Luonnos, joka vielä täsmentyy ennen alueneuvottelua 10.11.2020

Pohjois-Savon hyvinvointialueneuvottelu
SKYPE 10.11.2020 klo 9:00 – 11:00

Pohjois-Savon hyvinvointialueneuvottelu 10.11.2020 klo 9 – 12:00 (SKYPE), puheenjohtaja Kari Hakari STM
OHJELMA
Tilaisuuden avaus
maakuntahallituksen ja POSOTE20 seurantaryhmän pj Seppo Kääriäinen

Kokouksen sihteerin valinta, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen
Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen:
- Yliopistollisen sairaalan edustaja:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajat:
Ylä-Savon soten toimitusjohtaja Leila Pekkanen
Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Varkauden sotejohtaja Reetta Kettunen
Siilinjärven sotejohtaja Kati Kantanen
- Pelastustoimen edustaja:
Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen
- Keskustelua sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation nykytilasta sekä niiden strategisesta kehittämisestä.
Asiantuntijana PSSHP:n kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen
TAUKO 10 min
Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet 
Kysterin johtava hoitaja Eija Peltonen (tiedolla johtaminen)
Sote-uudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet
Hankejohtaja Jussi Lampi
Muut esiin nousevat asiat
Tilaisuuden päätös
20.10.2020
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Pohjois-Savon
hyvinvointialueneuvottelut
10.11.2020
Avauspuheenvuoro
Ministeri Seppo Kääriäinen
Maakuntahallituksen puheenjohtaja

POSOTE20 –seurantaryhmän puheenjohtaja

SOTE- palveluiden tarve
korkea Pohjois-Savossa
• Väestö vanhenee
• Korkean sairastavuuden maakunta
• Mielenterveys- ja päihdeongelmat
• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet,
sydän- ja verisuonisairaudet

Lähde: THL sairastavuusindeksi
(2014-2016)

SOTE- kustannukset maan
keskiarvoa korkeammat
• Tarvevakioidut menot hieman muuta
maata pienemmät (korkean
sairastavuuden maakunta)
• Väestön vanheneminen lisää
kustannuspaineita myös tulevaisuudessa
• Palvelujen saatavuutta vaikeuttaa ja
kustannuksia kasvattaa maantieteellisesti
väljästi asuttu maakunta.

• Korona osaltaan vaikuttaa myös
tulevaisuudessa – hoitovelka ja
kustannukset

SOTE- ja Pelastustoimen
järjestäminen Pohjois-Savossa
• 18 sote-järjestäjää
• SOTE-kunnat: Kuopio, Varkaus,
Siilinjärvi, Lapinlahti
• Kuntayhtymät ja liikelaitos: PSSHP
ky, Kysteri liikelaitos, Ylä-Savon SOTE
ky, Sisä-Savon th Ky
• Sosiaalitoimen järjestäminen lisäksi
10 kunnalla
• Pohjois-Savon pelastuslaitos

SOTE-uudistuksen valmistelu ja
sitä tukevat kehittämishankkeet
Pohjois-Savossa
• POSOTE20 -hanke
• Tulevaisuuden SOTE-keskus –
ohjelma
• SOTE-rakenneuudistus
(Vapaaehtoinen alueellinen
valmistelu)
• Vapaaehtoista alueellista
valmistelua ja SOTEkehittämishankkeita toteuttavat
Pohjois-Savon SOTE-järjestäjät ja
pelastuslaitos.

Pohjois-Savon
hyvinvointialueneuvottelut
10.11.2020
Alueen nykytila ja strategisen tason kehittämien
- Koosteet järjestäjittäin nykytilasta sekä
alueellisen valmistelun ja yhteistyön tilasta.
- Koronan vaikutukset
Puheenvuorot (10min): Risto Miettunen, Leila
Pekkanen, Jari Saarinen, Reetta Kettunen ja Kati
Kantanen

Esittelydiat PSSHP Risto Miettunen

Tilannekatsaus 06.11.2020
STM aluetilaisuus

Kuntayhtymän toiminta
Neljän kunnan perustama yhteistoiminta-alueen kuntayhtymä (Iislami, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), asukaspohja n. 37.000 ,
toiminut 10 vuotta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä ympäristöpalvelujen järjestämisvastuu.
Hyvinvointipalvelut (mtt-palvelut ja sosiaalihuollon palvelut)
Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä psykiatrinen osasto (pl. tahdosta riippumaton hoito) ja selviämisasema, erikoistumisia
sovittu maakunnallisesti mm. syömishäiriöt
• Kuntayhtymä käynnistänyt yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa psykoterapiakoulutuksen alueellisena koulutuksena
• Huume- ja päihdeongelmia nuorten keskuudessa
• Selviämis-, katkaisu ja vierotushoito, selviämisasema toiminut alueella kuntayhtymän toiminnan ajan

Lastensuojelun sijoitukset kasvaneet viime vuosina
• Oma lastensuojelun yksikkö, toiminnan laajentuminen ja uudet tilat , oma toiminta edullisempaa kuin ostettu palvelu

Vammaispalveluissa palvelutarve keskimääräistä korkeampi
• Mahdollinen oma asumisyksikkö myös suunnitteilla, halvempi kuin ostettu palvelu

