Helsingin kaupunki
21.1.2022

Osallistujien esittäytyminen
STM
Kari Hakari, osastopäällikkö
Taina Mäntyranta, johtaja
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies
Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija
VM
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri
Teemu Eriksson, finanssineuvos
SM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos
Kirsi Rajaniemi, neuvotteleva virkamies
THL
Tiina Hetemaa, arviointipäällikkö
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Alueen edustajat
Juha Jolkkonen, toimialajohtaja
Tiina Mäki, hallintojohtaja
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus-, ja hoivapalvelujen johtaja
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja
Jani Pitkänen, pelastuskomentaja
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö
Marko Karvinen, strategiapäällikkö
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja
Jani Nevalainen, talousarviopäällikkö
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija

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, Helsinki
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

Helsingin
alueneuvottelu
21.1.2022
Alueen puheenvuoro:
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen
Pelastuskomentaja Jani Pitkänen

Esityksen sisältö
Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen
• Helsingin lähtötilanne sote-pela uudistuksen toimeenpanolle

•
•
•
•
•

• Covid-19
• Helsingin erityispiirteet
• Helsingin kaupunkikonserni

Henkilöstön saatavuus
Laskennallinen rahoitus
Huomioita taloudesta
Kaupunkiyhteinen organisoituminen ja valmistelutilanne
HUS perussopimus ja järjestämissopimus

Pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Jani Pitkänen
• Helsingin pelastustoimi
6

Helsingin lähtötilanne sote-pela uudistuksen
toimeenpanoon
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Helsingin
kaupunkikonserni

Osakkuusyhteisöt* 38 kpl
Pinta-ala ei vastaa volyymiä.

Helsingin
Satama Oy

Helsingin
kaupungin
asunnot
Oy

Seure Oy

Kasvatuksen ja
koulutuksen
toimiala

Keskushallinto

Sosiaali- ja
terveystoimiala
* Osakkuusyhteisöjä ovat mm. Vantaan
Energia Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Startup Maria Oy,
Pääkaupunki-seudun junakalusto Oy ja
Apotti Oy.

Toimialat
4 kpl (+ keskushallinto)
Kuvion pinta-ala toimintamenojen
mukaan

HSL
52,0
%

HUS
36,2 %

Pelastuslaitos

Helen Oy

Palmia Oy

Rakentamispalveluliikelaitos
(Stara)

Kuvion pinta-ala
toimintamenojen mukaan.

Kaupunkiympäristön
toimiala

Tytäryhtiöt ja -säätiöt 93 kpl
Kuvion pinta-ala toimintatuottojen mukaan

Liikelaitokset
6 kpl

PalveluHKLkeskusliikelaitos liikelaitos
(Stara)

Kulttuurin ja
vapaa-ajan
toimiala

HSY
57,6
%

Kuntayhtymät 6
kpl

Kuvion pinta-ala Helsingin
äänivaltaosuuden (ilmoitettu
prosentteina) suhteessa
kuntayhtymän
toimintamenoista.

