksen vuosiraporttiin, johtoryhmän muistioihin ja
arviointilomakkeisiin, joita kuultavaksi kutsutut ovat täyttäneet etukäteen. Tarkastuslautakunta on tutustunut Savonlinnan Anttolassa terveysvalvontaan ja Herttualan eläinlääkäriasemaan.
Tarkastuslautakunta on havainnollistanut arviointiaan käyttäen arviointikertomuksessa seuraavia väriselittetä:
vihreä = tavoite toteutui
oranssi = tavoite toteutui osittain
punainen = tavoite ei toteutunut
Lautakunta on saanut selonteon tilintarkastajan suorittamasta tarkastuksesta ja käsitellyt tilintarkastuskertomuksen. Edellä mainittujen tietojen perusteella tarkastuslautakunta antaa Kuntalain 121 §:n mukaisen
arviointikertomuksen.
3. HUOMIOITA EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHDYISTÄ TOIMENPITEISTÄ
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että ravintohuollossa, erityisesti allergisen
potilaan hoitopolun kehittäminen ja allergisen potilaan koko hoitoketjun läpi käyminen olisi tarpeellista,
jotta inhimillisiltäkin erehdyksiltä vältyttäisiin.
Selvityksen mukaan prosesseja on kehitetty jatkuvasti. Vuoden 2019 aikana on järjestetty koulutusta moniammatillisena työpajapäivänä ja siitä seuranneet kehitystoimet on tehty, mm. ateriatilaus moniammatillisena klinikkatoimintana aloitettu. Jakeluvirheilmoituksia on tullut kesältä 2019 yksi kappale, ja virhe ei aiheuttanut vaaraa potilaalle. Tarkastuslautakunta toteaa, että kehitystyö on tuottanut tulosta. Allergisen
potilaan turvallinen hoito vaatii kuitenkin jatkuvaa huolellisuutta ja koulutusta. Työntekijöitä tulee kannustaa
ilmoitusten tekemiseen kaikista työssä sattuneista vahingoista, jotta allergisen potilaan hoidon turvallisuutta
voidaan kehittää.
Kotihoidon tilanne on ollut huolestuttava jo useana vuonna. Viime vuoden aikana on lisääntyneeseen palvelukysyntään vastattu 20 määräaikaisella lähihoitajalla. Lisäksi 22 määräaikaista työsuhdetta on vakinaistettu.
Esimiestyöhön ja työn tarkoituksenmukaiseen organisointiin on kiinnitetty huomiota.
Myös kotihoidon toimitiloja on kartoitettu tavoitteena saada toimijoille yhteiset tilat sairaalakampuksen
yhteyteen ja saada näin mahdolliset synergiaedut hyötykäyttöön.
Tarkastuslautakunnan mielestä selvityksissä tulee näkyä konkreettisia toimenpiteitä arviointikertomuksesta
nostettuihin asioihin, eikä pelkästään kiinnittää huomioita.
Arviointikertomuksessa kritiikkiä sai tavoitteiden epärealistisuus talousarviossa 2018, erityisesti sosiaalipalvelujen osalta. Selostuksen mukaan jo vuoden 2017 talousarvio oli epärealistinen. Sosiaalihuollon palvelui-
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den ja talouden toteumaan vaikuttavat monet tekijät, joita ei voi etukäteen tarkasti arvioida. Taloutta seurataan jatkuvasti ja mm. laskutuksen prosesseihin on kiinnitetty huomiota siten, että arviointi olisi ajantasaista.
Vuodelle 2018 asetetuista prosessitavoitteista, useimmat eivät toteutuneet. Tavoitteiden toteutumattomuus
johtuu selvityksen mukaan siitä, että mittareita määriteltäessä syksyllä 2017 raportointijärjestelmä oli keskeneräinen ja tavoiteasettelussa selvä virhe. Tavoitteet oli osin määritelty sellaisiksi, ettei niitä ollut mahdollista saavuttaa.
Tarkastuslautakunnan kuulemisissa nousi esille, että päivystykseen tarvitaan oma selviämisasema. Hallituksen selvityksessä todettiin, että palvelujen järjestäminen päihtyneille on haastavaa ja roolit palveluiden järjestämisessä epäselvät. Terveydenhuollon tehtävä on vastata lääketieteellisiin tarpeisiin myös päihtyneiden
osalta. Pelkästään selviämispaikan järjestäminen ei ole mahdollista ja järkevää terveydenhuollon toimipisteissä.
Täydennyskoulutusvelvoite ei täyttynyt ja tarkastuslauta huomautti arviointikertomuksessa että koulutuksista ei voi vuodesta toiseen säästää. Saadun selvityksen mukaan koulutusmäärärahoja on leikattu talouden
tasapainottamisen osana ja koulutuksia on järjestetty paljon Sosterin omina koulutuksina, jotta mahdollisimman moni on päässyt osallistumaan. Johdon selvityksessä todetaan, että asiantuntijaorganisaatiossa ei
voida kuitenkaan toistuvasti vähentää koulutukseen käytettävää resurssia.
Vuoden 2018 arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä tarkastuslautakunnan esiin nostamat asiat ja niiden tiimoilta tehdyt toimenpiteet on käsitelty yhtymähallituksessa 24.9.2019 ja yhtymävaltuustossa
12.11.2019. Yhtymävaltuusto hyväksyi saadut selvitykset.
4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
4.1

