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3.1. Kooste alueen nykytilasta ja alueellisen valmistelun ja yhteistyön tilanteesta:
”Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän myötä alueen palvelut siirtyvä uuteen
aikakauteen”

Logosi tai nimesi tähän

Centrala milstolpar i beredningen
Valmistelun päälinjauksia

2020

2021

2022

Vad leder man i Österbottens välfärdsområrde?
Mitä Pohjanmaan hyvinvointialueella johdetaan?
Befolkning
Väestö

Personal
Henkilöstö

Substans
Substanssi

Område
Alue

Integration
Integraatio

•
•
•

Barn, unga och familjer
Personer i arbetsför ålder
Äldre personer

•
•
•
•

Medicin
Vårdarbete
Socialarbete
Förvaltning

•

•
•
•
•

•
•
•

Lapset, nuoret ja perheet
Työikäiset
Ikäihmiset

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Primärvård
Socialvård
Specialiserad sjukvård
Förvaltning och
stödfunktioner

Lääketiede
Hoitotyö
Sosiaalityö
Hallinto

•
•
•
•

Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Erikoissairaanhoito
Hallinto ja tukipalvelut

•
•
•
•
•
•

Läkare
Vårdpersonal
Socialvårdens personal
Andra sakkunniga
Förvaltning
Stödfunktionspersonal
Lääkärit
Hoitohenkilöstö
Sosiaalihuollon henkilöstö
Muut asiantuntijat
Hallinto
Tukipalveluhenkilöstö

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristinestad Kristiinankaupunki
Kaskö – Kaskinen
Närpes - Närpiö
Malax- Maalahti
Korsnäs
Laihela - Laihia
Vasa - Vaasa
Korsholm - Mustasaari
Vörå -Vöyri
Pedersöre
Nykarleby - Uusikaarlepyy
Larsmo - Luoto
Jakobstad - Pietarsaari

Mitä sovitetaan yhteen kun väestön palvelutarpeisiin vastataan yhden toimijan kautta?

3.2. Pelastustoimen tilanne
Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimi koostuu kahdesta alueesta (SHP:n alue)
Pohjanmaan pelastuslaitos (12) n. 190htv ja sopimushenkilöstöä 820
Kristiinankaupunki-Kristinestad, Närpiö-Närpes, Kaskinen-Kaskö, Korsnäs, Maalahti-Malax, Vaasa-Vasa,
Mustasaari-Korsholm, Laihia-Laihela, Isokyrö-Storkyro ( siirtyy 1.1.2021 Etelä-Pohjanmaalle),
Vöyri-Vörå, Uusi-Kaarlepyy – Nykarleby, Pedersöre
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos (3) (jäljempänä KP) n 55htv ja sopimushenkilöstöä 160
Pietarsaari-Jakobstad, Luoto-Larsmo, Kruunupyy-Kronaby
Pohjanmaan pelastuslaitos:
Isäntäkunnan Vaasan kaupungin liikelaitos “ Pohjanmaan pelastuslaitos liikelaitos “, jolla oma johtokunta.
Johtokunta, pelastuslain mukainen monijäseninen alueen pelastustoimen elin, koostuu kuntien edustajista.
Toiminta perustuu alueen kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen (KP)
Käyttö- ja investoistikustannukset jakautuvat asukasluvun perusteella (KP erilainen)
Toiminta:
Pelastuslain mukaisten tehtävien hoitaminen (KP)
Ensihoito on järjestetty Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistoimintasopimuksella. Eriytetty omaksi
kustannuspaikaksi, jonka kustannukset kattaa järjestäjä VSHP ( KP:llä oma sopimus / periaate sama)

