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Neuvottelujen tarkoitus
(sote-järjestämislaki 24 §, pela-järjestämislaki 10§ )
• Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu
ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason
ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet
huomioiden sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen
yhteistyön edistäminen.
• Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen
järjestämisvastuun toteutumista. Niissä käsitellään
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon/ pelastustoimen
järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä.
• STM, SM ja VM voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle
järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.
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Hyvinvointialueneuvottelut 2021-22, Etelä-Pohjanmaa
1.

Avaus
• Tavoitteiden, asialistan ja osallistujien toteaminen (20 min), pj
• Alueellinen puheenvuoro (10 min), alue

2.

Alueen valmistelun ja toimeenpanon tilanne hallinnon, soten ja pelastustoimen näkökulmasta
• Toimeenpanon tilannekuvan mukaisesti, nostot huolenaiheista (40 min), pj ja STM
• Kustannuskehitys ja investoinnit (myös siirtymävaiheessa), pj ja VM (30 min)
• Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen, pj ja STM (15 min)

3.

Erilliset osat (1 h)

Sote:
•
•
•
•

Palvelut keskittyen valittuihin painopisteisiin
Palveluiden yhtenäistäminen
Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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Pela:
•
•
•

Palvelutason arvioinnista alueen sekä AVI:n arvioinnin
perusteella
Palvelutasovajeet sekä niiden täyttäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen
•

Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?

•

Lokakuun tilannekuvassa tarkastellaan tehtäviä
joulukuun loppuun asti (Q4/2021) sekä näiden
etenemistä – Ovatko tehtävät käynnissä,
valmistumassa aikataulussa tai valmiita?

5 | 10.2.2022

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste
•

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo
koko toimeenpanon valmiudesta suhteessa
ajankohtaan 1.1.2023 asti

•

Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä

•

Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai
valmistuu aikataulussa)

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 10/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

57 %

97 %

88 %

100 %

65 %

Etelä-Pohjanmaa

94 %

90 %

65 %

100 %

95 %

Etelä-Savo

61 %

73 %

88 %

55 %

56 %

Helsinki

43 %

53 %

43 %

100 %

71 %

Tehtävien lkm yht.

HUS

Tilannekuvaseurantaa tarkennetaan

Itä-Uusimaa

58 %

63 %

59 %

75 %

31 %

Kainuu

51 %

53 %

35 %

75 %

76 %

42 %

30 %

53 %

10 %

25 %

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Keski-Suomi

81 %

90 %

82 %

100 %

100 %

Keski-Uusimaa

94 %

83 %

100 %

100 %

78 %

Kymenlaakso

93 %

93 %

71 %

90 %

100 %

Lappi

67 %

83 %

47 %

90 %

73 %

Länsi-Uusimaa

49 %

63 %

41 %

40 %

25 %

Pirkanmaa

87 %

97 %

82 %

65 %

91 %

Pohjanmaa

Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa

100 %

97 %

76 %

70 %

69 %

Pohjois-Karjala

83 %

90 %

59 %

65 %

62 %

PohjoisPohjanmaa

54 %

70 %

76 %

100 %

53 %

Pohjois-Savo

78 %

60 %

65 %

45 %

84 %

Päijät-Häme

61 %

63 %

71 %

70 %

20 %

Satakunta

68 %

80 %

47 %

60 %

11 %

Vantaa-Kerava

54 %

63 %

53 %

40 %

25 %

Varsinais-Suomi

49 %

73 %

29 %

20 %

15 %

Alle 25% tehtävistä
käynnissä / valmiita
25-49 % tehtävistä
käynnissä / valmiita
50-75% tehtävistä
käynnissä / valmiita
Yli 75% tehtävistä
käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste suhteessa 1.1.2023 (10/21)
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Etelä-Karjala