Yleistä

Kuntayhtymän toiminta oli vuonna 2019 suurten muutosten paineessa. Alkuvuodesta valmisteltiin soteuudistusta ja erikoissairaanhoidon osittaista yksityistämistä, tavoitteena parantaa keskussairaalan kilpailukykyä ja ylläpitää korkeaa palvelutuotantoa. Alkusyksystä uudistuksen eteneminen keskeytyi, koska ulkoistaminen ei ollut hallitusohjelman mukaisesti mahdollista. Tämän jälkeen kuntayhtymä ja omistajakunnat tekivät
päätökset siirtymisestä KYS-yhteistyön valmisteluun.
Huoli sairaalan toiminnan säilymisestä kuormitti kuluneena vuonna sekä valmisteluihin osallistuvia että koko
henkilökuntaa. Sama epävarmuus jatkuu edelleen.
Toiminta säilyi pääosin ennallaan, mutta talouden tasapainotus vaikutti mm. osastorakenteeseen erikoissairaanhoidossa ja palvelukriteereihin sosiaalipalveluissa. Osastorakenteen muutoksen vaikutuksia ei ole tilinpäätöksessä tarkemmin selvitetty.
Sosterin puhelinvaihde siirtyi ulkoisen palveluntuottajan vastuulle vuoden lopussa, jossa henkilöresurssi siirtyi toisiin tehtäviin. Joulukuussa 2019 kuntayhtymän hallitus päätti, että talous-ja henkilöstöpalvelut hankitaan 1.3.2020 alkaen Monetra Pohjois-Savo Oy:ltä. Päätös koski 12 henkilön siirtymistä uuden palvelutuottajan palvelukseen.
Tasekirjan luettavuus ja luotettavuus ovat parantuneet viime vuodesta, samoin tavoitteiden määrittäminen,
niiden mitattavuus ja seuranta. Yhteys tulosalueiden määrärahaseurantaan on edelleen haasteellista sekä
vastuullisille viranhaltijoille että tarkastuslautakunnan arviointityölle.
Taloudellisten tavoitteiden realistisuus on edelleen tuottanut vaikeuksia esim. tulojen määrän arvioinnissa
talousarvioon.
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Vuoden 2019 talousarviossa yhtymävaltuusto on hyväksynyt tulosalueille tuloskohtaiset määrärahat ja tuloarviot, mutta tavoitteet on hyväksytty prosesseille (kiireellinen hoito, kiireetön hoito, asumis- ja hoivapalvelut, edellytyspalvelut). Prosessien tavoitteiden sitovuudesta valtuustoon nähden ei talousarviossa ole mainintaa. Kuntalain 110 §:n mukaan ”Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.” Myös kuntayhtymän 2019
hallintosäännön 52 §:ssä sanotaan: ”Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.”
55 §:ssä ”Talousarviosta päättäessään kuntayhtymävaltuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina
hyväksymät toiminnan tavoitteet sekä talousarvion valtuustoon nähden noudatettavan sitovuustason.”
Talousarviossa 2019 on ristiriita kuntalain sekä kuntayhtymän hallintosäännön määräyksiin nähden eikä hallintosääntöön 1.1.2020 alkaen tehty muutoksia em. pykälien osalta. Ristiriita tulee korjata mahdollisimman
pian.
4.2

Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Käyttötalous
Kuntayhtymävaltuusto teki muutoksen talousarvioon 12.11.2019. Suurimmat määrärahalisäykset kohdistettiin vammaispalveluihin 1,2 M€, kotihoitoon 0,8 M€ ja lastensuojeluun 0,6 M€. Suurimmat vähennykset kohdistuivat perusterveydenhuollon lasten ja nuorten yksikköön 0,8 M€.
Erikoissairaanhoidon muutettu talousarvio toimintakuluille oli 56,4 M€, josta toteutui 55,5 M€ eli 98,5 %.
Määräraha ei ylittynyt ja tavoite toteutui, vaikka talousarvion alkuperäinen summa 56,3 M€. olisi ollut lähempänä tavoitetta. Talousarvion muutos erikoissairaanhoidossa oli turha, koska alkuperäinen talousarvio
alittui. Toimintatulot alittuivat 1,9 M€:lla ja toteutuma oli 97,5 % arvioidusta. Tilinpäätöksessä todetaan, että
myynti-ja maksutuottojen tulojen arviointi ei ollut talousarviossa realistinen.
Perusterveydenhuollon kuluihin varattua määrärahaa pienennettiin talousarviomuutoksella. Käyttö toteutui
muutettua talousarviota pienempänä. Alkuperäinen talousarvio oli 30,5 M€, muutettu talousarvio oli 29,5
M€, ja siitä toteutui 28,8 M€. Tavoite toteutui 97,4 %:sti. Tulot alittuivat 1,3 M€, talousarvioon nähden. Tilinpäätöksessä todetaan, että arviointi ei ole talousarviovaiheessa ollut realistinen.
Sosiaalipalveluiden kulujen määrärahaa lisättiin talousarviomuutoksella n. 2,7 M€, josta tarvittiin 1,7 M€.
Muutettu talousarvio oli 74,6 M€. Siitä toteutui 73,6 M€. Sosiaalipalveluiden säästötoimet tuottivat tulosta
ja määräraha riitti kuluihin. Tavoite toteutui 98,7 %:sti. Sosiaalipalveluiden tulot alittuivat 1,1 M€. Myyntituotot alittuivat, mutta kasvoivat 0,6 % vuodesta 2018. Maksutuotot alittuivat niukasti ja pysyivät suunnilleen 2018 tasolla.
Tukipalveluiden menoihin oli talousarviossa varattu 29,4 M€, myös muutetun talousarvion jälkeen. Siitä toteutui 28,1 M€. Toimintakulut alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,4 M€. Tavoite toteutui 95,4
%:sti. Tuotot ylittyivät 0,2 M€.
Kuntayhtymän toimintakulut yhteensä olivat muutetussa talousarviossa 189,9 M€, josta toteutui 185,9 M€.
Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 0,3 M€ edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulut toteutuivat alle alkuperäisen talousarvion. Kuntayhtymän toimintatuottojen muutettu talousarvio oli 192,2 M€, josta toteutui 188,1
M€. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotot vähenivät 0,5 M€. Toimintatuotoille asetettu tavoite toteutui 97,9 %:sti. Toimintakate heikkeni 0,8 M€ vuoteen 2018 verrattuna. Vuosikatteen tavoitteesta 2,2 M€
toteutui 2,1 M€.
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Tulojen ja menojen ylitykset ja alitukset näkyvät tilinpäätöksessä taulukoista mutta selitykset eivät. Poikkeamista on hyvä olla yksityiskohtaisempi sanallinen selvitys tilinpäätöksessä.
Investoinnit
Talousarvioon oli varattu 8,8 M€. Siitä toteutui 1,9 M€ eli 21,4 %. Suurin syy investointien talousarvion alittumiselle oli uudisrakentamisen aloittamisen siirtyminen vuodelle 2020. Myös erikoissairaanhoidon lääkinnällisten laitteiden hankintoja siirrettiin vuodelle 2020 sekä Kotilahdentien henkilökunta-asuntojen putki-ja
sähkötöihin varattu 0,5 M€ siirtyi seuraavaan vuoteen. Investointien osalta tavoite ei toteutunut.
Lainakanta vuoden lopussa oli 7,26 M€, sisältäen sekä pitkäaikaiset että lyhytkestoiset lainat.

Kuntalaskutus
Talousarviossa kuntalaskutuksen yhteissumma oli 165,3 M€, josta käytettiin 161,6 M€. Kunnille ja palveluntuottajille hyvitettiin perussopimuksen 0-tuloksen mukaisesti 4,8 M€, seuraavasti:
Ylijäämän palautukset:
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Yli-/alijäämät 2018
- 189 833
- 206 209
- 4 114 210
-160 173
- 48 167
-10 409
- 4 729 004

Enonkoski
Rantasalmi /Terveystalo
Savonlinna
Sulkava /Terveystalo
Juva
Puumala
Yhteensä
4.3

Yli-/alijäämät 2019
- 205 463
- 321 442
- 3 919 303
- 255 251
- 53 215
- 12 271
- 4 766 945

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen prosesseissa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ollut vuodesta 2017 prosessipainotteinen
matriisiorganisaatio. Talousarviossa ei erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon,
sosiaalipalveluiden eikä tukipalveluiden tulosalueille ole määritelty toiminnallisia tavoitteita,
vaan tavoitteet ovat prosesseissa.
4.3.1

