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1. Johdanto
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman laadinta perustuu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien allekirjoittamaan seutusopimukseen (2008- 2012) ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän perussopimukseen.
Terveydenhuoltolain (2011 § 34) mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.
SOTE kuntayhtymän Järjestämissuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet ottaen huomioon sairaanhoitopiirin
järjestämissuunnitelman linjaukset.
Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä jäsenkuntien
kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset.
Järjestämissuunnitelman valmistelun pohjana em. lisäksi ovat KuntaMaisema
Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöstietojen pohjalta tehdyt analyysit palvelurakenteesta, väestön palvelujen tarpeesta, palvelujen saatavuudesta, käytöstä, kattavuudesta ja kustannuksista. Iisalmen sairaalan toimintaa koskeva selvitys on
tehty keväällä 2013 ja selvitystä käytetään sairaalan toiminnan linjauksissa. Lisäksi huomioidaan terveydenhuoltolain muutos sekä annetut asetukset koskien
leikkaustoiminnan keskittämistä ja päivystystoimintaa. Toiminnan muutokset on
esitetty vastuualueittain kunkin palvelukokonaisuuden osalta.
Tämä suunnitelma koskee valtuustokautta 2017- 2020 sekä vuotta 2019. Suunnitelmassa esitetään SOTE- kuntayhtymän alueen kuntien yhteisiä, kaikkia koskevia keskeisiä rakenteellisia ja toiminnallisia tavoitteita ja toiminnan painopisteitä, jotka voivat koskea myös yksittäisiä kuntia.
Järjestämissuunnitelma tulee olemaan jäsenkuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjana sekä taloussuunnitelmien perustana SOTE kuntayhtymässä. Järjestämissuunnitelman ja kuntayhtymän strategian linjaukset
tulee olla myös yhteneviä. Järjestämissuunnitelma hyväksytään jäsenkuntien ja
SOTE kuntayhtymän valtuustoissa.
Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut järjestämissuunnitelman yhteistyössä
jäsenkuntien kuntajohtajien ja kuntayhtymän asiantuntijoiden kanssa.
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2. Keskeiset lainsäädännön uudistukset
Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus
Sairaaloiden työnjako on uudistunut vuoden 2018 aikana. Terveydenhuoltolain
muutos tuli voimaan 1.1.2017 ja leikkaustoimintaa koskevat säädökset
1.1.2018. Asetuksella (annettu 24.8.2017) säädetään niistä erikoissairaanhoidon tehtävistä, jotka kootaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen yksiköihin, viiteen tai alle viiteen yliopistolliseen sairaalaan.
Valmistelussa tuli ottaa huomioon myös Pohjois-Savon maakunnallinen sote- ja
maku-valmistelu. Selvitys sekä jatkovaihtoehdot on esitetty kuntakokouksessa
toukokuussa 2017 ja yhtymähallitus on käsitellyt asiaa 14.6.2017. Todettiin, että
operatiivinen toiminta annetaan kilpailutuksella ulkopuolisen toimijan tuotettavaksi 1.1.2018 alkaen niiltä osin kuin toiminnan oli lain mukaisesti mahdollista
jatkua.
Säädösmuutosten arviointi
Vuoden 2017 alusta voimaan tulleessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 45§:n
muutoksessa (1516/2016) säädetään, että sellainen leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Muutossäädöstä on sovellettava 1.1.2018
lukien.
Muutoksen säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE224/2016 vp) yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu muun ohella, että leikkaustoiminta tarkoittaa sekä vuodeosastohoitoa vaativaa leikkaushoitoa, että vajaan vuorokauden mittaisin hoitojaksoin hoidettavissa olevaa lyhytkirurgiaa (päiväkirurgiaa).
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksellä kyseisessä
muutossäädöksessä puolestaan tarkoitetaan muutetun 50 §:n 3 momentissa
mainitun kahdentoista (12) keskussairaalan yhteydessä toimivan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen lisäksi 4 momentissa tarkoitettuja muiden keskussairaaloiden yhteispäivystysyksiköitä, joissa on tarpeen mukainen osaaminen
erikoisaloilta väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitoon.
Perustelumuistiosta on tulkittavissa tämän tarkoittavan ainakin akuuttilääketieteen, yleislääketieteen tai geriatrian, sisätautien, yleiskirurgian sekä anestesiologian erikoisaloja, mutta säädös jättää asiassa huomattavaa harkintavaltaa
järjestämisvastuussa olevalle sairaanhoitopiirille. Lisäksi muutetun 50 §:n 3 momentissa on säädetty, että sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala,
voivat väestön palvelutarpeen niin edellyttäessä perustaa useamman kuin yhden ympärivuorokautisesti päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa
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yhteyteen. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 5. luvun säädösten sekä terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (337/2011) mukaisesti asiasta
olisi kuitenkin sovittava sekä samaan erityisvastuualueeseen ("ERVA") kuuluvien sairaanhoitopiirien kanssa, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien kanssa siten, kuin järjestämissuunnitelmasta ja järjestämissopimuksesta
edellä mainituissa säädöksissä tarkemmin määrätään.
Päivystystoiminta
Terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan ympärivuorokautinen päivystyshoito on järjestettävä pääsääntöisesti perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksinä. Sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuksesta myöntää luvan kunnalle tai kuntayhtymälle erillisen perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen. Muuta kiireellistä
hoitoa järjestetään edelleen päiväsaikaan terveyskeskuksissa.
Asetuksen mukaan kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä arkipäivisin
ilmoitettuna aikana lähellä asukkaita paitsi, jos potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellyttää arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön. Kiireellistä vastaanottotoimintaa voi olla perusterveydenhuollon vastaanottona tai yhteispäivystyksen yhteydessä. Ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikainen perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta on järjestettävä
silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys järjestetään
joko laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloissa tai muissa keskussairaaloissa. Asetuksessa edellytetään, että laajan päivystyksen sairaaloissa on
päivystys mm. akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, gastroenterologisen kirurgian, kardiologian, lastentautien, naistentautien ja synnytysten,
neurologian, ortopedian ja traumatologian, psykiatrian, radiologian, sisätautien
ja yleislääketieteen erikoisaloilta. Kiireellisen hoidon antamista varten tarvitaan
riittävästi osaavaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sekä sopivat tilat, välineet ja laitteet potilaan taudinmääritykseen ja hoitoon.
Sote- ja maku- uudistukseen liittyvät lainsäädäntöhankkeet vaikuttavat asiaan
siten, että järjestämisvastuu palveluista olisi siirtymässä maakunnille 2021
alusta alkaen.
Pohjois-Savon sote- ja maku- linjaukset
Pohjois-Savon sote-palveluiden tuottaminen (PoSoTe) -hankkeen II vaiheen hyväksytyissä väliraporteissa on leikkaustoiminnan osalta todettu keskeisinä linjauksina, että: "sellainen leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa kootaan liikelaitoksessa laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalan yhteyteen Kuopioon”. Päivystyksen osalta on todettu: "Kuopiossa toimii laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala. Iisalmessa
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ja Varkaudessa toimii ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystysyksikkö. Iisalmeen ja Varkauteen on myönnetty STM
poikkeuslupa vuoteen 2019 saakka.
Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että valinnanvapauslakiesityksen
(HE47/2017) tarkoittamaa asiakasseteliä käytetään mahdollisimman laajasti
asiakkaiden valinnanvapauden lisäämiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi
niissä leikkauksissa ja toimenpiteissä, joita ei lainsäädännöllä ole koottava (laajan päivystyksen tai yhteispäivystyksen sairaaloihin).

