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Agenda
Osa 1
~1,5 tuntia

Osa 2
~1 tunti

1.

Avaus

2.

Alueen nykytila ja strategisen tason kehittäminen

3.

Alueen keskeiset palveluhaasteet ja valtakunnalliset painopisteet

4.

Sote-uudistuksen valmistelua tukevat valtionavustushankkeet

Osa 3
~30 min

•
•
•
•
•
•

5.

Soten ja pelastustoimen tilanne sekä alueellinen valmistelu
Kustannukset ja investoinnit
Koronan vaikutukset ja kokemukset
Tarvittavista jatkokeskusteluista ja –toimenpiteistä sopiminen

Keskustelua toimenpiteistä, joita voisi mahdollisesti toteuttaa hankkeiden
puitteissa neuvotteluissa tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi
Mahdollisesti erityishuomiot ja huolet esim. hankkeiden etenemiseen
liittyen

Muut mahdolliset esille nousevat asiat

2. ALUEEN NYKYTILA JA STRATEGISEN TASON KEHITTÄMINEN

2. ALUEEN NYKYTILA JA STRATEGISEN TASON KEHITTÄMINEN
Koronan vaikutukset ja kokemukset

KESKEISET PALVELUHAASTEET

3. ALUEEN KESKEISET PALVELUHAASTEET JA
VALTAKUNNALLISET PAINOPISTEET
Valtakunnallinen painopiste: Perustason mielenterveyspalvelujen saatavuus ja laatu
▪ Peruspalvelujen vahvistaminen ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana palveluna
▪ Avokuntoutuksen vahvistaminen päihdeasiakkaiden kuntoutuspolulla
▪ Matalan kynnyksen lähetteettömät, asiakasohjausluonteiset, moniammatilliset ja monialaiset palvelut

▪ Asiakkaan hoito- ja palveluketjun saumattomuus erityistason ja perustason palvelujen (sis. esh ja pth) välillä
▪ Saatavuuden parantaminen perustasolla uusin palveluratkaisuin (ryhmähoidot, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut)
▪ Vakiinnutetaan erikoissairaanhoidon psykiatri- ja päihdelääkärikonsulttitoiminta peruspalvelujen tukena

▪ Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalvelun kuntoutuspolun tehostaminen
▪ Kotiin vietävän tuen vahvistaminen ja toimintamallien yhdenmukaistaminen
▪ Raskaimmista asumispalveluista kotikuntoutukseen

▪ Asiakkaan oman roolin vahvistaminen
▪ Oma- ja itsehoidon mahdollistaminen
▪ Palvelumuotoilu

▪ Monipuoliset kumppanuudet ja kolmannen sektorin toimijoiden roolin vahvistaminen osana asiakkaan
asiointipolkua

3. ALUEEN KESKEISET PALVELUHAASTEET JA
VALTAKUNNALLISET PAINOPISTEET
Valtakunnallinen painopiste: Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatio
Alueen palveluhaasteet esimerkiksi:
• Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen integraatiota tukevat organisaatiorakenteet
ja johtamisjärjestelmät
o Ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen jaettu johtajuus toteutuu geriatrisissa
kuntoutuspalveluissa
o Terveyspalvelut tuottaa ikäihmisten palvelujen lääkäripalvelut ja lääkärit kuuluvat ikäihmisten
palvelujen yhteisöohjautuviin tiimeihin

• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen porrastuksessa ja
palveluketjukuvauksissa huomioidaan ikäihmiset asiakassegmenttinä
• Keskitetty asiakasohjaus lisää ikäihmisten tiedon saantia sekä ikääntyneiden palvelujen ja
terveyspalvelujen välistä monialaista yhteistyötä
• Kotihoidon palvelujen turvaamisen haasteet
o
o
o

Palveluasuminen on paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kustannustehokas vaihtoehto
Ennakointi erityisasumisen yhteistyöryhmässä kuntien kanssa edesauttaa yhteisöllistä senioriasumista
Muun omaishoidon lisääminen kotipalvelun palvelusetelin avulla

3. ALUEELLISET SEURANNAN JA ARVIOINNIN

PAINOPISTEET

Painopiste: Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus ja kustannukset
▪ Asiakkaan palveluverkkoa arvioidaan kokonaisvaltaisesti (ylittäen Esh –
pth ja so – te rajapinnat) sekä asiakkaan palveluun ohjauksen,
palvelun sisällön että kustannusten osalta
▪ Erikoissairaanhoidon ja peruspalvelujen jatkuvaa kehittämistyötä
tukevat johtamisen rakenteet ja yhteinen talouden seuranta
▪ Esh - pth yhteinen tuottavuusohjelma
o Toimenpiteiden tavoitteena on kohdentaa palvelut oikein valitulle
potilaalle, oikeassa paikassa, oikea-aikaisesti, oikean ajan, laadukkaasti ja
kustannustehokkaasti
o Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisevien - ja peruspalvelujen
vahvistamisessa

