Pohjanmaan hyvinvointialue
8.12.2021

Osallistujien esittäytyminen
STM
Kari Hakari, osastopäällikkö
Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö
Antti Kuopila, erityisasiantuntija
Juhana Valo, projektipäällikkö
VM
Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos,
muutosjohtaja
SM
Pasi Ryynänen, yksikön johtaja
Alpo Nikula, erityisasiantuntija
THL
Taru Syrjänen, arviointipäällikkö
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Hyvinvointialueen edustajat
Marina Kinnunen, johtaja
Pia-Maria Sjöström, sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet
Erkki Penttinen, sektorijohtaja, työikäiset
Pia Vähäkangas, vt. sektorijohtaja, ikäihmiset
Lena Nystrand, talousjohtaja
Pia Wik, tietojohtaja
Tero Mäki, pelastusjohtaja
Peter Dahlström, talousasiantuntija

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, 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
• 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

Pohjanmaan puheenvuoro
Österbottens taltur
8.12.2021
Marina Kinnunen,
Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja
Direktör för Österbottens välfärdsområde
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Reitti hyvinvointialueelle
Pohjanmaan
hyvinvointialueen
kuntayhtymän
toiminta

Pohjanmaan oman
ratkaisun yhteinen
tahtotila

Itsehallinnollisen
hyvinvointialueen
valmistelu

Sipilän hallituksen maakunta- ja
sote-uudistus
2016

2017

2018

Pohjanmaan
hyvinvointialueen
valmistelu

Itsehallinnollisen
Pohjanmaan
hyvinvointialueen
toiminta

Valtakunnalliset kehittämishankkeet
2019

2020

2021

2022

2023
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Miten Pohjanmaa voi?
Lapset ja nuoret
Palveluita on yleisesti
hyvin saatavilla

2030
-15 %

Rokotekattavuus on
muuta maata matalampi
Kodin ulkopuolelle
on sijoitettu
vähemmän lapsia
kuin muualla
Suomessa.

Sosiaalihuollon
kotipalvelua on
saatavilla muuta
maata heikommin.

Erityisesti tyttöjen ahdistuneisuus on
kasvanut korona-aikana. Hälyttävän
suuri osa nuorista kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.
Pohjanmaan nuoret käyttävät
vähemmän huumeita kuin nuoret
muualla Suomessa, mutta alkoholin
käyttö kasvaa.

Pohjanmaan nuoret tupakoivat
enemmän kuin nuoret muualla
Suomessa. Suuri ero ammattiin
opiskelevien ja lukiolaisten
välillä.
Lähteet: THL,
Tilastokeskus, RAI*

2030
-1%

Työikäiset
Lääkärikäyntien
määrä pysynyt
ennallaan, kun
muualla Suomessa
käyntien määrä
laskee.

Suun terveydenhuollon käynnit
laskeneet koronaaikana selvästi.

11%:lla Pohjanmaan 18–24vuotiaista nuorista on
(kohonnut) riski syrjäytyä.
Tuki- ja liikuntaelinten
sairauksien osuus on
pienempi kuin muualla
Suomessa.
Sairauspäivärahaa saavien
määrä kasvanut nopeammin
kuin muualla Suomessa ja
korkeammalla tasolla.

Vaikeasti työllistyvien osuus
työikäisistä on muuta Suomea
alhaisempi, mutta kasvussa.

Ikäihmiset

2030
+10%

Palveluiden käyttö painottuu
raskaampiin palveluihin
(tehostettu palveluasuminen)
Pohjanmaan ikäihmisistä 75+
harvempi asuu kotona
verrattuna muuhun
Suomeen.
Pohjanmaan ikäihmiset 75+
liikkuvat vähemmän. Ylipainoa
on hieman enemmän kuin
ikätovereilla muualla
Suomessa.
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen
hoivan asiakkailla on hieman parempi
kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky
kuin asiakkailla muualla Suomessa.*
Kotihoidon asiakkailla on
enemmän monilääkitystä.
Ympärivuorokautisessa hoivassa
taas on enemmän painehaavoja.