Psykiatrian päivystys ja tahdosta riippumaton hoito
Vuoden 2018 alussa on astunut voimaan uusi päivystysasetus (583/2017), joka
pitää sisällään päivystystoiminnan rajauksia. Tätä asetusta sovelletaan terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettuun kiireelliseen hoitoon. Asetuksessa
säädetään kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnan järjestämisestä, päivystysyksiköiden tehtävistä, kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksessa säädetään päivystyksen
järjestämisen edellytyksistä niillä erikoisaloilla, joissa potilaiden yhdenvertaisuus, potilasturvallisuus ja päivystyspalvelujen laatu vaativat erityisiä järjestelyjä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 30.5.2017 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle poikkeusluvan Terveydenhuoltolain 50 § 5 mom. kuuluvaan perusterveydenhuollon päivystykseen. Tämä poikkeuslupa on määräaikainen ja
myönnetty vuoden 2019 loppuun asti. Poikkeuslupa on myönnetty perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen. Terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen mukaan niissä kunnissa tai sairaanhoitopiireissä,
joissa perusterveydenhuollon päivystystä toteutetaan poikkeusluvalla, ei voida
lainkaan järjestää psykiatrian erikoisalan päivystystä eivätkä perusterveydenhuollon päivystykseen poikkeusluvan saaneet kunnat tai sairaanhoitopiirit
myöskään voi hakea poikkeuslupaa psykiatrisen päivystyksen järjestämiseen.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalvelujen tehtäväalueen sairaalassa on 26 sairaansijaa. Koko mielenterveys- ja päihdepalvelujen
toiminta Iisalmessa on keskitetty kesäkuussa toteutuneen muuton yhteydessä
uudistettuihin toimitiloihin Iisalmen keskustassa osoitteeseen Riistakatu 23 (entinen Iisalmen aluesairaalan rakennus). Palvelujen sijoittuminen samaan rakennukseen on helpottanut oman tehtäväalueen sisällä avo- ja sairaalahoidon tiiviin
yhteistyön toteuttamista. Lisäksi muun terveydenhuollon läheisyys on antanut
paremman mahdollisuuden yhteistyön toteuttamiseen perusterveydenhuollon
päivystystoiminnan ja selviämisaseman sekä psykiatrisen osastotoiminnan välille.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän mielenterveys- ja päihdeosastolla on ollut
vuonna 2017 yhteensä 572 toteutunutta hoitojaksoa, joista ainoastaan 45 on
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ollut tahdosta riippumattomia hoitojaksoja. Vuonna 2017 toteutuneita osastohoitopäiviä on ollut 7712. Tahdosta riippumattomaan hoitoon ohjattavat potilaat lähetetään jatkossa Kuopioon Julkulan sairaalaan. Ylä-Savon osastolla hoidetaan
ainoastaan vapaaehtoisessa hoidossa olevia potilaita ja tehostetaan avohoitoa
tavoitteena vähentää tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettämistä.
Psykiatrista päivystystä ja tahdosta riippumatonta hoitoa koskien järjestettiin
laajat keskustelutilaisuudet. KYS:n psykiatrian klinikan työntekijöiden kanssa
5.9.2018 pidetyssä keskustelussa mallinnettiin tahdosta riippumattomaan hoitoon ohjattavien potilaiden hoitoprosessia. Laajaan keskustelutilaisuuteen
10.9.2018 osallistuivat alueen kansanedustajat, kuntayhtymän kuntien johtavat
virkamiehet, kuntayhtymän hallituksen jäsenet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä psykiatrian professori Heimo Viinamäki, STM:stä Timo Keistinen sekä kuntayhtymän johtoryhmä ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen päällikkö ja ylilääkäri. Tilaisuudessa päätettiin pyytää STM:ltä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä kirjalliset kannanotot ja tulkinnat psykiatrisen päivystystoiminnan järjestämismahdollisuudesta Iisalmessa sekä siitä, voidaanko M1-potilaiden hoitoa jatkaa Iisalmessa siihen asti kunnes Kuopioon valmistuu uudet, terveet osastotilat.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja STM ovat kuntayhtymän pyynnön perusteella
antaneet lausuntonsa psykiatrisen päivystyksen järjestämisestä ja tahdosta riippumattoman hoidon toteuttamisesta Ylä-Savossa. Näiden lausuntojen perusteella psykiatrinen päivystys ja tahdosta riippumattomien potilaiden hoito loppuvat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä. Yhtymähallitus käsittelee asian ja päättää aikataulusta.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/201)
29 pykälässä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten
sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön turva
ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta.
Sosiaalihuoltolain 29 a §:n mukaan sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain (1325/2010) 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. STM:n
11/2018 ohjeita sosiaalipäivystyksen järjestämisestä todetaan, että sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen yhteydessä vähintään lain perusteluissa mainituilla paikkakunnilla. Iisalmen
sairaalaa ei määrittelyssä katsota 4 momentin mukaiseksi yhteispäivystykseksi.
Kuntayhtymän alueen sosiaalipäivystys tulee siirtymään Kuopion kaupungin ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vastuulle. Valmistelutyö on käynnistynyt syyskuussa 2018.
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki
Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on tullut voimaan 1.7.2013.
Laki koskee ikääntynyttä väestöä eli vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä
olevia (63 v täyttäneet). Iäkäs henkilö on ikääntyneeseen väestöön kuuluva
henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.
Lain tarkoituksena on tukea väestön hyvinvointia sekä parantaa sen mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa. Lisäksi lain tarkoituksena on parantaa iäkkään
henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä
vahvistaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen
sisältöön ja toteuttamistapaan.
Kunta vastaa siitä, että iäkkäälle henkilölle laaditaan sosiaalihuollon asiakkaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu suunnitelma (palvelusuunnitelma). Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun iäkkään henkilön palveluntarve on selvitetty, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta.
Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan.
16 § Palvelusuunnitelma
Palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun
iäkkään henkilön toimintakyvyssä tapahtuu hänen palveluntarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia.
17 § Vastuutyöntekijä
Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee
apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.
23 § Omavalvonta
Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään
omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on
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pidettävä julkisesti nähtävänä. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä toimintayksikön palveluja saavilta iäkkäiltä henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.
25 § Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut
tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä,
joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä
ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön
on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään
henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä
hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.
Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä
26 § Odotusaikojen julkaiseminen
Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs
henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia
menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus
tietojen saamiseen.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2017 – 2019
Vuonna 2017 STM ja Kuntaliittoon ovat julkaisseet uudistetun laatusuosituksen
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (aikaisempi suositus
on vuodelta 2013). Suosituksen tarkoituksena on tukea kuntia niiden iäkkäiden
palvelujen uudistustyössä sekä varautumisessa väestön ikärakenteen ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Tavoitteena on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta. Etsittäessä kulloistakin optimaalista keinovalikoimaa
suositusten toteuttamiseksi, on molemmat kestävyyden näkökulmat otettava
huomioon. Suositus on vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja laki on ensisijainen
laatusuositukseen verrattuna ensisijainen ohjauskeino. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä järjestelmä sisältää sekä mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä turvaavat toimet, että vaikuttavat palvelut. Laatusuositus tukee tässä tehtävässä kuntapäättäjiä. Se on tarkoitettu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisten ja yksityisten tuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden
käyttöön. Laatusuositus korostaa iäkkäiden osallisuuden vahvistamista. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden ääni esim. vanhusneuvostojen kautta.
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Ohjauskeinona Laatusuosituksen ja vanhuspalvelulain toimeenpanoon on Kehitetään kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihanke 2016
– 2018.
Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen
entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Toimintakykyinen vanhuus parantaa
elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee kustannusten kasvua.
On edistettävä esteettömiä ja turvallisia asuin- ja elinympäristöjä ja niiden kehittymistä tukevaa yhdyskuntasuunnittelua. Tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arviointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka
mahdollistavat iäkkään henkilön omaa toimijuutta. Palvelut pitää olla oikea-aikaisia ja lähellä asiakkaita.
Laatusuositus nostaa viisi teema-aluetta: turvataan yhdessä mahdollisimman
toimintakykyistä ikääntymistä, asiakas- ja palveluohjaus keskiössä, laadulla on
tekijänsä, ikäystävällinen palvelujen rakenne ja teknologiasta kaikki irti.
Taloudellisesti kestävyyttä lisätään palvelurakennemuutoksella. Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa muutettava niin, että kotiin annettavaa
tukea lisätään ja monipuolistetaan. Erityisen tärkeää on lisätä erilaisia toimintakykyä edistäviä palveluja esim. kotikuntoutus. Laatusuositus korostaa myös hyvinvoinnin edistämistä esim. ravitsemuksen, liikunnan ja sosiaalisten suhteiden
merkitystä hyvinvoinnin keskeisinä osatekijöinä.
Hoiva- ja hoitopalveluissa tarvitaan riittävästi henkilöstöä, joka vastaa asiakkaiden toimintakykyä ja palvelujen tarvetta. Laatusuosituksessa on suositus henkilöstön kohdentamisesta kotihoidossa sekä henkilöstömitoituksista tehostetussa palveluasumisessa, laitoshoidossa ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidossa.
Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa henkilöstön määrän ja tehtävärakenteen
kehitystä muun muassa vanhuspalvelulain seurantakyselyjen kautta.
Vuoden 2018 aikana on hoito- ja hoivapalveluja tehty näkyväksi ja tutuksi mm.
mediaan, seminaarien, vanhusneuvostojen ja messujen kautta. Väestön osallistumista palvelujen kehittämiseen jatketaan vuoden 2019 aikana.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) on tullut voimaan vuoden 2014
elokuun alusta lukien. Laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ja lisäsi kuntien velvollisuuksia erityisesti
lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä.
Lain mukaan kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten
opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen op-
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pilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa
koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan.
Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa
viimeistään seitsemäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun
oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus
keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että
oppilas ja opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle
myös ilman ajanvarausta.
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoito ja tämän vuoksi säännökset
hoitoon pääsystä koskevat myös opiskeluterveydenhuoltoa. Terveydenhuoltolain sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalle on järjestettävä
mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä
lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on
järjestettävä terveydenhuoltolain 51 §:n mukaisesti opiskeluterveydenhuollossa
tai jos se ei ole mahdollista, niin muussa terveyskeskuksen toimipisteessä.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan lastensuojelulain 12 §:n mukaiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan tulee kirjata laissa säädetyt oppilas- ja
opiskelijahuollon asiat.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen yhteydessä lisättiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin uusi 41 a §, joka mahdollistaa sen,
että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet henkilöstökustannukset voidaan laskuttaa oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta.
Laissa on palvelujen järjestämistä koskevien säännösten lisäksi säännökset oppilasta tai opiskelijaa koskevien asioiden käsittelystä, niiden salassapidosta ja
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta.

