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Etelä-Savon väkiluku elokuussa 2020 oli 141 361 henkeä. Väestö on viime 
vuosina vähentynyt yli tuhannen hengen vuosivauhdilla. Maakunta on Suomen 

ikääntynein ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Alue on kuitenkin kausittain 
voimakkaasti kasvava: monipaikkaisesti asuvat ja esimerkiksi vapaa-

ajanasunnoillaan aikaa viettävät ja työskentelevät ihmiset eivät näy 
väestötilastoissa tai vaikkapa sote-palveluiden mitoituksessa.



Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen: 1. Strategiset nostot (1)

• Alueella on sote-integraation edistämiseksi tehty paljon työtä. Alueella on edellytykset toteuttaa hyvin    
sote-uudistuksen tavoitteita. Peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon integraatio on edennyt. Vaikeutena on 
se, etteivät osin säädöksistä johtuvat hallinnolliset/laskennalliset käytännöt kaikin osin tue kehitystä.     

• Alueen palvelurakenteet, palveluverkko ja palveluprosessit vaativat joka tapauksessa edelleen 
uudistamista. Ylimaakunnalliset kumppanuudet ja palvelut ovat osa tätä muutosta niin ydin- kuin 
tukipalveluissa sote-tuotannon puolella. Samoin monituottajuus, jossa myös järjestöt otetaan mukaan.  

• Erityinen korostus on digi- ja e-ratkaisuihin ja mobiiliin toimintaa perustuvien palveluissa niin asukas-, ja 
asiakas- kuin ammattilaisnäkökulmista. Sote-kehittämishankkeissa tämä on otettu vahvasti esille.

• E- ja etä-ratkaisuja puoltaa palvelutarpeen kasvun ja siitä johtuva kustannuspaineen nousun lisäksi 
vaikeutunut ammatillisen sote-henkilöstön saatavuudessa alueen eri osissa. Covid-epidemia on osaltaan 
vauhdittanut e-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa

• Peruspalveluissa ikääntyneiden palveluissa on edetty tavoitteiden suuntaisesti toimintakyvyn ylläpitoa 
korostaen. Kotihoidon rinnalla lisätään kotona asumista tukevaa palveluasumista. Perhepalveluissa alueen 
perhekeskuskonsepti syvenee. Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa on suurimmat vaikeudet 
varsinkin Essote-alueella.
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Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen: 1. Strategiset nostot (2)

• Nykyisestä suuresta palvelutarpeesta johtuen alueen sote-kustannukset ovat maan korkeimpia. 
Tarvekertoimiin suhteutettuna kustannukset ovat lähtökohtaisesti hallittavissa. Hyvinvointialueen 
toimintatuotot noin 700 miljoonaa euroa

• Yleiskatteinen rahoitus on pienenemässä nykytilanteesta 2,4 milj.euroa (18 euroa/asukas). Laskennallinen 
rahoitus käytössä kokonaisuudessaan vuonna 2025.

• Alueen näkökulmasta on tärkeää varmistaa laskennallisten kertoimien/kriteereiden oikeudenmukaisuus ja 
hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys. Monialaisten maakuntien ja  maakuntaverotuksen valmistelu 
eduskunnan tällä istuntokaudella lisää rahoituskokonaisuuden vaativuutta.

• Etelä-Savon ja Itä-Savon valmistelu ovat aloittaneet sote-rahoituksen laskentaan liittyvän yhteisen projektin, 
jonka tulosten perusteella on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa rahoituksen kerroinkokonaisuuteen. 
Essote-kuntayhtymän sote-lausunnossa kiinnitettiin huomiota rahoituskertoimiin. Mm. uudistuksen 
peruspalvelujen ensisijaisuustavoitteesta huolimatta ei rahoituksessa riittävästi oteta huomioon 
perusterveydenhuoltoa ja työterveyshuollon vähäisyys saattaa alueen epäedulliseen asemaan.   

• Alueen sote-rakennusinvestointitarve vähenee kun nyt meneillään olevat investoinnit on tehty 20-luvun 
alkupuolella. Asiakas- ja potilastietojärjestelmänä hankkeena Aster-hanke on suurinvestointi koko 20-luvun 
ajan.    
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Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen: 2. Alueellinen valmistelu (1)

• Valmistelu organisoitunut ja avainrekrytoinnit tehty. Työ on alkanut erityisen hyvin ja vauhdilla.
- Uudistuksen suurten hankkeiden rinnalla useita pienempiä, mutta merkittäviä hankkeita.
- Uudet e-ratkaisuihin perustuvat palvelumallit korostuvat. Kolme maakunnan asiakas- ja potilastietojen 

Aster-hanke tarjoaa myöhemmin uuden sukupolven alusta- ja toimintaympäristön.
- Etelä-Savon ja Itä-Savon valmistelut ovat toistaiseksi erillään. Valmistelukokonaisuuksista osassa 

tapahtunut lähentymistä. Itä-Savon kunnista Rantasalmi ja Sulkava ovat tehneet päätökset Etelä-Savon 
valmisteluun liittymisestä. Pelastuspalvelut ovat koko alueen kattavat nykyisellään.  