36 %

7%

97 %

0%

72 %

19 %

53 %

47 %

56 %

13 %

Etelä-Pohjanmaa

78 %

16 %

72 %

8%

78 %

0%

96 %

2%

88 %

5%

Etelä-Savo

35 %

17 %

59 %

0%

90 %

0%

35 %

2%

37 %

5%

Helsinki

27 %

15 %

46 %

3%

25 %

0%

90 %

8%

70 %

0%

10 %

49 %

3%

61 %

8%

29 %

0%

17 %

5%

Tilannekuvaseurantaa tarkennetaan

HUS
Itä-Uusimaa

36 %

Kainuu

39 %

8%

54 %

0%

50 %

3%

57 %

16 %

59 %

17 %

Kanta-Häme

23 %

12 %

26 %

0%

39 %

0%

8%

2%

14 %

5%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

87 %

13 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

55 %

11 %

79 %

5%

86 %

0%

88 %

2%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

91 %

3%

72 %

0%

72 %

28 %

41 %

57 %

62 %

22 %

Kymenlaakso

86 %

9%

74 %

5%

64 %

0%

73 %

0%

71 %

28 %

Lappi

49 %

10 %

74 %

0%

50 %

6%

59 %

2%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

30 %

10 %

54 %

0%

31 %

3%

33 %

0%

15 %

1%

Pirkanmaa

63 %

19 %

90 %

3%

72 %

6%

73 %

6%

77 %

3%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

68 %

13 %

51 %

10 %

62 %

3%

Pohjois-Karjala

50 %

18 %

79 %

0%

28 %

0%

39 %

2%

41 %

12 %

Pohjois-Pohjanmaa

32 %

13 %

54 %

8%

56 %

0%

96 %

4%

43 %

5%

Pohjois-Savo

59 %

13 %

46 %

0%

42 %

0%

43 %

2%

77 %

5%

Päijät-Häme

37 %

14 %

54 %

0%

67 %

0%

65 %

0%

13 %

1%

Satakunta

46 %

10 %

64 %

0%

56 %

0%

35 %

0%

8%

1%

Vantaa-Kerava

34 %

9%

64 %

0%

50 %

0%

51 %

0%

19 %

1%

Varsinais-Suomi

28 %

11 %

62 %

0%

36 %

0%

22 %

0%

10 %

0%

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Etelä-Pohjanmaa
Lokakuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Tehtäväkokonaisuus

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
Tehtäväkokonaisuus
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Q2-Q4 tehtävät
Tehtäväkokonaisuu käynnissä tai
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
Tehtäväkokonaisuus
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Q2-Q4 tehtävät
Tehtäväkokonaisuu käynnissä tai
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

100% (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

100% (8)

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

100% (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

100% (15)

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan
järjestäminen
ja demokratia

100% (17)

A. Kyvykkyydet

100% (5)

A. Väestön
palvelutarve

B. Konsernitalous

85% (13)

B.
Johtamisrakenteet
ja johtamisen
välineet

71% (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

90% (10)

C.
Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100% (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

100% (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

100% (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

100% (10)

D. Sopimukset

100% (9)

D. Tiedolla
johtaminen ja
tietopohjat

100% (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

67% (3)

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisu
us

100% (2)

D. ICT-infra

100% (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

100% (2)

E. Viestintä,
osallisuus
ja demokratia

88% (8)

E. Hankinnat

56% (9)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

100% (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

73% (11)

F. Omaisuus ja
toimitilat

100% (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. Asianhallinta

100% (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H. Tietohallinnon
organisointi

83% (6)

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

50% (2)

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita
25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita
50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita
Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Etelä-Pohjanmaa
Alueen toimeenpanon tilanne
• Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• Viime keskusteluissa todettu ICT-rahoituksen huoli on lieventynyt
• Kuntayhteistyö lähtenyt hyvin käyntiin. Vaalien järjestämiseen liittyen alueella vielä selvittelyä
vetovastuun ottajasta
• Jaostot tehneet omia työsuunnitelmia, joista muodostuu koko valmistelun iso työsuunnitelma.
Organisaatiomallia työstetty ja hallintosääntöä tarkasteltu. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa
valmistelemassa. Strategiatyö tarkoitus käynnistää marraskuun aikana
• Yhdyspintajaoston työ lähtenyt käyntiin. Ovat luottavaisin mielin vaikka tiedostavat sidosryhmien
laajuuden. Mukana myös järjestöjen edustajia. Hyte-mallista tehty suunnitelmaa.
• Pitävät osallistamista ja viestimistä tärkeinä, mm. useita erilaisia infokirjeitä ja tilaisuuksia
sidosryhmille ja henkilöstölle.
• Poliittiset toimijat kytketty laajasti mukaan valmisteluun
• Syksyllä nostivat haasteeksi aluevaltuuston aloituksen, koska pitää olla yksimielinen valmistelun
tulos päästäkseen nopeasti eteenpäin.
• Valtionavustushankkeet ja valmisteluorganisaatio pitävät jatkuvasti yhteistyöneuvotteluja ja
pyrkivät varmistamaan sen, että sisällöllinen kehitystyö ja aluevalmistelu etenevät vaikkakin
omissa kokonaisuuksissaan niin samansuuntaisesti ja toinen toisiaan tukien.

