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Jari Saarinen, muutosjohtaja, vaten
puheenjohtaja, / Leila Pekkanen, muutosjohtaja
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Pohjois-Karjala
Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja
Jarmo Kukkonen, toimialuejohtaja, terveys- ja
sairaanhoitopalvelut
Elina Felin, muutosjohtaja
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Kati Kallimo, vaten puheenjohtaja
Juha Paloneva, sairaanhoitopiirin johtaja
Ville Mensala, pelastusjohtaja
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Asialista
1. Tilaisuuden avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2. YTA-valmistelun liittyvää ajankohtaista
* YTA-asetusten valmistelu
* Valmius ja varautuminen: asetusvalmistelu
•
TKKI erillisvalmistelu
•
Yliopistosairaalaselvitys

3. Yhteistyöalueiden lakisääteiset tehtävät lyhyesti (jos tarpeen)
4. Yhteistyöalueen valmistelun nykytila
4.1 Toimeenpanon tilanteesta YTA-alueella
4.2 Missä vaiheessa YTA-sopimuksen valmistelu on, miten se on organisoitu ja mikä on aikataulu?
4.3 Onko jostain jo sovittu hyvinvointialueiden kesken? Mitä on valmisteltu/aloitettu keskustelua?
* Investoinnit
* Tietojärjestelmäratkaisut, tiedonhallinta
* Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen
* Tutkimus- koulutus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta

5. Ajatuksia alueilta asetuksilla täsmennettäviksi asioiksi
6. Ehdotuksia YTA-neuvottelujen toteuttamisesta jatkossa
7. Muut esille nousevat asiat
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Asetusvalmistelusta
• 35§: YTA-alueen jaosta säädetty asetuksella ja alueet muodostuvat yosairaaloiden ympärille, VN 27.1.2022
• 36 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin asioista, joista
hyvinvointialueiden on sovittava yhteistyösopimuksella
hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta mm.
väestön palvelutarpeen arvioinnissa, sosiaalipäivystyksessä ja
ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä.
• 37 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää tarkemmin mm. keitä kuullaan
huomioon yhteistyösopimuksen valmistelussa ja sopimuksen
toteutumisen seurannasta. Asetuksella voidaan myös säätää
yhteistyösopimuksen laatimisen aikataulusta ja ajankohdasta, johon
mennessä hyväksytty yhteistyösopimus on toimitettava sosiaali- ja
terveysministeriölle.
• Asetteilla työryhmä, jossa kaikkien HVA edustus, tälle
työvaliokunta/jaosto. Asetus annettaisiin kesän jälkeen

Valmius ja varautuminen: asetusvalmistelu
• SOTE-valmius ja varautuminen perustuu hyvinvointialueen
(ml kunta), yhteistyöalueen, kansallisen tason ja
kansainvälisen tason yhteen sovitettuihin järjestelyihin
− Edellyttää eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä

• Järjestämislaki 37 §: ” Yhteistyösopimus
valmistellaan…valmiuden ja varautumisen tehtävien osalta
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.”
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TKKI- valmistelu tällä vaalikaudella
•
•

•

TKKI strategiset tavoitteet osana kansallisten tavoitteiden prosessia ja YTA- sopimusasetuksen
valmistelua 2022
Rahoitus
• säädösvalmistelussa AMK- harjoittelukorvausten siirto palvelujärjestelmälle valtion varoista
korvattavaksi
• Kehysesitys vuoden 2022 riiheen tehty, budjettilaki syksy 2022
• EVO- korvausselvitykset erikoislääkärikoulutuksen osalta 2022
Rakenteet ja tehtävät
• OSKE: Oske-asetukseen tekniset muutokset, joilla turvataan osaamiskeskusten organisaatioina
säilyminen ja siirtyminen yli hyvinvointialueiden aloittamisen ja siirtymävaiheen ajan -> osket ja
niiden tehtävät ovat osa toimeenpantavaa hyvinvointialueiden TKKI - kokonaisuutta
• Laajemmat mahdolliset muutokset edellyttävät erillisselvitystä (kuten yo- sairaaloissa)
 Selvityksen tarkoituksena tuottaa sisältökäsitys vähimmäismuutoksille ja pidemmän tähtäimen
muutosmahdollisuuksille
 Selvitys joulu-helmikuu 2022, tavoitteena yhteiset TKKI-rakenteet
 Lausuntokierros syksy 2022, mahdollinen HE eduskuntaan vuoden 2022 lopussa (voimaantulo
seuraavalla vaalikaudella)