Terveyspalvelut (perusth+esh)
Vastaanottomalleina mm. ENSKA
• ensikäynti ilman ajanvarausta matalankynnyksen vastaanotto: Hoitaja-lääkäri sekä tarvittaessa esh – poliklinikka ja ajanvarausvastaanotto
• kaikki samoissa tiloissa, konsultaatio helppoa), iltavastaanottoja sekä viikonloppuvastaanottoja, paikallissopimus eri vastaanottomalleista
• Sähköisiä palveluja lisätty merkittävästi kevään aikana; etävastaanotot, chat

Kotisairaala – kotihoito – kuntoutus: integroitu malli kehitteillä
Oma erikoissairaanhoito (pl. anestesiaa vaativa leikkaustoiminta)
• erikoisaloja 11, yhteistyö ja työnjako sairaanhoitopiirin kanssa erittäin hyvää ja tiivistä

Hoito- ja hoivapalvelut yhtenä kokonaisuutena
• asumispalvelut, kotihoito, omaishoito, päivätoiminta
• Ikäihmisten asiakasneuvonta OHJURI toiminut jo useita vuosia
• Asumispalveluissa välimuotoisen asumisen ja yleisesti asumisen mallien selvitystyö käynnistynyt yhteistyössä FCG; ARA jne.

Talous
Milj.€
Oma toiminta

2019

2020

105,4

Muutos %

Ostettu esh

37,7

Muutos %

Yhteensä
Muutos %

143,2

Merkittävät investoinnit

2020 enn 2021

107,2

108,9

110,4

1,7

1,6

3,0

37,7

35,0

38,6

0,0

-7,2

2,4

144,9

144,9

149,1

1,2

0,0

2,9

HUOM! Oman toiminnan ennuste 2020 sisältää koronakustannuksia 1,6 milj. e

Keskeiset kustannusten muutokset
- Ostettu erikoissairaanhoito alittuu
- Oma toiminta ylittyy koronakustannusten verran
- Lastensuojeluun lisää sijoituksia elo-syyskuussa, merkittävä
kustannusten lisäys myös ensi vuodelle
- V. 2021 kvtes sopimuskorotukset henkilöstökustannuksiin
- Omaan toimintaan ei mitoitusvaatimukset vaikuttaneet
- Vammaispalveluissa asumispalvelujen kilpailutus nosti
kustannuksia yli 2 milj. €
- Kallionsydämen yksikön siirtyminen kuntayhtymän
toiminnaksi lisäsi kustannuksia, omana toimintana
vuorokausihinta korkeampi (mm. kuntayhtymällä
korkeampi henkilöstömitoitus)

TerveysKampus-hanke (2014 – 2024)
- Pitkäkestoinen investointihanke
- n. 32 milj. €
- Taustalla sisäilmaongelmaiset tilat
- Suureksi osaksi peruskorjaushanke
- Vuodeosastotoiminnat keskitetty alueella
Iislamen terveyskeskukseen, ei erikoisalakohtaisia osastoja, vaan integroitu toiminta
- Mtt-palvelut ja psykiatrinen osasto
peruspalvelujen yhteyteen
- Tilatehokkuus paranee n. 28 %
- Kaikki toiminnan tilat samalla kampuksella
- Toiminnan integraatio toteutuu
- Tiloissa toimii myös Islab - laboratoriopalvelut

Korona
•

•

•

Toiminnan johtaminen organisoitu häiriötilanteen mukaisesti
• Johtoryhmä johtaa kokonaistilannetta, lisäksi ”koronanyrkki”
(pandemiatyöryhmä jne)
• Valvonnan tehostaminen, otettu käyttöön huhtikuussa tehostettu
valvonta- ja riskiarviomalli asumispalveluyksiköihin
• Pandemiasuunnitelman tarkistus 03/20 ja toipumissuunnitelma
05/20
Testaus ja jäljitys
• Testaukset valtakunnallisten linjausten mukaisesti matalalla
kynnyksellä nyt ilman ajanvarausta
• Testejä 5662 / tartuntoja 72 kpl
• Keväällä hoivakodin tartunnat, hoivakodin haltuunotto Kiuruvedellä
Suojainhankinnat pääasiallisesti Servica-liikelaitoksen kautta
• Varmuusvarasto kasvatetaan puolen vuoden tarvetta vastaavaksi
• Tällä hetkellä hengityssuojainten riittävyys nykykulutuksella n. 400
vrk
• Muita suojavarusteita myös hankittu ja suojainten riittävyyttä
seurataan viikottain johdon raportoinnissa

Havainnot ja huomiot
TILANNEKUVA
KOHORTOINTI
VIERAILUKIELTO
YHTEISET TILAT
ASIAKAS HOIDETAAN SAMASSA
PAIKASSA
AJANTASAISET
HOITOSUUNNITELMAT
SAIRAANHOIDON TARVE
LÄÄKÄRITYÖ
HENKILÖSTÖ
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN
LISÄHENKILÖSTÖ
SUOJAINTEN RIITTÄVYYS

•

Koronakustannukset
• Koko vuosiennuste: testaukset 808 000 euroa ja
suojavarustehankinnat 608 000, yht. 1,4 milj. €
• Testaukset + suojaimet n. 300.000 / kk
• Muita kustannuksia mm. siivous ja hygieniatason nosto n. 200.000 €
• Henkilöstön sijaistarve keväällä merkittävää
• Pandemiasuunnitelma päivitetty uudelleen syksyllä (kevään
kokemukset)
Valtionosuudet koronasta maksetaan suoraan jäsenkunnille