Sote-kustannukset (I)
•
•

• ->

•
-

•
-
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Sote-kustannukset kasvaneet n. 10 % (koko maa 6,9 %),
kasvu maan suurimman kolmanneksen joukossa.
Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvaneet maan 4.
eniten (13 %, koko maa 6,5 %)
Prosentuaalisesti eniten kasvaneet:
muiden lasten ja perheiden avopalvelujen* kustannukset
(76 %, maan 3. eniten) sekä
lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset (51 %,
maan 2. eniten). LNP-palvelujen yhteenlasketut
kustannukset ovat kasvaneet maan eniten (44 %); silti
kustannukset alittavat maan keskiarvon kaikissa
palvelulajeissa
Prosentuaalisesti eniten pienentyneet laitoshoidon
kustannukset:
ikääntyneillä (-76 %, maan 3. eniten, osuus
palvelurakenteessa on enää hyvin marginaalinen) ja
vammaisilla (-62 %, maan 5. eniten). Palvelurakenteissa
korostuvat ympärivuorokautiset asumispalvelut.

* mm. kasvatus- ja perheneuvonta, tukihenkilötoiminta, isyyden selvittäminen, lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat,
adoptioneuvontapalvelu, perheasioiden sovittelu, ensi- ja turvakodit, opiskeluhuollon kuraattori, ehkäisevä perhetyö, kodin- ja
lastenhoitopalvelut
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Sote-kustannukset (II)
• Alueen väestölle tuotetun somaattisen erikoissairaanhoidon
laskennallinen tuottavuus oli 3 % keskimääräistä heikompi (THL
18.6.2021 ennakkotieto vuodelta 2020)
• Sote- kustannusten reaalikasvuennuste, pohjautuen väestön
ikärakenteen muutoksiin, on vuosina 2020-2030 keskimäärin 0,9
% vuodessa (koko maassa 1,4 %).
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Pelastustoimen kustannusten kehitys
2015─2020
• Tehtäväkokonaisuus pelastustoimi sisältää pelastustoiminnan,
turvallisuuspalveluiden ja tukipalveluiden kustannukset.
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen kasvu on ollut
lineaarista. Käyttötalouskulujen reaalinen kasvu oli vuosien 2015 ja
2020 välillä on ollut lähes 28 milj. €.
• Suurinta kasvu on ollut vuokrakuluissa (13 milj. €) ja henkilöstökuluissa (7 milj. €).
• Vuosien 2015─2020 käyttötalous-kulujen reaalinen kasvu on ollut
keskimäärin 1,3 % vuodessa.
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen vuosimuutos on ollut
kuntien peruspalveluiden hintaindeksin vuosimuutosta suurempaa.
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Alueen kommentti: Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen
kustannuskehitys 2015-2020

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kustannusten nousu
•
•
•
•
•

Kustannusten nousu johtuu paloasemien vuokrakulujen noususta
Selittävät tekijät: Vanhat paloasemakiinteistöt, niiden korjausvelka ja niistä aiheutuneet sisäilmaongelmat
2014 jälkeen on tullut 7 uutta paloasemaa (Jalasjärvi, Kauhava, Jurva, Alavus, Lappajärvi, Seinäjoki ja Alajärvi)
Haasteena on ollut toimintakykyrajoitteisten tilalle ja valmiusperustein palkatut resurssit 20HTV
Kustannuksen hallintaan on merkittävästi vaikuttanut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tuottavuusohjelma.

