Etelä-Savon hyvinvointialue
14.12.2021

Osallistujien esittäytyminen
STM
Veli-Mikko Niemi, osastopäällikkö
Taina Mäntyranta, johtaja
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies
Maarit Hiltunen-Toura, erityisasiantuntija
VM
Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies
Jari Mäkäläinen, erityisasiantuntija
SM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos
Tiina Snellman, neuvotteleva virkamies
THL
Nina Knape, tiimipäällikkö, arviointipäällikkö
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Hyvinvointialueen edustajat
Sami Sipilä, muutosjohtaja
Saara Tavi, kuntayhtymäjohtaja
Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja
Seppo Lokka, pelastusjohtaja
Santeri Seppälä, terveyspalvelujen johtaja
Jaana Luukkonen, johtajaylilääkäri
Niina Kaukonen, projektipäällikkö
Ilkka Fritius, kuntayhtymän johtaja

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, Etelä-Savo
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:

Pela:

•
•
•

•
•

•

Palvelut keskittyen valittuihin haasteisiin/painopisteisiin
THL:n asiantuntija-arvion perusteella (välivuosi)
Palveluiden yhtenäistäminen
Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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•

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

etela-savo.fi
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etela-savo.fi
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Rahoitus
• Tarvekertoimen vaikutus riittämätön, kun perushinnat on valtakunnallisesti
keskimääräistetty
• Merkittävä rahoituksen siirtymä Etelä-Suomeen

• Kahden sairaalan malli

• Säännökset mahdollistavat, mutta rahoituksesta ei varmuutta

• Vakituisten + kausiasukkaiden määrä 297 000 henkilöä

• 130 000 asukkaan perusrahoituksella joudutaan huolehtimaan koko väestön palveluista

• Väestömäärän vähenemisen vaikutus

• Vähenevä väestö ei vie mukanaan 6 M€ kulukokonaisuutta joka vuosi

• Kuntien ja sote-/pelastustoimijoiden intressiristiriita budjetoinnissa kestämätön

etela-savo.fi
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Muita teemoja
• Etelä-Savossa palkkaharmonisointia tehty etupainotteisesti
• Miten huomioidaan hyvinvointialueen rahoituksessa?

• Vaalijalan tulevaisuus erityiskysymyksenä
• Uuden sukupolven YTA-yhteistyö välttämätöntä
• Ohjataanko valmistelua kansallisesti?

etela-savo.fi
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Etelä-Savon hyvinvointialue
Porrassalmenkatu 21 B, 50100 Mikkeli

www.etela-savo.fi

11

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

52 %

30 %

40 %

-

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

39 %

12 %

21 %

3%

26 %

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

Etelä-Savo

Marraskuun 2021 tilannekuva

Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

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

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

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

Tehtäväkokonaisuu asti käynnissä tai
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

94 % (17)

A. Kyvykkyydet

100 % (5)

A. Väestön
palvelutarve

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

100 % (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

100 % (8)

B. Konsernitalous

69 % (13)

B.
Johtamisrakenteet
ja johtamisen
välineet

57 % (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

100 % (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

93 % (15)

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

90 % (10)

C.
Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100 % (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

100 % (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

71 % (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

90 % (10)

D. Sopimukset

78 % (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

91 % (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

100 % (2)

E. Viestintä,
osallisuus
ja demokratia

88 % (8)

E. Hankinnat

89 % (9)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

60 % (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

73 % (11)

F. Omaisuus ja
toimitilat

75 % (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. Asianhallinta

100 % (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H. Tietohallinnon
organisointi

86 % (7)

Tehtäväkokonaisuus

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan
järjestäminen
ja demokratia

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

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

100 % (2)