Valvonnan
tehostaminen
04/2020
alkaen

YLEISTÄ

Valvonnan raportointi viikoittain sekä omiin että ostopalveluyksiköihin, huomiot
värikoodein sekä sanallinen selvitys
ASUMISPALVELUJEN RISKIANALYYSI PANDEMIATILANTEESSA

K=kä ynti
Ke=kes kus tel tu
S=s ä hköpos ti ti eto
s oi tto

YKSIKÖT
x
Y
z

vko 43 tilanne

EI TOIMENPITETIÄ
OHJAUS JA NEUVONTA
VAATII MUITA TOIMENPITEITÄ
VAATII ERITYISIÄ TOIMENPITEITÄ (ESIM YHTEYS AVIIN)

TILANNEKUVA

•

OHJEIDEN MUKAINEN TOIMINTA
HYGIENIA
TURVALLISUUS
SUOJAINTEN KÄYTTÖ
SIIVOUS
RUOKAHUOLTO
PYYKKIHUOLTO
HENKILÖKUNNAN TILAT
VAINAJIEN KÄSITTELY
PSYKO-SOS TUKI
TIEDONSAANTI

KOHORTOINTI

VIERAILUKIELTO

a s i a ka s mä äASIAKKAAT
rä
HENKILÖSTÖ

YHTEISET
TILAT

ASIAKAS
HOIDETAA
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SIIRROT
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SET
HOITOSUU SAIRAANH
HENKILÖST
NNIOIDON
LÄÄKÄRITY ÖN
TELMAT
TARVE
Ö
RIITTÄVYYS

HENKILÖSTÖ
N
OSAAMINEN

LISÄHENKILÖST
Ö

SAIRAANHOITAJIEN
KOKONAISMÄÄRÄ
LKM VUOROISSA
LÄÄKELUVAT RIITTÄVYYS

Va a l ea = ei ti etoa
Havainnot ja huomiot
TILANNEKUVA
KOHORTOINTI
VIERAILUKIELTO
YHTEISET TILAT
ASIAKAS HOIDETAAN SAMASSA
PAIKASSA
AJANTASAISET
HOITOSUUNNITELMAT
SAIRAANHOIDON TARVE
LÄÄKÄRITYÖ
HENKILÖSTÖ
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN
LISÄHENKILÖSTÖ
SUOJAINTEN RIITTÄVYYS
OHJEIDEN MUKAINEN TOIMINTA
HYGIENIA
TURVALLISUUS
SUOJAINTEN KÄYTTÖ
SIIVOUS
RUOKAHUOLTO
PYYKKIHUOLTO
HENKILÖKUNNAN TILAT
VAINAJIEN KÄSITTELY
PSYKO-SOS TUKI
TIEDONSAANTI
YLEISTÄ

Toimenpiteet

SAANTI

SUOJAIN- OHJEIDEN
TEN
MUKAINEN
RIITTÄVYYS TOIMINTA
PEREHDYTTÄMINEN

HYGIENIA

PSYKOSOS TUKI
TURVALLISUUS

SUOJAIMET SIIVOUS

RUOKAHUOLTO

PYYKKIHUOLTO

HENKILÖKU
N-NAN
VAINAJIEN
TILAT
KÄSITTELY

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

Toiminta
•

Kuopiossa useita kuntaliitoksia 2000-luvulla, palveluverkoston laajuus

•

AVOVASTAANOTTOTOIMINTA
– Vastaanottopalvelut tiimimalli vuodesta 2015:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Hyvä saatavuus, kiireettömään hoitoon keskimääräin ollut alle 2 vkoa
Moniammatillisuus, hoitajavastaanottojen määrä kolminkertaistunut n 90 000/v vs lääkäri n 120 000/v
Suunterveydenhuolto haasteellinen 2020Aikuisten mielenterveyspalvelut, vastaanoton tiimeissä psykiatrinen sh + lähetteellisenä KPK (Kuopion psykiatriakeskus
yhteistyössä KYS:n kanssa)
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoitotakuussa ongelmia, uusi toimintamalli-organisaatio alkaa 2021
– PERHEKESKUSMALLI käyttöön 2021

SAIRAALAPALVELU (Kuopion omat: Harjulan sairaala + vuodeosastot liitoskunnissa)
– Sairaalaselvitys valmistumassa, myös maakunnallinen avio aikaisemmassa POSOTEssa
– Oma saattohoito-osasto, kotisairaala-kotihoito
LAPSIPERHEPALVELUT
– Systeeminen toimintamalli käytössä. Sijoitusten määrien vähentämistavoitteet. Perhekeskusmallit
– Maakunnallinen sosiaalipäivystys Kuopion vetovastuulla. SOTETIKE.
AIKUISSOSIAALITYÖ
– Sosiaalinen kuntoutus/kuntouttava työtoiminta painopisteen löytäminen
HOIVOPALVELU
– Hoivan vuosittainen huomattava kasvu ikääntymisen myötä, etäpalvelut, lääkerobotiikla
– Henkilöstön saatavuus varsinkin kotihoitoon
VAMMAISPALVELUT
- Asumispalveluiden haasteet
– Kustannukset, raskas laitoshoito, tilapäishoito-mahdollisuus ottaa omaksi toiminnaksi