• Ehdotukset
- Maan hallituksen esityslinjauksen pohjalta käydään STM kutsusta/johdolla Etelä-Savon ja Itä-Savon 

nykyisten sote-alueiden välinen neuvottelu alueellisen valmistelun saattamisesta yhteen.
- Esitetään harkittavaksi, että sote-lakipäätöksen jälkeen toimeenpanevassa valmisteluun voitaisiin ottaa 

mukaan aluksi ympäristöterveydenhuolto ja maakuntien liittojen aluekehitystehtävät (kokeilujen 
mahdollisuus).    
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Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen: 2. Alueellinen valmistelu (2)
Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat
• Nykytilanteessa tärkeää, että esh-keskittämisasetukseen tehdään muutokset ja näin KYS-Erva alueen esh-

järjestämissopimus voidaan hyväksyä sairaanhoitopiirien valtuustoissa.
• Savonlinnan sairaalan asema päivystävänä sairaalana turvataan. Savonlinnassa suuri pth-uudisinvestointi. 
• Mikkelin sairaalaa kehitetään yli kymmenen erikoisalan sairaalana, jolla on isolta osin edellytykset toimia 

laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaalana. Sairaalan peruskorjaus- ja uudisinvestoinnit 
ovat loppuvaiheessa (mielen ja kuntoutuksentalon uudisinvestointi on hyvässä vauhdissa).  

• Mikkeli on maa suurimman kausiasumisen keskittymän sairaala, jonka alueellista merkitystä ja joustavaa 
toimintakykyä on covid-epidemia korostanut. 

Vaalijan kuntayhtymän asema
• Etelä-Savon valmisteluvastuulla on ylimaakunnallisia ja osin valtakunnallisia sosiaalihuollon erityispalveluja 

tarjoava Vaalijalan kuntayhtymä, jonka toiminnan turvaamisella on suuri merkitys alueelle. 
• Vaalijalan asema erityispalvelujen valtakunnallisena palvelujentuottajana korostuu. Asia tulee ottaa 

huomioon myös lainsäädännön uudistamisessa aluksi sosiaalihuollon keskittämisasetuksessa ja 
myöhemmin Sote-100 lainsäädännön valmistelussa      
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1. Alueen nykytila ja 
strategisen tason 
kehittäminen
Etelä-Savon hyvinvointialue
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Sote ja 
pelastustoimi

Ikääntynyt väestö ja suuri palveluntarve, 
23 % palveluntarve keskivertoa suurempi 
(maan toiseksi suurinta),silti tarpeeseen 
suhteutetut menot 5% maan keskiarvoa 
pienemmät.
Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 
maan korkein. Työikäisten osuuden 
ollessa keskimääräistä pienempi 
huoltosuhde maakunnassa on jo 
nykyisellään erittäin korkea (77,2) ja 
heikkenee Tilastokeskuksen 
väestöennusteen mukaan edelleen 
vuoteen 2030 mennessä.
Etelä-Savon Soten ja pelastustoimen 
palvelutarpeessa näkyy suuri 
kausiväestön määrä. 
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Kausi-asutus
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Pelastus-
laitoksen 
palvelutaso

Moniammatillista yhteistyötä tiivistetään 
Etelä-Savon alueella
Erityisesti ns. päivälähtöjen 
varmistamiseksi pelastuslaitoksen 
palvelutasoa nostetaan siten, että 
jatkossa pelastustoimen henkilöstöä on 
24/7 valmiudessa seuraavilla 
paikkakunnilla: 
Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkeli, Juva, 
Pieksämäki, Puumala, Savonlinna, 
Sulkava ja Punkaharju.
Riskiaika on 1.4.-31.8. välinen ajanjakso 
ja valmiudensäätämisparametrien 
mukaisesti päätetty muu ajanjakso => 
enemmän reserviä. 
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Pelastuslaitoksen tehtävät vuosina 2018-2019



Kustannukset ja investoinnit
• Yleiskatteinen rahoitus pienenemässä nykytilanteeseen nähden 2,4M€ 

(18€ / asukas)
• Laskennallinen rahoitus käytössä kokonaisuudessaan vuonna 2025
• Tärkeää varmistaa laskennallisten kriteereiden oikeudenmukaisuus ja 

hyvinvointialueen rahoituksen optimointi
• Hyvinvointialueen toimintatuotot noin 700 miljoonaa euroa
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Kustannukset ja investoinnit
• Esper-hanke uudistaa Mikkelin hyvinvointikampusta 137 

miljoonalla eurolla
• Uusimpana rakentamispäätöksenä mielen- ja kuntoutuksentalo

• Vaalijala rakentaa 12-paikkaisen kriisiyksikön valtakunnallista kuntoutusta 
varten (korvaa nykyiset tilat) ja lisää täysin yksilöllisen kuntoutuksen 
kapasiteettia kysyntään pohjautuen. Asumisen puolella pääpaino ei-
yövalvotussa asumisratkaisuissa. Investoinnit rahoitetaan ainakin osittain 
tulorahoituksella. Kaikki lainat tällä hetkellä korkotukilainoja.
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Koronan vaikutukset ja 
kokemukset