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Tehtävät Q4/2021

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Etelä-Savo

Marraskuun 2021 tilannekuva
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
• Rahoituksen osalta keskustelussa nousi esille haasteena alueen kuntien esittämät säästötavoitteet sekä
riittämätön rahoitus, jolla hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Tämän lisäksi palkkaharmonisaatio aiheuttaa
huolta, koska tämä saattaa vaikeuttaa rahoituksen riittävyyttä
• Vaalijalan kuntayhtymä on iso ja moniulotteinen kysymys. Etelä-Savo neuvottelee asiasta Pohjois-Savon
kanssa sekä selvittää asiaa etenkin asiakkaiden, henkilöstön ja kiinteistöjen osalta liittyen siihen, miltä osin
nämä säilyvät Etelä-Savossa ja miltä osin muualla. Asia on haastava myös sopimusselvitysten
näkökulmasta sopimusten suuren määrän takia. Myös perusopetuksen järjestäminen kehitysvammaisille
tule ratkaista kuntien ja OKM:n kanssa erityishuoltopiirin purkamisen yhteydessä
• ICT-puolella puhuttaa sopimussiirrot etenkin potilastietojärjestelmän osalta. ICT-hankintojen osalta EteläSavossa selvitään juridisia mahdollisuuksia suorahankintoihin ja muihin vaihtoehtoihin
• Viestinnän osalta tehty hyvää työtä Etelä-Savossa
• Yhteistyötahot nimettävä ja yhteistyö (ml. viestintä) aikataulutettava Etelä-Savon ja sen
yhteistyötahojen/yhdyspintojen kanssa

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 11/21

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

84 %

87 %

94 %

80 %

89 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)
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•

Sote-nettokäyttökustannukset olivat v.2020 yhteensä
597,6 milj.euroa, josta suurin osuus muodostui
erikoissairaanhoidosta (38 %)

•

Asukaskohtaiset erikoissairaanhoidon, ikääntyneiden
ympärivuorokautisen hoivan sekä kotihoidon
kustannukset ovat maan korkeimpien joukossa

•

Vuodesta 2016 asukaskohtaiset kustannukset ovat
kasvaneet reaalisesti 10,8 % (koko maa 6,9 %)

•

Kasvu oli suhteellisesti suurinta työikäisten
palveluissa (106 %) sekä alle 18 –vuotiaisiin
suhteutettuna lastensuojelun avohuoltopalveluissa
(74 %) ja muissa lasten ja perheiden sosiaalihuollon
avopalveluissa (63 %)

•

Kustannukset ovat pienentyneet suhteellisesti eniten
ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoidossa.

Sote-kustannukset (II)
• Alueen asukkaiden somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuus oli
v.2020 kolme prosenttia parempi kuin maassa keskimäärin
• Somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioitu käyttö oli kahdeksan
prosenttia ja kustannukset viisi prosenttia suuremmat kuin maassa
keskimäärin
• Väestön ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien ennustelaskelmien
mukaan Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannusten arvioidaan kasvavan vuosina 2020–2030 keskimäärin 0,7
prosenttia vuodessa (koko maassa 1,4 %)
Keskusteluun: Miten alueella valmistaudutaan ennusteen mukaiseen
kasvuun?
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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 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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Investoinnit
•
•
•
•
•

•

Essoten investointimenot olivat v. 2020 yhteensä 18,4 milj. euroa,
josta rakennusinvestointien osuus 73 %
Tärkeimmät kohteet olivat Perhetalon uudisrakennus sekä
päivystyksen laajennus ja peruskorjaus
Mielen ja kuntoutuksen talo -uudisrakennusta varten on myönnetty
41,2 milj. euron investointilupa v.2020
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän investointimenot olivat
v. 2020 yhteensä 10,7 milj. euroa, josta rakennusinvestointien
osuus oli 9,9 milj. euroa
Savonlinnan keskussairaalan perusterveydenhuollon
uudisrakennukselle myönnetty 20 milj. euron suuruinen
poikkeuslupa v.2017. Uudisrakennuksen kokonaiskustannuksien
arvioidaan olevan 27,8 milj. euroa
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

23 | 8.2.2022

Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
Tietojärjestelmät
• Alueella käytössä useita asiakas- ja potilastietojärjestelmiä
• Neljän sairaanhoitopiirin yhteinen Aster-potilastietojärjestelmähanke kaatui syksyllä
2021
• Kahdella sairaanhoitopiirillä lukuisia erillisiä järjestelmiä mm. laboratorio- ja
kuvantamisjärjestelmät
• Alueella tullaan toteuttamaan mittava järjestelmien yhtenäistäminen
• Päätöstä tietojärjestelmien yhtenäistämisen ratkaisuista ei vielä ole, selvitys
käynnistyy vuoden 2022 alussa
Tiedolla johtaminen
• Etelä-Savossa ei ole yhtenäistä järjestelmäratkaisua, joten alueen tietopohja on
hajanainen ja tieto ei ole vertailukelpoista
• Essotessa on tehty tiedolla johtamisen strategia vuonna 2017
•

