Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue
26.1.2022

Osallistujien esittäytyminen
STM
Kari Hakari, osastopäällikkö
Taina Mäntyranta, johtaja
Antti Kuopila, erityisasiantuntija
Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija
VM
Päivi Nerg, alivaltiosihteeri
Teemu Eriksson, finanssineuvos
SM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos
Rami Ruuska, pelastusylitarkastaja
THL
Tiina Hetemaa, arviointipäällikkö

2 | 19.5.2022

Hyvinvointialueen edustajat
Jouni Maijala, valtuuston pj
Tapio Havula, hallituksen 1. vpj
Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtaja, VATEn pj

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, VATEn jäsen
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, VATEn jäsen
Petja Harakka, hallintojohtaja ja VATEn jäsen
Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja

Juha Nyberg, johtokunnan pj

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, Keski-Uusimaa
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 haasteisiin/painopisteisiin
THL:n asiantuntija-arvion perusteella (välivuosi)
Palveluiden yhtenäistäminen
Digitaalisten palveluiden kehittäminen
Mahdolliset jatkotoimet ja seuranta
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Pela:
•
•
•

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

Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue
Hyvinvointialueneuvottelu 26.1.2022
Pirjo Laitinen-Parkkonen
Kuntayhtymän johtaja

Sote ihmisen kokoiseksi
Hyvinvointialue valmistelun tärkeä tavoite on
mahdollisimman sujuva siirtymä
hyvinvointialueeksi 1.1.2023 niin
kuntalaisten kuin henkilöstönkin
näkökulmasta

soteuudistus.f

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Palvelee noin
200 000 asukasta

Aloittaa toimintansa
1.1.2023

Vastaa alueen soteja pelastuspalvelujen
järjestämisestä

Yhteinen pelastuslaitos VantaaKerava hyvinvointialueen
kanssa
Tahtotilana säilyttää hyvin toimiva
ja kustannustehokas KeskiUudenmaan pelastuslaitos

Asukasosallisuus
aluevaalien ja
osallisuustoiminnan
kautta

Ylimmässä johdossa
vaaleilla valittu
aluevaltuusto

Työllistää
n. 4000 – 4500
työntekijää
HUS-järjestämissopimus
linjaa
erikoissairaanhoidon
työnjakoa

Vuoden 2023 rahoitustaso n. 700 miljoonaa
Rahoitus pääosin valtiolta.

Hyvinvointialuevalmistelu lukuina

5

8

3

kuukautta valmistelutyötä

väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokousta

poliittisen seurantaryhmän
kokousta

+500

536

25

osallistujaa jokaisessa
henkilöstöinfoissa (4 tilaisuutta)

ehdokashakemusta
aluevaaleihin

valmistelun tilannekatsausta eri
foorumeissa (arvio)

Keskusteluun nostettavaa
• Vähenevä rahoitus suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen vaatii uusia
toimintamalleja
•

Yli 75-vuotiaiden suhteellinen määrä nousee 67% vuoteen 2030 mennessä

• Tuottavuusohjelman edistäminen nojautuu vahvasti digitaalisten palveluiden
ja tietoperusteisen ennaltaehkäisyn kehittämiseen
• Perusinfran kehittäminen/kuntoonsaattaminen ei voi toteutua
valtionavustuksilla (APTJ-kokonaisuus, digitaalisten palvelujen kehittäminen ,
tiedolla johtamisen kehittäminen)
•

Kuntien rahoitus ei tue APTJ-kokonaisuutta 2022

• Henkilöstön heikko saatavuus arkipäivää
•

Ostopalvelujen käyttö kasvaa

• Palkkojen harmonisointi (lisätarve, jos harmonisoidaan nk. piikkipalkkaan
lähes 14milj.)
•

Palkkoja tullaan harmonisoimaan yhteensä noin 8 miljoonalla vuosina 2019-2022
(ylädesiiliin)

Pelastustoimen järjestämisvastuu –
palaveri KUP & SM & VM 11.1.2022
Esiteltiin suunniteltu malli, jossa VaKe ja KEU pelastustoimen tehtävät toteutetaan yhteisessä
pelastuslaitoksessa
•

Yhteinen pelastuslautakunta, jolle hallintosäännöissä delegoitu tehtäviä johtokuntaa vastaavalla tavalla

•

Molemmat aluevaltuustot hyväksyvät palvelutasopäätöksen

•

KUP omavalvontaohjelma synkronoidaan VaKe ja KEU kanssa

•

Pelastuslaitoksen hallinnosta vastaa VaKe

”Jos tämä katsotaan poliittisesti järkeväksi tavaksi toimia (yhteinen
pelastuslaitos aiemmin esitetyllä tavalla), olemassa oleva

lainsäädäntö mahdollistaa sen.”