8

Henkilöstön saatavuus
• Henkilöstötilanne on vaikeutunut koronatartuntojen lisääntymisen vuoksi
• Henkilöstöä siirtynyt mm. rokotustoimintaan ja sairaalaan
• Kiireettömiä palveluja jouduttu supistamaan
• Suurimmat henkilöstövajeet Q3:
• Helsingin sairaalan ja kotihoidon lääkärit 30 %
• Kotihoidon lähihoitajat 17 %
• Seniorikeskusten ja palvelutalojen sairaanhoitajat 16 %
• Terveyskeskuslääkärit 15 %
• Sosiaalityöntekijät 9 %
• Lisäksi suuri vaje ruotsinkielisestä henkilöstöstä
• Henkilöstön veto- ja pitovoimaa parannetaan vuonna 2022 muun muassa:
• Parantamalla palkkakilpailukykyä
• Tehostamalla henkilöstösuunnittelua ja oppilaitosyhteistyötä
• Kehittämällä johtamista
• Lisäämällä kansainvälistä rekrytointia
Tammikuussa tehdään linjaus oppilashuollon henkilöstön
sijoittumisesta kaupungin organisaatiossa 2023 alkaen.
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Laskennallinen rahoitus
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Huomioita taloudesta
Taloudellisia painetta vähenevässä rahoituksessa tuottavat:
• Väestön ikääntyminen
• Vieraskielisten voimakas kasvu
• Henkilöstöpula, jota pahentavat henkilöstömitoituksen ja hoitoon pääsyn velvoitteet eri
palveluissa
• Covid-19-pandemian aikana kertynyt hoito- ja palveluvelka
• Lastensuojelun kustannusten kasvu
• Vammaisten palvelujen kustannusten nousu (erityisesti vaativa taso) sekä
tuottamisvelvoite
Muita huomioita:
• Helsingin kaupungilla ja HUS:lla on yhteisiä investointihankkeita, joiden eteneminen
aikataulussa on varmistettava HUS:n pitkäaikaisilla lainanottovaltuuksilla.
• Helsingin kaupunki rahoittaa kaupunkistrategian linjausten mukaisesti sotepe-palvelut
valtion rahoituksella ja rahoituksen tulee turvata riittävät sotepe-palvelut helsinkiläisille.
• Raportin kustannusten vertailu vuoden 2020 tiedoilla ei kuvaa todellista tilannetta
pääkaupunkiseudulla vallinneesta koronatilanneesta johtuen.
• Sotepe-rahoituksen varmistumisen aikataulu asettaa valmistelulle huomattavia haasteita
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Kaupunkiyhteinen organisoituminen
• Väliaikaishallinnon aikainen järjestely
Helsingissä: Kansliapäällikön
asettama viranhaltijaohjausryhmä.
• Kaupunginhallituksen sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistusjaosto ohjaa
toimeenpanoa ja tekee tarvittavat
päätösesitykset
kaupunginhallitukselle.
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Kaupunkiyhteinen valmistelutilanne 1/2022
Keskeiset kaupunkiyhteiset valmistelutehtävät:
• Sote-toimialan ja pelastuslaitoksen sekä sote-lautakunnan ja pelastuslautakunnan
kokonaisuuden yhdistäminen uudeksi toimialaksi ja hallintosäännön uudistaminen.
• Muiden palveluorganisaation muutosten ja toimialojen välisten toimintojen
siirtämistarpeen selvittäminen.
• Yhteistoimintasuunnitelma ja henkilöstösuunnittelu.
• Palvelustrategian yhteensovittaminen kaupungin ohjausjärjestelmään.
• Taloudellisten vaikutusten arviointi 2023: kunnallisveroprosentin ja yhteisöveron
leikkaus, valtion rahoitus Helsingin sote-palveluille ja pelastustoimelle.
• Talousarvion ja tilinpäätöksen eriyttämisvelvoitteiden yksityiskohtainen valmistelu.
• Tukipalveluihin liittyvien laskutusten selvitys.
• Raportointivelvoitteet valtiolle arviointi ja varautuminen.
• Tietojärjestelmämuutosten muutossuunnitelma ja sen tarkentaminen
(kaupunkitasoiset järjestelmät: mm. talous, HR, asianhallinta).
• Erikoissairaanhoidon ja HUSin kokonaisuuden valmistelut.
• Viestintään liittyvät toiminnat.
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Kaupunkitason koordinaation tiekartta
KV Kaupunginvaltuusto

Khs Kaupunginhallitus

J

Khn jaosto

Tiekartta, osa-alueet
1

1.1 Sote-toimialan ja pelastuslaitoksen sekä lautakuntien organisointi

2021
Q2

2022

Q3

Q4

Q1

J

J

1.2 Muut organisaatiomuutokset
Päätöksenteon ja
hallinnon valmistelu 1.3 Soten ja Pelan toimivaltamuutokset

J

J

Talouden valmistelu

2023
Q3

Q4

KV

J

1.4 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toimivallan muuttaminen

2

Q2

Khs

J

1.5 Soten palvelustrategian luominen ja hyväksyminen
2.1 Vuoden 2022 ja 2023 talousarvion valmistelu

Valtioneuvosto:
Alueellisen toimeenpanon tiekartta
 Hallinto, talous ja tukipalvelut (HTT)
 Johtaminen ja osaaminen (J&O)
 Palveluiden järjestäminen (PJ)
 Yhdyspinnat (YP)
 ICT