Yliopistosairaalat: rooli, tehtävät, rahoitus
•

Eduskunnan lausuma (EV 111/2021)

•

Selvitys yliopistollisen sairaalan tehtävistä ja roolista tulevassa rakenteessa valmis (12/2021)

8) … Hallituksen on turvattava yliopistollisten sairaaloiden mahdollisuus tehdä edelleen tieteellistä
tutkimusta ja tuottaa alan perus- ja erikoistumiskoulutusta.

•
•
•

•

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/0/yliopistosairaaloiden+asemasta+sote-uudistuksessa+loppuraportti.pdf/70ebcae1-cf2c-88aabe0a-9bb107f7005f/yliopistosairaaloiden+asemasta+sote-uudistuksessa+loppuraportti.pdf?t=1640174675370

Lainsäädännön valmistelu yliopistollisten sairaaloiden tehtävien ja niiden yliopistojen kanssa tekemän yhteistyön
osalta on käynnistynyt loppuvuodesta 2021
•
•
•
•

•

Perustehtävät: vaativa erikoissairaanhoito, koulutus ja tutkimus. Yliopistosairaala toimii tyypillisesti myös alueensa
keskussairaalana.
Myös muita tehtäviä, mm. alueellinen valmius ja varautuminen sekä YTA-yhteistyö, koordinaatiotehtävät.

Eduskuntakäsittelyyn ministeriön lainsäädäntösuunnitelman mukaisesti syksyllä 2022.
Lakihankkeen edetessä varmistuu tarkemmin, mihin lakiin tai lakeihin uudistuksia tarvitaan.
Yo-sairaalan rakennetta tai sijoittumista hyvinvointialueiden organisaatioon ei säädetä
Yo-sairaala -säädösvalmistelulla tiivis yhteys muuhun sote-TKKIO-säädös- ja ohjausvalmisteluun

Yliopistollisten sairaaloiden tehtävien rahoitus on mahdollista toteuttaa osana ns. yleiskatteellista
hyvinvointialueiden rahoitusta ja/tai tutkimus- ja koulutustoiminnan osalta erillisinä valtionavustuksina.
•

Rahoitusmallin kehittämiseksi menossa yhteinen virkamiesvalmistelu STM:n ja VM:n kesken
•
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Arvioinnissa hyödynnetään muun muassa THL:n tuottamaa tietopohjaa tarve- ja olosuhdetekijöistä.

Ajankohtaista erikoissairaanhoidosta
•

Terveydenhuollon substanssilait ovat voimassa edelleen
(Terveydenhuoltolaki, keskittämis- ja päivystysasetukset)
•

Poikkeusluvat 1.1.2023-> voi hakea hyvinvointialue (/ aluevaltuusto); ei siis kunta tai sairaanhoitopiiri
•

•

•

•

Hakemukseen kuvaus asetuksen edellytysten täyttymisestä ja yta-alueen suunnitelmista

Ns. Kemi-Savonlinna lausuma
•

•

Ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystysyksikkö
• Voimassa 31.12.2022 saakka (Varkaus, Iisalmi, Pietarsaari, Forssa, Raahe)
• Voimassa 30.6.2023 saakka (Raasepori)
• Voimassa 31.12.2024 saakka (Kouvola)
• Inari, Kuusamo, Jämsä ?
Synnytysten hoitaminen
• Voimassa 31.12.2022 saakka (Lappi, Kainuu, Etelä-Savo, tulossa Etelä-Karjala)
• Voimassa 30.6.2023 saakka (Länsi-Pohja)

Hallitus antaa asiasta esityksen eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022.