Pelastustoimen investointien rahoitus
Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksella on erikseen
toimintamenot ja investointimenot

Toimintamenoissa on mukana
poistot, mutta ne laahaavat
perässä.

Poistot
2021: 1,5 M€
2020: 1,4 M€
2019: 1,3 M€
2018: 1,2 M€

Onko tämä jo huomioitu rahoituslaskelmissa, jotta tuleviin investointeihin tai jatkossa
leasingiin on riittävä rahoitus?

4. Valmistelun ja
toimeenpanon tilanne

ICT-rahoitus
•
•

ICT-rahan käyttöehdot vaikeuttavat IT-valmistelua
Lähtötaso kohtuullinen mutta ei riittävän valmis

•

Linjausten mukaan määrärahaa ei voi käyttää,
•

juuri kilpailutetun APTJ –kokonaisuuden käyttöönottoon (yhtenäisen APTJ-kokonaisuuden muodostaminen vuosien
2022 – 2025 aikana),
•
•
•

•
•
•

•

•

Hinta-arvio 4 – 5 milj.e vuosille 2022 – 2023
Kilpailutettu erittäin edullinen kokonaisuus
Sosiaalihuollon Kantaan ei kyetä liittymään lain antaman aikarajan puitteissa

arkistointiratkaisun käyttöönottoon (Delta –data),
tiedolla johtamisen kehittämiseen (ainoastaan minimisisältö eikä kuntayhtymän tarvitsemat ennustemallit),
digitaalisten palveluiden kehitys/konsolidointi (taustalla kuntakohtaiset digipalvelut)

ICT-kokonaisuuden kuntoonsaattaminen on kestänyt tällä hetkellä 3 vuotta ja tulee kestämään vielä
vähintään 3 vuotta, riippuen rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisestä. Rahoituksen joustavalla
hyödyntämisellä voitaisiin edesauttaa sitä, että hyvinvointialueet ovat mahdollisimman
toimintakykyisiä nopeasti. Miksi tyytyä minimiin, kun voitaisiin päästä pidemmälle?
ICT-rahoituksella ja ICT-kokonaisuuksien edistämisellä on vahva yhteys kuntayhtymään/hyvinvointialueen
tuottavuusohjelmaan. Tuottavuusohjelman toimeenpano vaarantuu, mikäli ratkaisuja ei kyetä riittävällä
tavalla edistämään.

Henkilöstön saatavuushaasteet
•

Henkilöstön pitovoiman ja työnantajakuvan vahvistamiseksi valmisteltu yhteistyössä henkilöstön
kanssa toimeenpanosuunnitelma, joka viedään käytäntöön vaiheittain
•
•
•

•
•

pikavoitot
lyhyen tähtäimen täytäntöönpano 3-6 kk
investointeja edellyttävät toimenpiteet (pitkäntähtäimen toimenpiteet)

Tehty erilaisia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden lisäämiseksi ja ostopalvelujen
vähentämiseksi, esimerkiksi rekrytoinnin keskittäminen ja vahvistaminen, kansainvälinen
rekrytointi, epätyypillisten työsuhteiden hyödyntäminen, oppilaistoyhteistyö
Kuntayhtymässä on rakennettu neljä eri palkkausjärjestelmää (lääkärit, hammaslääkärit, sosiaalija terveydenhuollon ammattilaiset, asiantuntijat ja johto)
•

liikkeenluovutukseen liittyvää palkkojen harmonisointia on viety pitkäjänteisesti eteenpäin kohti
palkkatasojen ylädesiiliä vuosina 2019 – 2022.
•
•
•

investointi yhteensä 8 M€
järjestöt esittävät palkkojen harmonisointia nk. piikkipalkkaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osalta (sote-sopimus
liitteet 1 ja 2). Tämä sotkisi rakennetun palkkausjärjestelmän ja vaatisi lisärahoitusta vielä lähes14 M€.
neuvottelut jääneet erimielisiksi
• tunnistettu riski asian etenemisestä kattojärjestötasolle ja mahdolliseen oikeuskäsittelyyn

