Varsinais-Suomen
hyvinvointialue
7.12.2021

Osallistujien esittäytyminen
STM
Kari Hakari, osastopäällikkö
Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö,
Antti Kuopila, erityisasiantuntija
Juhana Valo, projektipäällikkö
VM
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, muutosjohtaja
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri
SM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos
Alpo Nikula, erityisasiantuntija
THL
Taru Syrjänen, arviointipäällikkö
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Hyvinvointialueen edustajat

Matti Bergendahl, VATE:n puheenjohtaja
Tuomas Heikkinen, VATE:n varapuheenjohtaja
Arja Pesonen, hankejohtaja
Sirpa Rantanen, hankejohtaja
Johannes Holvitie, hankejohtaja
Katariina Kauniskangas, hankejohtaja
Laura Saurama, hankejohtaja
Mika Kontio, hankejohtaja, hanke 6. (Pela)

Neuvottelujen tarkoitus
(sote-järjestämislaki 24 §,pela-järjestämislaki 10§ )
• Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu
ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason
ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
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, Varsinais-Suomi
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
• Alueen 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

4 | 10.2.2022

Pela:
•
•
•

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

Varsinais-Suomen
alueen
puheenvuoro

Taustaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
valmistelulle
• Varsinais-Suomessa väestönkasvu jää Pirkanmaasta ja ikärakenne
heikkenee vuoteen 2040 mennessä (Tilastokeskus 2019).
Seutukuntakartalla ainoastaan Turun seutu on kasvussa. Loimaan,
Salon, Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukunnissa kehitys on
negatiivista.
• Varsinais-Suomessa on 28 sote- ja pela-palveluntuottajaa, eniten koko
maassa eli käytännössä hajanaisin palvelujärjestelmä
• Varsinais-Suomen sote-APTJ-kokonaisuus on koko maan hajanaisin –
41 APTJta
• Maakunnassa ei ole tehty hallinnollista valmistelua ennen Vaten
aloittamista, mutta palveluiden kehityksen osalta on tehty työtä.
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Minkälainen on matka Varsinais-Suomen
hyvinvointialueelle?
Tänään

27 kunnan sotepalvelut
Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri
Erityishuollon
palvelut (KTO ja
Kårkulla)
Varsinais-Suomen
pelastuslaitos
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Miten

Huomenna

Ulkoiset ostopalvelut
ja sopimukset
Varsinais-Suomen
hyvinvointialue (n.

Tavoite ja mikä muuttuu?
•

hyvinvointi-ja terveyserot
kaventuneet

•

yhdenvertaiset ja laadukkaat
sosiaali-ja terveyspalvelut sekä
pelastustoimen palvelut kaikille
varsinaissuomalaisille turvattu

•

palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta erityisesti
perustasolla parannettu

•

ammattitaitoisen työvoiman
saanti turvattu

•

yhteiskunnallisten muutosten
mukanaan tuomiin haasteisiin
vastattu

•

kustannusten kasvua hillitty

•

turvallisuutta parannettu

2.2mrd€, 23000 hlöä)

Muut hyvinvointialueet

Hyvinvointialuevalmistelun johtaminen ja
vastuut
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Väliaikaisen valmistelutoimielin-vaiheen
valmisteluorganisaatio
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Egentliga Finlands specialuppdrag - VarsinaisSuomen erillistehtävä
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Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
valmistelun organisoituminen
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Alueen valmistelun
ja toimeenpanon
tilanne
hallinnon, soten ja
pelastustoimen
näkökulmasta

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

•

Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?
11/21 tilannekuvassa tarkastellaan huhti-joulukuun
2021 tehtävien etenemistä – Ovatko tehtävät
käynnissä, valmistumassa aikataulussa tai
valmiita?

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 11/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

99 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Etelä-Pohjanmaa

96 %

100 %

76 %

70 %

98 %

Etelä-Savo

84 %

87 %

94 %

80 %

89 %

Helsinki

78 %

93 %

88 %

100 %

71 %

HUS

32 %

4%

20 %

-

100 %

Itä-Uusimaa

78 %

90 %

82 %

100 %

36 %

Kainuu

62 %

60 %

47 %

75 %

76 %
65 %

Tehtävien lkm yht.

Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Keski-Uusimaa
Kymenlaakso

94 %

30 %

100 %

35 %

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

90 %

93 %

82 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

93 %

97 %

100 %

90 %

100 %

Lappi

67 %

83 %

47 %

95 %

73 %

Länsi-Uusimaa

65 %

73 %

41 %

40 %

38 %

Pirkanmaa

91 %

97 %

88 %

65 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

76 %

70 %

78 %

Pohjois-Karjala

99 %

97 %

100 %

100 %

84 %

PohjoisPohjanmaa

55 %

77 %

82 %

100 %

89 %

Pohjois-Savo

78 %

60 %

82 %

100 %

84 %

Päijät-Häme

80 %

80 %

88 %

100 %

67 %

Satakunta

78 %

90 %

47 %

60 %

40 %

Vantaa-Kerava

58 %

70 %

59 %

60 %

25 %

Varsinais-Suomi

67 %

77 %

29 %

40 %

35 %

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 11/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Etelä-Karjala

83 %

14 %

97 %

3%

75 %

22 %

41 %

59 %

77 %

14 %

Etelä-Pohjanmaa

76 %

19 %

79 %

8%

83 %

0%

82 %

2%

92 %

6%

Etelä-Savo

53 %

20 %

69 %

0%

93 %

0%

47 %

2%

73 %

7%

Helsinki

59 %

13 %

80 %

14 %

58 %

17 %

90 %

10 %

70 %

0%

HUS

21 %

9%

0%

3%

9%

0%

-

-

69 %

31 %

Itä-Uusimaa

52 %

16 %

79 %

5%

81 %

8%

39 %

0%

22 %

5%

Kainuu

45 %

13 %

59 %

0%

58 %

3%

57 %

16 %

59 %

17 %

Kanta-Häme

71 %

19 %

26 %

0%

78 %

6%

29 %

4%

52 %

6%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

87 %

13 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

63 %

13 %

84 %

5%

86 %

0%

86 %

4%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

92 %

7%

92 %

8%

72 %

28 %

41 %

59 %

60 %

13 %

Kymenlaakso

86 %

9%

77 %

5%

89 %

0%

73 %

0%

72 %

27 %

Lappi

49 %

10 %

74 %

0%

50 %

6%

61 %

4%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

41 %

13 %

72 %

0%

31 %

3%

33 %

0%

27 %

1%

Pirkanmaa

66 %

20 %

90 %

3%

75 %

6%

75 %

6%

77 %

3%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

68 %

13 %

51 %

10 %

77 %

3%

Pohjois-Karjala

65 %

26 %

85 %

0%

72 %

25 %

63 %

20 %

55 %

12 %

Pohjois-Pohjanmaa

33 %

14 %

62 %

8%

75 %

0%

96 %

4%

81 %

6%

Pohjois-Savo

59 %

13 %

46 %

0%

64 %

0%

82 %

2%

77 %

5%

Päijät-Häme

58 %

17 %

72 %

3%

75 %

6%

86 %

10 %

62 %

1%

Satakunta

53 %

15 %

77 %

0%

61 %

0%

55 %

0%

30 %

2%

Vantaa-Kerava

37 %

9%

69 %

0%

53 %

0%

76 %

0%

19 %

1%

Varsinais-Suomi

40 %

14 %

62 %

3%

39 %

0%

31 %

0%

21 %

2%

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Varsinais-Suomi
Marraskuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Tehtäväkokonaisuus

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
Tehtäväkokonaisuus
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtävät Q4/2021
Tehtäväkokonaisuu asti käynissä tai
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtävät Q4/2021
asti käynissä tai
Tehtäväkokonaisuus
valmiita
(tehtävien lkm
yht.)

Tehtävät Q4/2021
Tehtäväkokonaisuu asti käynissä tai
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

60% (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

88% (8)

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

0% (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

53% (15)

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan
järjestäminen
ja demokratia

82% (17)

A. Kyvykkyydet

100% (5)

A. Väestön
palvelutarve

B. Konsernitalous

69% (13)

B.
Johtamisrakenteet
ja johtamisen
välineet

86% (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

70% (10)

C.
Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100% (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

67% (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

14% (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

20% (10)

D. Sopimukset

56% (9)

D. Tiedolla
johtaminen ja
tietopohjat

75% (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

33% (3)

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisu
us

0% (2)

D. ICT-infra

9% (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

50% (2)

E. Viestintä,
osallisuus
ja demokratia

50% (8)

E. Hankinnat

11% (9)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

80% (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

9% (11)