Österbottens
välfärdsområdes
regionala inlägg

Pohjanmaan
hyvinvointialueen
alueellinen puheenvuoro

• Beredningsläget samt vägkartan från
välfärdssamkommunen till
välfärdsområdet
• Under det resterande året kommer vi
att prioritera den förstklassiga
övergången till en ny samkommun
• Vi har tillsatt tre arbetsgrupper som
börjar sin verksamhet redan före jul
(Kronoby, specialomsorgerna och
räddningsverket)
• Nästa år har vi för avsikt att starkt gå
in för integrationsarbetet och satsa
beredningstiden på observerade
bristfälligheter, exempelvis brister i
dokumentationen osv. och framförallt
på att lära oss att bli bättre på de
saker som invånarna behöver

• Valmistelutilanne ja tiekartta
HYKY:stä HYA:an
• Priorisoimme nyt loppuvuoden
laadukkaan siirtymisen
kuntayhtymäksi
• Olemme perustaneet kolme
työryhmää, jotka aloittavat ennen
joulua (Kruunupyy, erityishuolto ja
pela)
• Ensi vuonna tarkoitus aloittaa
vahvasti jo integraatio työ ja
panostaa valmistelun aika
havaittuihin puutteisiin esimerkiksi
kirjaamisessa yms. Ja ennen kaikkea
oppia paremmin tekemään niitä
asioita, jotka ovat väestön tarpeita
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Bekymmer

Huolia

•

•

•
•
•

•

Hur ska pengarna räcka till för
beredningen och verksamheten från
och med 2023 och framåt
Den allt värre personalbristen – i
synnerhet tvåspråkigheten ställer till
utmaningar
Den beredning som hänför sig till
situationen i Kronoby
Klient- och patientdatasystemet –
vägkartan måste göras om,
samtidigt som man inte kan
fortsätta med den nuvarande
modellen för någon längre tid
Budgeten; realismen, korrektheten
hos de registrerade uppgifterna,
den behovsbaserade finansieringen

•
•
•

•

Rahojen riittäminen valmisteluun
ja toimintaan 2023 - eteenpäin
Paheneva henkilöstöpula –
erityisesti kaksikielisyys tuo
haasteita
Kruunupyyn siirtoon liittyvät
valmistelut
Asiakas- ja
potilastietojärjestelmä – tiekartta
uusiksi ja nykyisellä mallilla ei
voida kauaa jatkaa
Talousarvio; realistisuus,
kirjausten paikkansapitävyys,
tarveperusteisuus

Österbottens
räddningsväsendets utmaningar Pohjanmaan pelastustoimen
haasteet ja HYV
och välfärdsområdet
•

Ändringen av området: Nya kommuner överförs till räddningsverket.
Överförs området med korrekta resurser, kostnader och anställda:
befäls- och tillsynskompetensen.

•

Aluemuutos: Pelastuslaitokselle siirtyy uusia kuntia. Siirtykö alue oikeilla
resursseilla, oikeilla kustannuksilla sekä oikealla henkilöstöllä: päällystö- ja
valvontaosaaminen.

•

Rekryteringsutmaningarna: Området är mångspråkigt, det finns ett stort
behov av tvåspråkiga befäl och tvåspråkigt räddningsmanskap.
Konkurrens om personal med även företag – Regionen behöver en
tvåspråkig grundutbildning. – Även de svenskspråkiga
avtalsbrandkårernas utbildningsbehov måste beaktas: material,
utbildare osv.

•

Henkilöstön rekrytointihaasteet: Alue on monikielinen, alueella on suuri tarve
kaksikielisestä päällystöstä sekä pelastajista. Kilpaillaan myös yritysten kanssa
henkilöstöstä – Alue tarvitsee kaksikielistä peruskoulutusta. – Huomioitava
myös ruotsinkielisen sopimuspalokuntakoulutuksen tarve: materiaali,
kouluttajat yms.

•

Beredskapsersättningen: Möjligheterna att dra nytta av beredskapen
minskar, samtidigt som det finns ett behov av mer ordinarie arbetstid
för att kunna ersätta den förlorade beredskapstiden. Därför tilltar
kostnaderna!