Kiireellisen hoidon prosessi

Kiireellisen hoidon prosessissa oleellista on ollut nopea hoidon tarpeen arviointi, hoidon ja diagnostiikan
viiveetön aloittaminen sekä hoitoprosessin jatkuminen ilman tarpeetonta odotusta. Läpimenoaika päivystyksessä (fast track) on heikentynyt viime vuodesta. Tilinpäätöksen mukaan syitä on useita ja korjaavat toimenpiteet on aloitettu. Heikentymisen syyt ja korjaavat toimenpiteet tulee avata tilinpäätöksessä. Jatkossa Lean
Master-koulutuksessa pyritään kehittämään Fast Trackin läpimenoajan jouduttamista ja tämän perusteella
tehdään rakenteellisia ja toiminallisia muutoksia. Kokonaisuutena kiireelliselle hoidolle asetetuissa tavoitteissa on onnistettu kohtalaisen hyvin.
Tavoite
Päivystyksen nopean hoidon (Fast Track) -linjalla
läpimenoaika on korkeintaan 2 h
Päivystysalueelta
siirto
jatkohoitoon
tapahtuu
oikea-aikaisesti
tunnin
sisällä päätöksestä
Päivystykseen uudelleen
72 tunnin sisällä saman
vaivan takia palaavien
määrä on korkeintaan 2 %
kävijöistä.
HappyOrNot
mittauksessa tyytyväisten
osuus on vähintään 90 %

Mittari
Läpimenoaika
(aika, h)

Toteutuma
74,9 %:lla potilaista päivystyksen läpimenoaika oli
alle 2 h, mutta noin joka viides potilas joutui odottamaan enemmän. Tavoite ei toteutunut.

Läpimenoaika
(aika, h)

96 % potilaista siirtyi tunnin sisällä päätöksestä jatkohoitoon.
Suurimmalta osalta tavoite toteutui.

Päivystykseen
palaavien osuus

4,6 % kävijöistä palasi 72 tunnin sisällä päivystykseen.
Tavoite ei täysin toteutunut.

Asiakastyytyväisyys

Tavoite toteutui.
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4.3.2

Kiireettömän hoidon prosessi

Kiireettömän hoidon prosessin tavoitteena on ollut nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy ja diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus. Hoitoon pääsyä on mitattu
perusterveydenhuollossa terveysasemittain (Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna) T1 ja T3-ajoilla.
T1 aika kertoo, kuinka monen päivän kuluttua on ensimmäinen asiakkaalle annettava vapaa-aika. T3 on kolmas vapaa-aika, joka asiakkaalle voidaan tarjota. Terveysasemittain hoitoon pääsyn mediaani oli 7 vrk tai
alle, ainoastaan Enonkosken terveysasemalla joulukuussa 2019 oli T1 kahdeksan vuorokautta ja T3 yhdeksän
vuorokautta. Pisimmät odotusajat olivat erikoissairaanhoidossa, jossa vaihtelu oli suurta kuukausittain ja
erikoisalojen välillä. Resurssipulaa esim. lääkäripula, oli etenkin polikliinisissä tähystystutkimuksissa, käsikirurgiassa ja kuulontutkimuksissa. Sähköinen asiointi oli tavoitteena kaksinkertaistaa vuoden 2019 aikana.
Sähköisen asioinnin sopimusten määrä lisääntyi, mutta ei saavuttanut tavoitetta.
Kiireettömän asioinnin tavoitteista hoitoon pääsy, sairauspäivärahapäivien määrä ja sähköisten palvelujen
käyttö olivat samoja tavoitteita kuin vuonna 2018, ja vieläkään tavoitteisiin ei päästy. Onko tavoitteen asettelu vai mittari väärä?
Tavoite
Nopea hoidon tarpeen / ongelman
havaitseminen ja hoitoon pääsy ja
diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus.

Mittari
Hoitoon pääsy
(aika, päiviä)
(T1 ja T3)
(hoitoa odottavat)

Toteuma
Pth: T1 ja T3 tavoite toteutui
Esh: mediaani 25-46 vrk, tavoite ei
toteutunut

Sairauspäivärahojen määrä vähe- Sairauspäivärahapäivien määrä
nee 5 % vuoden 2018 tasosta.
(Kelan tilasto)
Sähköiset palvelut ovat jokapäiväi- Sähköisten palvelujen käyttö,
sessä käytössä niin asiakkailla kuin lukumäärä
henkilökunnalla ja sopimusten
määrä kaksikertaistuu 2018 tasosta
Palvelun laatu
Asiakastyytyväisyys vähintään
90 %

Sairauspäivärahapäivät eivät todennäköisesti vähentyneet (Kelan raportit eivät ole olleet käytettävissä)
Tavoite ei toteutunut

Hoidon vaikuttavuuden arviointia Hoidon vaikuttavuus,
pilotoidaan ja ratkaistaan, mitä EQ-5D tai vastaava mittari
mittaria käytetään jatkossa.

Hoidon vaikuttavuuden mittaaminen
käynnistyi uniapneapotilailla millä
mittarilla?

4.3.3

Tavoite toteutui, asiakastyytyväisyys
oli 93.3 %

Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi

Talousarviossa asumis- ja hoivapalvelujen prosessi sisältyy sosiaalipalvelujen tulosalueeseen. Kuitenkin asumis- ja hoivapalveluille on asetettu omat toiminnalliset tavoitteet. Vuoden 2019 sosiaalipalvelujen talouden
toteuma jäi hiukan alle muutetun talousarvion. Palveluasumistarpeen toteamisen ja myönteisen päätöksen /
palveluihin pääsyn välinen aika toteutui reilusti alle asetetun tavoitteen. Muilta osin asumis- ja hoivapalvelujen prosessin tavoitteet eivät toteutuneet tai niitä ei voitu toiminnallisista syistä raportoida. Tilinpäätöksestä
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ei ilmene, mitä nämä toiminnalliset syyt olivat. Tavoitteiden toteutumisen seuranta oli hankalaa, kun kaikkia
toteumia ei ollut ilmoitettu samalla tavalla kuin mittari oli asetettu. Tavoitteet asumis- ja hoivapalvelujen
prosesseissa eivät ole toteutuneet yhtä tavoitetta lukuun ottamatta.
Tavoite
Nopea palvelun tarpeen arviointi ja viiveetön palvelun piiriin
pääseminen. Kotona pärjäämistä tukevan jakson järjestyminen
3 vrk:n kuluessa.