F. Omaisuus ja
toimitilat

63% (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. Asianhallinta

33% (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H. Tietohallinnon
organisointi

57% (7)

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50% (2)

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Varsinais-Suomi
Marraskuun 2021 tilannekuva

Alueen toimeenpanon tilanne (koonti marraskuun tilannekuvakeskustelusta):
•
•
•
•
•
•

Alueen toimeenpanossa vielä merkittävästi tehtäviä käynnistämättä.
Käynnistämättä tehtäviä on erityisesti yhdyspintojen ja ICT:n tehtäväkokonaisuuksissa. Hankejohtajat on saatu
rekrytoitua alueella ja toimeenpano kaikesta huolimatta etenee kaikilla osa-alueilla. Alue tunnistaa riskejä erityisesti
ICT:ssä
Aikaisemmin tehty sote- ja maku-valmistelu on luonut hyvää pohjaa sote- ja pelastustoimenuudistuksen
toimeenpanolle
Yhteistyö kuntien kanssa on ollut hyvää ja sujuvaa ja yhteistyötä syvennetään. Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa,
joten toimiva kuntayhteistyö on tärkeässä asemassa
Alueen pelastustoimen edustajan mukaan pelastustoimella on toimeenpanossa hyvä vauhti ja he ovat kehityksen
kaaressa hyvin mukana
Kaksikielisyys ja yliopistollisuus ovat alueelle ominaiset piirteet: Varsinais-Suomen erityispiirre on muun muassa
ruotsinkielinen saaristo. Palvelujärjestelmä on Suomen hajanaisin

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 11/21

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

67 %

77 %

29 %

40 %

35 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)
•

Alueen nettokäyttökustannukset ovat kasvaneet vuosina 2016–
2020 reaalisesti 4,5 %. Kustannusten kasvu on ollut maan
viidenneksi pienintä

•

Alueella vuosittainen kustannusten kasvu on ollut tasaista, mutta
palvelutehtäväkohtaisissa kustannuskehityksissä on vaihtelua

•

Suurin suhteellinen kasvu vuodesta 2016 on tapahtunut
lastensuojelun avohuoltopalveluissa (54,3 %)

•

Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen kasvu on ollut alueella
toiseksi suurinta (49,7 %) *

•

Samalla ajanjaksolla palvelujen kustannukset ovat pienentyneet
suhteellisesti eniten ikääntyneiden laitoshoidossa (-39,8 %)

•

Toiseksi merkittävin kustannusten lasku alueella on ollut muissa
sosiaali- ja terveystoiminnan kustannuksissa (-37,7 %) **

*sisältää muun muassa kasvatus- ja perheneuvonnan, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminnan, ensi- ja turvakodit, ehkäisevän perhetyön sekä kodin- ja lastenhoitopalvelut

** sisältää muun muassa toimeentulotuet, kuntouttavan työtoiminnan sekä mielenterveysongelmaisten asumispalvelut silloin,
kun niitä ei voida kirjata erikoissairaanhoitoon
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Sote-kustannukset (II)
Somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuuden ennakkotiedot (18.6.2021) vuodelta 2020
•
THL:n ennakkotietojen mukaan somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja käytettiin, väestön
palvelutarpeeseen suhteutettuna, 4 % keskimääräistä vähemmän
•

Palvelujen tarpeeseen suhteutettuna laskennalliset somaattisen erikoissairaanhoidon
kustannukset olivat vastaavasti koko maan tasoa keskimääräistä hieman pienemmät (99, koko
maa 100)

•

Somaattisen erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen suhteutettuja hoitopäiviä oli 6 %
vähemmän kuin maassa keskimäärin. Hoitojaksojen vastaavat laskennalliset kustannukset
jäivät alle maan keskitason (90, koko maassa 100)

Sote-kustannusten kasvuennuste
•
Alueen väestö ikääntyy, mikä sairastavuuden rinnalla kasvattaa palvelutarvetta
•

Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien THL:n ennustelaskelmien mukaan VarsinaisSuomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset kasvavat vuosina 2020–
2030 keskimäärin 1,3 % vuodessa (koko maa 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. €. (V-S: 2,6 milj. €)
• Suurinta kasvu on ollut vuokrakuluissa (13 milj. €, V-S: 499 000
euroa) ja henkilöstö-kuluissa (7 milj. €, V-S: 0,5 milj. € + hankkeet)
• Vuosien 2015─2020 käyttötalous-kulujen reaalinen kasvu on ollut
keskimäärin 1,3 % vuodessa. (V-S: ka. 1,54 %)
• Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen vuosimuutos on ollut
kuntien peruspalveluiden hintaindeksin vuosimuutosta suurempaa.
• Huom! Käyttötalouskulut eivät huomioi tulorahoitusten osuutta
esimerkiksi ulkopuoliset hankerahoitukset
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Investoinnit
Kuntien sote-investointimenot
•
Alueen kuntien vuoden 2020 sote-investointimenot olivat 10,4 miljoonaa euroa (22
euroa/asukas)
•
Sote-investointien osuus kuntien kaikista investointimenoista oli 5 % (2020 maan
vaihteluväli 0-14 %)
•
Alueen kuntien sote-investointimenot vähenivät edellisvuodesta 29 %
•
Alueen 27 kunnasta investointien tulorahoitus oli riittävä 21 kunnalla
Sairaanhoitopiirin investoinnit
•
Sairaanhoitopiirin rakennusinvestointimenot olivat vuonna 2020 maan kolmanneksi
pienimmät
•
Uusia poikkeuslupia rakennusinvestointeihin ei vuosina 2019 ja 2020 haettu
•
Sairaanhoitopiirillä ei ollut ICT-investointeja vuosina 2016-2020
Tulevia investointeja
•
Psykiatriatalon 60 miljoonan investoinnille myönnettiin poikkeuslupa vuonna 2021
•
Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu tulee kasvattamaan investointimenoja
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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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VSHVAn kommentti: Talous ja rahoitus
•

•

•
•
•
•

Hyvinvointialuetta rakennetaan maan hajanaisimmasta sote-lähtökohdasta sekä järjestäjien määrän että APTJ järjestelmien osalta. Henkilöstömäärältään muodostuu yksi suurimmista alueista
•
Toiminnalliset muutokset yhtenäisiin toimintatapoihin tulee olemaan vuosia kestävä työ. Aiheuttaa
poikkeuksellisia tehottomuuskustannuksia pitkään
•
Palkkaharmonisointivelvoitteesta merkittäviä lisäkustannuksia
Olemme toinen maakunnista, jossa korona on vaatinut poikkeustoimia maaliskuusta 2020 lähtien. Henkilöstöä on
jouduttu siirtämään terveysasemilta koronan torjuntaan ja hoitoonpääsy pth:ssa on maan heikoimpia.
•
Näkyy pth avohoidon matalina kustannuksina. Kun hoitoonpääsy pitäisi korjata riittävälle (7 vrk) tasolle, ei sille
ole riittävää rahoitusta
•
Korona hankaloittaa kustannusten ja palvelujärjestelmän tilan arviointia
Hallinnollinen valmistelu käynnistyi vasta lakien 1.7.2021 voimaantulon jälkeen, varsinaisesti Vaten aloitettua
toimintansa syyskuussa. Joudumme priorisoimaan aivan kriittiset asiat tehtäväksi 2022 aikana ja merkittävä määrä
pakollisia toimia jää toteutettavaksi 1.1.2023 jälkeen.
HVA rahoitus määräytyy TP21 + TA22 tiedoilla. Yhdistettynä em. tekijöihin rahoitus on riittämätön ja johtaa
maksuvalmiusongelmiin kaikella todennäköisyydellä
Alueella vahvuutena kuitenkin jo valmiiksi alueellinen Pelastuslaitos
Huomioiden edellä kuvatut asiat, näemme uudistuksessa merkittävän hyötypotentiaalin Varsinais-Suomen kaltaisessa
hajanaisessa maakunnassa mutta sen saavuttaminen tulee vaatimaan nykyisen rahoitusmallin ylittävien kustannusten
rahoitusta soten osalta
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Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
•
Alueella käytössä runsaasti eri asiakas- ja potilastietojärjestelmiä
•
Alueella tullaan toteuttamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen
•
Päätöksenteon aikataulu valittavasta yhtenäistämisen vaihtoehdosta on vielä avoin
Tietoallas ja tietojohtaminen
•
Hajanainen tietopohja. Nykyisten järjestäjien suuri lukumäärä vaikeuttaa alueellisen tietopohjan
muodostamista (integraatiot ja konsolidoinnit)
•
Turun kaupungilla ja V-S sairaanhoitopiirillä pitkä kokemus tietovarastoinnista ja tiedolla
johtamisen toimintakulttuurin luomisesta – tekninen kyvykkyys ei korvaa tiedolla johtamisen
osaamista
•
Sairaanhoitopiirin tietoaltaasta tulossa hyvinvointialueen yhteinen
•
Kesällä 2021 hyväksyttiin tietoaltaan yhteistyösopimus
•
Syksyllä 2021 alueella valmius ensimmäisiin tietointegrointeihin tietoaltaaseen
•
Alueella kirjaamisen ja tietojohtamisen toimintatapojen yhtenäistäminen ajoittuvat vuosille 20222025
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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 (TUVE). (Käyttöönottovelvoite)
• Pelastustoimella kehitteillä kansallisia tietojärjestelmä- ja
tiedonhallintakokonaisuuksia
• Pelastustoimen ICT-järjestelmien yhteentoimivuus alueen
muiden ICT-järjestelmien kanssa
• Toiminnan edellyttämien turvallisuusvaateiden huomiointi
Pelastuslaitoksen (V-S) TUVE:n ja TOSI järjestelmien
arvioitu kustannusvaikutus n. 1 milj. € (ei budjetoituna)
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SOTE
Rinnakkaisosio