5. Soten ja pelan
erillissessiot

Palvelujen järjestäminen
• Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa etenkin lasten- ja nuorten
mielenterveyspalveluissa, kouluterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa ja
kroonisten sairauksien seurannassa
• Täyden palvelun perhekeskuksen kehittäminen laaja-alaisesti osaksi sote-keskusta
•
•
•

Sosiaalityöntekijöiden ja psykologien saatavuusongelma viivästyttää hoitoon pääsyä ja lisää
lasten ja nuorten ohjautumista varhaisen tuen palvelujen sijasta raskaampiin palveluihin
Monialaisin palveluin pyritään monipuolistamaan palveluvalikoimaa varhaiseen vaiheeseen
Lasten ja nuorten päihdeongelmien kasvu ja kompleksisuus lisääntynyt merkittävästi
päihdekirjon laajentuessa nopeasti, ja vakavat käytöshäiriöt lisääntyneet usein
liitännäisilmiönä

• Kasvaneet lakisääteiset mitoitusvaatimukset (oppilashuolto, lastensuojelu,
ikääntyneiden palvelut) samanaikaisen henkilöstöpulan kanssa haastavat resurssien
optimaalista kohdentamista

Kiitos!

Sujuva
siirtymä,
ihminen
edellä

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
Tehtävien lkm yht.

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 %

Kainuu

72 %

60 %

47 %

75 %

82 %

Kanta-Häme

100 %

97 %

100 %

35 %

65 %

Keski-Pohjanmaa

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

90 %

93 %

88 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

71 %

93 %

97 %

100 %

95 %

100 %

Keski-Suomi

Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
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 %

45 %

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

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

Keski-Uusimaa
Joulukuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

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

Tehtävät Q4/2021
asti käynnissä tai
Teh täväko konaisuu
valmiita
s
(tehtävien lkm
yht.)

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

Teh täväko konaisuu
s

100 % (17)

A . K yvykkyyd et

100 % (5)

A. Väestön
palvelutarve

A . Jär j estäminen,
tu o tan non ohjaus ja
h al l i ntoraken teet

100 % (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

88 % (8)

B. Konsernitalous

100 % (13)

B.
Jo h tami sr akenteet
j a j o h tami sen
väl i n eet

100 % (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

-

B . Jo h tami nen ja
ver ko stotyö

100 % (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

73 % (15)

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

100 % (10)

C.
Pal vel u tu otan non
o r g an isointi j a
j o h tamin en

100 % (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

100 % (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

100 % (7)

C.
Toimialasidonnaiset
järjestelmät

60 % (10)

D . So p imu kset

100 % (9)

D . Ti ed o lla
j o h tamin en ja
ti eto p ohj at

100 % (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja
palveluiden
yhdenmukaistaminen

100 % (3)

D . H en kilö stö j a
si d o sryhmäosalli su
us

100 % (2)

D. ICT-infra

73 % (11)

E. H al l in noll iset
tu ki p alvelut

100 % (2)

E. Vi esti ntä,
o sal l i su us
j a d em o kr atia

100 % (8)

E. Hankinnat

100 % (9)

E. Ti ed o ll a
j o h tamin en ja
ti eto j ärjestelmät

100 % (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

64 % (11)

F . Om ai su us ja
to i m itil at

100 % (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. A si an halli nta

100 % (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H . Ti eto hall inno n
o r g an isointi

100 % (7)

Teh täväko konaisuu s

A . H al l inno n raken teet,
to i m in nan
j är j estämin en
j a d em okratia

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

Alle 25 % tehtävistä käynnissä /

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

100 % (2)