Varallaolon korvaaminen: Varallaolon hyödyntämismahdollisuus vähenee ja on
tarve saada varsinaista työaikaa korvaamaan varallaolon menettämistä. Tästä
kustannusten nousu!

•

Nya brandstationer i Vasa: Huvudbrandstationen motsvarar inte
dagens behov, ”en ren brandstation” med de mål som detta föranleder,
tekniken är föråldrad, samtidigt som man har inomhusluftsproblem. En
behovsutredning påvisar att man måste bygga en ny brandstation och
dessutom en filialbrandstation i Liselund för att korrigera underskottet i
servicenivån. Fastigheternas finansieringsbehov uppgår till ca 14 M€.

Uudet paloasemat Vaasaan: Pääpaloasema ei enää vastaa tämän päivän
tarpeita, ”puhdas paloasema”-tavoitteineen, tekniikka on vanhentunut ja on
sisäilmaongelmia. Tarveselvitys osoittaa, että on rakennettava uusi
pääpaloasema ja lisäksi sivupaloasema Liselundiin, palvelutasovajeen
korjaamiseksi. Kiinteistöjen rahoitustarve on n 14 M€.

•

Kansalliset ict-ohjelmat ja viestintäohjelmat: Kehitteillä on monia ohjelmia,
jonka käytöstä alueen pelastustoimi tulee maksamaan: tuve-ympäristön
rakentaminen, kenttäjohtajajärjestelmä, onnettomuuksien ehkäisyn ohjelma,
tiedolla johtaminen, Virve 2 ym.

•

Öljyntorjunta: Pohjanmaa on rannikkoalue, joka joutuu panostamaan
öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseen. Pohjanmaan öljyntorjunnan taso on
riippuvainen Öljysuojarahastosta.

•

•

•

Nationella IKT-program och kommunikationsprogram: Många program
under utveckling och räddningsväsendet kommer att betala för
användningen av dem: säkerhetsnät, fältchefssystem, program för
förebyggande av olyckor, ledning genom information, Virve 2 osv.

•

Oljebekämpningen: Österbotten är ett kustområde varför man måste
satsa på att upprätthålla en beredskap för oljebekämpning. Nivån på
oljebekämpningen i Österbotten är beroende av Oljeskyddsfonden.

HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2022
TAMMIKUU
• Toimiala- ja megatrendikatsaus
VASTUUHENKILÖ(T): Muutosjohtaja ja
sektorijohtajat

VASTUUHENKILÖ(T):
Hallinto- ja laatujohtaja, talousjohtaja

TOUKOKUU
• Henkilöstö
• Kiinteistö- ja toimitilasuunnitelma
• Ympäristöraportti
VASTUUHENKILÖ(T):
Resurssijohtaja, henkilöstöjohtaja,
toimitilajohtaja ja sektorijohtajat,
hallintojohtaja

SYYSKUU
• Asiakasodotukset, asiakaslähtöisyys ja
asiakaskokemus
• Prosessien kehittäminen
• Arviointikertomuksen suositusten ja
huomioiden käsittely
VASTUUHENKILÖ(T): Laatujohtaja,
muutosjohtaja, hallintojohtaja

MAALISKUU

HUHTIKUU

• Sektorikohtainen tarkastelu
Miten Pohjanmaa voi?
• Laatu ja turvallisuusraportti
• Ostopalveluiden arviointi
• Strategian tarkistaminen, mahdollinen
päivitys

• Mittariraportti 1/3
• Johdon katselmus I, resurssi- ja toimialajohto
iltakoulu
• Palvelustrategian tarkistaminen,
mahdollinen päivitys
• Välitilinpäätös 1/3

HEINÄKUU

ELOKUU

HELMIKUU
• Riskien ja mahdollisuuksien arviointi
• Sisäisen valvonnan arviointi
• Tilinpäätös

VASTUUHENKILÖ(T): Sektorijohtajat,
laatujohtaja, Muutosjohtaja

KESÄKUU
• Pääteema: Talous ja
investointisuunnitelma
• Valtuutettujen ja kuntalaisten
tekemien aloitteiden raportointi