THL:n asiantuntija-arvio: yleistä
Väestö ja palvelutarve
• Nettomuutto alueelle maan suurimpia ja alueen väestö kasvaa myös tulevina vuosina
• 75-vuotta täyttäneiden osuuden ennustetaan vuosina 2018-2040 kasvavan 62 %
• Samalla ajanjaksolla alle 15-vuotiaiden lasten määrä vähenee nykyisestä viidenneksen
Palvelujen järjestämisen nykytila
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjien määrissä tai malleissa ei tapahtunut muutoksia
• Turun kaupungin erikoissairaanhoidon palvelujen yhdistäminen yliopistosairaalaan eteni
Henkilöstö
• Osaavan henkilöstön riittävyys sekä saatavuuden haasteet ovat nousemassa merkittäväksi riskiksi
palvelujen järjestämiselle
• Kriittisimpiä ammattiryhmiä ovat sosiaalityöntekijät, lähihoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit
• Lakisääteisen henkilöstömitoituksen alittaneita yksiköitä alueella erittäin paljon
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
Sähköinen asiointi
•
Kaikilla alueen järjestäjillä käytössä yhteinen, keskitetty asiakas- ja palveluohjaus
•
Omaolo-palvelun käyttöönotto eteni alueella ja kattoi 93 % väestöpohjasta
•
Sairaanhoitopiirissä sähköinen ajanvaraus ja etävastaanottotoiminta laajenivat
Omahoidon sähköiset palvelut
•
Perusterveydenhuollossa käytössä Omaolon avoimet palvelukanavat sekä ammattilaisten ja
asiakkaiden välisiä yhteydenpidon kanavia
•
Sairaanhoitopiirissä käytössä Terveyskylän digihoitopolut, Omapolut ja Omahoito-ohjelmat
Digitaalisten palvelujen käyttö
•
Sähköisen asioinnin käyttäjämäärät jäivät maan keskimääräistä alhaisemmiksi
•
Sähköisiä palveluja käyttäneiden kokemat esteet ja huolet palvelujen käyttöön liittyen vastasivat
maan keskimääräistä (79,5 %)

31 | 10.2.2022

Painopiste 1: Korjaavien palvelujen painotuksen
vähentäminen ja ennaltaehkäisevien ja peruspalvelujen
vahvistaminen
Järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteutuminen jäi korjaavien ja peruspalvelujen osalta vähäiseksi

•
•
•

Toteutumista hidastivat järjestäjien runsaus ja ohjaavan tahon puute
Yhteistyön tiivistämistä ja vahvoja rakenteita tarvitaan kaikilla tasoilla
Suunnitelman toteuttaminen siirtyi osaksi kansallisia kehittämishankkeita

•

Merkittävänä tekijänä yhdyspinnan vakiintuneet, eri toimijoiden yhteistyön varmistavat rakenteet

Järjestämissuunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet etenivät alueella hyvin

Alueella palvelut kehittyivät järjestäjäkohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla

•
•
•

Palvelurakenteet yhä korjaavia palveluja painottavia
Terveyttä edistävät tarkastukset ja käynnit toteutuivat alueella hyvin
Järjestäjien kehittämisestä puuttuivat alueelliset palvelujen yhdenmukaistamista tukevat elementit