Julkisomisteiset yhtiöt ja alihankinta –selvitykset menossa
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Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus
Sote-järjestämislaki 36–38 §
•

•

•
•
•

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien
hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on
tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.
Yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta,
tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista
saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien
toimivuutta.
Sopimuksessa on varmistettava, että sen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa
antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja
henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.
Yhteistyösopimusta laadittaessa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon
valtakunnalliset tavoitteet, väestön palvelutarpeet sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden
seurantatiedot.
Yhteistyösopimuksen valmistelussa kuultava STM:tä sekä koulutuksen-, tutkimuksen- ja
innovaatiotoiminnan osalta sosiaali- ja terveysalan koulutusta antavia korkeakouluja

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältö
Sote-järjestämislaki 36 §

Yhteistyösopimuksessa on sovittava, ottaen huomioon, mitä niistä on sotejärjestämislaissa ja toisaalla säädetty, hyvinvointialueiden työnjaosta, yhteistyöstä ja
yhteensovittamisesta:
1)

väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisen seurannassa ja arvioinnissa;

2)

sosiaalipäivystyksessä ja terveydenhuollon päivystyksessä;

3)

ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisessä ja ensihoidon sovittamisessa yhteen muun toiminnan
kanssa;

4)

lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa;

5)

erikoissairaanhoidon henkilöstön ja osaamisen varmistamisessa erikoisaloittain palvelujen
tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi;

6)

sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka harvoin
tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista
riittävän taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai merkittäviä investointeja
laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin;

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisältö
Sote-järjestämislaki 36 §
7)

koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisessa sekä yliopistollista sairaalaa
ylläpitävän hyvinvointialueen koordinaatio-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä näissä toiminnoissa;

8)

sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmien käyttöönoton, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisten
periaatteiden määrittelyssä niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;

9)

sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä, asiakas- ja
potilastietojen käytössä sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisissa velvoitteissa
niitä koskevat valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen;

10) häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
valmiuskeskuksen toiminnan järjestämisestä (sote-järjestämislaki 51 §);
11) vaikutuksiltaan laajakantoisia ja taloudellisesti merkittäviä investointeja ja investointia vastaavia
sopimuksia koskien siltä osin kuin se on tarpeellista 1–10 kohdassa tarkoitettujen asioiden kannalta.

12) Sovittuihin vastuisiin liittyvästä hyvinvointialueiden välisestä kustannusten jaosta siltä osin kuin siitä ei
erikseen säädetä.

Sote-järjestämislaki § 26 investointisuunnitelman
hyväksymismenettely
•

•

Hyvinvointialue toimittaa investointisuunnitelmaa koskevan esitys kalenterivuosittain
sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Sosiaali- ja
terveysministeriö hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa koskevan esityksen,
jos se on ristiriidassa hyvinvointialueesta annetun lain hyvinvointialueen
lainanottovaltuuden kanssa.
Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei hylkää hyvinvointialueen investointisuunnitelmaa
koskevaa esitystä 1 momentin perusteella, se tekee päätöksen esitykseen sisältyvän
sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymisestä. Sosiaali- ja
terveysministeriö voi jättää sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman hyväksymättä,
jos:
1) siinä ei ole osoitettu rahoitusta kaikille siihen sisältyville investoinneille ja investointia
vastaaville sopimuksille;
2) se on ristiriidassa yhteistyösopimuksen kanssa;
3) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä
investointi tai investointia vastaava sopimus voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaammin
hyvinvointialueiden välisenä yhteistyönä; tai
4) on ilmeistä, että siihen sisältyvä vaikutuksiltaan laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä
investointi tai investointia vastaava sopimus taikka tällainen luovutus ei edistäisi sosiaali- ja
terveydenhuollon kustannusvaikuttavaa järjestämistä.