• Loma

• Mittariraportti 2/3
• Potilas- ja asiakasturvallisuus
• Välitilinpäätös 2/3
VASTUUHENKILÖ(T): Tietojohtaja, laatujohtaja ja
Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen johtaja,
talousjohtaja

VASTUUHENKILÖ(T): Talousjohtaja,
hallintojohtaja

LOKAKUU

VASTUUHENKILÖ(T): Tietojohtaja, laatujohtaja,
muutosjohtaja, sektorijohtajat talousjohtaja

MARRASKUU

• Yhteistyön arviointi
• Välitilinpäätös 3/3
• Omistajaohjauksen tavoitteiden
asettaminen

• Toiminta- ja taloussuunnitelma
• Tutkimus- ja kehittämissuunnitelma
• Brändi-, viestintä- ja
markkinointikatsaus

VASTUUHENKILÖ(T): Sektorijohtajat,
talousjohtaja, hallintojohtaja

VASTUUHENKILÖ(T): Talousjohtaja,
Muutosjohtaja, viestintäjohtaja

JOULUKUU
• Mittariraportti 3/3
• Hallitustyön arviointi (sisältäen hallituksen
alaisten jaostojen ja toimikuntien arvioinnin)
• Talousvastuullisten vastuuhenkilöiden
vahvistaminen ja HR-vastuullisten esimiesten
nimittäminen
VASTUUHENKILÖ(T): Tietojohtaja, hallintojohtaja

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

Pohjanmaa

Marraskuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut

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.)

100% (17)

A. Kyvykkyydet

100% (5)

A. Väestön
palvelutarve

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

60% (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

100% (8)

B. Konsernitalous

100% (13)

B.
Johtamisrakenteet
ja johtamisen
välineet

100% (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

100% (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

87% (15)

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

100% (10)

C.
Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100% (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

33% (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

57% (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

60% (10)

D. Sopimukset

100% (9)

D. Tiedolla
johtaminen ja
tietopohjat

100% (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

100% (3)

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisu
us

100% (2)

D. ICT-infra

73% (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

100% (2)

E. Viestintä,
osallisuus
ja demokratia

88% (8)

E. Hankinnat

78% (9)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

80% (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

100% (7)

Tehtäväkokonaisuus

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan
järjestäminen
ja demokratia

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

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

100% (2)

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Pohjanmaa

Marraskuun 2021 tilannekuva
Alueen toimeenpanon tilanne (koonti marraskuun tilannekuvakeskustelusta):
• Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• Samanaikaisesti valmistellaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää joka aloittaa 1.1.2022.
• Kruunupyyn erityistilanteen osalta on perustettu työryhmä ja valmistelu etenee tehtyjen suunnitelmien mukaan.
Yhteistyö Keski-Pohjanmaan kanssa on sujuvaa.
• Peruspääomarahojen siirtymiseen liittyen odotetaan tarkempaa muistiota VM:ltä.
• Alueella on toimijoiden kesken hieman epäselvyyttä sote-uudistuksen käytännön vaikutuksista erityishuoltopiireihin
liittyen. Tähän odotetaan myös kansallisesti selkeytystä.
• TAHE järjestelyjen osalta ollaan luottavaisia ja on laajennettu sairaanhoitopiirin järjestelmiä. Pelan osalta
henkilöstöjärjestelmät ovat tiensä päässä ja tulee tarkastella rajapintojen mahdollista rakentamista sairaanhoitopiirin
järjestelmiin.

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 11/21

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

100 %

97 %

76 %

70 %

78 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)
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•

Nettokäyttökustannukset ovat kasvaneet vuosina 2016–2020
reaalisesti 3,7 % vuoden 2020 hintatason mukaan

•

Alueen kustannusten kasvu on ollut maan kolmanneksi alhaisinta

•

Vuosina 2016-2020 vuosittainen kustannusten kasvu on ollut
tasaista, mutta palvelutehtäväkohtaisissa kustannuskehityksissä on
vaihtelua

•

Suurin suhteellinen kasvu vuodesta 2016 on tapahtunut alle 18vuotiaiden lastensuojelun avohuoltopalveluissa (66 %)

•

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannusten kasvu oli
alueella toiseksi suurinta (46 %)