Khs

KV

Khs

KV
Khs

Khs KV
J

2.3 Tietojärjestelmämuutokset
2.4 Raportointi Sote-Pela kokonaisuus
2.5 Asia xxx

3

3.1 HUS-perussopimuksen valmistelu ja hyväksyminen

Erikoissairaanhoidon 3.2 HUS-järjestämissopimuksen valmistelu
ja HUS:n valmistelu

3.3 Yhteistyösopimuksen valmistelu, yhteistyö muiden alueiden kanssa
3.4 Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävät

4

Tietohallinnon
valmistelu

4.1 ICT:n ja tietojärjestelmien muutokset

5

HR-asioiden
valmistelu

5.1 Muutosjohtaminen

4.2 Tietojohtaminen

5.4 Henkilöstösuunnittelu

Viestinnän
valmistelu

J

KV
J

KV

KV

 HT
T
 J&
O
 ICT
 J&
O
 YP
 J&
O
 YP
 ICT

5.2 Henkilöstöviestintä
5.3 Henkilöstön osallisuus ja yhteistoiminta
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J

Q2

 HT
T
 J&
O
 PJ

KV
Khs

2.2 Talousarvion ja tilinpäätöksen eriyttäminen

Q1

6.1 Viestintäsuunnitelma
6.2 Viestinnän toteuttaminen

 HTT
 J&
O

HUS perussopimus ja järjestämissopimus
• Perussopimuksella ja järjestämissopimuksella toteutetaan Uudenmaan erillisratkaisun toimeenpano.
• Valtionavustushankkeiden integraatiokärkiä hyödynnetään osana Uudenmaan yhteistä toimintaa.
• Perussopimuksessa ja järjestämissopimuksessa luodaan samalla Helsingin ja uusien hyvinvointialueiden
yhteiset foorumit ja omistajaohjauksen käytännöt HUS-yhtymän osalta.
• Helsingin ja hyvinvointialueiden järjestämisvastuun ensisijaisuus keskeinen valmistelua ohjaava periaate.
• Sote-uudistuksen tavoitteet, kuten sote-palvelujen integraatio toteutetaan Uudellamaalla erityisesti
järjestämissopimuksen kautta.
• Merkittävä huoli on Helsingin, eri hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoituksen riittävyys
suhteessa niiden järjestämistehtävien laajuuteen. Järjestämisvastuu on alueilla, mutta viime
kädessä rahoitusvastuussa on valtio. Tällä hetkellä rahoitusmallin vaikutuksia
palvelujärjestelmään on mahdotonta luotettavasti arvioida.
• HUS on lisäksi yliopistollinen sairaala, jonka tulee harjoittaa tutkimus- ja opetustoimintaa. Mikäli tälle
toiminnalle ei ole riittävää rahoitusta, saattaa säästöpaine kohdistua peruspalveluihin uudistuksen
tavoitteiden vastaisesti.
• Aivan keskeistä palvelujen järjestämisen, ehyiden palveluketjujen ja sote-integraation kannalta on
asiakas- ja potilastietojen saumaton liikkuminen sote-palvelujen järjestäjien välillä.
15

Helsingin pelastustoimi
•

Pelastustoimen rahoitus on alimitoitettu. Se ei huomioi
riittävässä määrin pääkaupungin erityspiirteitä ja riskejä.

•

Pelastustoiminnan palveluiden ja toimintavalmiuden
kehittämisen on jatkuttava laaditun suunnitelman
mukaisesti myös 1.1.2023 jälkeen

•

Kansallinen pelastaja-pula on pelastustoimen yhteinen
haaste, joka koskettaa erityisesti Helsinkiä.