Laki ammatillisesta koulutuksesta
Vuoden 2018 alussa voimaan tullut laki ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017) tarjoaa kaikille ammattiin opiskeleville aikuisille mahdollisuuden
saada samoja opiskelijahuoltopalveluja kuin oppilas- opiskelijahuoltolain sekä
terveydenhuoltolain perusteella annetaan peruskoulussa ja toisella asteella.
Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Laissa säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista ammatillisista tutkinnoista, ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavasta
koulutuksesta sekä ammatillisen osaamisen osoittamisesta ja todentamisesta.
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Lain 99 §:ssä kerrotaan, että ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa olevan
opiskelijan ja valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskelijahuoltoon ja opiskelijahuollon palveluihin säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijahuollon järjestämistavoista Opetushallituksen määräykseen perustuen.
Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).
Muiden kuin oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettujen opiskelijoiden osalta
koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijoille tietoa käytettävissä olevista
opiskelijahuollon eduista ja palveluista sekä tarvittaessa ohjata opiskelijaa hakemaan näitä etuja ja palveluita. Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä opiskelijahuollon palveluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Sosiaalihuoltolaki
Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) vahvistettiin 30.12.2014. Kotipalvelua koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin
huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Osa vanhan lain säännöksistä jää toistaiseksi voimaan.
Sosiaalihuoltolain uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuoltolain asemaa keskeisenä yleislakina, edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta sekä turvata tuen saantia ihmisen omissa arkiympyröissä.
Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan
syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta,
jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös
perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.
Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki
perheille.
Sosiaalihuoltolaissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja sosiaalihuoltoa järjestetään. Asiakkailla on oikeus niihin palveluihin,
joilla turvataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä lapsen terveys ja ke-
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hitys. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki sekä asiakkaan tarpeita vastaava pitkäaikainen tuki sitä tarvitseville. Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeesta sekä nimetty
omatyöntekijä.
Sosiaalihuoltolailla autetaan etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä, joilla on
vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja terveydellisistä syistä. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattihenkilöt, poliisit sekä työ- ja
elinkeinohallinnon viranomaiset ovat velvoitettuja ohjaamaan sosiaalihuoltoa
tarvitseva henkilö oikean viranomaisen puoleen.
Elämänkaarimallin mukaisesti palveluja on pyrittävä järjestämään muiden peruspalvelujen yhteydessä ja terveydenhuoltolain mukaista hoitotakuuta on sovellettava myös muissa kuin terveydenhuollon yksiköissä.
Lakiin sisältyy myös nuorisopalvelutakuu. Nuori saa moniammatillista tukea yhden palvelupisteen kautta niin kauan, kun hänellä on tarvetta sosiaalipalveluihin. Takuuseen kuuluu omatyöntekijä, palvelutarpeen arviointi ja kohdennettu
sosiaalinen kuntoutus.
Lailla pyritään varmistamaan palvelujen laatu. Kunnan sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitää laatia omavalvontasuunnitelma, joka on julkisesti nähtävillä.
Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, jos lastensuojelun tarve todetaan tai perheelle annetaan lastensuojelun palveluja tai tukitoimia. Palveluja ja tukitoimia,
joita voi saada ainoastaan lastensuojelun kautta, ovat lastensuojelulain mukainen taloudellinen tuki, tehostettu perhetyö, perhekuntoutus sekä lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. Lisäksi lapselle ja hänen perheelleen on järjestettävä
viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät terveydenhuollon palvelut, jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömistä terveydenhuollon palveluista.
Kiireellisen sijoituksen ehtoja tiukennetaan. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti
vain, jos huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on välittömässä vaarassa.
Ensisijaisesti käytetään avohuollon tukitoimia, kuten kotiin annettavaa tehostettua perhetyötä sekä avohuollon sijoituksia.
Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa koskevat pykälät pysyvät edelleen voimassa vanhassa sosiaalihuoltolaissa.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen
Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on ollut pitkän tähtäimen vammaispoliittinen tavoite. Askeleena kohti lakien yhteensovittamista
vammaispalvelulaki uudistui syksyllä 2009. Tuolloin vammaispalvelulaki säädettiin ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin. Syksyn 2009 vammaispalvelulaki lisäsi myös merkittävästi muun muassa vammaisen henkilön oikeutta
saada henkilökohtaista apua.
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Vammaislainsäädäntöä uudistetaan osana sosiaalihuollon kokonaisuudistusta.
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistävä lakiluonnos oli lausunnolla
kesällä 2017. Tavoitteena on, että uusi laki tulee voimaan vuoden 2021 alusta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan valtakunnallisten luovutusperusteiden mukaisesti
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun osalta lainsäädännössä ei ole
tapahtunut muutoksia, mutta sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän yhteistyön pohjalta on laadittu valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen
luovitusperusteet. Kyseessä on laaja opas, jonka tavoitteena on tukea arjen
apuvälinetyötä. Oppaassa kuvataan apuvälineluokittain yksittäisten apuvälineiden arvioinnin ja luovutuksen periaatteet (STM 9/2018).
Apuvälinepalvelu on olennainen palvelu toimintakyvyn edistämisen ja tukemisen keinoista. Apuvälinepalvelun tavoite on mahdollistaa ihmisen päivittäiset
toiminnot erilaisista toimintakyvyn muutoksista ja rajoituksista huolimatta. Apuvälinepalvelun lähtökohtana on apuvälineen tarvitsijan ja apuvälinealan asiantuntijan yhdessä toteama tarve, joka liittyy usein asiakkaan muuhun hoitoon ja
kuntoutukseen.
Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet
on tarkoitettu oppaaksi apuvälinetyötä tai -päätöksiä tekeville sekä ohjeiksi apuvälineitä käyttäville. Tarkoituksena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä unohtamatta yksilöllistä tarveharkintaa. Ohjeen mukaisen toiminnan implementoinnista vastaa jokainen toimija omassa organisaatiossaan. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on järjestänyt apuvälinetoimintansa
seudullisen apuvälinepalvelun kautta. Tähän asti käytössä olleet luovutusperusteet ovat pohjautuneet KYS:n erityisvastuualueen yhteisesti laatimiin luovutusperusteisiin (31.5.2016).
Vuoden 2019 alusta lähtien toimintaohjeeksi otetaan käyttöön valtakunnalliset
luovutusperusteet. Hyvin yksityiskohtaisen toimintaohjeen noudattamisesta aiheuttamia kustannusvaikutuksia on erittäin vaikea arvioida, sillä nykyinen toiminta vastaa suurelta osin valtakunnallisia perusteita.