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)

Itä-Suomen alueiden tilannekuva
Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 12/21
Tarkasteltavana tehtävät Q4/2021 asti
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Tehtävien lkm yht.
Etelä-Savo

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

87 %

90 %

94 %

85 %

93 %

Keski-Suomi

90 %

93 %

88 %

100 %

100 %

Pohjois-Karjala

100 %

100 %

100 %

100 %

85 %

Pohjois-Savo

94 %

70 %

82 %

100 %

98 %

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-Savo

56 %

21 %

67 %

8%

93 %

0%

61 %

10 %

78 %

7%

Keski-Suomi

63 %

14 %

84 %

5%

89 %

0%

88 %

4%

95 %

2%

Pohjois-Karjala

63 %

31 %

82 %

5%

69 %

28 %

65 %

20 %

57 %

14 %

Pohjois-Savo

72 %

15 %

54 %

0%

69 %

0%

82 %

2%

94 %

5%

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

Itä-Suomen alueiden tilannekuva tiekartassa määriteltyjen YTA-tehtävien osalta 12/21
Johtaminen ja osaaminen

Tehtävä

Osatehtävä

YTA-alueen yhteistyön organisointi ja
koordinointi

Järjestäminen

Verkostojen ja
vertaistuen
hyödyntäminen

HVA ja YTA-alueen
HVA ja YTA-alueen
Alueellisten
yhteistyöneuvottevälisten vastuiden
tukiverkostojen
luiden järjestäminen
ja yhteistyön
rakentaminen (mm.
sekä yhteisestä
rakenteen
HVA:n sisäiset, YTA:n
johtamisesta
määrittely
väliset)
sopiminen

Pela valtakunnallisen Alueen demografian
ja alueellisen
ja palvelutarpeen
yhteistyön
nykytilan
kehittäminen
kartoittaminen

Yhteistyö YTA-alueella

YTA-yhteistyön
sisältöjen
määrittäminen

Alueellisen ja
alueella tapahtuvan YTA-alueen TKIOTKIO-toiminnan
ohjelman
laatiminen
kartoitus ja
kokoaminen
(ei kriittinen)
(ei kriittinen)

Sosiaalialan
Määritetään, mitä
Pelastustoimen
osaamiskeskusten
ym. tehtävistä
valtakunnallinen ja
rooli
kannattaa tehdä YTAalueellinen yhteistyö
hyvinvointialueella
yhteistyönä
(ei kriittinen)
(ei kriittinen)
(ei kriittinen)

Aikataulus

1/2022 alkaen

3/2022 alkaen

7/2021 alkaen

3/2022 alkaen

3/2022 alkaen

7/2022 alkaen

3/2022 alkaen

3/2022 alkaen

10/2022 alkaen

Etelä-Savo

Aloittamatta

Aloittamatta

Käynnissä

Aloittamatta

Ei tietoa

Ei tietoa

Ei tietoa

Käynnissä

Ei tietoa

Käynnissä

Käynnissä

Käynnissä

Aloittamatta

Aloittamatta

Aloittamatta

Aloittamatta

Käynnissä

Käynnissä

Aloittamatta

Aloittamatta

Käynnissä

Aloittamatta

Aloittamatta

Aloittamatta

Käynnissä

Käynnissä

Aloittamatta

Käynnissä

Suunnitteilla

Suunnitteilla

Käynnissä

Käynnissä

Aloittamatta

Käynnissä

Käynnissä

Käynnissä

Keski-Suomi

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Itä- ja Keski-Suomen YTA
neuvottelut 1.2.2022
Antti Hedman
Pohjois-Savon VATE

YTA-alueen yhteistyön valmistelu

36 § Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus
• Hyväksyttävä viimeistään 2025 loppuun mennessä.
• Samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on
tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on
varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja
yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten
tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden
turvaamiseksi.
• Yhteistyösopimuksen on edistettävä sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta,
tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä
palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Sopimuksessa on lisäksi
varmistettava, että yhteistyösopimuksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuoltoa
antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja
henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.
• 11 erillistä sovittavaa kokonaisuutta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen voimaanpanosta