• Kokonaisuutena epidemian vaikutuksia on vielä mahdoton arvioida. Paljon 
vaikuttaa, minkälainen tulee olemaan epidemian jatkokehittyminen. 
Toistaiseksi Suomi on säästynyt voimakkaimmilta vaikutuksilta

• Jo muodostetut sote-kuntayhtymät ovat osoittaneet vahvuutensa 
päätöksenteon nopeudessa ja torjuntatoimissa, kun tarvitaan nopeita 
muutoksia alueen rajoituksissa ja toiminnan/henkilöstön muutoksissa.

• Vaalijalassa korona sulki keväällä päiväaikaisia palveluja ja 
vähensi tilapäishoitoa. Syksyllä palvelut sopeutettu paremmin 
torjuntatoimiin. Keväällä tarvikekustannukset huomattavat, syksyllä 
maltillisemmat hintojen laskun myötä.
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Koronan vaikutukset ja 
kokemukset
• Tällä hetkellä on jo varmaa, että epidemialla tulee olemaan pitkäaikaisia, vuosia 

kestäviä vaikutuksia henkilöstön jaksamiseen. Taustalla ovat päivystysasetuksen 
ja keskittämisasetuksen pettymykset, tiukka talouden pito ja nyt COVID-epidemia. 
Tämä on aiheuttanut paljon pohdintaa henkilöstössä onko sote-ala 
tulevaisuudessa houkutteleva

• COVID-epidemia on osoittanut, että Suomi tarvitsee laajan 
keskussairaalaverkoston jossa on laaja tehohoidon osaaminen ja riittävästi 
vaativia potilaita. Samalla epidemia on osoittanut, että kaikki hoitavat omansa. 
Tosi tilanteen tullen ei yhteistyöalueiden apuun voi luottaa, vaan alueet tarvitsevat 
omat vahvat sairaalansa.

• Keskittämisessä tulisikin ottaa nyt mallia vaikkapa Keski-Euroopan COVID-opeista, joissa 
pienempiin sairaaloihin pyritään nyt keskittämään lisää toimintoja normaalitilanteessa 
jolloin sairaalat ovat valmiimpia poikkeusoloissa.
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Muutosohjelman 
organisointi

Etelä-Savo 4M€

+ Aster 1,4M€

+ Sopiva 0,67M€

+ Työkyky 0,6M€

(Itä-Savo 1,4M€)

Valtion ohjauksen mukaisesti 
ikäryhmittäin jaettuna.
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Johtoryhmä
• Risto Kortelainen, Essote, pj
• Sami Sipilä, Essote
• Seppo Lokka, Etelä-Savon 

pelastuslaitos
• Ulla Nykänen, Pieksämäen kaupunki
• Paula Tiihonen, Pieksämäen 

kaupunki
• Ilkka Jokinen, Vaalijala
• Timo Halonen, Mikkelin kaupunki
• Pentti Mäkinen, Etelä-Savon 

Maakuntaliitto

• Tiia Rautpalo, henkilöstön edustaja, 
SuPer

• Kirsi Likovuori, henkilöstön edustaja, 
Tehy

• Kauko Väisänen, järjestöjen edustaja
• Taina Mäntyranta, STM
• Maarit Hiltunen-Toura, STM
• Erja Mustonen, THL
• Anne Surakka, Itä-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskus
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Uudistustiimi
• Sami Sipilä, muutosjohtaja
• Niina Kaukonen, vastuualuejohtaja
• Paula Pusenius, hankepäällikkö
• Kirsi Leinonen, hankepäällikkö
• Anni Sormunen, ICT-koordinaattori
• Viljami Kaasalainen, controller
• Laura Sallinen, controller
• Elisa Lajunen, hankekoordinaattori
• Sami Sundell, hankekoordinaattori
• Mari Hytönen, hankekoordinaattori
• Emma Klén, viestintäkoordinaattori
• Teemu Seppänen, viestintä, harjoittelija
• Antti Laurikainen, hallintopäällikkö, Essote

• Niina Helminen, hankepäällikkö, Sopiva
• Elisa de Boer, hankekoordinaattori, Sopiva
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Tulevaisuuden 
järjestämismalli-
luonnos

Tavoitteena hoitaa tulevaisuudessa 
suurin osa universaaleissa palveluissa.

Prosenttiosuudet suuntaa antavia.
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Tulevaisuuden
sote-keskusvisio
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Ehdotus asiakasryhmittelystä
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