3. ALUEELLISET SEURANNAN JA ARVIOINNIN
PAINOPISTEET
Painopiste: Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalihuollon avopalvelujen ja lastensuojelun
painopiste-erot Uudenmaan alueella sekä toimenpiteet riittävästi ja ammattitaitoisen
henkilöstön varmistamiseksi
▪ Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistavat
linjaukset saumattomalla yhteistyöllä perhekeskuspalvelujen, lastensuojelun
palvelujen sekä kunnan sivistystoimen ja hyte-toimijoiden kesken
▪ Vanhemmuuden tuki lasten eheän kasvun ja kehityksen turvaamiseksi
▪ Lastensuojelun tukipalvelujen ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen
▪ Henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen mm. riittävän resurssoinnin
sekä toimivan työterveyshuollon ja kouluttautumismahdollisuuksien keinoin
▪ Yhteiset palkkauslinjaukset Uudenmaan alueella

4. SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUA TUKEVAT
VALTIONAVUSTUSHANKKEET/ KESKI-UUSIMAA

Nykytilasta…

• Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (KUP) kahdeksan kunnan
yhteinen pelastuslaitos, joka kuuluu Vantaan kaupungin
organisaatioon. KUP on Suomen kustannustehokkain (€/as)
pelastuslaitos, jolla on toiminnalliset tulokset ja henkilöstön
työtyytyväisyys on korkeaa tasoa
• Keski-Uudenmaan pelastustoimen alue kattaa maapinta-alaltaan
noin 1990 neliökilometrin suuruisen alueen ja koostuu 8 kunnasta.
Asukkaita alueella on noin 470 000. Väestö ja tiivis rakennuskanta
on keskittynyt Vantaalle ja Keski-Uudenmaan kuntien taajamiin.
Keski- Uudenmaan pelastustoimen alue on osa Uuttamaata ja
Suomen väestön ja taloudellisen toiminnan tärkein keskittymä.
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• KUP muodostaa yhdessä kolmen muun Uudenmaan
pelastuslaitoksen (Helsinki, Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa ) kanssa
tiiviin yhteistyöverkoston (HIKLU), joka on kehittänyt ja ylläpitänyt
yhdessä pelastuslaitosten toimintaa. Tällä hetkellä suurin
käynnissä oleva HIKLU –kehittämishanke on neljän
pelastuslaitoksen yhteinen tilanne- ja johtokeskus

…tulevaan…
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• Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle
perustetaan Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueet, joille siirtyy myös pelastustoimen
järjestämisvastuu
• Uudenmaan erillisselvityksestä lähtien tavoitteena on ollut, että
KUP voisi jatkaa yhtenäisenä pelastuslaitoksena myös sote-pela
uudistuksen jälkeenkin. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa
hyvinvointi alueiden välisen yhteistyön, mutta toimeenpanolakia
pitäisi muuttaa siten, että hyvinvointialueiden välinen yhteistyö
olisi mahdollista ilman, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta
tarvitsisi ensin jakaa hyvinvointialueiden kesken. Varsinkin kun
yhteinen pelastuslaitos jatkossa on myös nykyisten osakaskuntien
ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan tahto.
• Uudenmaan erillisratkaisussa ensihoidon järjestämisvastuu ollaan
määräämässä lainsäädännöllä HUSin tehtäväksi, josta muodostuu
oma organisaatio ja oikeushenkilö. Pelastuslaitokset ensihoidon
toteuttajina Uudellamaalla taas tulevat olemaan osa
hyvinvointialuetta, joka kukin on oma organisaatio ja
oikeushenkilö. Tämä saattaa aiheuttaa kilpailulainsäädännön
näkökulmasta haasteita Uudellamaalla.

…pelastustoimeen
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• Suunnitellun pelastustoimen rahoituksen kohdentamisen
haasteista huolimatta, valtion tulee erityisesti huolehtia
pelastustoimen tulevaisuuden rahoitustarpeista
• Lisäksi sisäministeriön pelastusosaston tulee ottaa nykyistä
suurempi taloudellinen vastuu pelastustoimen yhteisistä
hankkeista kuten toimialasidonnaisen tietoverkkojen ja järjestelmien kehittämisestä