Missä vaiheessa on YTA-sopimuksen valmistelu?
• Yhteistyön sisältöjä tunnistettu ja osa-alueita valmistellaan

• Sosiaali- ja terveydenhuollon valmius ja varautuminen, varmuusvarastointi
•
•
•
•
•

• Mukana siis myös sosiaalitoimi

Valmiuskeskus
Erikoissairaanhoidon työnjako, päivystys, ensihoitokeskus
Erityishuoltopiirin toiminnan siirtyminen hyvinvointialueelle
YTA TKIO-ohjelma
Sosiaalitoimi
• Lasten ja nuorten OT-keskus
• Sosiaalialan osaamiskeskuksen jatko

• Henkilöstön ja osaamisen varmistaminen yhteistoiminta-alueella

• Varsinaista sopimuksen neuvottelua/ valmistelua ei ole käynnistetty
• Hyvinvointialueet käyntiin
• Osa-alueiden valmistelu ja sopimukset
• Sen jälkeen yhteistyösopimus

Miten valmistelu on organisoitu ja mikä on
valmistelun aikataulu?
• YTA-valmisteluryhmää muodostetaan
• Yhteistyöalueiden kartoittaminen
• Aikataulu vielä avoin
• Valmistellaan osakokonaisuudet tämän vuoden aikana
• Tehdyt sopimukset voimassa kunnes YTA-sopimus tehty
• YTA-sopimus vuoden 2023 aikana ???

Mistä on jo sovittu hyvinvointialueiden kesken?
• Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen päivittäminen vuodelle
2023
• Tukipalveluissa ISLAB Oy muunnos hyvinvointiyhtymäksi
• Yhteistyöstä ja kehittämisestä muussa diagnostiikassa ERVA/YTAalueella ja HUS-Diagnostiikkakeskuksen kanssa
• Kehitysvammahuollon hallitusta siirtymisestä hyvinvointialueille
• Projektisuunnitelma ja projektiryhmä toiminnassa

• KYS valmiuskeskuksen yhteistyöryhmän perustaminen

Vaikutuksiltaan laajakantoiset ja taloudellisesti
merkittävät investoinnit ja investointia vastaavia
sopimukset
•
•
•
•

Sairaanhoitopiirit olleet itsenäisiä päätöksissään
Yksittäiset hankkeet olleet luvanvaraisia
Investoinneista on kuitenkin tiedotettu laajalti
Sopimus- /koordinaatiomekanismia ei vielä ole, mutta sellainen
voidaan luoda
• Millaista ohjausta STM:llä tästä asiasta on?

Henkilöstön ja osaamisen varmistaminen palvelujen
tarkoituksenmukaisen saatavuuden ja saavutettavuuden
turvaamiseksi
• Monialainen ja kaikkien yhteinen ongelma
• Monella taholla pohditaan tätä asiaa
• Tärkeä osa TKIO-toimintaa
• Opetus ja koulutus

• Esim. alueellinen erikoislääkärikoulutuksen neuvottelukunta
• Koulutuspolut, koulutusvastuulääkärit
• Hajautettu opetus

• Jatkuva oppiminen

• Osa YTAn työnjakoa ja yhteistyötä
• Esim.
•
•
•
•

Kumppanuus-mallit
Järvi-Suomen terveys Oy
Hoitotyön yhteistyö
Digitalisaation mahdollisuudet: etäyhteistyö, esim. kuvantaminen, tekoäly

• Monet tahot miettivät miten opiskelijat/ työntekijät pidettäisiin alueella

Yhteistyö sellaisten palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, jotka
harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina edellyttävät toistettavuutta tai
laaja-alaista erityisosaamista riittävän taidon ja osaamisen
saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Erityisesti sosiaalihuollon palvelut
• Järjestämissopimus päivitettävä valtuustokausittain (Terveydenhuoltolaki §43)
• Uuden lainsäädännön perusteella järjestämissopimukseen sisältyy uusia tehtäviä,
joista sovittava.
• Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava
• Työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen
• Uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista
• Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta,
vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta.

• Järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Yhteistyön ja työnjaon suunnittelu
-”entiset asiat”, Järjestämissopimus

• 1) väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen seurannassa ja
arvioinnissa;
• 4) lääkinnällisten tukipalvelujen ja muiden tukipalvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa;
• 6) sellaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä
ja tuottamisessa, jotka harvoin tarvittavina tai erityisen vaativina
edellyttävät toistettavuutta tai laaja-alaista erityisosaamista riittävän
taidon ja osaamisen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi tai
merkittäviä investointeja laitteistoihin, välineisin tai toimitiloihin;
• Päivitetään vuodelle 2023, vastuu JYLt

Tukipalvelut
• ISLAB Liikelaitoskuntayhtymän (PSSHP, KSSHP, ESOTE ja Sosteri)
muutos hyvinvointiyhtymäksi meneillään vuoden 2022 aikana
• Diagnostiikkayhteistyö (kuvantaminen, patologia, kl. fysiologia ja
neurofysiologia) käynnistynyt ERVA-alueen ja HUS-Diagnostiikan
kesken viime keväänä:
• Vastuu ohjausryhmä
• Sopimukset työryhmätyön seurauksena

• Apteekkien hankintayhteistyö
• YTA-laajuiset kilpailutukset, esim. lääkintälaitteissa

Pohjois-Savon sosiaalihuollon näkymiä
YTA –alueen yhteistyöhön

OT- kehittäminen YTA alueella / hankehaku v. 202223
Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT) –jatkohankerahoitus saatu vuosille 22-23
Haku oli osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeita täydentävää valtionavustushakua
ja tehtiin yhdessä YO-sairaaloiden psykososiaalisia menetelmiä koskevan haun kanssa.

1. Lasten ja nuorten OT-keskuksen perustaminen ja rakenteen
muodostaminen erityisen vaativiin ja kompleksisiin tilanteisiin YTA -alueelle
2. Monialaisen OT-palveluohjausmallin luominen
3. Monialaiset OT-konsultaatiomallit käyttöön
4. Integratiivisen yhteistoimintamallin kehittäminen
5. Tutkimus-, kehittämis- ja koulutusyhteistyö

Itä- ja Keski-Suomen OT-pilotin toimenpiteet YTA –
alueen lastensuojelussa
➢ Lakisääteisten lastensuojelun moniammatillisten asiantuntijaryhmien
monialainen konsultaatiomalli
➢ Valtakunnallinen Barnahus-hanke ja sen menetelmät etenevät koko YTAalueella
➢ Haastavien erojen ja vaativan eroauttamisen TURVASSA-hankkeen pilotointi
YTA-alueella (ESSOTE, Kuopio ja Jyväskylä).
➢ Toiminnallisesti integroidun vaativan lastensuojeluyksikön konsultaatiomallin
kehittäminen

STM, PONK
- väestön hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn turvaamisen alajaosto
19.1.2022
- YTA/Erva-alueiden sosiaali- ja
kriisipäivystykset
-Jenni Weck-Näse / Päällikkö,
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaalipäivystysten alueelliset kyvykkyydet

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta ja
sähköisten palvelujen kehittäminen sekä asiakas- ja
potilastietojen käyttö
• Asiakokonaisuus avoin
• Sairaanhoitopiireillä yhteinen Sote-ICT-työryhmä
• Esim. ERVAn yhteinen tietoturvapolitiikka valmisteltu

• Yhteistyötä kansallisessa Terveyskylä hankkeessa
• Kaikki olleet mukana UNA-ydin hankkeessa, muutoin ollut erilliset
linjat APTJ-hankkeissa.
• Tietojärjestelmien uudistamistarve kuitenkin kaikilla
• Yhteistyömahdollisuudet ??
• Päätöksenteon ja investointien synkronointi ??

STM ohjauskirje syksy 2021

Onko tarvetta valtioneuvoston asetuksella säätää
tarkemmin joistain asioista?
•?

Ehdotuksia YTA-neuvottelujen
toteuttamisesta jatkossa
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