•

Samalla ajanjaksolla palvelujen kustannukset ovat pienentyneet
suhteellisesti eniten ikääntyneiden laitoshoidossa (-49,4 %) ja
vammaisten laitoshoidossa (-61,5 %)

Sote-kustannukset (II)
Somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuuden ennakkotiedot (18.6.2021) vuodelta 2020
• Somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja käytettiin vuonna 2020, väestön palvelutarpeeseen
suhteutettuna, 1 % keskimääräistä vähemmän (99, koko maa 100)
•

Palvelujen tarpeeseen suhteutettuna laskennalliset somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset
olivat 8 % suuremmat kuin maassa keskimäärin (108, koko maa 100)

•

Somaattisen erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen suhteutettuja hoitopäiviä oli 23 % maan
keskimääräistä enemmän (123, koko maa 100)

•

Hoitojaksojen tarvevakioidut laskennalliset kustannukset ylittivät maan keskiarvon 18 % (118, koko
maa 100)

Sote-kustannusten kasvuennuste
•
Alueen väestön ikääntyminen kasvattaa sairastavuuden rinnalla palvelutarvetta
•

Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien ennustelaskelmien mukaan Pohjanmaan
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten arvioidaan kasvavan vuosina 2020–2030
keskimäärin 1,1 % vuodessa (koko maa 1,4 %)
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Pelastustoimen kustannusten kehitys
kansallisesti 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 henkilöstö-kuluissa
(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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Investoinnit
Kuntien sote-investointimenot
• Kuntien vuoden 2020 sote-investointimenot olivat 9,4 miljoonaa euroa (54 euroa/asukas)
• Menot vähenivät edellisvuodesta lähes 50 %
• Sote-investointien osuus kuntien kaikista investointimenoista oli 6,7 %
• Alueen 14 kunnasta investointien tulorahoitus oli riittävä kuudessa kunnassa
Sairaanhoitopiirin investoinnit
•
Sairaanhoitopiirille myönnettiin vuonna 2017 poikkeuslupa 171 miljoonan euron hankkeelle
•
Vuonna 2020 sairaanhoitopiirin rakennusinvestointimenot olivat 44 miljoonaa euroa
•
Rakennusinvestointimenot kasvoivat edellisvuodesta 53 %
•
Menoista valtaosa syntyi H-talon rakentamiskustannuksista, lisäksi menoja syntyi peruskorjauksista,
saneerauksista ja pysäköintitalon korottamisesta
•
ICT-investoinnit kasvoivat edellisvuodesta 149 % ja olivat 3,2 miljoonaa euroa
•
•
•
•

Tulevia investointeja
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuoden 2021 investointimenot olivat 87 miljoonaa euroa, josta
valtaosa kohdentuu H-talon rakentamiseen
ICT-investointien osuus vuodelle 2021 oli 11 miljoonaa euroa
Suunnitteilla myös uusi rakennushanke (T-osa, valmistuminen 2024), jonka kustannusarvio on 23
miljoonaa euroa
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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
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta keskeytyi
•
•
•
•

Hankintapäätös tietojärjestelmästä tehtiin keväällä 2020
Toimitusvaiheeseen oli tarkoitus siirtyä vuoden 2021 aikana
Lokakuussa 2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetäytymisen vuoksi hanke päättyi kaikkien osapuolten
osalta
Selvitystyö tietojärjestelmien yhtenäistämiseksi jatkuu