15 | 10.2.2022

Poikkeuksellinen
koronavuosi näkyy
myös pelastustoimen
TP2020 laskuna, eri
tahojen sulkutoimien
johdosta

•

Investoinnit

Kuntien asukaskohtaiset sote-investointimenot maan neljänneksi suurimmat (yhdessä Pohjanmaan kanssa);
osuus kuntien kaikista investointimenoista oli maan 3. suurin. Kasvua edellisvuodesta 54 %. STM
poikkeuslupia myönnetty 2019-2020: Kurikan sote-keskus, Kauhavan hyvinvointikeskus, Seinäjoen
perhekeskus sekä Kauhajoen tehostettu palveluasuminen ja hammashoitola.
•

•
•
•
•
•

Alueen kommentti:
• Ilmiötä selittää olemassa oleva rakennuskanta joidenkin sote- ja pela-kiinteistöjen osalta
• Lisäksi Alavudelle ollaan rakentamassa uutta sote-keskusta

Sairaanhoitopiirin rakennusinvestointikulut olivat maan pienimpien joukossa; vähentyneet edellisvuodesta 39
%. Vuonna 2020 toteutettiin perusparannushankkeita. Huom. edeltävinä vuosina merkittäviä investointeja.
Käynnissä on D1-osan perusparannushanke (vatsa- ja keuhkotaudit, työlääketiede, kardiologian yhteispoli;
STM poikkeuslupa 2019).
•

Alueen kommentti: valmistunut

•

Alueen kommentti: valmistunut (kiinteistöyhtiön taseessa)

•

Alueen kommentti: siirtynevät hyvinvointialueella toteutettaviksi

•

Alueen kommentti: Selvittelyssä on y-talon osakkeiden ostaminen Seinäjoen kaupungilta

Psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus valmistumassa; toteutettu kiinteistöyhtiön kautta (STM
poikkeuslupa 2016).
Ensi vuonna käynnistynee uusia perusparannushankkeita. Taloussuunnitelmassa: B-uudisrakennus (STM
poikkeuslupa 2017) ja perhetalo.

•

Tulevissa rakennushankkeissa huomioidaan sote-integroitunut järjestämisrakenne (Sairaala 2040suunnitelma)
Ei vireillä olevia poikkeuslupahakemuksia

•

Keskusteluun: Investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus
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Tulevasta rahoituksesta
Keskusteluun: Vuoden 2023 talousarvion valmistelu - miten
alueella valmistaudutaan tulevaan rahoitusjärjestelmään?
• soten ja pelan osalta
• ennusteen mukainen kustannusten kasvu
• investoinnit
• rahoituslaskelmat
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Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
• Varsin integroitu tietojärjestelmäympäristö. Perusterveydenhuollossa ja
erikoissairaanhoidossa yhteinen tietokanta, moniorganisaatiomalli, joka
muutetaan hv-aluetta vastaavaksi vuonna 2022.
• Sosiaalihuollon yhteinen asiakastietojärjestelmä (pl. Seinäjoki)
vahvistanut tietojärjestelmien alueellista yhtenäisyyttä 2020-2021.
• Käynnissä tuotannonohjauksen kehittäminen.
• Tietojohtamista kehitetään suurin harppauksin. Kehittämissuunnitelma
sisällytetään alueen ensimmäiseen sote-järjestämissuunnitelmaan.
• Sote-tietotuotantoa ja tietopohjaa on yhtenäistetty.
Vähimmäistietosisältöjen toteutus siirtyy vuodelle 2023 tarvittavien
lähdejärjestelmien ja käsittelysääntöjen tarkentamisen vuoksi.
• Tietoaltaan tekninen ympäristö on valmistunut. Työn alla on tiedon
kerääminen pth, esh sekä osittain ikääntyneiden palvelut.
• RAI-järjestelmä on laajenemassa alueelliseen käyttöön.
• Tekoälyä pilotoidaan ikääntyneiden palveluissa (Gillie-keinoäly).
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Hyvinvointialueiden sote-tiedonhallinnan
tavoitteet
1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen
yhteydessä hyvinvointialue kiinnittää erityistä huomiota kriittisten
palveluiden jatkuvuuteen ja digitaaliseen turvallisuuteen. Tämä
sisältää myös ulkoisten toimittajien ja toimitusketjujen hallinnan.
2. Osana perustamista hyvinvointialueelle syntyy
riskienhallintasuunnitelma, jossa kuvataan rakenteet ja
toimenpiteet riittävän digitaalisen turvallisuuden saavuttamiseksi.
Näitä tehtäviä voidaan toteuttaa yhteistyössä YTA-alueella sekä
muiden alueiden kanssa.
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Pelastustoimen tiedonhallinnan kansalliset
tavoitteet
• Pelastustoimen tietojenkäsittely-ympäristö tulee perustumaan
hallinnon turvallisuusverkkoon
• Pelastustoimella kehitteillä kansallisia tietojärjestelmä- ja
tiedonhallintakokonaisuuksia
• Pelastustoimen ICT-järjestelmien yhteentoimivuus alueen
muiden ICT-järjestelmien kanssa
• Toiminnan edellyttämien turvallisuusvaateiden huomiointi
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SOTE
Rinnakkaisosio