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

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

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Keski-Uusimaa
Joulukuun 2021 tilannekuva
Alueen toimeenpanon tilanne:
• Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti.
• Työterveyshuollon osalta pohdittu toteutusta in house yhtiön kautta, jonka sisaryritys voisi puolestaan vastata yrityksille a
t rjottavista
työterveyshuollon palveluista
• Alueella koetaan suurimpana haasteena yhteisen pelastuslaitoksen suunnittelun yhteydessä tunnistetut järjestämisvastuukysy my kseen
liittyvät riskit lainsäädännössä. Pelastustoimen osalta asiassa on oltu yhteydessä sisäministeriöön, jonne toimitetaan asiaan kantaa
ottaneen konsulttiyhtiön raportti. Konsulttia pyydetty myös valmistelemaan pelastustoimen järjestämislakiin pykäläehdotus, joka
mahdollistaisi yhteistyön kahden pelastustoimen välillä. Yhteisen pelastustoimen isäntäorganisaationa toimisi Vantaa-Kerava.

• Järjestämisvastuukysymy kset puhuttaneet myös Eteva-kuntayhty män sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen
liittyen. Tilanne niiden osalta koetaan periaatteessa selkeänä, mutta halutaan vielä varmistaa niiden menevän oikein. Isoimmat
kysymykset liittyvät siihen, millaisilla sopimuksilla Keski-Uusimaa pystyisi tuottamaan päihdehuollon palveluita muille Uudenmaa n
alueille, jotka sen palveluita nykyisin käyttävät.
• Johtamis- ja organisaatiorakenteisiin ei olla tekemässä päivityksiä. Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä rakennettu organisaatio,
jonka ajateltu toimivan myös sote-uudistuksessa. Pelastustoimen johtaminen tapahtuisi Vantaa-Keravan kautta, Keski-Uusimaa
mukana päättävässä toimielimessä. Poliittisten luottamustoimielinrakenteeseen osalta tulossa näillä näkymin vain yksi lautakunta lisää.
• Yhtymävaltuustossa käsiteltävänä hankintapäätös APTJ-järjestelmästä, jonka ensimmäisen käyttöönoton tavoite on 2022 kesän
jälkeen. TAHE-hankinta toteutettu.

• Sopimussiirrot ovat alueella pitkällä. Muutamasta kunnasta puuttuu vielä tietoja, mutta tämä ei alueen mukaan vaikuta etenemiseen.

• Mediaseuranta: Keusote sai ministeriöltä lähes 4 miljoonaa euroa – keskitytään myös asiakaslähtöisyyteen

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21

Alle 25 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

100%

100%

100%

100%

71%

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75 % tehtävistä käynnissä / valmiita

Sote-kustannukset (I)

•

•
•
•
•

•

Vuosien 2016–2020 nettokäyttökustannusten kasvu vuoden 2020
hintatasolla oli 13 % (koko maa 6,9 %)
ESH +9,5 %, koko maa +6,5 %
PTH avohoito +30 %, koko maa +11 %
Kotihoito +30 %, koko maa + 11%
Ikääntyneiden palvelujen kustannukset
+0,5 % (koko maa -2,7 %, >75-v.)
•

Laitoshoito -46 %, koko maa -37 %

•

Ymp.hoito +26 %, koko maa +5,9 %

•

Muut -43 %, koko maa +4,5 %

LNP sh:n avo ja lastensuojelu (< 18-v.)
+ 32 % koko maa 31 %
• Sh:n avo +106 %, koko maa +32 %
• Laitos- ja pehehoito +42 %, koko maa
+29 %
• Muissa LNP avo -20 %, koko maa +32
%
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Sote-kustannukset (II)
• Alueen väestölle tuotetun somaattisen erikoissairaanhoidon
• Palvelujen käyttö 90 ja laskennalliset kustannukset 100
• Hoitopäiviä 129 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
2,1 % vuodessa (koko maassa 1,4 %).
• 5–10–15 vuotta: 2,1 – 2,1 – 2,0 % 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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Käyttötalouskulut 2015─2020: pelastustoiminta,
turvallisuuspalvelut, tukipalvelut (pl. ensivaste ja
ensihoito)
Henkilöstökulut yhteensä (1000 e)
Palvelujen ostot yhteensä (1000 e)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1000 e)
Avustukset (1000 e)
Muut kulut (1000 e)
Vuokrakulut yhteensä (1000 e)
Poistot ja arvonalentumiset (1000 e)