3.2.1 Pelastustoimen tilanne nyt
• Palvelutasopäätös on tehty 28.10.2020 vuosille 2021-24 ja voimassa 1.1.2021 alkaen
• Pelastustoimen kiinteistöissä tarvetta korjaus- ja uudisrakentamiseen.
Palvelutarpeen korjaaminen vastaamaan pelastuslain edellytyksiä (riskiperusteet- saavutettavuus).
Palasemarakennusten sisäilmaan liittyvät haasteet.
• Pätevyyden omaavien henkilöstön rekrytointi haasteet alueelle (kaksikielisyys/päiväpaloasemat)
• Työaikajärjestelyt - valmius ovat tarkastelussa – lopputulema vaikuttaa osaltaa henkilöstökustannuksiin
• TUVE – TOSI -järjestelmä hankkeet ja niiden käyttöönottoon liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset
valmistelut 2021-22.
• Turvapuhelinpalvelusta (aloitettu 1988 Vaasassa) luovuttiin 1.6.2020 lainsäädönnöllisten tulkintojen vuoksi.
• Ensihoidon yhteistoimintasopimukseen tulossa muutoksia 2021-22 ja hoitohenkilöstö on siirtymässä
HYKY:yn 2021 – päätös valmistelussa.
• Hyvinvointialueen pelastustoimen valmistelutyötä edistetään yhdessä SM pelastusosaston kanssa.
Alueellinen muutos ei ole pelkkä siirto vaan kahden alueen toiminnan yhdistäminen
HYKY 2022 – Hyvinvointialue 2023 valmisteluissa pelastustoimen osallistuminen on huolehdittava.
VATE aloittaa toimintansa vasta lainsäädännön ollessa voimassa.
• Hyvinvointialueen näkökulmasta on selkeä synergiaetu yhdistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimi
samaan organisaatioon ja aluejakoon.

3.3. Sote: palvelujen tarve, saatavuus ja laatu sekä
sote-tiedonhallinta ja digitalisaatio
THL raportti ja alueen asiantuntijoiden näkemys:
- Hajanainen organisaatio- ja palvelurakenne
- Palvelukokonaisuudet eivät ole alueella
kokonaisuudessaan yhteen sovitettuja tai
yhtenäisiä
Väestön, henkilöstön ja päättäjien näkemys
strategiakierroksella:

Strategiakierroksella omistajakuntien, väestön ja henkilöstön mielipiteet huomioidaan tarkasti. 9

Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiatyö on parhaillaan käynnissä.
Lähtökohtana on aiemmin laajasti osallisten tehty työ.

Tukea arkeen

Aster Bothnia

Sujuvampi ja integroidumpi sote

• Yhtäläinen hoito ja palvelut
koko Pohjanmaalla
• Laatuun ja parempaan
asiakas- ja
potilasturvallisuuteen
perustuva hoito ja palvelut
• Tiedolla johtaminen – myös
tulevan ennakointi

Uusi moderni työväline
• Tarpeellinen tieto oikeassa
muodossa
• Kommunikointi yli
palvelurajojen
• Asiakasportaali – asukkaiden
on helpompi osallistua
• Digitaalisuus vahvasti mukana

3.4. Koronan vaikutukset ja kokemukset

VSHP uudet Covid-19 positiiviset/päivä
Perusvaihe – kiihtymisvaihe – leviämisvaihe – hidastumisvaihe 09 – 10 2020
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•
•
•

•

Edellisten lisäksi:
• kasvomaskisuositus yleiset
tilat ja Soteyksiköissä
vieraillessa
• Etä/vuoroopetus 2. ja 3.
aste 2 vk,
maskit
• Sote-opiskelijaharjoittelut
tauolle 2 vk
• Vahva suositus
välttää isoja
tapahtumia

Edellisten lisäksi:
• Vahva suositus:
Ei järjestetä tai
osallistuta yli
50 hengen
tilaisuuksia
25.10 saakka
• Suojaetäisyys
ja taukojen
porrastukset
työpaikolla
• Kasvomaskisuo
situs jatkuu
• Syysloman
vietto kotiympäristössä

•

•

•

•
•

Vetoomus
AVI:in : yli 10
hengen julkiset
ja
yleisötilaisuudet kiellettävä
Vahva suosi-tus
ettei yli 10
hengen
yksityistilaisuuksia
Ikääntyneiden
ja riskiryh-mien
luona vierailut
omissa tiloissa
Kasvomaskit
www-sivut

•

•

•

Turvallinen
liikkuminen ja
harrastaminen: Vapaaajan toiminta
ja seuratoiminta alle 10
h ryhmissä ja
turvavälein
Kaikkia
rajoituksia ja
vahvoja
suosituksia
jatketaan ad
31.10.2020
Yhdenmukaisuus ohjeissa!