Mittari
Kotikuntoutustarpeen havaitsemisen ja siihen vastaamisen välinen läpimenoaika (ei aikaisempaa kotihoidon asiakkuutta)
(kotiutumispalaverin tilaamisen ja kotiutumisen välinen aika)

Toteuma
Kotiutuksen toimintamallia ei
voitu raportoida toiminnallisista
syistä

Omaishoidontukipäätös 14
vrk:n kuluessa

Hakemuksen käsittelyyn
kuluva aika

Omaishoidontukipäätökset tehtiin keskimäärin 29 vrk:n kuluessa, tavoite ei toteutunut

Keskimääräinen odotusaika on
enintään 2 kk

Palveluasumistarpeen toteamisen ja myönteisen
päätöksen/ palveluihin pääsyn välinen aika
Kotona asuvat 75-vuotta
täyttäneet ikäihmiset

Palveluasumiseen pääsi keskimäärin 36 vrk:n kuluessa, tavoite
toteutui reilusti alle tavoitteen

5 % yli 75-vuotta täyttäneistä
on omaishoidon piirissä

Omaishoidon piirissä olevat
yli 75-vuotiaat

2 % yli 75 vuotiaista on perhehoidon piirissä

Perhehoidon asiakkuudet

Päivätoiminnan toteutuneet
päivät 600 pv / kk

600 päivää / kk

3,5 % yli 75-vuotiaista on omaishoidon piirissä, tavoite ei toteutunut
Perhehoidon asiakkaita on ollut
noin 30, tavoitetta ei ollut ilmoitettu %.
Tavoite ei toteutunut (toteutui
noin 500 pv / kk)

Asiakkaan voinnin ja palvelutarpeen mukainen hoiva/hoitopaikka, keskeytyspäivät
alle 10 pv / hlö

Keskeytyspäivät alle 10 pv /
hlö

Mahdollisuus asua kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään, tavoitteena 92 %
75-vuotta täyttäneistä asuu
itsenäisesti tai palvelujen turvin
kotona

4.3.4

91 % 75-vuotta täyttäneestä väestöstä asuu itsenäisesti tai palvelujen turvin, tavoite ei toteutunut

Tavoite ei toteutunut (kotihoidossa oli 22 keskeytyspäivää)

Tukipalvelut

Sähköiset palvelut ja niiden käyttö ovat lisääntyneet jatkuvasti. Koneet ja tietopalvelut ovat jokapäiväisessä
käytössä sekä asiakkailla että koko henkilökunnalla. Tukipalvelujen investoinnit toteutuivat 18 %:sti, säästö
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johtui perusterveydenhuollon tilojen suunnittelu- ja rakentamistoiminnan siirtymisestä seuraavaan toimintavuoteen. Samoin muutama ennakkoon suunniteltu työ tai hankinta siirtyi vuodelle 2020. Kokonaisuudessa
tukipalveluissa ulkoiset tuotot ylittivät 0,2 M€ talousarvion. Vastaavasti toimintakulut alittuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden vajaat 1,4 M€.
Tavoite
Taloushallinnan prosessien sähköistäminen
Laskutusprosessi ja palvelutalojen
laskutus

Mittari
Sähköisten prosessien käyttöönotto ja edistäminen

Toteuma
Tavoite toteutui
Laskutusprosessi ja palvelutalojen laskutusta sähköistetty ja manuualisia työvaiheita vähennetty. Skannauspalvelu ulkoistettu.

5. MUUT HAVAINNOT
Toimintavuonna johtavat viranhaltijat jalkautuivat työpaikoille. Työntekijöille on tärkeää, että esimiehet
näkevät, mitä työpaikoilla tapahtuu ja kuulevat työyhteisöjen kehittämistarpeista ja toiveista. Jalkautumisesta saatu palaute on ollut myönteistä.
Hallintosääntöuudistus saatiin valmiiksi joulukuussa. Tarkastuslautakuntaa ei kuultu valmisteluvaiheessa
koskien tarkastuslautakunnan tehtäviä, vaikka kuntalaki 121 §, kohta 6 edellyttää sitä. Tilinpäätöksen sivulta
1 puuttuu tilivelvollisten luettelosta maininta ympäristöterveydenhuoltojaoston jäsenistä ja sen esittelijänä
toimivasta terveysvalvonnan johtajasta. Tilivelvollisten luetteloa tulee tarkistaa ja tarkentaa myös prosessitavoitteiden vastuuhenkilöiden osalta, ovatko eri prosessien kohdalla nimeltä mainitut vastuuhenkilöt myös
tilivelvollisia.
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt
toimialallaan. Hankintojen ja sopimushallinantoiminnoille tulee laatia prosessikuvaukset ja ajantasaiset ohjeet yhtenäisten käytäntöjen varmistamiseksi.
Perusterveydenhuollon uudisrakentamishanke saatiin suunniteltua vuoden 2019 aikana, mutta rakentamisen
aloitus siirtyi vuodelle 2020. Tällä hetkellä rakentaminen on jo aloitettu.
Tilintarkastuksen painopistealueina on kuluneena vuonna ollut
- hallinnon laillisuus, mm. pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset, hankinnat ja sopimukset
- sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuus
- erikoissairaanhoidon järjestelyt
- sosiaalipalvelujen kustannustehokkuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet
- kirjapidon oikeellisuus ja ajantasaisuus
- kuntalaskutuksen oikeellisuus
- perusterveydenhuollon uudisrakennushanke ja muut investoinnit
- talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset
Tilintarkastussuunnitelma on toteutunut. Tilintarkastus on ollut vastuullista, huolellista ja ammattimaista.
Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan yhteistyö on sujunut erinomaisesti.
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Tilinpäätöksen valmistamisen aikana kuntayhtymässä on jouduttu ennen näkemättömään poikkeusolojen
tilanteeseen, jossa torjutaan koronavirus COVID-19 -epidemian vaikutuksia.
Arviointikertomuksen valmistamisvaiheessa tilanne on rauhallinen ja hallinnassa.
5.1

Erikoissairaanhoito

Sairaanhoitopiirin tavoitteena on alueen väestön erikoissairaanhoidon palvelujen turvaaminen osana integroitua erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kattavaa toimintamallia mahdollisimman laajasti seudulla, jossa on pitkät matkat muihin sairaaloihin.
Erikoissairaanhoidossa haasteena on lääkäripula; 11 lääkäriä saavuttaa eläkeiän 2021. Tähänkin haasteeseen
toivotaan ratkaisua KYS yhteistyöstä.
Sosteri toimii erikoistuvien lääkäreiden kouluttautumispaikkana. Jotta erikoistumisoikeudet säilyisivät, tulisi
yhteispäivystyksessä olla 30 000 käyntiä vuodessa.
Erikoissairaanhoidon keskeiset toimintaluvut
TP
2018
11 354
27 370
101 443
35 311
3 462
25 085

Lähetteet; ajanvaraus ja päivystys
Ilman lähetettä
Avokäynnit
Hoitopäivät, brutto
Leikkaukset yhteensä
Palveluja saaneet eri henkilöt

TA
2019
13 400
26 810
105 145
35 350
2 500
25 500

TP
2019
15 036
27 041
101 666
36 218
3 410
24 389

TOT %
2019
112,2
100,9
96,7
102,5
136,4
95,6

MUUTOS
lkm
%
3 682
32,4
- 329
- 1,2
223
0,2
907
2,6
- 52
-1,5
- 696
- 2,8

v.2019 lähetteiden määrä ei ole verrannollinen edelliseen vuoteen, koska on siirrytty käyttämään sisäistä
lähetettä hoitovastuun siirtävänä.
5.2