2015
262520
47621
24386
1863
962
56629
18328

2016
262564
50400
25874
2021
1186
57561
17296

2017
258213
49613
27095
2508
4781
60824
18201

2018
262911
52433
28084
2887
925
67445
15827

2019
266290
53421
28254
2751
1496
66782
17709

Muutos 1000
2020 € 2015─2020
269347
6827
53005
5384
27392
3006
2688
825
1436
474
69478
12849
16768
-1560

Käyttötalousmenot yhteensä (1000 e)

412309

416902

421234

430511

436702

440114

Reaaliset kulut, Kuntien peruspalveluiden hintaindeksi, v. 2015=100.
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27805

Pelastustoimen kustannuskehitys 2015─2020
Vuosimuutokset 2015─2020
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-1,0 %
-2,0 %
Käyttötalousmenot pelastustoimi vuosimuutos %
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Kuntien peruspalvelut hintaindeksi vuosimuutos %

Investoinnit
Kuntien sote-investointimenot
•
•
•

Alueen kuntien vuoden 2020 sote-investointimenot olivat 2,2 miljoonaa euroa
Sote-investointien osuus kuntien kaikista investointimenoista oli 2 %
Alueen 6 kunnasta investointien tulorahoitus oli riittävä 2 kunnalla

Kuntayhtymän investoinnit
•
•

Investointimenot olivat vuonna 2020 maan toiseksi pienimmät, 4,2 miljoonaa euroa,
21 euroa/asukas
ICT-investoinnit yhteensä 2,7 miljoonaa vuosina 2016-2020

Tulevia investointeja
•

Poikkeuslupa Nurmijärven kunnalle: Vuodeosaston peruskorjaus 6 615 000 €. Rv 26.11.2020

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisu tulee kasvattamaan investointimenoja

Keskusteluun: Investointisuunnitelma ja lainanottovaltuus
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Tulevasta rahoituksesta
Keskusteluun: vuoden 2023 talousarvion valmistelu – miten
alueella valmistaudutaan tulevaan rahoitusjärjestelmään?
• soten ja pelan osalta
• ennusteen mukainen kustannusten kasvu
• Investoinnit
• rahoituslaskelmat
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Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
Alueella käytössä runsaasti eri asiakas- ja potilastietojärjestelmiä
•

Valtuusto teki lokakuussa 2020 päätöksen käynnistää koko kuntayhtymälle
yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan hankinnan

Tietoalla otettu käyttöön syksyllä 2021
•

Sairaanhoitopiirin tietojen saamisesta tietoaltaaseen neuvoteltiin ja HUS:n
kanssa solmittiin sopimus Tietoallaspalvelun toteuttamisesta vuoden 2021
aikana.

Tiedolla johtaminen on yksi strategisista tavoitteista 2020–2025
Keskusteluun: Millaisia priorisointitarpeita ICT-rahoituspäätös on aiheuttanut
ja miten priorisoinnissa on edetty?
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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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SOTE
Rinnakkaisosio

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

•

Väestöön suhteutettu nettomuutto alueelle oli maan suurin ja alueen väestö kasvaa myös
tulevina vuosina
75 vuotta täyttäneiden osuuden ennustetaan vuosina 2018-2030 kasvavan suhteellisesti
maan eniten
Samalla ajanjaksolla alle 15-vuotiaiden lasten määrä vähenee nykyisestä

Palvelujen järjestämisen nykytila ja palveluverkko
•

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on järjestänyt kaikki julkiset sosiaali- ja
terveyspalvelut kuuden kunnan alueella 1.1.2019 alkaen

Henkilöstöä noin 3700
•

•
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Osaavan henkilöstön saatavuushaasteet ovat nousemassa merkittäväksi riskiksi palvelujen
järjestämiselle
Kriittisimpiä ammattiryhmiä ovat sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat ja lääkärit, näissä
vaihtuvuus oli suuri