Pelastuslaitos | onnettomuuksien ehkäisy | pelastustoiminta | ensihoito | väestönsuojelu | varautuminen

14.1.2021
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Kiitos!

www.hel.fi/sote
www.hel.fi/pela
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Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen
•

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

•

12/21 tilannekuvassa tarkastellaan joulukuun
2021 loppuun asti aikataulutettujen 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 12/21
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 %

100 %

75 %

98 %

Etelä-Savo

87 %

90 %

94 %

85 %

93 %

Helsinki

84 %

100 %

86 %

100 %

100 %

HUS

96 %

100 %

100 %

-

100 %

Itä-Uusimaa

86 %

90 %

82 %

100 %

55 %

Tehtävien lkm yht.

72 %

60 %

47 %

75 %

82 %

Kanta-Häme

100 %

97 %

100 %

35 %

65 %

Keski-Pohjanmaa

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Kainuu

90 %

93 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

Kymenlaakso

93 %

97 %

100 %

95 %

100 %

Lappi

71 %

83 %

94 %

100 %

73 %

Länsi-Uusimaa

65 %

80 %

41 %

40 %

51 %

Pirkanmaa

94 %

97 %

88 %

80 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

88 %

70 %

78 %

Pohjois-Karjala

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

PohjoisPohjanmaa

68 %

77 %

82 %

100 %

93 %

Pohjois-Savo

94 %

70 %

82 %

100 %

98 %

Päijät-Häme

86 %

90 %

88 %

100 %

80 %

Satakunta

78 %

90 %

71 %

65 %

40 %

Vantaa-Kerava

64 %

70 %

88 %

70 %

80 %

Varsinais-Suomi

72 %

77 %

65 %

Keski-Suomi
Keski-Uusimaa

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

45 %
50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

40 %
Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 12/21
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 %

87 %

13 %

75 %

22 %

41 %

59 %

77 %

14 %

Etelä-Pohjanmaa

73 %

22 %

77 %

10 %

91 %

0%

82 %

4%

91 %

6%

Etelä-Savo

56 %

21 %

67 %

8%

93 %

0%

61 %

10 %

78 %

7%

Helsinki

59 %

22 %

83 %

17 %

70 %

0%

83 %

17 %

34 %

66 %

HUS

73 %

24 %

73 %

21 %

30 %

70 %

-

-

45 %

55 %

Itä-Uusimaa

54 %

21 %

79 %

5%

81 %

8%

49 %

2%

36 %

5%

Kainuu

54 %

12 %

59 %

0%

58 %

3%

57 %

16 %

67 %

17 %

Kanta-Häme

77 %

19 %

97 %

0%

78 %

6%

29 %

4%

52 %

6%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

85 %

15 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

63 %

14 %

84 %

5%

89 %

0%

88 %

4%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

83 %

16 %

92 %

8%

69 %

31 %

41 %

59 %

60 %

13 %

Kymenlaakso

86 %

9%

77 %

5%

89 %

0%

76 %

2%

71 %

28 %

Lappi

50 %

16 %

77 %

0%

89 %

8%

63 %

4%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

41 %

13 %

77 %

0%

31 %

3%

41 %

0%

42 %

1%

Pirkanmaa

69 %

20 %

87 %

5%

78 %

6%

82 %

8%

76 %

5%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

53 %

34 %

51 %

10 %

76 %

6%

Pohjois-Karjala

63 %

31 %

82 %

5%

69 %

28 %

65 %

20 %

57 %

14 %

Pohjois-Pohjanmaa

48 %

15 %

67 %

10 %

78 %

0%

96 %

4%

83 %

8%

Pohjois-Savo

72 %

15 %

54 %

0%

69 %

0%

82 %

2%

94 %

5%

Päijät-Häme

62 %

19 %

77 %

13 %

75 %

6%

86 %

10 %

80 %

1%

Satakunta

51 %

17 %

77 %

0%

72 %

3%

61 %

4%

29 %

5%

Vantaa-Kerava

52 %

8%

69 %

0%

61 %

0%

80 %

0%

72 %

1%

Varsinais-Suomi

44 %

15 %

62 %

3%

64 %

0%

33 %

0%

24 %

2%

HUOM! Käynnissä olevat tehtävät merkitään harmaaksi, kun valmiiden tehtävien osuus ylittää 50 %.
Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Helsinki

Joulukuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Tehtäväkokonaisuus

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan
järjestäminen
ja demokratia
B. Konsernitalous

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

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

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

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

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

100 % (2)

A. Kyvykkyydet

100 % (5)

A. Väestön
palvelutarve

-

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

100 % (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

100 % (8)

100 % (11)

B.
Johtamisrakenteet
ja johtamisen
välineet

100 % (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

100 % (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

100 % (15)

83 % (6)

C.
Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100 % (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

75 % (4)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

100 % (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

100 % (10)

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

D. Sopimukset

-

D. Tiedolla
johtaminen ja
tietopohjat

100 % (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

100 % (2)

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisu
us

100 % (2)

D. ICT-infra

100 % (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

-

E. Viestintä,
osallisuus
ja demokratia

100 % (8)

E. Hankinnat

100 % (1)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

100 % (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

100 % (11)

F. Omaisuus ja
toimitilat

83 % (6)

G. Asianhallinta

-

H. Tietohallinnon
organisointi

57% (7)

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

F. Tuotannon ohjaus

-

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Helsinki

Joulukuun 2021 tilannekuva
Alueen toimeenpanon tilanne:
•

Alueen toimeenpano etenee pääosin suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti

•

Helsingin sote- ja pela-henkilöstön työterveyshuollon palvelut on suunniteltu toteuttaa jatkossakin Työterveys Helsingin
toimesta. Liikelaitos on suunnitelmissa yhtiöittää, kyseessä lähinnä tuottamistavan muutos. Päätöksiä asiasta ei vielä ole.
Alueen yrityksille työterveyspalvelut on tähän asti tuottanut Vantaan Työterveys Oy, jonka Vantaa on päättänyt myydä
Terveystalolle ja toiminta siirtyy alkuvuodesta 2022.

•

Rahoituspohjaa vuodelle 2023 toivottiin tietoon mahdollisimman pian, koska esim. talouden eriyttämisen valmistelu ja
eteneminen on siitä vahvasti riippuvainen. Tarve selkeyttää omaa ja HUSin talousarvioita, sillä niitä ei ole saatu
täsmäämään esh-budjetoinnin osalta. Lain tulkinnasta epäselvyyttä, miten tämän epäsuhdan kanssa tulisi toimia.

•

Helsingillä mahdollisuus kehitysvammapolin järjestämiseen omana toimintana. Kårkullan osalta
epätietoisuutta työntekijöiden siirtymisestä. Ruotsinkielisten erityishuollon palveluiden ja resurssien riittävyys tunnistettu
huoleksi. Ehdotettiin, voisiko sanamuodon tarkentaminen asiantuntijapalveluihin liittyen osaltaan selkeyttää tilannetta.

•

Keskeinen ICT-työhön vaikuttava tehtävä on talouden eriyttäminen. Määrittelyt käynnistetty ja ensimmäiset hankinnat
tehty. Organisaatiorakenteen muutosta valmistellaan päätöksentekoon maaliskuuksi, jonka myötä tarkennetaan TORIjärjestelmien vaatimia muutoksia.

•

ICT-projektiorganisaatiota ja muutoksen hallintoa valmisteltu, tehdään tarkennettu budjetti valtionavustuksen perusteella

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

84 %

100 %

86 %

100 %

100 %

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)
•

Vuosina 2016–2020 nettokäyttö-kustannusten kasvu
vuoden 2020 hintatasolla oli 10 % (koko maa 6,9 %).

•

ESH +16 %, koko maa 6,5 %

•

PTH maan pienimmät v. 2020
vähenivät vuosina 2016–2020:
•

Avohoito -21 %, koko maa +11 %

•

Vuodeos -23 %, koko maa -6,2 %

•

Suunth +39 %, koko maa +9,9 %

•

Kotihoito +30 %, koko maa + 11%

•

Ikääntyneiden palvelujen kustannukset kasvoivat 11
% (koko maa -2,7 %, >75-v.)