Perhehoitolaki
Uusi perhehoitolaki tuli voimaan 1.4.2015. Lain tavoitteena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen hoito. Erityisenä tavoitteena on parantaa vanhusten ja vammaisten perhehoidon asemaa. Muutosten myötä perhehoidon antaminen on mahdollista perhehoitajan kodin lisäksi myös hoidettavan kotona. Perhehoidon järjestämisen tulee perustua hoidettavan tarpeisiin ja se tulee järjestää hoidettavan edun mukaisessa paikassa.
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Sopimuksen perhehoidosta tekee kunta. Uusi laki mahdollistaa kaksi toisistaan poikkeavaa tapaa toteuttaa perhehoito: toimeksiantosopimus kunnan tai
kuntayhtymän ja perhehoitajan välillä sekä kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välillä tehtävä sopimus perhehoidon järjestämisestä. Sijoittajakunta valvoo tekemiensä sijoitusten toteutumista perhehoitolain mukaisesti.

Laki sosiaalialan ammattihenkilöistä
Laki sosiaalialan ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Lain tarkoituksena
on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään
sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tähän pyritään varmistamalla ja valvomalla, että
sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus,
riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet
sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan.
Uuden ammattihenkilölain myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tulee laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, ja heidät merkitään hakemuksesta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuna
ammattihenkilönä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt tulevat ohjauksen ja valvonnan piiriin samaan tapaan kuin terveydenhuollossa. Laissa on määritelty
virheellisen toiminnan seuraamukset.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki tuli voimaan 1.5.2015. Lain tarkoituksena
on yhtenäistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjä, laatimista, säilyttämistä ja muuta käsittelyä sosiaalihuollon palvelujen tuottamiseksi sekä
edistää sosiaalihuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä. Uuden lain mukaan sosiaalihuollon asiakastyötä tekevien on kirjattava ja tallennettava asiakastiedot asiakasasiakirjoihin yhteneväisesti. Laki koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.
Laissa säädetään niistä perustiedoista ja eri palvelutehtävissä kertyvistä asiakirjakohtaisista tiedoista, joita sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin on kirjattava
ja talletettava sosiaalihuollossa sekä monialaisessa eri viranomaisten ja sosiaalipalvelujen palvelunantajien välisessä yhteistyössä. Sosiaalihuollon henkilöstöllä on velvollisuus kirjata asiakirjoihin ne tarpeelliset ja riittävät tiedot, joilla
turvataan asiakkaan tuki, sosiaalihuollon järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja
seuranta. Asiakkaasta ei saa kirjata muita kuin palvelutehtävän ja siihen liittyvien lakisääteisten tehtävien kannalta tarpeellisia tietoja.
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat talletetaan lain mukaan tulevaisuudessa sosiaalihuollon ilmoitusrekisteriin tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Ammatillisella henkilöstöllä on oikeus päästä sähköisesti tallennettuihin asiakastietoihin
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käyttöoikeuksiensa perusteella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tarkemmat määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista.
Laissa säädetään lisäksi sosiaalipalvelujen järjestäjän ja palveluntuottajan
vastuista ja velvoitteista asiakastietojen käsittelyssä ostopalvelutilanteissa. Sosiaalipalvelujen järjestäjä asiakasasiakirjojen rekisterinpitäjänä sekä palveluntuottaja niitä laativana ja muutoin käsittelevänä velvoitettaisiin määrittelemään
kirjallisessa toimeksiantosopimuksessa, miten palveluntuottaja huolehtii asiakastietojen asianmukaisesta käsittelystä, rekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä ja
vastuista sekä salassapitovelvoitteiden noudattamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöhankkeet
Keskeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita sekä maakuntauudistuksen hankkeita mm:







Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä lainsäädäntö (yhteensä 41 lakia)
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
HE lastenasuojelulain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen
Kuntien sote-oikeustoimien rajoituslain ja paras-puitelain
yhteistoimintavelvoiteiden jatkolain voimassaolon jatkaminen

Valinnanvapauteen liittyvä lainsäädäntö
Sote uudistukseen liittyvän valinnanvapauslainsäädännön käsittely on vuonna
2018 edelleen viivästynyt. Lakiesitys palasi Perustuslakivaliokunnasta takaisin
sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn kesäkuussa 2018. Lakiesityksen on
tarkoitus tulla lainvoimaiseksi vuoden 2018 lopulla. Vuonna 2019 sen merkittävin vaikutus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä olisi se, että nykyinen palvelusetelikokeilu (myös valinnanvapauskokeilu) integroitaisiin osaksi maakunnallista sotekeskus pilottia.
Pohjois-Savon maakunnan sotekeskus pilotille on alustavasti myönnetty 8
MEUR valtionavustus keväällä 2018. Pilotin käynnistymisen edellytys on valinnanvapauslainsäädännön lainvoimaisuus ja sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen vuoden 2019 alusta lähtien. Vastuu sotepalveluiden järjestämisestä
siirtyy maakunnille vasta vuoden 2021 alusta, eli pilotissa järjestämisvastuu on
nykyisillä kunnilla ja kuntayhtymillä.
EU:n tietosuoja-asetus - GDPR
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus on hyväksytty 14.4.2016 ja sille on annettu
kahden vuoden siirtymäaika 25.5.2018 asti. Asetus sisältää säännökset mm.
henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvoitteista ja vastuista
(myös sopimukset), rekisteröidyn suostumuksen edellytyksistä ja arkaluonteisten tietojen käsittelystä.
Asetuksen sisältö antaa kuntalaisille enemmän oikeuksia, rekisterinpitäjälle
uusia velvoitteita, laajemmat viranomaisvaltuudet, EU:lle vahva, yhtenäinen
kattava tietosuojakehys ja digitaalisten markkinoiden kehittyminen. Rekisterinpitäjällä on osoitusvelvollisuus.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2021 alkaen.
Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TEtoimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.
Mitä uudistuksella tavoitellaan?
Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia
palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten
kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään
paremmin.
Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja
terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja ihmisten
valinnanvapautta palveluissa lisätään.
Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista
vuoteen 2029 mennessä. Kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että menot saavat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia
vuodessa, kun nyt ne kasvavat 2,4 prosenttia vuosittain.
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Pohjois-Savon maakunnan osalta ennakkolaskelma maakunnan rahoituksesta on siirtymäkaudella aleneva, arvio n. 35 milj. €. Laskelmat tarkentuvat edelleen. Tämä merkitsee n. 6-7 milj. €:n alenemaa vuosittain vuoteen
2025 saakka, jolloin siirrytään kokonaan laskennalliseen rahoitusmalliin.
Maakunnan talouden tasapainottaminen merkitsee voimakasta rakenteiden
uudistamista, uusia palvelujen tuottamisen malleja sekä tuottavuuden merkittävää kasvua.
Uusille maakunnille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2021
lähtien seuraavat tehtävät:
 sosiaali- ja terveydenhuolto
 pelastustoimi
 ympäristöterveydenhuolto
 maatalous ja maaseudun kehittäminen
 alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
 alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
 kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
 liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
 maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan
edistäminen
 yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.
 lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.
Uudistuksen päälait
Tällä hetkellä on käynnissä laaja-alainen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö. Uudistukseen liittyvät päälait ovat seuraavat:
 Sote-järjestämislaki
 Voimaanpanolaki
 Maakuntalaki
 Rahoitusta koskevat lait
o maakuntien rahoituslaki
o kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki
 Verotusta koskevat lait
 Henkilöstöä koskevat lait
 Vaalilainsäädäntö
 Yleishallintolait
 Ahvenanmaa
Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti loppuvuoden 2018 aikana.
Maakunnan valmistelutilanne:
Pohjois-Savon maakunnan valmistelu on edennyt jo toimeenpanovaiheeseen merkittäviltä osin, vaikka esivalmisteluvaihe jatkui kevääseen 2018.
Väliaikaishallinnon nimetty toimielin toimii epävirallisena ohjaustoimieli-
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menä ja poliittinen ohjaus on maakuntahallituksella ja valtuustolla. keskeiset valmistelutehtävät liittyvät järjestäjän tehtäviin, konsernirakenteeseen ja
palveluverkon sekä palvelumallin valmisteluun. Palvelustrategia osana
maakuntastrategiaa on keskeinen ohjausväline. Maakunta osallistuu valinnanvapauspilotteihin, henkilökohtaisen budjetin (HB) pilotointiin sekä kärkihankkeiseen, joiden avulla mallinnetaan palvelutuotanto koko maakunnan
osalta.
Kuntayhtymän toiminta päättyy tämän hetkisen tiedon mukaan 31.12.2020.
Sote- ja maakuntauudistus sekä hallituksen kärkihankkeet
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää palvelujen muutos- ja kehittämistyötä tehdään myös viidessä hallituksen kärkihankkeessa. Kärkihankkeilla
halutaan
 parantaa iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja perheille sekä
osatyökykyisille tarkoitettuja palveluja
 yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja
 edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