Tietojohtamisen valmisteluja käytäntöön vuoden 2022 alusta
•
•
•
•
•
•
•
•

Hajanainen tietopohja, alueen laajuuteen nähden, vaikeuttaa alueellisten toiminta- ja taloustietojen
koostamista. Edellyttää integraatioita ja/tai konsolidointeja järjestelmien välillä
Toimintatapoja ja kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistettävä. Vähimmäistietosisältöjen muodostaminen ja tiedolla
johtamisen toimintatapojen aikaansaaminen edellyttää paljon työtä ennen vuotta 2023
Mahdollisuus ottaa käyttöön YTA-laajuinen tietoallasympäristö
Valmistelut järjestäjien tietojen kokoamiseksi yhteiseen tietovarastoon käynnistyivät 2020
Keväällä 2021 saatiin järjestäjiltä suostumukset asiakas- ja potilastietojen sekä talous- ja henkilöstötietojen
siirtoja varten
Ensivaiheessa saatavat tiedot vahvistavat kuntayhtymän strategista ja taktista johtamista (talous, saatavuus
ja saavutettavuus, palvelutarpeen ennakointi)
Kuntayhtymän johtamisen kannalta kriittiset tiedot määritellään vielä vuoden 2022 alussa
Tiedolla johtamisen kyvykkyydet ja osaaminen?
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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
Väestö ja palvelutarve
• Muuttotappio alueelta suurta (800 henkilöä vuonna 2020)
• Työikäisen väestön osuus on pienentynyt ja ikääntyneiden kasvanut
• 75 vuotta täyttäneiden osuuden ennustetaan kasvavan 44 % vuoteen 2040 mennessä
• Samana ajanjaksona alle 15-vuotiaiden määrä vähenee lähes viidesosalla
Palvelujen järjestämisen nykytila
• Vaasan keskussairaalan päivystysvalmius laajeni ja se muuttui laajan ympärivuorokautisen
päivystyspalvelun sairaalaksi
• Sairaanhoitopiiri ulkoisti laboratoriotoiminnot
• Kristiinankaupungin perusterveydenhuollon palveluja ulkoistettiin vuoden 2021 alusta
• Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus astui voimaan vuoden 2021 alusta,
palvelutuotanto käynnistyy 2022
Henkilöstö
• Henkilöstön rekrytointihaasteita ilmeni yhä useammassa ammattiryhmässä
• Pienten järjestäjien haasteet olivat isompia järjestäjiä suurempia
• Lakisääteisen henkilöstömitoituksen alittaneita yksiköitä alueella vähän
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
Sähköisen asioinnin ja omahoidon palvelut edellyttivät vielä toimintamallien jatkokehittämistä
ja toiminnan uudelleen organisoitumista
•

Alueella ensimmäinen yhteinen käyttöönotto tapahtui syksyllä 2021 Omaolo-palvelun oirearviolla

•

PATA-asiakaspalvelukeskuksen pilotit käynnistyivät

Sähköinen asiointi korvasi vielä harvoin perinteisen käynnin
•

Alueella sähköinen asiointi vielä vähäistä koko maan tilanteeseen verrattaessa

•

Sähköiseen asiointiin liittyi paljon esteitä ja huolia (83 %, koko maa 79,5 %)

Uusi kuntayhtymä panostaa sähköisiin palveluihin
•

Sähköinen asiointi keskeinen kehittämiskohta kuntayhtymän valmistelussa
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Painopiste 1: Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja
päihdepalvelujen järjestäminen
Ennaltaehkäisevät ja peruspalvelut kaipasivat vahvistamista
• Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeet kasvoivat
• Ennaltaehkäisevät palvelut eivät vielä ehkäisseet palvelutarpeiden syntymistä riittävästi ja peruspalvelujen
kyvykkyys oli vielä heikko varhaisvaiheen palvelutarpeisiin vastaamisessa
• Asiakkaiden tarpeiden monimuotoistuminen ja vaikeusasteen kasvu näkyivät palveluissa ja haastoivat
henkilöstön osaamisen
Korjaavien palvelujen käyttö edelleen runsasta
• Lasten- ja nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit lisääntyivät ja laitoshoidon osuus pysyi korkeana
• Sijaishuoltoon sijoitettujen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen saatavuushaasteet nousivat esiin
aluehallintoviraston havainnoissa
Hoidon nopea aloittaminen vaikeutui kaikilla tasoilla
• Palvelujen järjestämistä haittasivat vajeet henkilöstön määrissä sekä osittain myös osaamisessa
• Alueen pitkät välimatkat haastoivat palvelujen saavutettavuutta erityisesti nuorilla, mikä kasvatti paineita
sähköisten palvelujen järjestämiselle
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Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kehittyivät alueella järjestäjäkohtaisin ratkaisuin
• Integroitujen palvelujen tilannekuvan hahmottaminen oli usean järjestäjän vuoksi haasteellista
• Alueellinen palvelujen järjestämisen strateginen ohjaus jäi vähäiseksi järjestämissuunnitelman sekä alueellisen
hyvinvointisuunnitelman puuttumisien vuoksi
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Painopiste 2: Työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveys- ja
päihdepalvelujen järjestäminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitaminen yhä vaativampaa
• Palvelutarpeita kasvattivat lisääntynyt masennus- ja ahdistuneisuusoireilu, päihdeongelmat sekä riippuvuudet
• Asiakkaiden moniongelmaisuus lisääntyi, mikä haastoi henkilöstön osaamisen sekä moniammatillisen työn

Ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämistä tulisi vahvistaa
• Ikääntyneiden tarpeisiin kohdennetut mielenterveys- ja päihdepalvelut olivat erittäin vähäisiä
Palvelujen kokonaisuudessa vähän ennaltaehkäiseviä palveluja
• Alueella mielenterveyden edistämisen menetelmät olivat erittäin vähäiset
• Järjestäjiltä puuttuivat ehkäisevän päihdetyön rakenteet sekä päätöksentekoon tarvittavat tiedot
Palveluissa painottuivat korjaavat palvelut
• Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeperusteiset käynnit vähenivät, samoin vähenivät päihdehuollon
avohoitopalvelujen asiakasmäärät
• Erikoissairaanhoidon käyttö lisääntyi
Palvelujen järjestämisen haasteiden ratkaisuissa tarvitaan tiivistä alueellista yhteistyötä
• Henkilöstön saatavuushaasteet osittain jatkuivat sekä laajenivat
• Alueella integroitujen palvelujen määrät vielä vähäiset, mutta lähtökohdat paranivat kuntayhtymän valmistelujen
sekä kansallisten hankkeiden myötä
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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.
• Vuonna 2020 toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet (50 %) eivät
ole täyttyneet kaikilta osin.
• Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen 50 %
vähimmäistavoitetta ei ole saavutettu v. 2017-2020 (ns.
ongelmaruudut) kolmessa I luokan ja viidessä II luokan riskiruudussa.
Ongelmaruutujen määrä on noussut.
• Alueella ei ole päästy valvontatyössä määrällisiin tavoitteisiin.
• Pelastustoimen suunnitelmissa erityisesti kansainvälisen avun
vastaanottamisen ja poikkeusolojen toimintavalmiuksien käyttöön
liittyvissä suunnitelmissa puutteita
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Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen v. 2020
• Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet
eivät ole täyttyneet kaikilta osin
• I-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu kolmessa riskiruudussa
 38 % kaikista I luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä

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

• III-luokka: vähimmäistavoitteet saavutettu

• Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei
saavutettu I luokassa (4 riskiruutua, 50 %), II luokassa (8 riskiruutua,
13 %) ja III luokassa (2 riskiruutua, 2 %)
• Tavoittamispuutteiden korjaamisen toimet:
• Pelastuslaitos ei ole päättänyt täsmällisistä korjaavista toimista.
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Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Palotarkastukset ovat toteutuneet liitteen 1 mukaisesti
• Vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuksista on toteutunut
87 %
• Vuosina 2018-2019 Pohjanmaan pelastustoimen alueella on
jäänyt vuosittain keskimäärin 240 suunniteltua yleistä
palotarkastusta toteutumatta.
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Selvitys pelastustoimen suunnitelmien olemassa olosta
(aluehallintovirastojen julkaisusarja 97/2020)
• Erityisesti kansainvälisen avun vastaanottamiseen sekä
poikkeusolojen toimintavalmiuksien käyttöön liittyvissä
suunnitelmissa on puutteita
• Puutteet korjataan vuoden 2021 loppuun mennessä.
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua
koskevien suunnitelmien tilanne
• Arvio varautumisen ja väestönsuojelun suunnitelmien tilasta on,
että suunnitelmat ovat olemassa.
• Valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2022 loppuun
mennessä, jolloin suunnitelmat olisivat kattavasti ajantasalla.
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
alueen pelastustoimen nostojen mukaisesti.
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