•

•

Laitoshoito +7,3 %, koko maa -37 %

•

Ymp.hoito +18 %, koko maa +5,9 %

•

Muut -6,2 %, koko msaa +4,5 %

LNP sh:n avo ja lastensuojelu(< 18-v.) kasvoivat + 29
% koko maa 31 %
•
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V. 2020 maan 3. suurimmat

Sote-kustannukset (II)
• Alueen väestölle tuotetun somaattisen erikoissairaanhoidon
• Palvelujen käyttö 92 ja laskennalliset kustannukset 96
• Hoitopäiviä 94 ja hoitojaksojen laskennalliset kustannukset 99
• THL 18.6.2021 ennakkotieto vuodelta 2020, koko maa 100

• Sote- kustannusten reaalikasvuennuste, pohjautuen väestön
ikärakenteen muutoksiin, on vuosina 2020–2030 keskimäärin 1,8 %
vuodessa (koko maassa 1,4 %).
• 5–10–15 vuotta: 1,8 – 1,8 – 1,7 % vuodessa
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
Laakson yhteissairaala, uusi psykiatrinen ja somaattinen sairaala
•
•
•
•

HUS:n kanssa yhteinen investointi
Kiinteistöosakeyhtiö: Hki 59 %, HUS 41 %
Arvioidut kustannukset ovat 838 miljoonaa euroa
Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2021–2030

Kaupungin sote-investointimenot
•
•

Vuoden 2020 sote-investointimenot olivat 33,9 miljoonaa euroa - 52 euroa/asukas
Sote-investointien osuus kaupungin kaikista investointimenoista oli 3 %

Keskusteluun: Investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus
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Investoinnit, poikkeusluvat 2016-2020
• Roihuvuoren vanhustenkeskus (peruskorjaus) 7 291 000 € Päätösesitys
5.12.2016
• Sofialehto (A-talon toiminnallinen muutos ja siihen liittyvät korjaustyöt)
7 000 000 € päätösesitys kierrolle.
• Myllypuron monipuolinen palvelukeskus (peruskorjaus ja
käyttötarkoituksen muutos) 38 046 000 € 2017 päätösesitys kierrolle.
• Riistavuoren monipuolinen palvelukeskus. Peruskorjaus ja
käyttötarkoituksen muutos. 7 422 038 €. Päätösesitys 31.3.2017.
• Hyvösen lastenkoti, uudisrakennus kaupungin omistukseen 6 740 000
€ Selvityspyyntö 2.7.2019
• Laakson yhteissairaala 838 000 000 € Rv 7.1.2020
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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 potilastietojärjestelmät
• Vuonna 2020 käytössä olivat Pegasos ja Effica asiakas- ja potilastietojärjestelmät sekä muita
järjestelmiä
• Apotin käyttöönotto siirtyi Covid-19-pandemian vuoksi vuodelta 2020 vuodelle 2021
• Siirtyminen tapahtui vaiheistetusti vuoden 2021 aikana
Tietojohtaminen
• Helsingillä on datastrategia ja digitalisaatio-ohjelma
• Väestöä ja väestöryhmiä koskevat hyvinvointitilastot ja -indikaattorit ovat osa kaupungin
tietojohtamista
• Kehitti johdon työpöytäratkaisuja, jotka tarjosivat sekä ajantasaisen näkymän koronatilanteen
kehittymiseen että koneoppimista ja simulaatiota hyödyntäviä ennustemalleja, joilla voitiin
ennakoida terveydenhuollon resurssitarvetta
• Digitaalista Terveyshyötyarviota pilotoidaan
•
•
•

Tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hoidon laadusta
Väestötason tietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa
Yksilötason tieto tukee ammattilaisen työtä yksittäisen asiakkaan hoitamisessa

Keskusteluun: Millaisia priorisointitarpeita ICT-rahoituspäätös on aiheuttanut ja miten priorisoinnissa on edetty?
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SOTE
Rinnakkaisosio

THL:n asiantuntija-arvio: yleistä
Väestö ja palvelutarve
•
•

Nettomuutto oli negatiivinen vuonna 2020 poiketen aiemmista vuosista
Väestön ennustetaan kuitenkin kasvavan tulevina vuosina
•
•
•