THL:n asiantuntija-arvio: yleistä
• Väestömäärä vähenemässä maakunnan keskuskaupunkia lukuun ottamatta.
Ennusteiden mukaan väestö polarisoituu Seinäjoelle.
• Demografinen huoltosuhde on maan korkeimpia. Työikäisten osuus vähenee
keskimääräistä enemmän ja ikääntyneiden osuus kasvaa keskimääräistä enemmän.
Työttömyys on maan pienimpiä.
• Palvelujen järjestäjien määrä ja kokoonpanot pysyivät samoina.
• Tulevaisuuden palveluverkkosuunnitelma laadittu. Nykyinen palveluverkko perustuu
menneeseen väestörakenteeseen – mittava sopeutustarve.
•

Alueen kommentti:

• Tulevaisuuden palveluverkko tullaan tarkastelemaan uudelleen
• Hyvinvointialue tulee kohdentamaan palvelut väestön palvelutarpeen mukaisesti (tulee osaksi
palvelustrategista)

• Henkilöstön saatavuushaasteet merkittävä riski järjestämistehtävässä onnistumiselle.
Suurin osa järjestäjistä piti henkilöstön saatavuustilannetta korkeintaan tyydyttävänä.
Pulaa usean eri ammattiryhmän tekijöistä. Vaikein tilanne ikääntyneiden kotihoidossa.
Covid-19 pahentanut työvoimapulaa. Työnantajankohtaisia keinoja.
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
• Väestö asioi sähköisesti poikkeuksellisen vähän v. 2020.
• Alueelliset suunnitelmat viitoittavat sähköisten asiointipalvelujen
yhteistä kehittämistä. Valmistelussa on mm. alueellinen digistrategia,
jotka kytkeytyy hyvinvointialueen strategiaan.
• Sähköisiä asiointimahdollisuuksia laajennettu mm.
sosiaalipalveluissa, mutta pääasiassa käyttävät järjestelmät
vaihtelevat järjestäjittäin.
• Yhtenäiset asiointimahdollisuudet laajenemassa. Esim. OmaOlooirearvioiden käyttöönotto menossa. Alueellisen chat-palvelun
käyttöönotto vaiheittain alkuvuodesta -22.
26 | 10.2.2022

Perustason palvelujen saatavuus ja laatu
• Järjestämisvastuun hajanaisuus näkyy vaihteluina palvelujen saatavuudessa ja
laadussa.
• Keskeinen haaste on henkilöstöresurssien riittämättömyys ja vaihtelevat
toimintatavat.
• Palvelujen käytön perusteella palvelujen saatavuus on keskimääräistä parempi.
• Toimintamalleja ja palvelujen myöntämisperusteita on yhtenäistetty (so-te).
• Laadunvalvonnan käytänteet ovat yhtenäistymässä.
• Haasteena alueellinen yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa
•