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon toiminnat olivat pääosin kiireettömän hoidon prosesseja. Toiminnassa ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Taloudelliset tavoitteet täyttyivät ja perusterveydenhuollon tulosalue pysyi talousarviossa.
Perusterveydenhuollon keskeiset luvut

Avohoitokäynnit
Perheneuvola
Hammashuollon käynnit
Täydentävät palvelut
Hoitopäivät
Ympäristöterveydenhuolto

TP
2018
130 846
5 312
31 190
29 995
28 705
11 303

TA
2019
122 935
4 620
33 150
29 530
29 900
10 350

TP
2019
129 284
5 266
3 178
28 817
27 721
9 847

TOT %
2019
105,2
114
94,1
97,6
92,7
95,1

MUUTOS

lkm
- 1562
590
- 12
-1178
-984
-1456

%
- 1,2
12,6
- 12
- 3.9
- 3,4
- 12,9

Perusterveydenhuolto on ilmaissut huolensa saattohoidon tilajärjestelyistä. Saattohoidon tarve lisääntyy
väestön ikääntyessä jatkuvasti. Tällä hetkellä saattohoito toteutetaan pääterveysaseman kuntoutusosastolla.
Saattohoito tarvitsee oman erillisen tilan, jossa on kodinomaiset tilat ja yhden hengen huoneet. Lääkärin
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tulee olla lähellä, jotta hoito ei olisi vain näennäistä. Elämän loppuvaiheenhoitoon tulee panostaa, ihmisellä
tulee olla mahdollisuus saattohoitoon lähellä kotia ja omaisia. Toiveena on, että uudisrakennuksen yhteydessä saadaan saattohoidolle saneerattua asianmukaiset tilat sairaalan yhteyteen. Saattohoidon henkilökunnan täydennyskoulutuksesta on huolehdittava.
Haasteena perusterveydenhuollossa on henkilöstön jaksaminen. Saattohoidon osalta henkilöstön koulutus ja
rekrytointi kulkevat hieman takamatkalla ja työntekijät ovat väsyneitä. Lääkäripula vaivaa sivuterveysasemia,
lääkärit eivät halua ottaa sellaista asemapaikkaa vastaan, jossa on vähän henkilöstöä. Tämä on ratkaistu
siten, että vakanssit on sijoitettu Savonlinnaan ja työvuoroilla hoidetaan sivuterveysasemat. Hammashoitolassa on edelleen 4-5 hammaslääkärin pula ja se näkyy myös hammashoitolan vastaanoton henkilöstön väsymisenä. Hammaslääkäripulan paheneminen saattaa johtaa myös siihen, että lainmukaisessa hoidon saatavuuden määräajoissa ei pysytä.
5.3

Vammaispalvelut

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä
vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulaki ja -asetus määrittävät palvelut ja tukitoimenpiteet. Palvelujen tavoitteena on poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä,
jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista elämän eri osa-aluilla.
Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja ovat esim. henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asuntojen
muutostyöt, jotka helpottavat arkista elämää. Palveluasunnoille olisi enemmän kysyntää, mitä pystytään
tarjoamaan. Vammaispalvelujen asiakasmäärät olivat yhteensä 1846 asiakasta. Eniten asiakkaita on ollut
kuljetuspalveluissa, noin 1000 ja kehitysvammahuollossa noin 300. Kuljetus- ja saattajapalveluissa kuljetusten siirtyminen välityspalvelujen kautta hoidettavaksi aiheutti suuria ongelmia. Kritiikkiä on syntynyt käynnistysvaiheessa 2 tunnin tilausajasta ja myöhästymisistä.
Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja Sosterissa ovat työnantajamalli, ostopalvelu sekä Sosterin oma
toiminta. Omia työntekijöitä on 2,5 henkilöä. Vuoden 2020 talousarviossa on esitetty viittä uutta omaa henkilökohtaista avustajaa Sosteriin. Vammaispalvelun alkuperäinen talousarvio vuodelle 2019 on ollut alimitoitettu. Muutettu talousarvio toteutui 98,6 %:sti. Säästöä syntyi mm. kuljetuksista, kun kuljetuksia yhdistettiin
”kimppakyydeiksi”.
Haasteina jatkossa tulevat olemaan mm. henkilökohtaisen avun tarpeen määrittämisen vaikeus, avustamispalveluihin kuuluvat, hengitystukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut ja vaikeavammaisten pitkäkestoinen
avuntarve. Heikko julkinen liikenne johtaa erityispalvelujen hakemiseen. Keinoja haasteista selviämiseen voi
olla yhteistyön lisääminen yksiköiden ja tulosalueiden kesken ja päällekkäisten toimintojen välttäminen.
5.4

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat keskeinen osa hyvää hallintoa ja johtamista. Sisäisellä valvonnalla
tarkoitetaan organisaation sisäisiä menettelytapoja, joilla varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja laillisuus.
Kuntayhtymän johtoryhmä päätti vuodelle 2019 sisäisen valvonnan painopisteiksi kirjausten oikeellisuus ja
maksusitoumukset/ennakointi/taloudellisuus. Valvonnassa on huomattu vaihtelua erikoissairaanhoidon
kirjaamiskäytännöissä eri yksikköjen välillä. Kehittämistyö on vielä kesken ja tavoitteena on yhtenäistää kirjaamiskäytännöt, että tilastoinnin luotettavuus kasvaa ja että laskutus on yhdenmukaista ja tasapuolista.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan systemaattiselle itsearvioinnille, vastuuhenkilöiden koulutukselle samoin ja koko henkilöstön talousosaamisen vahvistamiselle on tarvetta.
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Osana prosessijohtamista on käynnistetty kuntayhtymän hankintojen ja sopimushallinnan prosessin perusteellinen läpikäynti ja dokumentointi.
Itä-Savon sairaanhoitopiiri on hankkinut ostopalveluna sisäisen valvonnan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän sisäisen valvonnan yksiköltä. Kuntayhtymähallitus vahvistaa vuosittain tarkastuskohteet.
Vuonna 2019 kohteena on ollut hammashuolto ja palliatiivinen hoito. Molempien tarkastuskohteiden arvion
lopputulema on tyydyttävä.
Keskeisimmät huomiot tarkastusraportissa ovat olleet:
- Toimintojen prosessikuvauksia ja toimintojen ohjeistuksia tulee laatia systemaattisemmin.
- Prosessikuvauksiin tulee sisällyttää kontrollipisteet ja sisäisen valvonnan edellyttämät toimenpiteet.
- Kuntayhtymän tulee tehdä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointia nykyistä systemaattisemmin sekä kuntayhtymässä että kuntayhtymäkonsernissa.
- Arvioinnissa tulee esittää syyt tai perustelut mahdollisesti toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta tai poikkeamat sekä vaadittavat toimenpiteet, jotta tavoitteet toteutuisivat seuraavalla jaksolla.
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeista on suositeltavaa laatia koulutusta vastuuhenkilöille.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jatkuva kehittäminen on jokapäiväistä työtä. Seuranta- ja raportointikäytännöt, asiantuntemuksen lisääminen ja dokumentointi, sekä tiedon jalkauttaminen ovat hyvää esimiestyötä kaikilla tulosalueilla. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on pääosin pystynyt huomioimaan toiminnassaan vuoden 2018 tarkastushavainnot.
5.5