Perusturva ja terveydenhuolto oma ja
erikoissairaanhoito erikseen / Kate M€
Perusturva

TOT
2019

TA
2020

ENN
2020

TA
2021

159,55

165,30

171,34

174,75

78,49

83,52

88,73

85,98

178,40

184,60

178,50

Terveydenhuolto

Erikoissairaanhoi
186,67
to

PeTe yhteensä 424,71 427,22 444,67 439,23
TA 2020 ylitykset
ennusteet:
Vanhusten hoivapalvelujen henkilöstömenot
Hoivan asiakaspalv.ostot ( mm. Posti
maaseudulla)
Vammaispalvelujen asumispalvelujen
ostopalv.

3,5 M€

Hoitotarvikkeet

1,0 M€

Koronan laboratoriokulut
Esh:n v.2019 toteumassa ed
vuosien alijäämät 7,64 M€
ja v.2020 ennusteessa
5,21M€

4,0 M€

INVESTOINNIT / Koneet ja kalusto
Pete yhteensä
• 2019 TP
E2020
TA2021
0,6 M€
0,73M€
0,9 M€
• Rakennushankkeet
•

•

0,2 M€
2,0 M€

•
•

Turvakoti (ei vielä päätöstä hankesuunnitelman
toteutusvuodesta, 2023?)
Tehostettu palveluasuminen Liito-oravan
yksikkö (valmis syksyllä 2021)
Kuntotutkimuksia mm. Harjulan Lehtolan
sairaala (peruskorjaus v. 2025)
Leväsen palvelukeskuksen peruskorjaus ja
uudisrakennus ?

KORONA
KORONAKUSTANNUKSET PETE V.
2020 / 30.9.20 ASTI
Testaus
2,70 M€
Testauskapasiteetin nostaminen
0,21 M€
Jäljittäminen
0,10 M€
Karanteenit
0,10 M€
Potilaiden hoito
0,32 M€
Muut välittömät kustannukset
1,90 M€
(mm. siivous, hoitotarvikkeet, puhdistusaineet)
Perusturva:
Siivoustason nosto, suojautuminen ja lisähenkilöstö, varautuminen
2,5 M€

KORONA PALVELUALUUEELLA JA
KAUPUNGISSA
•
•

•
•

7,83 M€
•
•

Testaa, jäljitä, eristä ja hoida
Resurssien kohdentamista ja varautumista keväällä,
koulutusten ja perehdytysten myötä
– Kasvun ja oppimisen palvelualueelta henkilöstöä,
joilla terveydenhuollon koulutus, 3 vko
perehdytys ja lääkelupakoulutus ja
työskentelyjakso kotihoidossa
– Puhelinneuvonta,
– Testaus- ja jäljityskapasiteetin nosto
Keväästä lähtien kj johtoryhmään liitetty
koronaryhmä
Lautakunnan rooli selkeytetty tartuntalain 58 §
päättävänä elimenä kaupungissa, koeponnistettu
keväällä, ja muutettu myös kokouskutsun
lähettämisehtoja, jos tämän pykälän käsittelytarve
Aktiivisena KYS koronanyrkissä
Suunterveydenhuollon patoutunut hoidontarvehoitotakuu

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Varkaus-Joroinen yhteistoiminta-alueella
Vt. Sosiaali- ja terveysjohtaja Reetta Kettunen

Alueen nykytila ja
strategiset
tavoitteet

• Varkaus toimii järjestäjänä sosiaali- ja terveyspalveluissa Varkaus-Joroinen
yhteistoiminta-alueella – asukasluku yhteensä noin 25 000 asukasta
• Väestö on ikääntynyttä (indeksi 150 (yli 75 v.)) ja sairastavuus on korkeaa
(indeksi 127) – vaikuttaa palveluntarpeeseen

• Tavoitteena tuottaa monipuolisia, laadukkaita, kustannustehokkaita ja
vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja lähellä kuntalaisia
PALVELUT:
Pth päivystys 24/7
Vastaanottotoiminta
pth ja esh
Leikkaustoiminta
Osastot
Dialyysi
Kotisairaala 24/7
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Asumispalvelut
Mt- ja päihdepalvelut
Perhekeskuspalvelut
Sosiaalityö
Vammaispalvelut

• Haemme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja toiminnan ja
tulomuodostuksen kehittämiseksi ja hyödynnämme uuden teknologian
suomat mahdollisuudet
• Kehitämme jalkautuvia sosiaali- ja terveyspalveluja
• Valmistaudumme uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen ja uusien
toiminnallisten prosessien käyttöönottamiseen
• Toimimme vahvassa kumppanuudessa KYS:n, yliopiston, kuntien, yritysten,
järjestöjen ja maakunnan kanssa

Kustannusten
kehittyminen ja
investoinnit
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI/Varkaus
TALOUS
Tuloarviot ja määrärahat, €
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos

• Investoinnit:
• Uusi sosiaali- ja terveyskeskus
• valmistuu 3/2021
• 20 vuoden elinkaarimallihanke

• Kustannukset/Talous

TP2019
TA2020
TA2021
24 825 384 23 084 057 23 677 585
-110 374 841 -110 584 057 -114 712 161
-85 549 457 -87 500 000 -91 034 576
-267 515
-172 500
-114 700
-85 816 972 -87 672 500 -91 149 276