Alueen kommentti:
• Sekä henkilöstön saatavuuden sekä alueellisen yhdenvertaisuuden haaste on tiedostettu
• Yhtenäistä toimintakulttuuria ja toimintamalleja kehitetään ja jalkautetaan alueellisesti edelleen
• Varhaisen tuen palveluja tullaan vahvistamaan ja yhtenäistämään (esim. perhekeskuskonseptointi,
perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut)
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Ikääntyneiden palvelurakenne ja monialaiset
palvelukokonaisuudet
• Palvelurakenteessa painottuvat vahvasti ympärivuorokautiset
asumispalvelut. Myös kotihoitoa vahvistettu, mutta kevyempien
palvelujen osuus on maan pienimpiä. Järjestäjäkohtaisia eroja.
• Palvelurakenteen kehittämistarpeet on kattavasti tunnistettu.
• Monialaisten palvelukokonaisuuksien esteenä sekä rakenteellisia
että toiminnallisia syitä.
• Suunta on kohti kevyempiä ja taloudellisempia ratkaisuja, mm. kotiin
tuotavia terveyspalveluja ja teknologiaa.
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävät rakenteet ja toimintamallit ovat
yhtenäistymässä. Yhdyspintatyö kuntien kanssa vaatii vielä
alueellista jäsentämistä.
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Alueen kommentit ikääntyneiden palvelurakenteeseen
• Vaikka ymp.vrk.palveluasuminen painottuu, suunta on oikea. Palvelurakenteen edelleen
keventäminen edellyttää ikääntyneiden asumisvaihtoehtojen monipuolistamista ja kotihoidon
edelleen vahvistamista. Ikääntyneiden asumisratkaisuihin liittyvä yhteistyö kuntien kanssa on
olennaista.
• Kotona asumisen vahvistaminen edellyttää terveydenhuollon palvelujen viemistä kotiin nykyistä
enemmän. Tässä parannettavaa. Sote-tike-pilotti käynnissä (= akuuttikotihoito ennakoimattomiin
tilanteisiin - toimijoina kotihoito, ensihoito, alue-ensihoito).
• Ikääntyneiden lääkäripalveluihin liittyvät käytännöt moninaisia. Kestävä alueellinen ratkaisu vielä
puuttuu.
• Palveluketjuissa (esim. osasto-kuntoutus-koti) ja erityisesti kotikuntoutuksessa parannettavaa ja
yhtenäistettävää. Jäi vaiheeseen edellisessä valmistelussa.
• Hyte-yhteistyön (kunnat, järjestöt) alueelliset rakenteet puuttuvat. Täällä paljon tehtävää.
Pääasiallisesti olemme suunnittelun asteella.
• RAI (rahoitus kuntien valtionosuuksissa), kotihoidon vertaiskehittämien ja asiakkuuden
hallintasovellukset ovat laajenemassa koko alueelle v. 2022, jos rahoitus järjestyy. Data edellytys
tiedolla johtamiseen ja palvelujen alueelliseen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. Ilman tiedolla
johtamista emme pääse eteenpäin.
• Teknologia ratkaisuja myös palvelujen yhteyteen tarvitaan (valvontaviranomainen jarruttaa).
• Ikääntyneiden palveluiden yhteinen kehittäminen hidastui edellisen hallituksen sote-uudistuksen
päätyttyä. Aikaisemmat suunnitelmat ollaan nyt istuttamassa tulevaan uuteen rakenteeseen.
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Alueen kommentti:
Erityisryhmien palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä teettämä selvitys kevät 2021 erityisryhmien palvelujen järjestämisestä (Talent Vectia):
•

Asiakkaita yhteensä 2 449, joista suurin asiakasryhmä oli aikuiset kehitysvammaiset ja toiseksi suurin
mielenterveyskuntoutujat. Palveluista suurimmat palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

•

Ennusteen mukaan mielenterveyskuntoutujien määrä kasvaa n. 3 % vuodessa.

•

Lasten erityisen huolenpidon asiakkaiden määrän ennustetaan myös kasvavan n. 2 %. (ei merkittävää vaikutusta, koska
asiakasmäärä pieni)

•

Kokonaisuutena erityisryhmien asiakasmäärien muutos on erittäin maltillista (Jos asiakkaiden kokonaismäärää verrataan
Etelä-Pohjanmaan asukasmäärään, nousee asiakkaiden osuus 1,6 % tasosta vuonna 2021 1,7 % vuoteen 2030
mennessä).

•

Kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen tapahtunut ja nyt menossa siirtyminen ryhmäasumisesta oman kodin
kaltaiseen ympäristöön. ( Palvelutarpeen ennusteessa arvioitu 5 % vuotuinen siirtymä tehostetusta asumisesta
palveluasumiseen ja palveluasumisesta tuettuun asumiseen.