4. Järjestämissuunnitelman perustelut
Väestö ja väestörakenteen muutos
Pohjois-Savon kuntien väestönmuutoksen ennakkotiedot tammi-elokuu 2018

Elävänä
syntyneet Kuolleet

Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

111
43
15
23

150
75
42
23

Syntyneiden
enemmyys

-39
-32
-27
0

Kuntien
välinen
tulomuutto

570
129
89
98

Kuntien
välinen
lähtömuutto

568
156
104
82

Kuntien
välinen
nettoMaahanmuutto muutto

2
-27
-15
16

18
6
2
6

Maastamuutto

10
7
2
3

Nettomaahanmuutto

8
-1
0
3

Kokonaismuutos
tammielokuu 2016

Vertailutietona kok.
muutos
Ennakkotammiväkiluku
elok. 2015 31.8.2016

-29
-60
-42
19

-31
-71
-59
-6

Lähde: Tilastokeskus

SOTE:n toiminta-alueen väestöennuste (2015) laskee selkeästi ja ennusteiden
mukainen arvio vuoteen 2030 mennessä on – 5,9 % eli vähennys on n. 2.300
henkeä.
-

Kiuruvedellä -16,8 % (n. 1.500 henkeä)
Sonkajärvellä -14,6 % (n. 650 henkeä)
Iisalmen väestökehitys on hieman aleneva, -2,5 %
Vieremällä -7,9 %
Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa ennusteen mukaan 57 % vuoteen
2030 mennessä. Kasvu on voimakasta seuraavan 15 vuoden aikana.

21610
8223
4033
3704
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Aleneva väestökehitys näkyy myös tilastollisesti siten, että asukaskohtaiset
kustannukset kasvavat, koska palvelutarve ei samassa suhteessa vähene,
vaan useissa palveluissa kasvaa erityisesti ikääntyvän väestön osalta.
Huoltosuhde
Väestöllinen huoltosuhde = alle 15 -vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden

Väestöllinen huoltosuhde heikkenee voimakkaasti alueen kaikissa kunnissa ollen Iisalmessa ja Vieremällä lähimpänä Pohjois-Savon ennustetta.
Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa kunta monta työvoiman ulkopuolella olevaa (0-14 -vuotiaat, opiskelijat, koululaiset, varusmiehet, eläkeläiset ja muut
työvoimaan kuulumattomat) ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Taloudellinen
huoltosuhde v. 2016 vuoden lopussa Iisalmessa 64,3, Kiuruvedellä 74,8 ja
Sonkajärvellä 76,1 sekä Vieremällä 67,5. Pohjois-Savon kuntien keskimääräinen huoltosuhde oli 61,8 ja koko maan 59,1.
Alueen työikäisillä on enemmän huollettavia ja samalla suurempi palvelujen
rahoitusvastuu kuin maassa keskimäärin. Huoltosuhde muuttuu erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella nopeasti negatiiviseksi väestön ikääntymisen ja työikäisten osuuden vähenemisen seurauksena. Työpanosten supistuminen alueella aiheuttaa kovia vaatimuksia tuottavuudelle, julkiselle palvelutuotannolle
ja palveluiden aluekoolle. Tilanne on muutoinkin otettava huomioon palveluja
suunnattaessa ja kehittäessä
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Työttömyysaste
Työlliset, % väestöstä

Työttömyysaste oli 2017 Iisalmessa 12,8 %, Kiuruvedellä 13 %, Sonkajärvellä
14,9 % ja Vieremällä 9,5 %.
Alle 25 -vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 2017 Iisalmessa 185, Kiuruvedellä
57, Sonkajärvellä 23 ja Vieremällä 11.
Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuussa 2017 Iisalmessa 387, Kiuruvedellä 143,
Sonkajärvellä 58 ja Vieremällä 68.
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Hyvinvointi ja terveys sekä terveyserot
Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 % alkoholina oli v. 2017 Iisalmessa 9,4, Kiuruvedellä 7 Sonkajärvellä 4,3 ja Vieremällä 4,5 litraa. Valtakunnallinen keskiarvo on 7 litraa. Iisalmessa alkoholijuomien myynti ylittää tuntuvasti valtakunnallisen keskiarvon.
THL:N kuntakohtaiset sairastavuusindeksit 2012 - 2015
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokset mukaan sairastavuusindeksit PohjoisSavossa ovat koko maata keskimääräistä suuremmat. Sairastavuusindeksissä koko maan keskiarvoa kuvaava lukema on sata, johon kuntia ja kaupunkeja verrataan. Arvon ollessa yli sata tilanne on heikompi kuin koko
maassa keskimäärin. Tulee kuitenkin huomioida, että osaan indekseistä
vaikuttaa kunnassa tai kaupungissa saatavilla olevat palvelut ja osassa on
tilastoihin vaikuttavia taustatekijöitä. Esimerkiksi TULE -indeksiin vaikuttavat
niin sanotun eläkeputken käyttö tai julkisen sektorin ammatilliset eläkeikärajat.
Kelan sairastavuusindeksi

Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

2017

2016

2015

2014

2013

2012

119,6
132,5
128,2
121,6

117.8
130.1
135.1
122.7

117.8
131.2
127.1
120.1

117.4
132.5
123.2
121.3

115.7
130.2
123.9
122.1

117.0
128.2
125.4
116.2

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016
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Mielenterveysindeksi 2015 ikävakioitu
Indikaattori kuvaa kolmen ulottuvuuden mielenterveyden ongelmia suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön.
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

142,6
167,2
133,2
136,8

Sepelvaltimotauti-indeksi v. 2015 ikävakioitu
Indikaattori ilmaisee sepelvaltimotautitapahtumien ensi- ja uusintadiagnooseilla (akuutit sydäninfarktit (I21-I22) angina pectoris (I20.0), sekä kuolemansyyt (I20-I25, I46, R96, R98) yleisyyden 35 -79 -vuotiailla suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

111,6
164,2
103,7
123

Syöpätauti-indeksi 2015 ikävakioitu
Indikaattori ilmaisee syövän esiintyvyyden 0-79-vuotiaiden suhteutettuna
vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100).
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

83,2
93,6
89,3
72,8

Aivoverisuonisairausindeksi 2015 ikävakioitu
Indikaattori ilmaisee aivohalvaustapahtumien kuolemaan tai sairaalahoitoon
johtaneiden ensikohtausten yleisyyden 35 -79 -vuotiailla suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100)
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

99,6
120,5
104,9
81,2

TULE indeksi 2015 ikävakioitu
Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden lopussa olleiden 16 -64 -vuotiaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100).
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Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

139,5
199,2
159,3
191,4

Tapaturma indeksi 2015 ikävakioitu
Indikaattori ilmaisee vuoden aikana päädiagnoosilla vammat, myrkytykset ja
eräät muut ulkoisten syiden seuraukset sairaalahoidossa olleiden 0-79 -vuotiaiden potilaiden osuuden suhteutettuna vastaavan ikäiseen väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko maa=100).
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

105,8
126,0
107,1
118,8

Dementia indeksi 2015 ikävakioitu
Indikaattori ilmaisee Alzheimer-tautiin myönnettyjen reseptilääkekorvausoikeuksien määrän suhteutettuna väestöön ja edelleen koko maan tasoon (koko
maa=100.
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä

181,3
121,6
154,5
150,6

Alueen kunnat ovat sairastavuudeltaan valtakunnallisen keskitasoa sairaampia. Alueen kunnissa on huomattavan korkea TULE- indeksi (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) ja vastaavasti huomattavan matala syöpätauti-indeksi. Mielenterveysindeksi on korkea. Kuntien kesken on suuria vaihteluja.
Lasten ja nuorten hyvinvointi
Lasten ja nuorten hyvinvointia on selvitetty ja kehittämistoimenpiteitä hyvinvoinnin parantamiseksi on esitetty kuntien ja SOTEn valtuustojen v. 2012 hyväksymässä HYVIS suunnitelmassa. HYVIS suunnitelma on päivitetty kuntayhtymän ja jäsenkuntien yhteistyönä vuonna 2017. Kuntakohtaisten kehittämiskohteiden ja -toimenpiteiden lisäksi HYVIS sisältää lastensuojelulain mukaisen lastensuojelusuunnitelman.

Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus
Palvelujen laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta ja alueellisia eroja kuvataan
mm. seuraavilla indikaattoreilla:
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Potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit
Terveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajat
Toimeentulotuen käsittelyajat
Lastensuojelulain (26 §) ja sosiaalihuoltolain (36 §) mukaisen palvelutarpeen käsittelyn aloittaminen ja valmistuminen määräajassa
Hoito- ja hoivapalvelujen saatavuus (hoivatakuu), odotus- ja jonotusajat
Vuonna 2017 yhteydenottoja potilasasiamieheen oli yhteensä 406. Alla kuvio
SOTE kuntayhtymän ajan yhteydenottomääristä.
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Yhteydenotoista 51 % (208) olivat ensikontakteja ja 49 % (198) uusintakontakteja.
Sosiaaliasiamiehen tehtäviä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä hoitaa Merikratos Oy. Vuoden 2016 sosiaaliasiamiehen kuntakohtaisten raporttien mukaan
yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen on runsaasti. Sosiaaliasiamies on tarpeellinen toimija kuntayhtymän ja jäsenkuntien organisaatioissa ja palvelurakenteessa. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat hyvin esillä ja sosiaaliasiamiestä
käytetään päätösperusteiden avaajana.
Hoitoon pääsyn suhteen tilanne pysyi vuoden mittaan kohtalaisen vakaana ja
terveydenhuoltolain hoitoon pääsyn enimmäisajat toteutuivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kuitenkin toiminnanmuutosten ja valinnanvapauden
myötä potilaiden hoitoon pääsy on kokonaisuudessaan hieman parantunut.
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Toimeentulotuen käsittelyajat ovat suositusten mukaiset. Vanhuspalveluiden
ja vammaispalveluiden määräajat toteutuvat. Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit pääsääntöisesti aloitettu ja käsitelty
määräajassa; poikkeamia on ollut Iisalmen ja Kiuruveden osalta.

Kuntien rahoituspohja
Alueen elinvoima ja sote-kustannusten kehitys (2008 – 2016)
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Alueemme tulopohja eroaa selkeästi valtakunnalliseen tasoon verrattuna. Verotulojen osuus on merkittäväsi alempi. Myös kuntayhtymän alueen sisällä on
kunnittain suuria eroja. Kiuruveden ja Sonkajärven tulopohja on valtionosuuspainotteinen ja poikkeaa näinollen sekä valtakunnallisesti että seudullisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kehitystrendi noudattaa
pääosin koko maan ja maakunnan linjaa. Poikkeuksena on Iisalmi, jonka kehityksessä näkyy selkeä poikkeama ja kustannusten kasvun pysähtyminen / alenema v. 2010 ja sen jälkeen kasvu on ollut hieman maltillisempaa kuin muilla
kunnilla. Myös kuntayhtymän kokonaiskehitys on ollut hieman maltillisempaa
kuin koko maassa ja maakunnassa keskimäärin.
Vuosi 2012 oli poikkeus, johtuen lomapalkkavarauksen kirjaamisesta ja voimakkaimmin se näkyi juuri sote-organisaatioissa. Ilman lomapalkkavarauksen
lisäkirjausta kustannustason nousu olisi ollut maltillisempi.
1.1.2015 työmarkkinatuen kuntaosuus ja työllisyydenhoito ovat siirtyneet kunnille lakimuutoksen myötä.
Aleneva väestökehitys näkyy tilastollisesti siten, että asukaskohtaiset kustannukset kasvavat, koska palvelutarve ei samassa suhteessa vähene, vaan
useissa palveluissa kasvaa erityisesti ikääntyvän väestön osalta.
SOTE:n toiminta-alueen väestökehityksen ennuste ikäluokittain osoittaa, että
v. 2010 on taitekohta 1-6 -vuotiaiden ikäluokan osalta. Tuolloin lasten määrä
alenee voimakkaammin kohti vuotta 2030. Samanaikaisesti yli 74-vuotiaiden
osuus kasvaa voimakkaasti kasvaen jo vuodesta 2015 alkaen.
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Väestörakenteen ja väestömäärän muutos on alueen yleisen kehityksen kannalta merkittävä ja lisäksi kehitys vaikuttaa oleellisesti SOTE- palveluiden kysyntään.
 Työikäinen väestö vähenee ennusteiden mukaan vuoteen 2030
mennessä lähes neljänneksen eli – 23 %.
 Verotulojen osuus pienenee ja vaikuttaa siten kuntien talouden perusteisiin ja maksukykyyn suhteessa palveluihin.
 Vanhusten määrän kasvaessa suhteessa työikäiseen väestöön
huoltosuhde kasvaa ja samalla palvelujen kysyntä kasvaa.
 Huoltosuhde heikkenee kuntayhtymän alueella muuta maata ja
maakuntaa nopeammin ollen jo 2015 -2020 välisenä aikana samassa tasossa, kuin koko maa kymmenen vuotta myöhemmin.
Nykyisillä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteella ja etuuksilla kuntien
eli rahoittajien palvelukykyä ei voida pitää yllä, koska rahoituspohja kapenee
selkeästi.
 Palvelurakenteen muutoksia on toteutettava koko ajan reagoiden
toimintaympäristön muutoksiin.
 Vain ennaltaehkäisevällä ja terveyttä edistävällä toiminnalla ja kuntalaisten omaa vastuuta korostamalla voidaan vaikuttaa palvelujen
kysyntään ja kustannuksiin.
 Palvelutarpeen kasvu on voimakasta vanhusten hoidossa, muissa
palveluissa palvelutarve on lähes vakiintunutta.
 Väestön ikääntyminen ei suoraan johda perusterveydenhuollon tai
erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuun
 Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla.
 Kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti mm. terveysteknologia ja digitalisaatio

Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys vuosien 2010 – 2017 tilinpäätöksissä sekä vuoden 2018 ja 2019 talousarviossa
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Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys tilinpäätösten 2010-2017 sekä talousarvioiden 2018-2019 mukaan
TP 2010 TP 2011
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Yhteensä

62,3
29,1
15,4
11,3
118,1

64,4
29,8
15,6
11,8
121,6

Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
TP 2012
TP 2013
TP 2014*
TP 2015*
%
%
%
%
%
3,4 %
67,6
5,0 %
69,2
2,4 %
69,6
0,6 %
70,8
1,7 %
2,4 %
30,9
3,7 %
32,3
4,5 %
33,0
2,2 %
33,0
0,0 %
1,3 %
16,2
3,8 %
16,7
3,1 %
16,3 -2,4 %
17,0
4,3 %
4,4 %
12,5
5,9 %
13,1
4,8 %
13,0 -0,8 %
13,4
3,1 %
3,0 % 127,2
4,6 % 131,3
3,2 % 131,9
0,5 %
134,2
1,7 %

TP 2016*
71,2
33,6
17,2
13,4
135,4

Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
TP 2017*
TA 2018*
TAE 2019*
%
%
%
%
0,6 %
72,2
1,4 %
72,9
1,0 %
74,8
2,6 %
1,8 %
33,8
0,6 %
32,8
-3,0 %
33,3
1,6 %
1,2 %
16,8
-2,3 %
17,1
1,8 %
17,1
0,2 %
0,0 %
12,9
-3,7 %
13,5
4,7 %
13,5
0,3 %
0,9 %
135,7
0,2 %
136,3
0,4 %
138,8
1,8 %

* Työmarkkinatuen kuntaosuus, työllisuuden hoito, järjestöavustukset ja perustoimeentulotuki eliminoitu

Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys oman toiminnan osalta tilinpätösten 2010-2017 sekä talousarvioiden 2018-2019 mukaan
TP 2010 TP 2011
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Yhteensä

49,0
22,3
12,4
8,9
92,6

50,4
23,1
12,4
9,1
95,0

Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
TP 2012
TP 2013
TP 2014*
TP 2015*
%
%
%
%
%
2,9 %
53,7
6,5 %
53,1 -1,1 %
52,7 -0,8 %
53,4
1,3 %
3,6 %
24,4
5,6 %
24,7
1,2 %
24,7
0,0 %
25,7
4,0 %
0,0 %
12,9
4,0 %
13,1
1,6 %
12,6 -3,8 %
12,9
2,4 %
2,2 %
9,8
7,7 %
10,0
2,0 %
9,9 -1,0 %
10,2
3,0 %
2,6 % 100,8
6,1 % 100,9
0,1 %
99,9 -1,0 %
102,2
2,3 %