•

Palvelutuotannon tiedot tukivat hyvin operatiivisen toiminnan johtamista, strateginen tietojohtaminen
vielä vähäistä
Strategisen ohjauksen vaihtelevuudella mahdollisia vaikutuksia palvelukokonaisuuksien hallintaan,
palvelurakenteisiin sekä palvelujen ja tarpeiden yhteensovittamiseen

Palvelujen strategista ohjausta vahvistettava

•
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Painopiste 2: Sote-integraation toteutumisen
varmistaminen
Järjestämissuunnitelman integraatiota edistävien tavoitteiden toteuma jäi vähäiseksi

•
•
•

Järjestämissuunnitelman integraatiota vahvistavat tavoitteet vielä kapea-alaisia
Alueellisen yhteistyön tiivistämistä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin tarvitaan
Integroitujen palvelujen vähäisyys on riski palvelukysynnän ja kustannuksien liialliselle
kasvamiselle

Integraatio eteni alueella ensisijaisesti järjestäjäkohtaisin ratkaisuin ja resurssein

•
•
•

Integraation etenemisen kokonaiskuvan hahmottaminen haasteellista alueen suuren
järjestäjämäärän sekä järjestämisvastuiden vaihtelevuuden vuoksi
Integraatio eteni järjestäjien mukaan hitaasti ja epätasaisesti
Integraation eteneminen edellyttää järjestäjien sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä
palvelukokonaisuuksien tunnistamiseksi sekä palvelu- ja hoitoketjuista sopimiseksi

Riittävän ja osaavan henkilöstön saatavuuden haasteet hidastivat integraation etenemistä

•
•

Henkilöstövajeet näkyivät riittämättömänä konsultaatiotoimintana ja sen kehittämisen hitautena
Alueella tarvitaan henkilöstöresurssien ja osaamisen kokonaistarkastelua resurssien optimaaliseksi
jakautumiseksi palvelutarpeeseen nähden
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Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
• Erikoissairaanhoidon osalta tilanne on parantunut, mutta
perusterveydenhuollon osalta integraatiota ja yhteistyötä on parannettava.
• Perusterveydenhuollon vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja vähentynyt
viime vuosina yli 200 paikkaa. Tällä hetkellä suunnitellaan pikaisella
aikataululla esitystä pth vuodeosastopaikkojen ylikunnallisesta käytöstä, jolla
tilannetta voitaisiin helpottaa.
• Seuraavilla kalvoilla tarkemmin palveluiden tilanteesta ja kehittymisestä,
henkilöstötilanteesta ja ICTsta.
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Palveluiden tilanteesta ja kehittymisestä
•

Vuoden 2020 sote-kustannuksista:
•

Se että kokonaiskustannusten kasvu on ollut maan viidenneksi pienintä, ei niinkään kuvasta palveluiden muita
parempaa kustannushallintaa, vaan valitettavasti pitää sisällään palveluiden jäämistä toteutumatta ja sen
heijastevaikutuksia.

•

Näkyy erityisesti peruspalveluiden saatavuudessa sekä ikääntyneiden palveluissa ja mm
epätarkoituksenmukaisena esh:n palveluiden käyttönä

•

Erityistä huolta on lasten ja nuorten palveluiden piirissä tapahtunut kustannuslisä. Tämä saattaa heijastaa alueen
mielenterveys- ja päihdepalveluiden ahdinkoa ja toisaalta heikentynyttä hoitoon pääsyä perusterveydenhuoltoon.

•
•

Heijastuu mm mielenterveys- ja päihdepalveluiden päivystyksellisiin käynteihin
Palveluiden järjestämisestä hyvinvointialueella:
•

Erityiseen fokukseen on nostettava integraatio/palveluiden yhteen sovittaminen siten, että se näkyy niin
strategisessa kuin operatiivisessakin johtamisessa sekä yhteisissä tavoitteellisissa mittareissa. Palveluiden
integraation kohteena nähdään erityisesti kotiin vietävät sotepalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, terapia- ja
kuntoutuspalvelut. Haasteena yhteisen tahtotilan saavuttaminen ja lopputuleman toteuttaminen aikataulussa.