Toimeksi –Hanke ( Eskoon sosiaalipalvelujen osa-hanke):
•

Eskoossa pilotoidaan asiakkaiden ohjautumista työ- ja toimintakyvyn arviointeihin (lähetteitä tullut maakunnan alueelta eri
tahoilta mm. TE-palvelut, Kela)

•

Työkyvyn tuen arviointiprosessia kehitetään

•

Toimintakeskus-kulttuurin muuttaminen: Päiväaikainen toiminta voitaisiin selkeästi erottaa työvalmennukseen ja
työelämään suuntaavasta toiminnasta.
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Alueen kommentti:
YTA valmistelu vammaispalveluissa
Tausta:
Tavoite:

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä erityishuoltopiirinä
hajoaa ja toimintoja uudelleen organisoidaan.

Yhteistyöaluetasoisten vaativien erityishuollon palvelujen
turvaaminen, organisointi, yhteistyö ja sopimukset
Työryhmä:
•
•
•
•
•

Tuulikki Parikka PSHP toimialuejohtaja, koollekutsuja
Kaija Metsäranta Eskoo kuntayhtymän johtaja
Mikko Heinäluoma Eskoo palvelupäällikkö
Jukka Lindberg Kanta-Häme muutosjohtaja
Tuomo Balk Hämeenlinnan kaupunki apulaisylilääkäri

• Käynnistämiskokous pidetty 11.11.2021, jatkokokous 18.11.2021
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Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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Pelastustoimi
Rinnakkaisosio

Esityslista
1) Kokouksen avaus
2) Osallistujien toteaminen
3) Pelastustoimen palvelutason arviointi
•
•
•

tunnistetaan palvelutasovajeet
sovitaan jatkotoimista ja seurannasta
talouden kehitys, vuoden 2022 taloustilanne

4) Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon tilanne
5) Muut asiat
6) Kokouksen päätös
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Pelastustoimen palvelutason arviointi
• Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja
onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava
huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
• Ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaikojen
vähimmäistavoite (50 %) ei v. 2020 ole täyttynyt kaikilta osin
• I-luokka: vähimmäistavoitetta ei saavutettu kahdessa (2) riskiruudussa
 50 % kaikista I luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä
 uudella liikennevalojen ohjausjärjestelmällä pyritty vaikuttamaan tilanteeseen

• Palotarkastukset ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti.
Kuntakohtaisesti tarkasteltuna yleisten palotarkastusten
toteutumisessa on hajontaa, mutta tasoittuu maakunta tasolla
• Pelastustoimen suunnitelmissa ei ole puutteita.
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Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen
• Vuonna 2020 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen
vähimmäistavoitteet eivät ole täyttyneet kaikilta osin
• I-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu neljässä (2) riskiruudussa
 50 % kaikista I luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä

• II-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu 5 ruudussa
 4 % kaikista II luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä

• III-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu yhdessä (1) ruudussa
1 % kaikista III luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä

• Tavoittamispuutteiden korjaamisen toimet:
•
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Ongelmaan on haettu ratkaisua hankkimalla HALI liikennevalo-ohjausjärjestelmä ja vaikuttamalla
kaupunkiympäristön liikennerakentamiseen, 2021 tulokset rohkaisevia

Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
•
•
•
•

Palotarkastukset ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti.
Kuntakohtainen taso versus maakuntakohtainen taso huomioitava.
Kirjausten tulkinnassa haasteita, ohjeistuksen tarkistus paikallaan?.
Vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuksista toteutunut yli 90%

• Mitä oppeja vuodesta 2020 jäi ja mitkä muutokset jäävät pysyviksi?
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Selvitys pelastustoimen suunnitelmien olemassa olosta
(aluehallintovirastojen julkaisusarja 97/2020)
• Vuonna 2020 aluehallintovirastojen tekemässä selvityksessä
suunnitelmissa ei havaittu puutteita.
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua
koskevien suunnitelmien tilanne
• Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ilmoituksen mukaan
varautumisen ja väestönsuojelua koskevien suunnitelmien tilanne on
hyvä. Suunnitelmat on laadittu ja päivitetty.
• Henkilövarauksissa on puutteita ja ne on viimeksi laadittu vuonna
2020. Asiat käyvät ilmi valmiussuunnitelmassa.
• Viranomaisten sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten arvioinnin
yhteistyö ei ole kaikesta huolimatta onnistunut toivotusti
puolustusvoimien kanssa.
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
alueen pelastustoimen nostojen mukaisesti.
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