LISÄMATERIAALI

ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUJEN
SAATAVUUS JA KUSTANNUKSET,
TUOTTAVUUSOHJELMAN TAVOITTEITA
▪ Tuottavuuden lisäämisen tunnistettuja keinoja:
▪ Alueellinen akuuttiosastojen riittävä paikkamäärä arvioidaan. Potilasvirtausta
sujuvoittavia keinoja otetaan käyttöön ja osastotoiminnalle vaihtoehtoisia hoitoja kuntoutusmuotoja kehitetään. Sairaalan vuodeosastojen käyttöastetta
vähennetään mm. panostamalla ikäihmisten akuuttitarpeiden välittömään
puuttumiseen sairaalapäivystyksen välttämiseksi.
▪ Yhteispäivystyksen käyttöä vähennetään kehittämällä lääkäri-hoitaja
vastaanottojen toimintatapoja mm. lisäämällä välittömästi saatavilla olevia
etäpalveluja.
▪ Kuntayhtymä ottaa omaksi toiminnakseen esh:n kanssa yhteisen
osastokuntoutuksen, joka on osa alueen muita kuntoutuspalveluja. Vaativan
kuntoutuksen rinnalla kehitetään monimuotoista geriatrista kuntoutusta.
▪ Kehitetään esh-pth:n yhteistä verkostomaista poliklinikkatoimintaa
▪ Mielenterveyspalvelujen painopistettä siirretään entisestään perustasolle niin,
että erikoissairaanhoito on matalalla kynnyksellä tuottamassa konsultaatio- ja
terapiapalvelua.

KORONAN VAIKUTUKSET JA KOKEMUKSET
▪ Koronaan valmistautuessa kuntayhtymä investoi kotisairaalan laitteisiin ja väistötilojen varustuksiin n. 0,05 M€
▪ Infektio- ja tartuntatautiyksikön miehitystä on vahvistettu reilusti yli perusmiehityksen tartuntajäljityksen ja
karanteeniseurannan toteuttamiseksi. Uusina toimintoina aloitettiin koronahoito- ja neuvontapuhelin- sekä
koronanettipalvelutoiminnat. Näihin toimintoihin sekä hoito- ja hoivayksikköjen henkilökunnan koronasairastumisten ja karanteenien vuoksi on ostettu/ rekrytoitu/ siirretty muista työyksiköistä henkilökuntaa.
Henkilöstökulut ovat yhteensä n. 3,4 M€
▪ Koronan vaikutuksesta otettiin uusia käyttöön uusia etäpalvelumuotoja, joiden ansiosta on pystytty
hillitsemään perusterveydenhuollon hoitovelan syntymistä. Väline- j alisenssihankintojen kulut ovat n. 0,16 M€
▪ Kevään koronavarautumisen yhteydessä Suun terveydenhuollon palvelut supistettiin vain akuuttihoitoon.
Kertynyt hoitovelka n. 2,0 M€
▪ Tulojen menetyksiä etenkin suunterveydenhuollon ja lääkäri-hoitajavastaanotoilta kertynyt liki 4,5 M€
▪ Koronatilanteen alkaessa hoitoyksiköt varautuivat sairastuneiden hoitoon ja siirsivät määrätietoisesti
jatkohoivapaikkaa odottavat pois tiloistaan. Lisäksi hoito- ja hoivayksiköissä on esiintynyt työntekijöiden tai
asiakkaiden koronasairastumisia, jonka vuoksi yksiköiden täyttöaste on yksiköiden sulkujen ajan ollut matala.
Asiakasvirran sujuvuuden takaamiseksi on näissä tilanteissa ostettu mm. asumispalvelupaikkoja.
▪ Koronatestaukset aloitettiin maaliskuussa ja saatavuutta on lisätty valtakunnallisen strategian ja kysynnän
mukaisesti. Laboratoriokulut n. 2,1 M€
▪ Henkilökunnan suojavarusteita on jouduttu hankkimaan ohi normaalien hankintakanavien silloin, kun jostakin
tarvikkeesta on ollut globaalia puutetta. Suojatarvikehankintakulut n. 2,0 M€
▪ Kuntayhtymä on osallistunut jäsenkuntiensa vähävaraisten suojainten hankintaan ja jakelun organisointiin 0,02
M€
▪ Keusoten työterveyshuollon koronan aiheuttamia lisäkustannuksia on n. 0,3 M€

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen jakaminen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kahdeksan kunnan yhteinen pelastuslaitos, joka on kehittänyt ja sopeuttanut toimintansa
kyetäkseen tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan. Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelle perustetaan
Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet, joille siirtyy myös pelastustoimen järjestämisvastuu.
Toimeenpanolaki edellyttää, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos pitää ensin jakaa Vantaa-Kerava ja Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksiin, ennen kuin nämä voivat tehdä yhteistyötä ja muodostaa hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen.
Lakia pitäisi muuttaa siten, että hyvinvointialueiden välinen yhteistyö olisi mahdollista ilman, että pelastuslaitosta tarvitsisi
ensin jakaa, varsinkin kun se on nykyisten Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan ja kuntien tahto
Laki

Laki

sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta

sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta

58 §

58 § korjausehdotus

Keski-Uudenmaan ja Etelä-Savon alueen pelastustoimia koskevat säännökset

Keski-Uudenmaan alueen pelastustointa koskevat säännökset

Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueesta ja hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä,
koskee Keski-Uudenmaan ja Etelä-Savon pelastustoimen alueiden osalta niitä hyvinvointialueita, joille
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy. Tässä pykälässä tarkoitettujen hyvinvointialueiden ja niiden
väliaikaisten valmistelutoimielinten tulee sopia Keski-Uudenmaan ja Etelä-Savon alueen pelastustoimien
henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta hyvinvointialueiden kesken.

Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueesta ja hyvinvointialueen väliaikaisesta valmistelutoimielimestä,
koskee Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen osalta niitä hyvinvointialueita, joille pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyy. Tässä pykälässä tarkoitettujen hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueiden
väliaikaisten valmistelutoimielimien tulee sopia Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen henkilöstön,
kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta tai pelastustoimen tehtävien hoitamisesta yhdessä Laki
hyvinvointialueista 54 § mukaisesti

Jos hyvinvointialueet tai niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet eivät sovi Keski-Uudenmaan tai EteläSavon alueen pelastustoimen henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta hyvinvointialueiden
kesken viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022, valtioneuvosto päättää henkilöstön, kaluston ja
sopimusten siirtojen jakamisesta ja niistä muista järjestämisvastuun siirron järjestämiseksi
välttämättömistä asioista, joista hyvinvointialueet ja niiden väli-aikaiset valmistelutoimielimet eivät ole
sopineet. Valtioneuvoston päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi ja se on voimassa, kunnes
asianomaiset hyvinvointialueet sopivat henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta.
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Jos hyvinvointialueet tai niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet eivät sovi Keski-Uudenmaan
pelastustoimen henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta tai pelastustoimen tehtävien
hoitamisesta yhdessä Laki hyvinvointialueista 54 § mukaisesti hyvinvointialueiden kesken viimeistään 31
päivänä toukokuuta 2022, valtioneuvosto päättää henkilöstön, kaluston ja sopimusten jakamisesta ja
muista järjestämisvastuun siirron järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista hyvinvointialueet ja
niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet eivät sopineet. Valtioneuvoston päätös voidaan panna täytäntöön
välittömästi ja se on voimassa kunnes asianomaiset hyvinvointialueet sopivat henkilöstön, kaluston ja
sopimusten siirtojen jakamisesta tai pelastustoimen tehtävien hoitamisesta yhdessä Laki
hyvinvointialueista 54 § mukaisesti

Pelastuslaitokset ja ensihoito
Tällä hetkellä ensihoidon järjestämisvastuu on erikoissairaanhoidolla ja eripuolilla Suomessa pelastuslaitokset tekevät
ensihoitoa sairaanhoitopiirien kanssa solmittujen yhteistoimintasopimusten perusteella. Tämä in-house menettely on
aiheuttanut aiemmin keskustelua onko menettely kilpailulainsäädännön mukaista. Asiaa käsiteltiin aikanaan aina Euroopan
komissiossa asti, jossa käsittely keskeytyi ja jäi odottamaan, miten asia ratkaistaan ensin Sipilän hallituksen
maakuntauudistuksessa ja nyt sote-pela uudistuksessa hyvinvointialueilla.
Nykyisessä hyvinvointialueiden lainsäädännössä 18 hyvinvointialueella pelastuslaitos ja ensihoidon järjestämisvastuussa oleva
erikoissairaanhoito kuuluvat samaan organisaatioon, oikeushenkilöön, jolloin ensihoidon järjestäminen in-house periaatteen
mukaisesti yhteistoimintasopimukseen perustuen on kilpailulainsäädännön mukaan mahdollista.
Nyt valmisteilla olevan lainsäädännön perusteella tilanne Uudellamaalla on toinen. Uudenmaan erillisratkaisussa ensihoidon
järjestämisvastuu ollaan määräämässä lainsäädännöllä HUSin tehtäväksi, josta muodostuu oma organisaatio ja oikeushenkilö.
Pelastuslaitokset taas tulevat olemaan osa hyvinvointialuetta, joka kukin on oma organisaationsa ja oikeushenkilö. Tässä
tapauksessa kilpailulainsäädännön näkökulmasta in-house menettely saattaa olla kyseenalainen.
Lainsäädäntöä pitäisi muuttaa siten, että ensihoidon järjestämisvastuu jäisi Uudellamaalla hyvinvointialueille, jolloin
ensihoidon hoitaminen pelastuslaitoksen kanssa voitaisiin sopia in-house periaatteen mukaan yhteistoimintasopimuksella
kilpailulainsäädännön sitä estämättä. Hyvinvointialueet sopisivat sopimuksella ensihoidon koordinaation HUS tehtäväksi,
jolloin nykyisenkaltainen ensihoidon keskitetty ohjaus olisi edelleenkin mahdollinen.
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