•

Alueella on edellisen valmistelukierroksen jälkeen tehty palveluintegraatioon liittyvää kehittämistä, joka pitää ottaa
osaksi koko hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen malleja, esimerkkinä erityissotekeskukset (lapset ja
nuoret, päihde ja mielenterveys, geriatrinen kuntoutus).
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Henkilöstö (1/3)
• Henkilöstön saatavuus
• Suuria haasteita, ammattipätevää henkilöstöä ei ole saatavilla
riittävästi
• Lähihoitajat: vanhuspalvelulain muutoksen myötä yksityiset pitävät paikkoja tyhjinä,
jotta eivät joudu ns tarkkailulistalle  paine julkiseen tuotantoon kasvaa
• Sairaanhoitajat: koronan myötä tarjolla paljon vuorotyötä kevyemmissä tehtävissä,
mm. jäljitys ja rokotus, mikä on syönyt huomattavasti resurssia markkinoilta
• Sosiaalityöntekijät: virkavastuu koetaan kovana (varsinkin lapsiperhe ja
lastensuojelu), mihin haetaan ratkaisua tiimityöstä, mutta tuottaako se asiakkaan
kannalta vaikuttavaa palvelua vaikka resursseja kasvatetaan
• Lääkärit: TKS:n liikkeen luovutukset VSSHP:lle välttämättömiä, jotta
erikoissairaanhoidon osalta keskitetty resurssi ja silti tiettyjen alojen
erikoislääkäreistä on pulaa. Perusterveydenhuollossa työmäärä on kumuloitunut
koronan vuoksi, mikä on eskaloinut tilannetta entisetään
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Henkilöstö (2/3)
• Osaamisen kasvattaminen
• Jotta erilaisia etäpalveluita pystytään aidosti ottamaan käyttöön, tulee
henkilöstöä kouluttaa. Asiakkaan kohtaaminen etänä tuntuu osin vieraalta ja
asialta, jota koulutuksessa ei huomioida riittävästi
• Perusterveydenhuollon asiakaskunta ei välttämättä ole helpoin hoidettava etänä, mikä voi
hidastaa sen volyymin kasvua

• Riittävä henkilöstö
• Valmisteltava ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä
• Rakennettava opintopolkuja kielitaidon kohennettua, jotta hyöty realisoituu
muuallakin kuin vanhustenhuollon tehtävissä
• Resurssien allokaatio; tästä viestiminen on haaste

• Tiedolla johtaminen ja mittarit & seuranta vielä liikaa vain johdon asia.
Ne pitää saada vahvemmin osaksi henkilöstön tekemistä.
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Henkilöstö (3/3)
• Muutokseen ”syttyminen”
• Väsymys kentällä on kouriintuntuva
• Palkkaerot; paine nopeaan palkkaharmonisaatioon on kova
• Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen mm strategiassa ja eri
henkilöstöohjelmissa sekä erityisesti palvelujen kehittämisessä on
välttämätöntä eli
• eri ammattiryhmät on saatava mukaan, jos halutaan ”sytyttää” kenttä. Työkaluna
mm. oma intra, pikakyselyt ja avoimet tulosten julkaisut
• Osa henkilöstöstä ei edes tunnista, että lakimuutos on toteutunut ja HVA:t tulevat.
• Osa odottaa muutosta eli jotain on johtamisen tavassa muututtava, jotta muutos on
legitiimi henkilöstön näkökulmasta ja henkilöstön pitoa voidaan parantaa
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ICT valmistelusta
•

•

•

•

•

Hallinnollisista
•

Nykytilan muodostus perustuu aiemman valmistelun päivitykseen sekä sidosyksiköiden sopimus- ja omaisuuskartoituksiin.

•

Sopimuksellinen tilanne arvioidaan haastavaksi: monia alueen sopimuksia vaikea laajentaa hyvinvointialueen käyttöön

Toimialariippumattomat järjestelmät
•

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmätuki on ensiarvoisen tärkeää.

•

Tiedolla johtamisen tukitoiminnot edenneet hyvin; vähemmän aiempien toteutusten painolastia.

Toimialasidonnaiset järjestelmät:
•

APTJ-konsolidaation esiselvitystyö kyennyt kuvaamaan hankinnan kohteen, mutta toteutus tulee vaatimaan merkittäviä investointeja ja
aikaa. Hankaloittaa TAHE-järjestelmätuen ratkaisemista, koska APTJ:mät tuottavat merkittävän osan pohjatiedoista.