Kotihoito

Kotihoito ja asumispalveluiden toiminnat yhdistettiin keväällä 2019. Tavoitteena oli esimiestyön uudelleen
järjestelyt ja toiminnan kehittäminen. Kotihoidossa on Sosterin alueella maan korkeimmat kustannukset /
asukas. Toiminnan kehittämisen painopistealueina ovat olleet henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja hyödyntäminen, henkilöstön joustava käyttö sekä moniammatillisen palveluohjauksen kehittäminen. Kotihoidon
ja asumisyksiköiden vetovoimaisuutta on pyritty lisäämään hyödyntämällä digitalisaatiota / sähköisiä palveluita kotihoidossa ja mahdollisuuksien mukaan asumispalveluissa.
Kotihoidossa on runsaasti eri syistä johtuvia sairauspoissaoloja. Henkilöstön vaihtuvuus on kohtuullista. Henkilöstöstä kilpaillaan alueen yksityisten toimijoiden kanssa. Sijaisten saatavuudessa on edelleen haasteita,
varahenkilöyksiköstä ei tahdo sijaisia riittää. Hankalissa tilanteissa kotihoidossa käytetään ostopalveluyrittäjiä.
Toimintavuonna lisättiin kotihoidon henkilöstöä, mutta toiminnallisia muutoksia arjen työssä ei juurikaan
tehty. Kotihoidon haasteet vuodesta toiseen tarvinnevat myös toiminnallisia muutoksia?
Kotihoito on mukana NHG vertaiskehittämisessä, josta on saatavana vertailukelpoisia tunnuslukuja ja kehittämiskohteita kaksi kertaa vuodessa. Raportissa on nähtävissä esim. välittömän asiakastyöajan osuus. NHG
on ollut käytössä ainakin jo vuonna 2018, nyt arvioinnin kohteena olevalta vuodelta ei ole minkäänlaisia tuloksia tiedossa?
Kirjaaminen kotihoidossa on haasteellista. Työntekijöiden ohjeistus ja perehdytys tilastointien kirjaamiseen
on ollut osittain puutteellista. Kotihoidossa tehdään paljon tilastointeja, joiden perusteella mm. laskutus
tapahtuu. Kirjaamisen / tilastoinnin oikeellisuus on siten tärkeää. Joulukuussa on järjestetty koulutusta kotihoidon kirjaamisvastaaville, jotka kouluttavat vastaavasti tärkeimmät tilastointiin liittyvät asiat omalla alueella.

15
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi: ” Jos kotihoito onnistuu omassa työssään
pitämään asiakkaat terveinä ja toimintakykyisinä kotona, niin myös muiden työn onnistuminen mahdollistuu,
raskaamman ja vaativamman hoidon tarve vähenee ja asiakkaiden elämänlaatu paranee. Kotihoidossa on
mietittävä ratkaisuja, miten kotihoito voisi nykyistä enemmän vastata asiakkaiden tarpeisiin.” Kehitystyötä
on jatkettava. Tarkastuslautakunta odottaa konkreettisia, asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia lisääviä,
toiminnallisia muutoksia kotihoidossa.
5.6

Tietohallinto

ICT (tieto ja viestintätekniikka) -palvelua tuotetaan sopimusten mukaisesti sairaanhoitopiirin alueen kunnille
ja yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille. Toimiva tietohallinto ja ICT-järjestelmät ovat keskeisiä
koko organisaation toiminnassa. Järjestelmien tulee olla luotettavia, joka tilanteessa käytettäviä ja varmistettuja sekä ”asiakasystävällisiä”.
Sairaanhoitopiirin käytössä on noin 150 tietojärjestelmää ja valtaosa järjestelmäpalveluista tuotetaan omasta konesalista. Tietohallintoon kuuluu myös arkisto- ja kirjaamopalvelut. Arkisto hoitaa lainsäädännöstä ja eri
viranomaisilta sekä organisaatiolta määräytyvät tehtävät, jotka liittyvät asiakirjahallinnon toimintoihin. Asiakirjahallintapalvelu kehittää asiakirjahallinnon ja arkiston prosessien sähköistämistä, automatisointia sekä
manuaalisessa muodossa olevan aineiston digitointia.
Tietohallinto ja ICT-järjestelmät ovat tärkeällä sijalla hoidon ja huolenpidon onnistumisessa. On tärkeää, että
niin sisäiset kuin ulkoiset asiakkaat saavat kaikki tarpeelliset palvelut nopeasti ja turvallisesti. Toimintavuoden aikana on edelleen kehitetty prosessien sähköistämistä. Asiat tapahtuvat entistä enemmän verkossa ja
sen vuoksi verkkopalvelujen tulee olla myös turvallisia ja toimivia. Verkkopalvelut ja sähköinen ajanvarauskäytännöt ovat kasvaneet. Järjestelmät uusiutuvat ja kehittyvät nopeassa tahdissa ja niiden elinkaari on hyvin lyhyt. Laitteiston ja ohjelmistojen kehittyminen on myös haasteellista henkilökunnalle, joten jatkuva henkilöstön kouluttaminen on tärkeää.
5.7

Ympäristöterveydenhuolto (eläinlääkintä ja terveysvalvonta)

Sosterin ympäristöterveydenhuollossa on kaksi työyksikköä, terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Sosteri tuottaa
ympäristöterveydenhuollon palvelut jäsenkunnilleen Enonkoskelle, Savonlinnalle, Sulkavalle ja Rantasalmelle
sekä Juvan ja Puumalan kunnille. Talousarvio vuodelle 2019 oli kokonaisuudessaan noin 2,1 miljoonaa euroa.
Kunnille palautui 247 000 euroa, josta terveysvalvonnan puolelta on 116 000 euroa ja eläinlääkinnän puolelta 158 000 euroa. Terveysvalvonnan palautukset olivat pääosin ennakoitua suuremmista tarkastus- ja valvontamaksukertymistä. Eläinlääkinnän puolella palautukset koostuivat klinikalla käynneistä. Molemmissa
työyksiköissä säästöä syntyi myös henkilöstökuluissa. AVIn taholta on tunnistettu resurssipula ja yksikön
kuulemisessa tuli esille toivomus johtavasta terveystarkastajan virasta.
Terveysvalvonnan erilaiset ennaltaehkäisy- ja valvontatehtävät teettävät runsaasti työtä. Suurimpina yksittäisinä valvontakohteita ovat alueen vesilaitokset, alkutuotantopaikat ja julkiset tilat.
Eläinlääkintähuollossa eläinlääkäreillä on omat lääkevarastot. Niiden käytöntarve vaihtelee ja lääkkeet vanhenevat helposti. Voisiko lääkevarastot olla Sosterin yhteiskäytössä, ja eläinlääkärit ostaisivat sieltä lääkkeet? Näin säästettäisiin kustannuksia ja ympäristöä.
Laajalla ja monipuolisella tehtäväalueella toiminnat toteutuivat ympäristöterveydenhuollon jaoston päätösten mukaisesti. Ympäristöterveydenhuolto, sisältäen eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan, toimii perusterveydenhuollon alaisuudessa, vaikka toiminnalla on oma itsenäinen jaosto. Ympäristöterveydenhuoltojaosto piti
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8 kokousta, joissa 33 pöytäkirja-asiaa. Toiminnalle ei ole asetettu valtuuston hyväksymiä toiminnallisia eikä
taloudellisia tavoitteita.
5.8