75 vuotta täyttäneiden osuuden ennustetaan kasvavan (8 % >>10 % v. 2030 )
Alle 15-vuotiaiden osuus olisi maan keksitasoa (v. 2030 14 %)
Ulkomaalaistaustaisia on maan toiseksi eniten (17 %), vieraskielisten osuus kasvaa lähivuosina (v. 2035 26 %)

Palvelujen järjestämisen nykytila ja palveluverkko
•
•
•
•
•

Palvelukokonaisuudet ovat Terveys- ja päihdepalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut ja Sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelut
Toimintamallit ovat terveys- ja hyvinvointikeskus, perhekeskus ja senioripalvelut, myös verkostomaisesti
Vammaispalvelut ja muut erityispalvelut toteutuvat osana kaikkien ikäryhmien palveluja
Erikoissairaanhoitoa
Päihdepalvelun laitoshoitoa, tukiasumispalveluja

Henkilöstö noin 15 000
•
•

Osaavan henkilöstön saatavuus on haaste, myös ruotsinkielisen henkilöstön saatavuus
Kriittisimpiä ammattiryhmiä ovat sosiaalityöntekijät, lähihoitajat, terveyden- ja sairaanhoitajat sekä
lääkärit

Covid-19-pandemian vaikutukset
•

Kaksi terveysasemaa Covid-19-potilaille, neljä satamaa, supistettua toimintaa, hoitovelka
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen
Sähköisen asioinnin kehittäminen
• Etähoitopalvelut ja -vastaanotot kehittyivät ja kasvoivat voimakkaasti
• Kotihoidon etäpalvelujen piirissä oli joulukuussa noin 1280 asiakasta, ja heille tehtiin
yhteensä runsaat 30 000 etäkäyntiä kuukaudessa
Omahoidon sähköiset palvelut
• Omaolossa otettiin käyttöön kaikki DigiFinlandin mahdollistamat ominaisuudet
• Apotin myötä on tullut Maisan monipuoliset palvelut käyttöön v. 2021
Digitaalisten palvelujen käyttö
• Vuonna 2020 sosiaali- ja terveyspalveluissa asioineista sähköisesti asioi 43 %, maan
eniten
• Perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä etäasiointien osuus oli 37 %, maan 3.
eniten
• Sähköisiä palveluja käyttäneistä 71 %:lla esteitä ja huolia palvelujen käyttöön liittyen,
maan pienin osuus
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Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa segregaation,
polarisaation ja väestömuutosten haasteisiin vastaamiseen
Strateginen tavoite: Eriytyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat
•
•

Helsingissä väestön polarisoituminen on muuta maata suurempi
Segregaatio on kaupungissa lisääntynyt, alueelliset erot sosioekonomisissa tekijöissä sekä
etnisyydessä ovat kasvaneet

Useita keinoja strategian toteuttamiseksi
•
•
•
•

Positiivisen diskriminaation laskentamallien avulla on osin kohdennettu resursseja
Myönteisen erityiskohtelun ja väestönkasvun alueet korreloivat keskenään Helsingissä ja rahoitusta
onkin osaksi hyödynnetty mitoitusten ja työkuorman tasaamiseen
Sosiaali- ja terveyspalveluilla oli kohdennettuja toimenpiteitä erityisiin väestöryhmiin
Poikkihallinnollisia hankkeita on ollut erityisesti sivistystoimen kanssa

Väestömuutoksiin varautuminen
•
•

Tietovarannot ja kyvykkyys hyvät tiedolla johtamiseen
Ikääntyneiden kasvaviin palvelutarpeisiin pyritään sekä varautumaan että hillitsemään niiden kasvu

Kaupungin erityishaasteisiin on tartuttu
•
•
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Ehkäisevän päihdetyön rakenteita vahvistettiin ja monitoimijainen ehkäisevän päihdetyön verkosto
perustettiin
Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tehtiin toimenpideohjelma

Sote-integraation toteutumisen varmistaminen
Toimintamallit tukevat integraatiota
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen integraatio toteutui vuonna 2013
Yhdenmukaiset asiakkuussegmentit ja ydinprosessit on luotu ja otettu käyttöön, mutta
toimintamallien välistä yhteensovittamista vielä tehtävä
Tiedonkulkua helpottaa yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä Apotti
Sosiaali- ja terveystoimen ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhteistyö oli vahvaa