•

•
•

•

Kasvomaskit
yläkouluista
alkaen
Etätyö kuten
valtakunnan
ohje
Kiitos ohjeiden noudattamisesta! Luvut
laskuun
Turvallinen
liikkuminen ja
harrastaminen
uudelleen
esillä, max 10
h

•

•

•

Muistutus
ohjeista kuun
loppuun
saakka
Linjattu
yhteisesti
kuinka
suositukset ja
rajoitukset
tehdään
(mitä, kuka,
mihin
perustuu)
Kokoontumisrajoituksesta
muistutus

•

•

•
•
•

•

Tarve
ohjeesta
kulttuuriin ja
liikuntaan
Maskin käyttö suositus ad
18.11
2.aste 2.11
alkaen
lähiopetus
3. aste vielä
vk 45 etänä
Opiskelijaharj
oittelut 2.11
alkaen
AVI:n päätös
marraskuun

•

•

27.10.

26.10.

25.10.

24.10.

23.10.

22.10.

21.10.

20.10.

19.10.

18.10.

17.10.

16.10.

15.10.

14.10.

13.10.

12.10.

11.10.

10.10.

9.10.

8.10.

7.10.

6.10.

5.10.

4.10.

3.10.

2.10.

1.10.

30.9.

29.9.

28.9.

27.9.

26.9.

25.9.

24.9.

23.9.

22.9.

21.9.

20.9.

Maski aina
julkisissa
tiloissa kodin
ulkopuolella
yli 15-v
Vältä
väkijoukkoja
Pidä 1-2 m
etäisyys
Lievilläkin
oireilla kotiin

•

19.9.

•

•

18.9.

17.9.

•

Perus- ja
kiihtymisvaiheen taite
Kansalaiste
vastuu:
Oireisena ei
päiväkotiin,
kouluun,
töihin tai
harrastuksiin
Kasvosuoja
julkisissa
Turvavälit
Käsihygienia
Maski tarv.

16.9.

•

15.9.

14.9.

0

30.10.
tarkistetaan
epidemian
tilanne ja
päätetään
rajoitusten
jatkosta
Urheilun ja
kulttuurin
ohjeistuksen
työstö

3.5. Muut mahdolliset kysymykset
Kruunupyy? – hankkeet ja lakisääteinen hyvinvointialueuudistus
Lakisääteisen hyvinvointialueen valmistelutilanne ja eteneminen
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymävalmistelussa huomioidaan
valtakunnallisen hyvinvointialueudistuksen (aiemmin sotemaakuntauudistuksen) eteneminen ja lakien sisällöt. Ennen lainsäädännön
valmistumista voidaan tehdä myös Pohjanmaan oman mallin mukaisia
ratkaisuja. Valmistelussa huomioidaan mm:
•
Pelastustoimen siirtyminen sote-maakuntaan 1.1.2023.
•
Erityishuoltopiirien toiminnan siirtymien sote-maakuntaan 1.1.2023
•
Koulukuraattorien ja psykologien siirtyminen sote-maakuntaan 1.1.2023
•
Kruunupyyn kuuluminen Pohjanmaan sote-maakuntaan, sotepalveluiden organisointi
•
Rahoitusperiaatteet ja valtionosuuksien taso
•
Investointeihin, kiinteistöihin, omaisuuden korvaamiseen,
vuokrasopimuksiin ja muihin sopimuksiin liittyvät kirjaukset
lakiluonnoksissa
•
Henkilöstösiirrot
•
Väliaikaisen toimielimen käynnistyminen 1.7.2021

4. Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet
Valtakunnalliset painopisteet
1. Perustason
mielenterveyspalveluiden
saatavuus ja laatu
2. Ikääntyneiden palveluiden
ja terveyspalveluiden
integraatio

THL:n arviontiraportin kooste toimintavuodesta 2019
Perustason mielenterveyspalvelut vastaavat yhä vaativampiin palvelutarpeisiin Perustason
mielenterveyspalvelujen saatavuus näyttää heikentyneen erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöissä.
Tähän viittaavat nuorten aikuisten lisääntynyt psykiatrinen laitoshoito sekä lastensuojelun kasvaneet
kustannukset. Työikäisten mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen runsaus voi viitata puutteisiin
häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa. Sairaanhoitopiirin psykiatrian pitkäjänteisen johtamisen puuttuminen on
heijastunut alueen mielenterveyspalvelujen kehittymiseen. Perustaso on pääasiassa omin toimenpitein
vahvistanut pääsyä mielenterveyspalveluihin, ja sen paikoittain itse tuottamat psykiatrian avopalvelut on
toimivasti yhteensovitettu perustason muiden sote-palvelujen kanssa. Sairaanhoitopiirin tukea ei perustason
näkökulmasta voi kaikilta osin pitää toimivana, riittävänä eikä oikea-aikaisena. Ostopalvelupsykiatrien runsas
käyttö voi näkyä puutteina hoidon jatkuvuudessa. Merkittäviä, alueellisesti yhtenäisiä toimenpiteitä palvelujen
laadun edistä-miseksi ei toistaiseksi ole tehty; tuen antamista koskevia kirjallisia ohjeistuksia on
terveyskeskuksissa käytössä niukasti. Merkille pantavaa on, että maakunnallinen yhteistyörakenne perus- ja
erityistason palvelujen yhteen-sovittamiseksi on aloittanut toimintansa.
Ikääntyneiden sairaalahoidon vähentyminen kuvastaa kotihoidon ja asumispalvelujen parempaa kykyä vastata
palvelutarpeisiin Ikääntyneiden osastohoidon selvä vähentyminen viittaa parannuksiin ikääntyneiden palvelujen
ja terveyspalvelujen yhteensovittamisessa. Sairaanhoitopiirin kanssa laaditut palvelu- ja hoitoketjut eivät
yhteisestä määrittelystä huolimatta kuitenkaan täysin toteudu. Ikääntyneiden palvelujen järjestämis- ja
tuotantotavat poikkeavat merkittävästi alueen sisällä. RAI-järjestelmän laaja käyttö on tukenut järjestäjäkohtaista
tietojohtamista. Koti-hoidon ja asumispalvelujen tukena toimivien terveyspalvelujen kattavuus vaihtelee alueen
sisällä; lievempien terveysongelmien akuuttihoidon palveluissa sekä saattohoitopalveluissa on vielä kehitettävää.
Pitkäaikaisen laitoshoidon voimakkaan purkamisen myötä alueella on vahvistettu kotikuntoutuspalveluja.
Toisaalta ympärivuorokautisten asumispalvelujen runsas käyttö viittaa kotisairaalapalvelujen riittämättömyyteen.
Moniammatillinen yhteistyö toteutuu parhaiten ennaltaehkäisevissä ja terveyttä edistävissä palveluissa;
kevyempien palvelumuotojen käyttö on kuitenkin vähäistä.

4. Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet
Alueen painopistealueet THL raportti 2019 vuodelle:

3.

4.