•

Kansalaisen digitaaliset palvelut toteutuvat virtuaalisen SOTE-keskuksen ja yhteen kokoavan asiointiportaalin muodossa.

•

PELA-järjestelmien alueellisen ICT-tuen muodostus etenee hyvin: pohjautuu ALPE:n määrityksiin ja aiempaan kehitykseen.

ICT-infra
•

TUVE:n käytönlaajennokset PELA- ja ensihoitotoimintojen edistäminä hyvin määriteltyjä. Hallinnollisten palveluiden saattaminen
TUVE:oon kautta käytettäväksi vaatii lisää vaikutusten ja tietoturvan arviointia.

•

Laaja verkkoinfran ja käyttäjäpäätteiden kahdennus/uudelleenasennus on vaatimus asteittaiselle HVA-järjestelmien käyttöönotolle
vuoden 2022 aikana. Merkittäviä riskejä toteutumiselle kuitenkin tunnistettu: verkon ja laitteiston nykyinen monitoimittajahajanaisuus,
asennusten toteutuskapasiteetin vähyys sekä kansainvälinen sirupula.

ICT-infran järjestelmät

39 | 10.2.2022

•

Järjestelmien hajanaisuuteen voidaan reagoida siltaavilla integroinneilla ja identiteetin hallinnalla. Järjestely on kuitenkin kallis ja
jatkuvaa intensiitivstä ylläpitoa vaativa.

•

Puhelinjärjestelmät ja yleisempi Contact Center –toiminta nähdään hyvin alueellisesti toteutettavaksi virtuaalisen SOTE-keskuksen
kautta. Toiminnan vähimmäisvaatimuksena on keskuksen ammattilaisten APTJ- ja TAHE-järjestelmiin pääsy, jotta palvelu- ja
hoidontarpeenarvionti on mahdollista toteuttaa alueellisesti.

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.
• Vuonna 2020 toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet (50 %) eivät
ole täyttyneet kaikilta osin.
• Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen 50 %
vähimmäistavoitetta ei ole saavutettu v. 2017-2020 (ns.
ongelmaruudut) 13 I luokan ja yhdessä II luokan riskiruudussaTurun ja
Raision alueella.
• Palotarkastukset ovat toteutuneet vain osittain valvontasuunnitelman
mukaisesti.
• Osa pelastustoimen suunnitelmista on kesken ja osa päivitettävänä.
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Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen v. 2020
• Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet
eivät ole täyttyneet kaikilta osin
• I-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu 17 riskiruudussa
 41 % kaikista I luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä

• II-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu 17 ruudussa
 6 % kaikista II luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä

• III-luokka: vähimmäistavoitteet saavutettu

• Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei
saavutettu I luokassa (12 riskiruutua, 29 %), II luokassa (10
riskiruutua, 5%) ja III luokassa (2 riskiruutua, 2 %)
• Tavoittamispuutteiden korjaamisen toimet:
• Kaarinan, Krossin alueen uusi paloasema
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 Toriparkin valmistuminen vähentää ongelmia

Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Palotarkastukset ovat toteutuneet liitteen 1 mukaisesti.
• Vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuksista on toteutunut
66 %.
• Yleisten palotarkastusten suunnittelussa tai Pronton
raportoinnissa on virhe. Prontossa suunnitellusti toteutuneiden
tarkastusten määrä on merkitty suuremmaksi kuin suunniteltujen
tarkastusten määrä.
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Selvitys pelastustoimen suunnitelmien olemassa olosta
(aluehallintovirastojen julkaisusarja 97/2020)
• Suunnitelmat ovat pääsääntöisesti kunnossa
• Puutteet korjataan vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua koskevien
suunnitelmien tilanne
• Varautumista ja väestönsuojelua koskeva suunnitelma on
osittain kesken.
• Väestönsuojelutehtävien edellyttämästä toiminnan ja
suunnitelmien yhteensovittamista on tehty, mutta työ on osittain
kesken.
• Alueellinen turvallisuusfoorumi alkoi 12.5.2021. Sen myötä
yhteistyötä asiassa tehostetaan.
• Materiaali-, ja kalustoresursseja ei selvityksen perusteella ole
suunniteltu väestönsuojelutilanteisiin. Toimintamallit materiaali ja
kalusto mukaan lukien on suunniteltu normaaliolojen valmiuden
mukaan
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
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