Muut palvelujen ostot /KYS, muut sairalat ja ymp.terv.huolto
TALOUS
Tuloarviot ja määrärahat, €
TP2019
TA2020
Tuotot
226 874
228 300
Kulut
-26 970 607
-26 946 634
Toimintakate
-26 743 733
-26 718 334
Suunnitelman muk. poistot
0
0
Tilikauden tulos
-26 743 733
-26 718 334

TA2021
128 040
-26 152 608
-26 024 568
0
-26 024 568

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI/Joroinen
TALOUS
Tuloarviot ja määrärahat, €
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos

TP2019
TA2020
TA2021
1 756 643
1 763 336
1 568 552
-19 776 227 -19 970 401 -20 314 160
-18 019 584 -18 207 065 -18 745 608
-91 885
-108 870
-29 000
-18 111 469 -18 315 935 -18 774 608

Muut palvelujen ostot/Essote ja ymp. terv. huolto
TALOUS
Tuloarviot ja määrärahat, €
TP2019
Tuotot
45 982
Kulut
-6 935 946
Toimintakate
-6 889 964
Suunnitelman muk. poistot
0
Tilikauden tulos
-6 889 964

TA2020
1 500
-6 808 251
-6 806 751
0
-6 806 751

TA2021
6 500
-7 227 833
-7 221 333
0
-7 221 333

Koronan
vaikutukset ja
kokemukset

• Varkaus- Joroinen yhteistoiminta-alueella yhteensä 7 koronapositiivista
tapausta, viimeisimmät keväällä.
• Testauksia toteutettu matalalla kynnyksellä koko ajan (13.3. – 28.10 välillä
tehty yhteensä 5040 testiä)

• Suojavarusteita on ollut hyvin saatavilla
• Suu-nenäsuojuksia käytetty lähikontaktissa jo alkuvaiheesta lähtien kaikissa
palveluissa

• Johtamisessa korostui yhteistyön, yhteisten pelisääntöjen, ohjeistusten ja
tiedottamisen tärkeys
Koronan aiheuttamat
lisäkustannukset
Varkaudessa:
noin 2,5 miljoonaa
•
•
•
•

Testaukset
Suojavarusteet
Tulojen menetykset
Henkilöstön poissaolot

• Huolehdittiin myös yksityisten palveluntuottajien suojavarusteiden
riittävyydestä ja ohjeistuksista

• Toimintoja ja palveluita muokattiin jo alkuvaiheessa joustavasti ja nopeasti
•
•
•
•
•

Arjen apu-palvelut
Etäpalvelut, etätyö, etävastaanotto
Hengitystieinfektiovastaanotto
Osastotoimintojen muutokset
Henkilökunnan joustava käyttö ja liikuteltavuus yli palvelualue- ja
toimialarajojen

• Uudet yhteistyön muodot ja jalkautuvien palveluiden kehittyminen

Alueiden neuvottelut, syksy 2020
Pohjois-Savo, tiistai 10.11.2020 klo. 9-12

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Kati Kantanen

Nykytila / palvelut
•

•

•

•
•

Siilinjärven väestön kasvu on ollut pienessä taantumassa viimeisimmät vuodet.
– Kunnan väkiluku 21 365, joista
• alle kouluikäisiä 1 521 henkilöä, 7-15-vuotiaita 2 747 henkilöä (alle 18-vuotiaita 4 818 henkilöä)
• Yli 75-vuotiaita 1 985 henkilöä
Kunta tuottaa itse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
– Palvelut ovat meillä edelleen hyviä eikä ole näköpiirissä mitään dramaattista muutosta, päinvastoin
tavoite on säilyttää kunnan palvelut laadukkaina ja palveluvalikko laajana.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
– Sosiaali- ja perhepalvelut (mm. hyvinvointineuvola, keskitetyt lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut)
– Hoiva- ja vanhuspalvelut (mm. kotihoito, asumispalvelut)
– Terveyspalvelut (mm. vastaanotto, suunterveydenhuolto, sairaalapalvelut, kuntoutus)
Sosiaali- ja terveydenhuollon alla on Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö, joka tuottaa palvelut
useammalle Pohjois-Savon kunnalle
Keväällä 2019 ulkopuolinen asiantuntija analysoi Siilinjärven palvelutuotannon tehokkuuden mm. verrattuna
valtakunnan verrokkikuntiin.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sijoittuivat vertailussa keskitasoa ja oletettua tasoa edullisemmaksi
– Soten palvelujen kysyntään tulevaisuudessa vaikuttaa väistämättä väestön vanheneminen, jolloin
palvelurakenteen tulee vastata lisääntynyttä kysyntää ikäihmisten keskuudessa

Nykytila / talous
Tilinpäätös
2016
TOIMINTATUOTOT
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ
AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET
AVUSTUKSET YHTEENSÄ
MUUT TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