Lasten, nuorten ja perheiden
palveluiden perus- ja erityistason
integraatio sekä toimenpiteet varhaisen
tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen
saatavuuden vahvistamiseksi
Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon
ja erikoissairaanhoidon integraatio sekä
toimenpiteen asiakkaiden
ohjautumiseksi omaehtoisiin palveluihin

THL:n arviontiraportin kooste toimintavuodesta 2019
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa varhaisvaiheen tukirakenteet ovat vielä keskeneräiset Lastensuojelun
keskimääräistä selvästi pienemmistä kustannuksista huolimatta niiden kasvu viittaa siihen, että lasten, nuorten ja
perheiden palvelujen perus- ja erityistason yhteensovittamisessa on kehitettävää. Monilapsi-sen alueen hyvät
terveydenhoitaja- ja kuraattoriresurssit lisäävät ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta; toisaalta
koulupsykologiresursseissa on vielä vahvistettavaa. Painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista
varhaisvaiheen palveluihin ei ole merkittävästi edistynyt, mikä voi kuvastaa rakenteiden kehittämistarpeita. Kysymykseksi jäi, tunnistetaanko lasten ja nuorten palvelutarpeet riittävän ajoissa. Kuva maakunnallisesta palvelukokonaisuudesta puuttuu; perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittaminen on ollut vähäistä, ja eri toimijoiden
välisessä tiedonkulussa on vielä kehitettävää. Palvelujen alueellisessa kehittämisessä on painottunut lastensuojelullinen työ; perhekeskuskehittämisen keskeneräisyys kuvastaa puolestaan hiomattomia moniammatillisia
yhteistyörakenteita.
Järjestämisrakenteiden hajanaisuus näkyy yhteistyön vähyytenä ja vaihtelevina toimintamalleina
Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integraatiossa on merkittäviä sekä palvelu- että
järjestäjäkohtaisia vaihteluita. Sairaaloissa annettavan osastohoidon vähentyminen kertoo tarkoituksenmukaisemmasta palvelujen porrastuksesta. Perus- ja erityistason konkreettinen yhteistyö sekä synergiaetujen hakeminen ovat toistaiseksi näyttäytyneet melko vähäisinä. Sen sijaan aikuisten sosiaalipalvelujen yhteensovittaminen
muihin toimijoihin vaikuttaa toimivalta. Toimijoiden välisessä tiedonkulussa on vielä runsaasti kehitettävää.
Sosiaalipalvelujen tuotantovastuuta on ulkoistettu merkittävästi yksityisille toimijoille, mikä on voinut osaltaan
vaikuttaa palvelukokonaisuuksien hallintaan. Huomion arvoista on, että palvelujen yhteensovittamista tukevat,
laaja-alaiset toimenpiteet ovat kuitenkin jo monilta osin käynnistyneet. Ja vaikka sähköisten asiointipalvelujen
tarjonta on vielä vähäistä, alueella on kuitenkin tavoitteena vahvistaa asiakkaiden omaehtoisia hoitomahdollisuuksia.

4. Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet
4.1. Painopisteiden käsittely
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän myötä
alueen sote-palvelut siirtyvät uuteen
aikakauteen Alueelle on kuitenkin muodostumassa
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä, jonka
perustamisvalmistelut ovat jo pitkällä. Vuoden 2022
alussa toimintansa aloittava maakunnallinen
organisaatio integroi alueen perus- ja erityistason
sote-palvelut. Tulevina vuosina kokonaisvaltaista
integraatiota tukee myös alueellinen asiakas-ja
potilastietojärjestelmä. H-talon uudisrakennuksen
tulevien tilaratkaisujen myötä alueen
keskuskaupungin perusterveydenhuollon
polikliiniset palvelut sekä mielenterveyspalvelut
kytkeytyvät tiiviimmin osaksi palvelukokonaisuuksia.