Vertikaalinen integraatio
•
•

Kehittämisyhteistyötä tehdään kaupungin erikoisairaanhoidon, terveysasemien ja HUS:n kanssa
V. 2020 kehityskohteina olivat erityisesti suunnitteilla oleva diabeteskeskus ja kiireisen hoidon
järjestäminen

Uudenmaan tasoinen yhteistyö
•

Erikoissairaanhoidon järjestämisen, ohjauksen ja yhteistyön kehittäminen
(Rakenneuudistushanke osa-alue 4)

•
•

•
•
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Uudenmaan hyvinvointialueet ja HUS
Palveluketjumallinnuksissa sovittiin eri tasojen roolit ja tehtävät, joiden toteutumisen seurantaan
on sovittu mittarit sekä laadittu koulutuskokonaisuuksia eri toimialojen ja erikoissairaanhoidon
yhteistyönä

Järjestämissuunnitelma: toiminnan ja talouden vastuuparit strategiselta, taktiselta ja
operatiiviselta tasolta
Vastuuparimalli perustuu toiminnan ja talouden seurannan ja suunnittelun yhdistämiseen
sekä selkeään toimintarakenteeseen

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 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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Pelastustoimen palvelutason arviointi
• Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutason tulee vastata
kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia
ja muita uhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava
huomioon myös toiminta valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä
tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja niihin varautuminen
• Toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet eivät ole täyttyneet
• Aluehallintovirasto asetti uhkasakon 30.4.2019

• Palotarkastukset eivät ole toteutuneet valvontasuunnitelman
mukaisesti
• Pelastustoimen suunnitelmissa on puutteita kansainvälisen avun
vastaanottamisen liittyvissä suunnitelmissa

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen
• Vuonna 2020 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen
vähimmäistavoitteet eivät ole täyttyneet
• I-luokassa 79 riskiruudussa (60 %), II-luokassa 3 ruudussa (5 %)
• 63 ongelmaruutua, joissa toimintavalmiusajan toteuma jäi alle
vähimmäistavoitteen neljänä peräkkäisenä vuonna

• Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteita
ei saavutettu I-luokassa (71 riskiruutua, 55 %), II-luokassa (3
riskiruutua, 6 %)
• Aluehallintovirasto arvioi, että huomattavat epäkohdat
toimintavalmiusajoissa saadaan suurimmalta osin korjattua
uhkasakon edellyttämässä aikarajassa 2025 loppuun mennessä
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Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Palotarkastukset eivät ole toteutuneet valvontasuunnitelman
mukaisesti
• suunniteltujen tarkastusten toteuma oli 84 % vuonna 2018, 70 %
vuonna 2019, 53 % vuonna 2020
• ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden toteumat olivat
vastaavasti 73 %, 64 %, 30 %
• tarkastukset eivät ole toteutuneet suunnitellusti missään
kohdeluokassa

• Miten korona vaikutti pelastuslaitoksen suorittamiin
valvontatehtäviin, mitä oppeja vuodesta 2020 jäi?
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Selvitys pelastustoimen suunnitelmien olemassa olosta
(aluehallintovirastojen julkaisusarja 97/2020)
• puutteita kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvissä
suunnitelmissa
• puutteet korjataan 31.12.2024 mennessä

• Aluehallintoviraston arvion mukaan aikataulussa puutteen
kuntoon saattamiseksi on tiivistettävää
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua
koskevien suunnitelmien tilanne
• Pelastusviranomainen on huolehtinut väestönsuojelutehtävien
edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden vaikutusten
arvioinnista
• Pelastusviranomainen on kouluttanut ja varannut henkilöstöä
väestönsuojelutehtäviin
• Väestönsuojelutilanteisiin tarvittava materiaali- ja kalustoresurssi
on suunniteltu
• Väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien
perustamisesta ja ylläpidosta on huolehdittu
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
pelastustoimen nostojen mukaisesti
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