•
•
•
•

Tilinpäätös
2017

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

TA

TA

2020

2021

8 200 898

7 787 258

7 527 900

6 360 942

5 672 828

6 557 680

-21 431 380
-40 946 484
-1 682 804
-4 892 661
-2 953 319
-71 906 648
-63 705 751

-21 397 712
-42 728 088
-1 790 819
-3 806 715
-3 008 351
-72 731 686
-64 944 428

-22 331 302
-45 271 283
-1 990 101
-4 171 099
-2 945 721
-76 709 506
-69 181 607

-21 853 749
-44 884 405
-2 034 941
-5 304 916
-3 347 099
-77 425 110
-71 064 168

-23 600 681
-45 976 449
-2 400 646
-4 549 679
-3 365 043
-79 892 498
-74 219 670

-25 590 637
-49 411 939
-2 143 889
-4 429 900
-3 372 160
-84 948 525
-78 390 845

Vuosina 2016 – 2017 isoja hankkeita
Vuonna 2021 hanke
Työterveyshuolto yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta
Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset 3 355 €/asukas
– Sosiaalihuolto 1 342 €/asukas
– Terveydenhuolto 2 021 €/asukas
• Perusterveydenhuolto 614 €/asukas
• Erikoissairaanhoito 1 407 €/asukas

Nykytila / Koronan vaikutus
•
•
•

•
•

•
•

Infektiovastaanotto
Vastaanottopalveluiden terveydenhoitajien vastaanottoaikoja peruttu
– Tartuntatautiketjujen selvittäminen / jäljitys
Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaisyksikkö valmiudessa siirtyä sosiaali- ja terveyspalveluiden infektioyksiköksi
– Terveyskeskuksen sairaalaosasto yritetään pitää ”puhtaana” Koronasta
– Epävarmuus lyhytaikaishoidon (ml. omaishoidon vapaiden) toteuttamisessa
Henkilöstön laajamittainen koulutus/perehdyttäminen Korona-potilaiden hoitoon
– Mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirrot Korona-yksikköön
Työtä on jouduttu rajaamaan
– Palveluiden järjestäminen viivästynyt vaikka olemmekin edelleen lain säätämissä rajoissa
– Jonoja eri palveluihin, joita pyritään purkamaan
Kasvaneet kustannukset mm. näytteidenotto, suojavarusteet, henkilöstö ja varustautuminen Korona-yksiköksi
– Kustannusten jatkuminen vuonna 2021 avoin, talousarviossa ei ole ollut mahdollista varautua näihin kustannuksiin
Mitä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon osalta olemaan uusi normaali ja miten siihen tulisi varautua?

Pohjois-Savon
hyvinvointialueneuvottelut
10.11.2020
Pelastustoiminnan tilanne
Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilannekatsaus
•

Pelastuslaitos on mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen vapaaehtoisessa alueellisessa valmistelussa.

•

Pelastuslaitoksen 17-vuotinen maakunnallinen toiminta on parantanut palvelutasoa ja pitänyt kustannuskehityksen maltillisena.

•

Laajaa yhteistyötä tehty pelastuslaitosten kesken jo pitkään mm. ISTIKE-tilannekeskustoiminta, hankintayhteistyö, suunnittelu ja
varautuminen sekä pelastustoiminta.

•

Joroisten kunta siirtyy 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen, jolloin alueella on 19 kuntaa.

•

Kelpoisuusehdot täyttävien pelastusviranomaisten rekrytointi on vaikeaa pienille pelastusasemille. Lisäksi sopimushenkilöstön
määrä vähenee väestön ikääntyessä ja sisäisen muuttoliikkeen vuoksi.

•

Merkittäviä lisäkustannuksia tulossa mm. varallaolon mahdollinen poistuminen ja sen korvaaminen aktiivityöllä sekä uusien
pelastusasemien vuokrakulut ja toimintavalmiusvajeiden korjaaminen:
– Varallaoloa on tällä hetkellä 25 pelastusasemalla n. 130 työntekijän ylläpitämänä
– Pelastusasemia on uusittavana 8 kpl (6 kpl korvaa entisen ja 2 uutta lisäasemaa)
– Pelastustoiminnan toimintavalmiudessa on puutteita Kuopion kantakaupungin sekä Siilinjärven Vuorela-Toivalan alueella

•

TA20 yhteensä n. 27 M€, josta ensihoidon osuus n. 5,9 M€. Ajoneuvo- ja vesiliikennekalusto (n. 190 kpl) vaatii jatkuvaa uusimista.
Pelastuslaitoksen investointitaso, TA20 n. 1,8 M€ (1,3 M€ nto) ei kata koko tarvetta. Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston
avustukset olleet erittäin tarpeellinen lisä pelastuslaitoksen rahoitukseen.

•

Pohjois-Savon pelastuslaitoksessa ensihoidon palveluntuotanto integroitu osaksi operatiivisen henkilöstön kokonaismäärää. Syvä
integraatio ydinpalveluiden lisäksi tukipalveluissa, pelastusasemaratkaisuissa ja muussa infrassa tuo kustannustehokkuutta.