4.2. Mahdolliset jatkotoimenpiteet

5. Sote-uudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet

Talousarvio ja suunnitelma on
päivitetty ja lähetetty STM:öön 29.9.20
Organisoidumme
Teemme sopimuksia
Kunnat, yhteistyömaakunnat,
ostopalvelut
Rekrytoimme
Viestintä ja Hyte-koordinaattori

Social- och hälsovårdsreformen i Österbotten
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Pohjanmaalla

Budget och projektplan har
uppdaterats och skickades till SHM
29.9.20
Organisering av projekthelheter
Vi gör avtal
Kommuner, samarbetsladskap,
köpavtal
Vi rekryterar
Kommunikation och Hytekoordinator

Österbottens strukturreformsprojekt
Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke
Frivillig regional beredning och
projektsamordning
Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja
hankekoordinaatio

950 000 €
Reform och förenhetligande av arbetssätt och processer med
hjälp av digitala verktyg
Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja
yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
1. Informationsledning / Tietojohtaminen
2.Omaolo
3.Verksamhetsledningssystem
/Tuotannonohjausjärjestelmä

1 900 000€
Social- och hälsovårdsreformen i Österbotten
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Pohjanmaalla

Utveckling av ledning och styrning
Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

1 164 100 €
Landskapens gemensamma utveckling; PATAkundbetjäningscentral (Vsvd administrerar)
Maakuntien yhteinen kehittäminen, PATAasiakaspalvelukeskus (VSHP hallinnoi)

2 500 000 €

Työpaketti 1: Hyvinvointikuntayhtymän organisoituminen
Vapaaehtoinen valmistelu

Työpaketti 2: Maakunta
Työpaketti 3: HYTEn edistäminen
Työpaketti 4: Hankehallinnointi
Osa-alue 1 työ on hieman aikataulusta jäljessä
Social- och hälsovårdsreformen i Österbotten
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Pohjanmaalla

- Nulägeskartläggning är avslutad, DigiFinlands analys fås i början av november
- Utvecklingsplanen görs utgående från kartläggningen och ska vara färdig i slutet av
november
- Utveckling av informationsledning har påbörjats: workshoppar kring temat äldre
- Grunden för informationsledning för sektorn äldre fås till slutet av 2020
- För sektorn barn, unga och familjer påbörjas arbetet för informationsledning på
våren 2021
- Arbetet för uppbyggandet av strategin för informationsledning har påbörjats
- Delområdet framskrider enligt planen och tidtabellen

Social- och hälsovårdsreformen i Österbotten
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Pohjanmaalla

Reform och förenhetligande av arbetssätt och processer med hjälp av
digitala verktyg
Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla
Budget och projektplan har uppdaterats och skickats till SHM 29.9.20
1. Informationsledning / Tietojohtaminen
•

Enligt tidtabell

2. Omaolo
•
•

Projektchef börjar 1.11.20
Projektchefen kontaktar kommunerna och gör en plan för ibruktagningen

3. Produktionsstyrningssystem / Tuotannonohjausjärjestelmä
•
•

•

Projektchef började 2.10.20, delprojektet är lite efter i tidtabellen.
Organisering pågår och planeringen av piloten i samarbete med Sote-central projektet
har påbörjats

Delområde 3 delvis efter i tidtabellen
Social- och hälsovårdsreformen i Österbotten
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Pohjanmaalla

-

Talousarvio ja hankesuunnitelma on päivitetty ja toimitettu STM:öön 29.9.20
Ohjausryhmä asetettu
Maakuntien yhteinen työpajatyöskentely on aloitettu
Hallinnointisopimus on allekirjoittevana
Tarjouspyyntö on toimitettu 2M-IT:lle teknologia- sekä asiantuntijapalveluiden
ostoon liittyen
- VSHP:n kick off hankehenkilökunnalle 9.10.20 -> käyttöönottoon liittyvä suunnittelu
aloitettu
- Osa-alue 4 on hieman aikataulusta jäljessä
- Länsi-rannikon osaamis- ja tukikeskuksen (OT) pilotti, valtionavustusta myönnetty
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 256 000€
Social- och hälsovårdsreformen i Österbotten
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Pohjanmaalla

Marina.Kinnunen@vshp.fi