TP 2016*
53,2
25,4
13,0
10,2
101,8

Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
TP 2017*
TA 2018*
TAE 2019*
%
%
%
%
-0,4 %
53,0
-0,4 %
54,6
3,0 %
55,3
1,3 %
-1,2 %
24,9
-2,0 %
24,4
-2,0 %
24,7
1,2 %
0,8 %
13,0
0,0 %
13,3
2,3 %
13,2
-0,5 %
0,0 %
10,0
-2,0 %
10,2
2,0 %
10,3
0,6 %
-0,4 %
100,9
-0,9 %
102,5
1,6 %
103,5
1,0 %

* Työmarkkinatuen kuntaosuus, työllisuuden hoito, järjestöavustukset ja perustoimeentulotuki on eliminoitu

Jäsenkuntien maksuosuuden kehitys ostetun erikoissairaanhoidon osalta tilinpätösten 2010-2017 sekä talousarvioiden 2018-2019 mukaan
TP 2010 TP 2011
Iisalmi
Kiuruvesi
Sonkajärvi
Vieremä
Yhteensä

13 290
6 827
3 059
2 404
25 580

14 028
6 672
3 223
2 667
26 590

Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
TP 2012
TP 2013
TP 2014*
TP 2015
%
%
%
%
%
5,6 % 13 918 -0,8 % 16 134 15,9 % 16 881
4,6 %
17 309
2,5 %
-2,3 % 6 473 -3,0 % 7 618 17,7 %
8 306
9,0 %
7 703 -7,3 %
5,4 % 3 280
1,8 % 3 654 11,4 %
3 769
3,1 %
3 788
0,5 %
10,9 % 2 765
3,7 % 3 065 10,8 %
3 121
1,8 %
3 113 -0,3 %
3,9 % 26 436 -0,6 % 30 471 15,3 % 32 077
5,3 %
31 913 -0,5 %

TP 2016
17 983
8 176
4 267
3 201
33 627

Muutos
Muutos
Muutos
Muutos
TP 2017
TA 2018
TAE 2019*
%
%
%
%
3,9 %
19 224
6,9 %
18 300
-4,8 %
19 500
6,6 %
6,1 %
8 873
8,5 %
8 400
-5,3 %
8 650
3,0 %
12,6 %
3 824 -10,4 %
3 800
-0,6 %
3 900
2,6 %
2,8 %
2 954
-7,7 %
3 240
9,7 %
3 280
1,2 %
5,4 %
34 874
3,7 %
33 740
-3,3 %
35 330
4,7 %

Palvelutarpeen arviointi ja ennusteet
Palvelujen kysyntä ja käyttö väestön ikääntymisen ja talouden taantuman seurauksena kasvaa. Kalliita ja vaikuttavia tutkimuksia ja hoitoja otetaan käyttöön
oikea-aikaisesti hoitotakuun määrittelemässä ajassa, mikä hillitsee kustannuksia viiveellä.
Palvelutarpeen kehitys ennakoidaan pysyvän melko stabiilina perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa. Sen sijaan vanhusten palveluissa
palvelutarpeen kasvun ennustetaan nousevan voimakkaasti 2020 jälkeen.
Peruspalvelujen hintaindeksin kehitys on vaihdellut viime vuosina – 2,1 – 3,4
välillä. Ennusteiden mukaan peruspalvelujen hintaindeksi tasoittuu noin 1,3 –
2,3 %:in välille. Kuntatalouden kiristyessä kuntayhtymän kustannuskehitys
oman toiminnan osalta ei voi ylittää jäsenkuntiensa kustannuskehityksen tasoa. Sairaanhoitopiirin kustannuskehitystä pyritään hillitsemään tuottavuusohjelmalla, mutta kustannusten kasvutekijänä on joka tapauksessa sairaanhoitopiirissä toteutetut investoinnit, jotka näkyvät merkittävänä kustannusten kasvuna vuodesta 2015 alkaen.
Nuorten palvelut, työllisyys ja toimeentulo
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Toimeentulotuen kulutus on yhteydessä alueen muihin hyvinvoinnin tekijöihin,
kuten vuokratasoon, sairastavuuteen sekä työttömyyteen ja yhteys on vielä
suurempi pitkäaikaistyöttömyyteen. Suuri merkitys on myös ns. ensisijaisten
etuuksien riittämättömyydellä kattamaan henkilöiden ja perheiden elämistä.
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, eli hakijan edellytetään hakeneen ensin muita sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (mm. työttömyysturva, asumistuki). Perustoimeentulotuen myöntää Kela. Sosiaalityössä
pyritään ohjaamaan työllistymistä tai koulutusta edistäviin toimenpiteisiin toimeentulotuen saajat, jotka ovat työttömiä tai tulottomia. Aktivointi edellyttää tiivistä yhteistyötä työkohteita järjestävien tahojen kanssa.
Lastensuojelu ja kodin ulkopuolelle sijoitetut
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Huostaanotetut ja sijaishuoltoon sijoitetut nuoret itsenäistyvät sijaishuollosta
pääsääntöisesti tullessaan täysi-ikäiseksi. On kuitenkin mahdollista harkita sijoituksen jatkamista nuoren täytettyä 18 vuotta, mikäli arvioidaan nuoren tarvitsevan edelleen voimakkaasti aikuisen tukea itsenäistymiseen. Myös opiskelujen loppuunsaattaminen voi jatkaa sijoitusta. Pienemmissä kunnissa yksittäiset
sijoitukset aiheuttavat tilastoon suuria vuosittaisia vaihteluita.
Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti keskeisenä tavoitteena on varhaisen tuen
ja perhesosiaalityön vahvistaminen. Osana mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016 – 2020:n jalkauttamista lasten, nuorten ja perheiden palvelujen integrointityö käynnistettiin syksyn 2015 aikana. Työssä ovat mukana lasten ja
nuorten psykiatria, perheneuvola ja sosiaalityö sekä koulut, päiväkodit, nuorisotyö, seurakunnat ja yhdistykset.
Lasten, varhaisnuorten ja lapsiperheiden mielenterveys- ja päihdepalvelut tukevat monimuotoisesti peruspalveluja. Geneettisen riskin ja yli sukupolvien
siirtyvien ongelmien tunnistaminen ja varhainen tuki vähentävät sairastumisriskiä. Tavoitteena on perheneuvolan ja lastenpsykiatrisen poliklinikan yhteistyön
tiivistäminen ja hoitoprosessien selkiyttäminen.
Sairastavuus ja palvelujen käyttö