•

Yhteistyön edelleen laajentaminen lisäisi kustannustehokkuutta ja toiminnallisuutta harvaan asutussa maakunnassa esim. soten
ja pelastustoimen yhdessä tuottamat ”kokonaisturvallisuuden” palvelut.
Turvallinen Pohjois-Savo
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko

• 300 päätoimista työntekijää
• 470 sivutoimista työntekijää
• 140 sopimuspalokuntalaista

Ensihoitoyksiköt (9 kpl)
Kuopio Neulamäki ja Petonen
Varkaus
Suonenjoki
Synergiayksiköt Kuopiossa
Ensivasteyksiköt (28 kpl)
Koko maakunnan alue

Monitoimiyksikkö Kaavilla
(hybridiyksikkö shp:n kanssa)

1.1.2021

Turvallinen Pohjois-Savo
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ydinpalvelut

Palvelutasopäätös Strategia Säädökset
Ohjausprosessit

Kuntalaiset ja
kunnat

Yritykset ja
muut yhteisöt

PALVELUTARVE

Onnettomuuksien ja
tulipalojen ehkäisy
Pelastustoiminta ja
väestön varoittaminen

Kuntalaiset ja
kunnat

Yritykset ja
muut yhteisöt

Ensihoitopalvelun
tuottaminen
Varautuminen ja
väestönsuojelu
Tukiprosessit
HR Talous ICT Hankinta Tekniikka Toimitilat Viestintä

Turvallinen Pohjois-Savo
Pohjois-Savon pelastuslaitos

PALVELU

Koronan vaikutukset ja kokemukset
•

Pelastuslaitoksen palvelutaso on säilynyt lähes normaalilla tasolla. Painopistettä siirretty pelastustoiminnan ja ensihoidon
palveluiden turvaamiseen. Turvallisuuskoulutus ja –valistustyön vuositavoitteesta (37.000 henkilöä) ollaan jäljessä.

•

Henkilöstöllä ei ole todettu koronavirustartuntoja, mutta lievätkin hengitystieinfektio-oireet aiheuttaneet poissaoloja ja
sijaistarvetta. Korona aiheuttanut syyskuun 2020 loppuun mennessä n. 230.000 € lisäkulut. Kustannukset ovat aiheutuneet lähinnä
sijaisten henkilöstömenoista ja tarvikehankinnoista

•

Tartuntojen ehkäisyyn ja viruksen mahdolliseen leviämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota alkukeväästä alkaen. Alkuvuonna
päivitettiin pandemiasuunnitelma ja laadittiin Organisaation suorituskyvyn arviointi poikkeusoloja varten -ohje. Lisäksi annettu
viikkotiedotteet ja pidetty sisäiset kokoukset säännöllisesti.

•

Keväällä ja kesällä 2020 tehostettiin varautumisyhteistyötä, mm. säännöllisesti etäkokoukset kokoonpanoilla Maakunnallisten
toimijoiden johtoryhmä, Maakunnan valmiustoimikunta sekä pelastuslaitoksen ja kuntien varautumisvastaavat.

•

Pelastuslaitos ml. tilannekeskus toimi tehostetussa valmiudessa poikkeusolojen ajan. Henkilöstöä siirrettiin väliaikaisesti eri
tehtäviin ja tehtävänkuvia muutettiin.

•

Kokemuksia
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Verkostomainen työskentely syventyi ja se heijastui positiivisesti myös muuhun toimintaan. Ajantasaisen tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken on
avainasemassa
Pelastuslaitoksen toiminta muutettiin nopeasti vastaamaan vallitsevaa tilannetta ja koko henkilöstön tietotekniikan käyttöä lisättiin merkittävästi
Säännöllisen ja selkeän tiedottamisen merkitystä ei voi liikaa korostaa
Korvaavan henkilöstön saatavuus pandemian aikana on haastavaa, sijaistarpeeseen tulee varautua.
Varautuminen etukäteissuunnittelun kautta on tärkeää, mutta avainasemassa on myös organisaation kyky nopeaan reagointiin ja mukautuvuus
yllättäviin tilanteisiin
Raportoinnin määrä kasvoi merkittävästi
Tiivis varautumisyhteistyö on lisännyt muiden toimijoiden toimintatapojen parempaa ymmärtämistä
Tilannekuvan jakaminen ja toimenpiteiden koordinointi eri viranomaisten kesken on ollut hyödyllistä.

.
Turvallinen Pohjois-Savo
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Jukka Koponen
Pelastusjohtaja

(017) 188 101
0447 188 101
jukka.koponen@kuopio.fi
www.pspelastuslaitos.fi
Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio vaihde (017) 188 100

Turvallinen Pohjois-Savo
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Keskustelua sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation nykytilasta
sekä niiden strategisesta kehittämisestä

Pohjois-Savon
hyvinvointialueneuvottelut
10.11.2020
Alueen keskeiset palveluhaasteet ja
valtakunnalliset painopisteet

Johtava hoitaja Eija Peltonen

Pohjois-Savon alueen väestön palvelutarpeet ja painopisteet
Eija Peltonen 10.11.2020

PALVELUTARPEET (v. 2019) 1(2)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve oli v.2019 16
% maan keskiarvoa suurempi.
• Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työvoimasta on
maan kolmanneksi suurin. (mielenterveyssyistä maan
eniten)
• Sairastavuus on suurta: mielenterveys- ja päihdeongelmat
ja sydän- ja verisuonisairaudet
• Nuorisopsykiatrian laitos- ja avohoitoa käytetään paljon.
• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus on
maan suurimpia.
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
avosairaanhoidon palvelujen käyttö on runsasta.
• Yli 10 kertaa terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneitä
oli 1,4 % vastaanotolla käyneistä.
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet ovat
kasvaneet huomattavasti