Digitaalisten palvelujen kehittäminen
Sähköisen asioinnin kehittäminen
•

Sähköisten asiointipalvelujen kokonaisuus on hajanainen ja alueellinen ja
palveluketjutasoinen suunnittelu puuttuu

•

Sähköisissä palveluissa on alueellista eroavaisuutta ja kuntakohtaisia käytäntöjä

Omahoidon sähköiset palvelut
•

Sähköisiä palveluja ovat muun muassa sähköisen terveystarkastus, sähköiset
valmennusohjelmat Duodecimin Star-palvelussa, Terveyskylän palvelut, sähköinen
ajanvaraus ja erilaiset lomakkeet

Digitaalisten palvelujen käyttö
•

Vuonna 2020 alueen asukkaista 27 % oli asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa

•

Perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä etäasiointien osuus oli 46 % , kasvua
edeltävään vuoteen 17 %-yksikköä

•

Sähköisiä palveluja käyttäneistä 79 %:lla esteitä ja huolia palvelujen käyttöön liittyen
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Toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa
segregaation, polarisaation ja väestömuutosten
haasteisiin vastaamiseen
Hyvinvoivaa seutua ja alueellinen eriytyminen on vähäistä
•
•

•
•

Palvelujen asiakasmääriä ja asiakassegmenttejä seurataan, myös sähköisien asiointikanavien käyttöä
Palveluverkon sopeuttaminen pienenevän tai suurenevan asukasmäärän ja kasvavan ikääntyneiden määrän
tarpeisiin on haaste, johon pyritään vastaamaan varautumalla, ennaltaehkäisevillä ja sähköisillä palveluilla
Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdeongelmat sekä lastensuojelun tarve ovat kasvaneet
Varhainen puuttuminen ja sähköset palvelut

Toimenpiteitä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi
•

•
•

Asiakasohjauksen keskitetyn ja monikanavaisen toimintamallin käyttöönotto paransi alueen asukkaiden
tasavertaista kohtelua
Kuulluksi tulemista turvaamaan voidaan järjestää dialogisia verkostopalavereita, joissa verkostokonsultit
toimivat ulkopuolisina keskustelun ohjaajina
V. 2020 perustettiin alueellinen ehkäisevän päihdetyön työryhmä kunnissa tehtävän ehkäisevän työn tueksi

Strategia näkyy suunnitelmissa
•
•

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma ja alueellinen hyvinvointisuunnitelma ohjaavat
hyvinvoinnin ja terveyden edistämis- ja eriarvoisuuden vähentämistoimintaa
Kohdennettuja suunnitelmia: lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat, ehkäisevän
päihdetyön suunnitelma, vammaispoliittinen ohjelma ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suunnitelma
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Sote-integraation toteutumisen varmistaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen integraatio toteutui vuonna 2019
•
Vuonna 2020 laaja-alainen palvelukokonaisuuksina ja palveluketjuina toteutettu palveluintegraatio oli alueella vielä
hajanaista, samoin asiakassegmenttien määrittely
•

Useat asiakas- ja potilastietojärjestelmät hankaloittavat integraatiota, samoin henkilöstön suuri vaihtuvuus

•

Oppilashuollon ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon että varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden palvelujen
yhteensovittamiseksi tarvitaan kuntien kanssa lisää yhteistyötä

•

HYTE-allianssi

Vertikaalinen integraatio
•
Yhteistyöllä HUS:n Hyvinkään sairaalan kanssa ollut pitkään hyvää
•
kuvattu noin 30 hoitoketjua ja kehitetty laatu- ja potilasturvallisuustyötä
Uudenmaan tasoinen yhteistyö
•
Erikoissairaanhoidon järjestämisen, ohjauksen ja yhteistyön kehittäminen (Rakenneuudistushanke osa-alue 4)
•

Palveluketjumallinnuks issa 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
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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 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.

•

Ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoite (50 %) ei v. 2020 ole
täyttynyt kaikilta osin
•

•



74 % kaikista I luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä



AVI:n arvion mukaan Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen pelastustoiminnan palvelutasossa on
merkittäviä puutteita

Vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuksista on toteutunut 95 %
•

•

I-luokka: vähimmäistavoitetta ei saavutettu 23 riskiruudussa

Aluehallintoviraston arvion mukaan pelastuslaitoksen valvontatyön toteutumisessa ei ole puutteita.

Vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan puutteita on ollut pelastustoimen huolto- ja
tukitoimintojen järjestämiseen ja kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvissä
suunnitelmissa.
•
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Pelastuslaitos kertoo sisällyttäneensä osan ohjeita muihin pelastuslaitoksen ohjekokonaisuuksiin tai
Vantaan kaupungin ohjeisiin.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen
toteutuminen
•

Vuonna 2020 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet ovat täyttyneet
•

I-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu 17 riskiruudussa
→ 61 % kaikista I luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä

•

II-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu 9 ruudussa
→ 12 % kaikista II luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä

•

III-luokka: vähimmäistavoitteita ei saavutettu 1 ruudussa
→3 % kaikista III luokan ruudusta, joissa on ollut tehtäviä

•

Tavoittamispuutteiden korjaamisen toimet:
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•

AVI edellytti vuoden 2020 loppuun mennessä Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimea antamaan selvityksen ja
laatimaan suunnitelman pelastustoimintansa palvelutasossa esiintyvien huomattavien epäkohtien korjaamisesta.

•

AVI:n arvion mukaan eriytetyn Keski-Uudenmaan alueen pelastustoiminnan palvelutasossa olevat huomattavat
epäkohdat ensimmäisen yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa saadaan suurimmalta osin
korjattua alueen pelastustoimen laatiman suunnitelman mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä.

Pelastustoimen valvontatyön toteutuminen
• Palotarkastukset ovat toteutuneet valvontasuunnitelman
mukaisesti.
• Vuodelle 2020 suunnitelluista palotarkastuksista on toteutunut
95 %.
• Koko maan keskiarvoihin (83%) nähden palotarkastusten
määrällinen toteutuminen on ollut huomattavasti parempaa

• Aluehallintoviraston arvion mukaan pelastuslaitoksen
valvontatyön toteutumisessa ei ole ollut puutteita.
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Pelastustoimen suunnitelmien tilanne
• Vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan puutteita on ollut
pelastustoimen huolto- ja tukitoimintojen järjestämiseen ja
kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvissä suunnitelmissa.
• Pelastuslaitos kertoo sisällyttäneensä osan ohjeita muihin
pelastuslaitoksen ohjekokonaisuuksiin tai Vantaan kaupungin
ohjeisiin.
• Pelastuslaitos ilmoittaa korjaavansa puutteet 31.12.2024 mennessä.
• Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan aikataulua olisi syytä
kiristää.
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Pelastustoimen varautumisen ja väestönsuojelua
koskevien suunnitelmien tilanne
•

Pelastusviranomainen on huolehtinut väestönsuojelutehtävien edellyttämästä sodan ajan uhkien ja
niiden vaikutusten arvioinnista, mutta asiakirjat ovat päivittämättä.
•

•

Pelastuslaitos kertoo odottavansa Poikkeusolojen riskianalyysi-hankkeen lopputuloksia. Asiaa on käsitelty
Pelastuslaitoksen sotilaallisen voiman käytön riskinarvioinnissa.

Pelastusviranomainen on kouluttanut ja varannut henkilöstöä väestönsuojelutehtäviin.
Viimeisimmät henkilövaraukset on tehty vuonna 2019.
•

Henkilöstöä on koulutettu tehtäviin, jotka on rinnastettavissa väestönsuojelun johto- ja erityistehtäviin.

•

Väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perustamisesta ja ylläpidosta on
huolehdittu pelastuslaitoksen laatimassa väestöhälytinjärjestelmän ylläpito- ja
kehittämisasiakirjassa (2017) sekä pelastustoimen varaviestioppaassa (2021).

•

Väestön siirtämiseen on varauduttu Pelastuslaitoksella on olemassa evakuointisuunnitelma (2021).

•

Pelastuslaitos on tehnyt alustavaa selvitystä kansainvälisen avun vastaanottamiseksi (Host nation
support)
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Toimeenpanoon liittyvät ajankohtaiset
• Keskustelua hyvinvointialueuudistuksen ajankohtaisista asioista,
alueen pelastustoimen nostojen mukaisesti.
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