DigiFinlandin tietojohtamisen alkukartoituskyselyssä hyviä arvioita saivat oman organisaation
myönteinen asenne tietojohtamista kohtaan sekä se, ettei tietojohtamista pidetä vain
tietojärjestelmäprojektina

Keskusteluun: Miten tietojärjestelmien yhtenäistämiseen liittyvää aikataulu- ja
resurssiriskiä on suunniteltu hallittavan? Tällä on kiinteä yhteys palvelutuotannon
jatkuvuuteen.
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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
•

Maantieteellisesti vesistöinen alue, missä ikääntyneiden (75 +) osuus
väestöstä on maan suurin (14,2 %) ja väestö vähenee nopeasti

•

Sairastavuus suurta (THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi + 24
%) ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus maan suurimpia

•

Alueella (9+4 kuntaa) toimii kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymää, Essote ja Sosteri

•

Alueella kaksi keskussairaalaa, joiden välinen työnjako vaatii
työstämistä

•

Useiden ammattiryhmien asiantuntijoista pulaa (mm. erikoislääkäreistä,
sosiaalityöntekijöistä, puheterapeuteista ja psykologeista)
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
• Strategisesti painotettu tavoite sekä Essotessa että Sosterissa
• FinSote-kyselyn mukaan v.2020 sote-palveluja käyttäneistä aikuisista
maan pienin osuus oli asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
(13 %, koko maa 26 %)
• Etäasiointi kasvaa sekä perusterveydenhuollossa että
erikoissairaanhoidossa. Sähköisen ajanvarauksen ja muiden sähköisten
terveyspalvelujen mahdollisuudet ovat lisääntyneet koronapandemian
vauhdittamana
• Sosterin sähköisenä palvelualustana on Hyvis-palvelu. Essoten
palvelualusta Kansalaisen terveyspalvelu.
• Omaolo-palvelu laajasti käytössä
• Essoten alueella digilääkäri-pilotti, Sosterissa Kuura-digilääkäripilotti
• Sosiaalipalveluissa sähköistä asiointia kehitetään
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Painopiste 1. Ehkäisevän ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn
järjestäminen alueellisena, monialaisena yhteistyönä
• Alueella toimii yhteinen alueellinen monialainen HYTE-työryhmä, jonka
kokoonkutsujana toimii Essote. Edustajat kunnista monialaisesti,myös
järjestöistä edustus. Alueella myös kokoaikainen alueellinen
hyvinvointikoordinaattori.
• Kuntien hyvinvoinnin edistämisen rakenteet Essoten alueen kunnissa sekä
Pieksämäellä ovat aluehallintoviraston raportoinnin mukaan olleet melko
vakaat, mutta vastaavat rakenteet Sosterin alueella ovat niukat.
• Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018–2020 on laadittu koko
Etelä-Savon ja Itä-Savon alueen väestöstä.
• Lisäksi erillinen lasten ja nuorten hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laadittu
koko alueen kattavasti.
• Elintapaohjaukseen panostetaan sekä Essoten että Sosterin alueella
• Essotessa on kehitetty tiedolla johtamisen tueksi omia hyte-mittareita
täydentämään kansallisia indikaattoritietoja
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Painopiste 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus ja laatu mukaan lukien
mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö
•

Palvelutarve suuri: psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja sekä
työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi olevia on
keskimääräistä selvästi enemmän. Itsemurhakuolleisuus on maan korkein

•

Lapset ja nuoret käyttävät kansallisesti vertailtuna runsaasti psykiatrian palveluja

•

Strategisena tavoitteena Essotessa peruspalvelupainotteisuus ja hoidon oikea-aikaisuus,
Sosterissa nopea palvelutarpeen tunnistaminen sekä nopea ja portaaton hoitoonpääsy

•

Monialaisella yhteistyöllä parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhtenäistetään käytäntöjä

•

Sosterissa on käynnissä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistaminen ja
integraatio

•

Essotessa on alusta lähtien ollut tavoitteena, että palvelutaso ja käsittelyajat ovat yhtenevät
koko alueella.