PALVELUTARPEET 2 (2)
•

•

•
•

•
•

75 vuotta täyttäneistä kotona asui 91 %. Heistä 11
% oli kotihoidon piirissä.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevista 23 %:lle
tehtiin kahdesta kolmeen käyntiä päivässä ja 28
%:lle kolme käyntiä tai enemmän, jälkimmäinen
on maan isoin osuus.
Omaishoidon tuella hoidettavia oli 5,3 %, mikä on
maan keskitasoa.
Tehostetussa palveluasumisessa asui 7,5 %,
vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa
terveyskeskuksissa 1 %, kuten maassa
keskimäärinkin.
Kotihoidon asiakkaista 40 %:lla oli päivystyksenä
alkaneita sairaalajaksoja.
Perusterveydenhuollossa vuodeosastohoidon
hoitopäiviä oli maan keskiarvoa enemmän.

PAINOPISTEET
• Perustason palvelujen vahvistaminen
• Palveluiden oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
varmistaminen
• Mielenterveyspalvelujen integraatio
• Perhekeskustoiminnan käynnistäminen, perhepalvelut
• Lasten ja nuorten perus- ja erityistason
mielenterveyspalvelujen vahvistaminen
• Henkilöstön osaamisen vahvistaminen nuorten
mielenterveystyössä ja eri-ikäisten psykoterapiassa
• Ikääntyneiden palveluiden ja terveyspalvelujen
integraatio
• Ikääntyneiden asumispalvelujen arvioiminen (ns.
välimuotoiset asumispalvelut) ja kotihoidon riittävä
resursointi
• Teknologian hyödyntäminen asiakas- ja potilastyössä
• Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen
vahvistaminen
• Kotisairaalatoiminnan aloittaminen ja laajentaminen
• HYTE-toiminta jatkuu ja vahvistuu

SOTE-uudistuksen
valmistelua tukevat
valtionavustushankkeet
Pohjois-Savossa
Hankejohtaja Jussi Lampi

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu
• H2/2020- H1/2021
• Pohjois-Savon SOTE-järjestäjät ja pelastustoimi
• Johtoryhmä
• Työryhmät
• Aiemman valmistelun hyödyntäminen
• Valmistelua tukeva viestintä
• Väliaikaisen valmisteluelimen valmistelu

Väliaikainen
valmisteluelin
• H2/2021

Tulevaisuuden SOTE –keskus - Peruspalveluiden kehittämishankkeet: Maakunnallisten toimintatapojen
kehittäminen ja yhtenäistäminen, organisaatiorajat ylittävät yhteistyö

Pohjois-Savon
Hyvinvointialue

SOTE-rakenneuudistus: johtamisen ja digitalisaation kehittämishankkeet

Nykyisistä sotejärjestäjistä ja
pelasta siirtyvät
tehtävät
tilannekuvan
päivittäminen

Liikkeen
luovutuksen
valmistelu,
väliaikaishallinnon
valmistelu

Väliaikaishallinto,
Pohjois-Savon
hyvinvointialueen
toiminnan
käynnistäminen

1.1.2023
Pohjois-Savon
hyvinvointialueen
toiminta alkaa

Kehittämishankkeet tukevat alueellista valmistelu uudistamalla toimintamalleja ja palveluita

Tavoitteet

Mikä uudistuu
Saatavuus

Palveluiden
saatavuus

Ennaltaehkäisy

Omahoidon ja
elämäntapaohj.
palvelumalli

Laatu ja
vaikuttavuus

Hoito- ja
palvelupolut

Yhteentoimivuus

Monialainen
peke ja sotekeskus

20.10.2020

Digitalisaatio
Oma-olo,
Chattipotti yms.

Uudet palvelut
Etä-konsultaatiot
ja mobiilit
toimintamallit

Tiedolla johtaminen
Strukturoitu
vaikuttava tieto

Sähköinen peke ja
sote-keskus

NMOK, omahoito
ja elintapaohjaus

Peke indikaattorit

Aineettomia,
henkilöön ja
paikkaan
sitomattomia
palveluita

Sähköinen peke ja
sote-keskus

Johtamismalli

Monialainen
asiakasohjaus

Sote-tietopaketit

Kustannustehokkuus

Osallisuus
Omien
palvelujen
suunnittelu

Järjestöyhteistyö

40

Maakunnanrajat ylittävät
kehittämishankkeet
(YTA-alue yhteistyö)
• Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (KYS) koordinoi hankkeita
• NMOK (Tulevaisuuden SOTE-keskus -ohjelma
• Nuorten psykososiaalisten menetelmien levittäminen ja
implementointi
• IPC, Cool Kids, Ahdistuneisuushäiriöiden KKT
• KYS osaamiskeskuksen implementaatiotiimi (NMOK)
levittämis- ja juurruttamistoiminnan suunnittelijoina,
asiantuntijoina ja suorittajina yhteistyössä maakunnan
alueen henkilöstön kanssa.

• Lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskuksen (OTkeskus)
• Toiminta- ja koordinaatiorakenteen suunnittelu, pilotointi
ja konseptin viimeistely
• Pohjois-Savon pelastuslaitos koordinoi pelastustoimen hankkeita

• Alueellisen tilannekeskustoiminnan kehittämishanke. PohjoisSavon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan
pelastuslaitosten tilannekeskustoiminnan kehittämishanke