Henkilöstö

Henkilöstöön liittyviä asioita on käsitelty yksityiskohtaisesti erillisessä henkilöstöraportissa.
Sosterin henkilöstön työntekijämäärä on ollut yhteensä 1734 henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 54 henkilöä. Talousarvion 2019 yhteydessä ei perustettu eikä lakkautettu virkoja.
Henkilömäärät tulosalueittain palvelussuhteen luonteen mukaan
31.12.2018
Vakinainen Määräaikainen
palvelussuhde palvelussuhde Työllistetty
TULOSALUEET
lkm
% lkm
% lkm
%
Erikoissairaanhoito
328
24,0
75
24,0 1
100,0
Perusterveydenhuolto
290
21,2
68
21,8 0
0,0
Sosiaalipalvelut
433
31,7 131
42,0 0
0,0
Yhteensä
1051
76,9 274
87,8 1
100,0
Tukipalvelut
315
23,1
12,2 0
0,0
38
Kaikki yhteensä
1366
100,0 312
100,0 1
100,0

31.12.2019
Muut
lkm
%
1
100,0
0
0,0
0
0,0
1
100,0
0
0,0
1
100,0

Koko
Vakinainen Määräaikainen
henkilöstö
palvelussuhde palvelussuhde Työllistetty
lkm
% lkm
% lkm
% lkm
%
405
24,1 321
23,0 90
27,5 0
0,0
358
21,3 303
21,7 69
21,1 0
0,0
564
33,6 470
33,6 127
38,8 0
0,0
1327
79,0 1094
78,3 286
87,5 0
0,0
353
21,0 303
21,7 41
12,5 5
100,0
1680
100,0 1397
100,0 327
100,0 5
100,0

Muut
lkm
%
3
50,0
0
0,0
1
16,7
4
66,7
1
16,7
5
83,3

Koko
henkilöstö
lkm
%
414
23,9
372
21,5
598
34,5
1384
79,8
345
19,9
1734 100,0

Sosterissa on käytössä Omailmoitus sairauspoissaolo. Työntekijä voi olla enintään viisi (5) peräkkäistä kalenteripäivää poissa omailmoituksella esimiehen luvalla. Omailmoituspoissaololla poissa oli 1048 työntekijää.
Vuonna 2019 omailmoituspoissaolot pysyivät lähes samana kuin edellisenä vuonna. Esimiehet on velvoitettu
puuttumaan poissaoloihin ”varhaisen välittämisen ja tuen mallin” kautta. Mallilla pyritään ennaltaehkäisemään pitkiä poissaoloja sekä tukemaan työntekijöitä työssäjaksamisessa, yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Työterveyshuollossa on ollut pula resursseista. Tilanteen korjaamiseksi työterveyshuollon palvelujen kilpailutus aloitettiin 2019 vuoden puolella.
Henkilöstöraportin mukaan tapaturmat kasvoivat. Ne painottuivat vapaa-ajan tapaturmiin, ja lisääntyivät
perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa, kun taas erikoissairaanhoidossa vähenivät. Työmatkatapaturmat lisääntyivät suhteellisesti eniten erikoissairaanhoidossa.
Kokonaisuudessaan työhyvinvointiin käytettiin 36 000 euroa enemmän kuin 2018. Työntekijöiden hyvinvointiin työnantaja on ladannut E-passiin 70 euroa / henkilö. E-passia käytti henkilöstöstä 88 %, joka on valtakunnallista tasoa merkittävästi korkeampi. Hyvä toimintakyky ehkäisee sairauspoissaoloja ja tapaturmia.
Sosterissa on järjestetty monipuolista koulutusta. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva työntekijä on työyhteisön
voimavara. Joissakin yksiköissä osallistuminen koulutuksiin on ollut haasteellista, koska sijaisten saatavuus
on ollut ongelma. Sopeutuminen uusiin tehtäviin vaatii perehdyttämistä. Esimiesten toiminta vaikuttaa jaksamiseen ja hyvinvointiin, ja sen vuoksi esimiesten koulutukseen tulee panostaa.
Koulutusrahaa jäi käyttämättä kaikilta tulosalueilta yhteensä 218 179 euroa (149 376 euroa vuonna 2018),
125,82 euroa / henkilö (88,92 euroa). Täydennyskoulutusvelvoite on 3-10 päivää / henkilö. Täydennyskoulutuspäiviä kertyi vakinaiseen henkilöstöön suhteutettuna 2,42 joka on hieman enemmän kuin vuonna 2018
(2,39). Täydennyskoulutusvelvoite ei täyttynyt.
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että tavoitekeskustelujen määrä on vähentynyt huomattavasti. Toimintavuonna tavoitekeskusteluja käytiin vain 36,7 %, kun edellisenä vuonna luku oli 55,8 % ja
vuonna 2017 se oli 58,3 %. Työnohjaukseen käytettiin 19 299 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Työ on
kuormittavaa ja on hyvä, että työnohjaukseen panostetaan.
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5.9

Ammattijärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kuuleminen

Ammattijärjestöjen edustajilta ja työsuojeluvaltuutetuilta pyydettiin kirjalliset kuulemiset. Vuonna 2019 käytiin viidet Yt-neuvottelut. Neuvotteluissa tavoitteena oli toimintojen uudelleen järjestely ja säästöjen syntyminen. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, ja tarvittavat muutokset toteutettiin yhteisymmärryksessä.
Irtisanomisilta vältyttiin. Henkilöstöllä on ollut huoli työpaikkojen säilyvyydestä Savonlinnan talousalueella.
Yhteistyö työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kanssa on ollut hyvää.
Kuulemisissa on tullut esille tiedon jalkautumisen vaikeus. Tieto jää matkalle eivätkä esimiehet aina voi /
osaa riittävästi motivoida työntekijöitään. Tiedottamiseen pitää edelleen panostaa vahvasti ja sen tulee olla
jatkuvaa.
Henkilöstön jaksaminen on tukipalveluissa vähäisten resurssien vuoksi tiukoilla, erityisesti ravintohuollossa
sekä laitoshuollossa. Tukipalvelut ovat osittain näkymätöntä työtä, joka muuttuu näkyväksi vasta ongelmien
ilmaannuttua. Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on hankalaa ja resurssipula vaikeuttaa mm. koulutuksiin pääsemistä. Positiivinen palaute, motivoiminen ja huomioiminen työssä, kannustaa jaksamaan haasteellisissakin tilanteissa. Tarkastuslautakunnan mielestä työntekijöitä tulee tasapuolisesti kuulla kuuntelemisen sijaan.
5.10 Hallituksen puheenjohtajiston kuuleminen
Huoli Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkumisesta on sävyttänyt vuotta 2019. Luottamushenkilöiden
ja viranhaltijoiden hyvät välit ovat edistäneet toimintamuotojen uudelleen järjestämistä ja asioiden käsittelyä. Talouden suurimmat paineet ovat olleet Savonlinnan kaupungilla, jonka kanssa kuluneena vuonna on
käyty useita rakentavia neuvotteluja. Myös ammattijärjestöjen kanssa yhteistyö on toiminut hyvin. Vaikeatkin asiat, kuten säästöt, on viety yhteistyötoimikunnassa hyvässä hengessä. Hallintosäännön valmistelussa
on ollut suuri työ ja saadun palautteen jälkeen siihen tehtiin vielä muutoksia, jotka hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 9.12.2019.
Tulevaisuuden suurimpina haasteina ovat sotekeskustelut KYS:in suuntaan ja uusi terveysasemarakennushanke, joka etenee urakkatarjousten osalta helmikuussa 2020.
5.11 Omistajakuntien edustajien kuuleminen
Tarkastuslautakunta kutsui omistajakuntien edustajat kuultavaksi 3.3.2020. Kaikista kunnista Sulkavaa lukuunottamatta oli edustus paikalla.
Omistajakuntien yhteisiä huolenaiheita olivat erikoissairaanhoidon päivystyssairaalan säilyminen Savonlinnassa, kuntien ja kuntayhtymän kiristyvä talous, talouden ennakoimattomuus ja tulevat muutokset toiminnassa. Sosterilla ja sen tarjoamilla palveluilla on suuri merkitys Savonlinnan kaupungille ja sen ympäristökunnille. OKL:n lähdön vaikutukset näkyvät edelleen asukasluvun laskuna ja erikoissairaanhoidon menetys olisi
iso riski seudun elinvoimalle ja koko tulevaisuudelle.
Sosterin palvelut ovat olleet toimivia – erityisesti kiitosta saivat lääkärinvastaanottotoiminta, ja hammashuollon palvelut Enonkoskella. Savonlinnassa hammashoidon jonoissa on ollut parantamisen varaa.
Yksikkökustannushinnat ovat Sosterissa korkeat. Kustannusten vertailua muiden vastaavankokoisten sairaanhoitopiirien yksikköhintoihin tulee tehdä ja hyödyntää jatkossakin.
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Tulevaisuuden haasteena esille nousivat eläköityminen, ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja henkilöstön terveysperusteisten poissaolojen lisääntyminen. Ennaltaehkäisevään työhön, kuten päihdehuoltoon,
tulisi kohdentaa nykyistä enemmän resursseja. Vammaispalveluissa toivottiin rakenteiden uusimista, esimerkiksi siirtämällä Vaalijalan palvelut Sosterin omaksi toiminnaksi. Se toisi työpaikkoja, ja saataisiin menokehitystä hallintaan. Soveltuisiko meille Ruotsin malli, jossa vammaisten palvelut hoidetaan työllistämisen
keinoin? Kotihoitoa tulee kehittää niin, että aikaa hoidon tekemiseen jää enemmän. Myös kevyttä laitoshoitoa ja asumispalveluyksiköitä on lisättävä.
Sosterin imago on valtakunnallisesti ja alueellisesti hyvä.

6. YHTEENVETO
Toimintakertomus vuodelta 2019 antaa olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Kuntayhtymän toiminta on kokonaisuutena ollut tuloksellista ja tarkoituksen mukaista. Prosessipainotteisen matriisiorganisaatiomallin tavoitteet,
niiden mitattavuus ja seuranta ovat parantuneet edellisvuosiin verrattuna. Tavoitteiden yhteys tulosalueiden
määrärahaseurantaan on edelleen haasteellista, koska yhtymävaltuusto on hyväksynyt tulosalueille tuloskohtaiset määrärahat ja tuloarviot, mutta tavoitteet on hyväksytty prosesseille. Tältä osin talousarviossa on
ristiriita kuntalain ja kuntayhtymän hallintosäännön määräyksiin nähden. Ristiriita tulee korjata seuraavaan
talousarvioon.
Sosiaalipalveluiden kasvava tarve on edelleen haaste koko seutukunnalle. Itä-Suomen väestö vanhenee ja
vähenee, mikä vaikuttaa alueen taloudelliseen kehitykseen. Kuntayhtymä on käynyt kuluneena vuonna mm.
talouteen liittyviä neuvotteluja kaikkien omistajakuntien kanssa. Säästötoimien lisäksi taloudellisten resurssien riittämiseksi yhtymävaltuusto hyväksyi loppuvuodesta lisätalousarvion. Muiden kuin sosiaalipalveluiden
osalta lisämäärärahaa ei kuitenkaan tarvittu ja lisämäärärahan jälkeen kaikki osa-alueet, (erikoissairaanhoito,
perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja tukipalvelut) pysyivät talousarvioraamissa.
Vuosi 2019 oli poikkeuksellisen isojen muutosten vuosi. Vaikka muutostahti oli kova, siitä on selvitty. Koko
henkilöstö on joustanut, ulkoinen uhka on vahvistanut ja yhdistänyt. Henkilöstön sitoutuminen ja jaksaminen
on ollut muutosten keskellä ihailtavaa. Työyhteisö, jossa henkilöstön työ ja osaaminen on yhteisön ydin,
kärsii kuitenkin jatkuvien muutosten tuomasta epävarmuudesta. Omistajakuntien yhteinen sote-suunta Pohjois-Savoon antaa toivon siitä, että epävarmuus jonakin päivänä päättyy.
Tarkastuslautakunnan kuulemiset, joissa olemme saaneet palautetta kuntayhtymän onnistumisista ja kehittämistä kaipaavista asioista, ovat toteutuneet luottamuksella ja erittäin hyvässä hengessä. Kiitos kuulemistilaisuuksiin ja tarkastuslautakunnan työhön osallistuneille!
Kiitos myös kaikille työntekijöille ja luottamushenkilöille arvokkaasta työpanoksestanne Sosterin kuntayhtymässä vuonna 2019!
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymähallitukselta odotetaan selvitystä kertomuksen huomioihin syyskuun 2020 loppuun mennessä.