•

Keväällä 2021 käynnistynyt STM:n rahoittama itsemurhien ehkäisyn yhteistyöhanke Apua
Ajoissa

•

Pulaa lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä sekä psykologeista, joka heijastuu hoitoon pääsyyn 
käytetty ostopalveluja, joiden ongelmana on osin henkilöstön vaihtuvuus.
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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 %
tehtävistä) eivät ole täyttyneet kaikilta osin (ensimmäisen
yksikön toimintavalmiusaika II luokka, pelastustoiminnan
toimintavalmiusaika I luokka).
• Palotarkastukset ovat pääosin toteutuneet valvontasuunnitelman
mukaisesti.
• Pelastustoimen suunnitelmissa puutteita mm. poikkeusolojen
toimintavalmiudet, normaalioloista poikkeavat toimintamallit ja
voimavarat, kansainvälisen avun vastaanottaminen.
• Väestönsuojelutehtävien suunnitelma- ja toimintavalmius on
kunnossa.

35 | 8.2.2022

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen
• Vuonna 2020 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen
vähimmäistavoitteet eivät ole täyttyneet kaikilta osin (liite 1)
• II-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu yhdeksässä ruudussa
 10 % kaikista II luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä

• III-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu kahdessa ruudussa
2 % kaikista III luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä

• Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita ei
saavutettu
• I-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu yhdessä riskiruudussa
 14 % kaikista I luokan ruudusta, joissa ollut tehtäviä

• II-luokka: tavoitteita ei saavutettu seitsemässä riskiruudussa (11 %)
• III-luokka: tavoitteita ei saavutettu kahdessa riskiruudussa ( (6 %)
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Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Palotarkastukset ovat pääosin toteutuneet valvontasuunnitelman
mukaisesti (liite 1).
• Vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuksista on toteutunut
88 %.
• Palotarkastusten pöytäkirjoissa oli pelastuslain ja hallintolain
vaatimuksiin nähden puutteita; merkittävä osa ei täyttänyt
pelastuslain 80.4 §:n sisältövaatimuksia
• 16/24 pöytäkirjasta oli velvoittavia johtopäätöksiä, joista
korjausmääräyksiä lakiperusteineen oli 8.
• Ainoastaan 55 %:ssa pöytäkirjoista oli kohteen edustajan
selvitys.
• Keskustelu asiasta 5/2021 AVI valvontakäynnin yhteydessä
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Selvitys pelastustoimen suunnitelmien olemassa olosta
(aluehallintovirastojen julkaisusarja 97/2020), puutteita ollut:
• Pelastustoimintaa avustamaan määrättävien henkilöiden tiedoissa
(ts. tahoista, joille tulee tehdä ilmoitus pelastustoiminnan
lopettamisesta)
• Kansainvälisen avun vastaanottamiseen sekä poikkeusolojen
toimintavalmiuksien käyttöön liittyvissä suunnitelmissa

• Pelastuslaitoksen selvityksen mukaan puutteellisia suunnitelmia:
• toimintaohje poikkeusolojen toimintavalmiuksien käytöstä sekä
muista normaaliolojen toiminnasta poikkeavista toimintamalleista ja
voimavaroista
• kansainvälisen avun vastaanottamisen järjestelyt.

• Suunnitelmapuutteet korjataan 1.3.2022 mennessä
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua koskevien
suunnitelmien tilanne
• Pelastusviranomainen on huolehtinut väestönsuojelutehtävien
edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten
arvioinnista.
• Pelastusviranomainen osin kouluttanut ja varannut henkilöstöä
väestönsuojelutehtäviin. Henkilövaraukset tehty 2017.
Osallistuttu Pelastusopiston järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
• Väestönsuojelutilanteisiin tarvittava materiaali- ja
kalustoresurssia on suunniteltu. Resurssin päivitys,
laajentaminen ja tarkentaminen v. 2021-22.
• Väestönsuojelun johtamis-, valvonta- hälytysjärjestelmien
perustamisesta ja yläpidosta huolehdittu, kuten väestönsuojelun
toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.
• Perusteilla omatoimisen varautumisen valmiuskeskusverkosto.
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
alueen pelastustoimen nostojen mukaisesti.
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