Kuntayhtymän väestö on iäkästä ja myös ikävakioitu sairastuvuus on valtakunnallista keskiarvo suurempaa. Edelleen kuntayhtymän sisällä tarkastellen Sonkajärven ja Kiuruveden ikävakioitu sairastavuus on kuntayhtymän keskiarvoa
korkeampaa.
Perusterveydenhuollon avohuollon lääkärikäyntien tuotto toimialueellamme
ylittää valtakunnan keskimääräisen tason. Avoterveydenhuollon palvelun
tuotto on edelleen päivystysluontoista, mutta tilanne on hiljalleen parantunut.
Huolimatta suuresta avoterveydenhuollon volyymistä alueemme erikoissai-
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raanhoidonpalvelujen käyttö ylittää selvästi valtakunnan keskiarvon. Keskimääräistä runsaampi erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö ja siitä huolimatta maltilliset erikoissairaanhoidon kustannukset selittyvät omalla erikoissairaanhoidolla: kun palvelua on hyvin saatavissa lähellä, sitä myös käytetään,
mutta käytetyt palvelut ovat verraten edullisia suhteessa keskus- sekä yliopistosairaaloissa annettavaan erikoissairaanhoitoon ja yksikkökustannuksiltaan
vertautuvat lähinnä perusterveydenhuoltoon.
 Avoterveydenhuollon tuotannon tehostaminen edellyttää, että perusterveydenhuollon ja oman erikoissairaanhoidon toimintaa tarkastellaan,
johdetaan ja hyödynnetään kokonaisuutena.
 Terveyshyödyn maksimointi edellyttää käytössä olevien resurssien uudelleen järjestelyä. Terveyspalvelut tulee kyetä kohdentamaan aikaisempaa tehokkaammin riskipotilaisiin. Tavoite edellyttää potilasprofilointia ja aikaisempaa suunnitelmallisempaa palveluntuoton järkevöittämistä.
Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tulee koordinoida nykyistä tehokkaammin
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi.
Mielenterveys- ja päihdeongelmat tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, hoito
annetaan tarpeenmukaisesti ja jatkohoito toteutetaan yhteistyössä peruspalvelujen kanssa vertaistukea hyödyntäen. Peruspalvelujen rooli korostuu ehkäisevässä ja mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävässä työssä. Peruspalvelujen tueksi on luotava kriteeristö ja ohjeistus riskipotilaiden tunnistamiseksi ja
hoitoon ohjaamiseksi.
Ikääntyvien palvelut
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75 vuotta täyttäneiden ja alle 75 vuotiaiden asiakassegmenttien asiakasmäärät kasvavat. Väestössä on pienituloisia ja runsaasti sairastavia. Tällä asialla
on vaikutusta omaehtoisten palveluiden hankintaan ja asiakkaan omaan kustannusosuuteen.
 Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä iäkkäiden palvelujen järjestelmä
 Ennakoidaan tarkoituksenmukaisella palvelukokonaisuudella tulevaisuuden kasvavia ja muuttuvia asiakassegmenttejä ja palvelutarpeita
sekä tuotetaan peruspalvelut lähipalveluna
 Tavoitteena ovat 75 -vuotta täyttäneiden kotona asuvien osuuden vahvistaminen, kotihoitopainotteinen palvelurakenne ja yhdenvertaiset, riittävät, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut
 Ikääntyneiden hyvää kotona asumista arvioidaan ja kartoitetaan tuottamista vuosittain kuntien yhteistyönä ja senioriasumisen muotoja kehitetään
 Turvataan hoidon ja hoivan saatavuus ja lisätään valinnanvapautta
sekä tehostetaan toimintaa toiminnanohjaus- ja prosessijärjestelmillä
 Palvelujen kohdentamista yhtenäistetään palvelutasomäärityksillä ja
myöntämisperusteilla
 Asiakasvirtojen hallinnassa korostuu asiakasneuvonnan ja hoidon- ja
palelutarpeen arvioinnin kehittäminen monituottajamallin mukaisesti ja
toimintakykyyn perustuen
 Muistisairauksien oikea-aikainen tunnistaminen, diagnostiikka ja hoidon
aloitus sekä seuranta
 Toimenpiteitä kohdennetaan varhaiseen puuttumiseen, esim. riskiryhmiin kohdistuvat palvelut
 Vahvistetaan psyykkisen, sosiaalisen ja riskiryhmien toimintakyvyn
muutoksen tunnistamista.
Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdepalvelut
Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito tukevat
itsenäistä kotona selviytymistä ja fyysistä terveyttä. Vahvistetaan osaamista
erityisryhmän hoidossa ja hoivassa.
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Numeruksen (ent. Kuntamaiseman) suositukset palvelujen ja
kustannusten tehostamiseksi
Maisema-mallia on käytetty kuntayhtymän toiminnan käynnistymisestä saakka
sekä toiminnan vertailupohjana muihin kuntiin tai vastaaviin organisaatioihin
nähden, että aiheuttamisperiaatteen mukaisina kuntien maksuosuuksien pohjana. Osavuosikatsaukset tehdään Numeruksen suurtuotteiden mukaisesti, jolloin saadaan tieto sekä kustannuskehityksestä että palvelujen käytöstä suoritteiden mukaan.
Vuosittain tilinpäätöksen jälkeen on käytettävissä Numerusraportti, joka sisältää
palvelutoiminnan analyysin sekä kehittämisehdotukset kunkin suurtuotteen ja
siihen sisältyvien palvelukokonaisuuksien osalta.
Numerusraportin 2017 keskeiset kehittämisehdotukset:
Hoito- ja hoivapalvelut
 Ilman ikääntyneiden terveyspalveluita on yli 75 vuotiaiden määrän
nähden kustannustaso on keskitasoa, mutta kun mukaan lasketaan
myös ne, on kustannustaso keskitasoa korkeampia.
 Kustannuksia vertailtaessa on hyvä huomata yli 85-vuotiaiden korkea
osuus 65 vuotta täyttäneistä. Vanhempien ikäluokkien edustajia ja
paljon palveluita tarvitsevia asiakkaita on paljon.
 Kotihoidon peittävyyden kasvuun tulee kiinnittää huomioita.
 Kotihoidon asiakaskohtainen kustannus vaihtelee kunnittain.
 Kotona asuvien palveluiden asukasta kohden käytetty panostus on
suunnilleen keskitasoa ja yhteenlaskettuna hieman noussut vuodesta
2016.
 Kotihoidon keskitason kustannukseen ja matalahkoon peittävyyteen
nähden ammatillisen henkilöstön määrä vaikuttaisi olevan suurehko.
 Ympärivuorokautisen hoidon peittävyys on suunnilleen keskitasoa.
 Pitkäaikaisen laitoshoidon vähennyttyä tehostettu palveluasuminen ei
ole vastaavasti kasvanut, joten muutos on ollut hallittu.
Vastaanottopalvelut





Vastaanottopalvelujen peittävyys on korkea ja palveluja käytetään edelleen paljon asukaslukuun suhteutettuna. Kustannukset vaihtelevat kunnittain palveluja käyttäneiden määrän suhteessa. Valinnanvapaus on vaikuttanut asiakaskohtaisen hinnan nousuun.
Palvelujen ostojen kustannusosuus on suuri suhteessa henkilöstökustannuksiin.
Erikoissairaanhoidon avohoidon kustannukset ovat laskeneet jonkin verran. Nykymallin mukainen toimintamalli kulurakenne pysyy kohtuullisena
huomioiden alueen korkea sairastavuus. Ostetun erikoissairaanhoidon
kustannusten ennakointi ja hallinta ovat haasteelliset.
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Aikuissosiaalityö ja aikuisten psykososiaaliset palvelut





Kalleudestaan huolimatta päihde- ja mielenterveyspalvelut näyttäisivät
olevan palvelun tarpeeseen nähden edullisemmat
Ylä-Savon päihde- ja mielenterveyspalveluissa onnistunutta on palveluiden hyvin avohoitopainotteinen rakenne. Kustannukset ovat korkeat,
mutta sairastavuuskin on korkea. Onko alueella resursseja panostaa
myös mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn?
Aikuissosiaalityön kustannukset ovat Ylä-Savossa työttömyyteen nähden odotettua matalammalla tasolla. Varsinaisen sosiaalityön panostus
on Ylä-Savossa pieni, kun huomioidaan alueen korkea työttömyys.

Perhepalvelut




Ehkäiseviin palveluihin, terveysneuvontaan ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon panostukset ovat keskitasoa ja lastensuojelun ja psykiatrian yhteenlasketut kulut keskitasoa kalliimmat
Vaikka alueella on panostettu ehkäiseväänkin toimintaan, raskaimpien
palveluiden kustannukset ovat edelleen kalliit
Miten alueella toimii lasten ja nuorten piirissä toimivien tahojen yhteistyö ja moniammatillinen työ?

Vammaispalvelut



Ylä-Savon vammaispalveluissa kustannuskasvu on saatu taitettua ja
palvelurakennetta erityisesti kehitysvammaisten palveluissa siirrettyä
pois laitoshoidosta
Vaikeavammaisten määrä väestöpohjaan nähden on vertailussa korkea, mutta kustannukset siihen nähden vertailukuntia matalammat.

6. Yhteistyö SOTE kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on yhteistyössä jäsenkuntien kanssa
päivitetty vuosille 2017 - 2021. Kuntien kehittämiskohteet ja toimenpiteet nousevat kunkin kunnan strategiasta. Kuntayhtymän lasten, nuorten ja perheiden
palvelut sekä niiden kehittäminen on kuvattu hyvinvointisuunnitelmaan sisältyvässä lastensuojelusuunnitelmassa.
Vuonna 2017 on päivitetty toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle
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vuosille 2017 - 2018. Tavoitteena on, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien eri toimialojen palvelut täydentävät toisiaan ja muodostavat asiakkaan näkökulmasta
eri ikävaiheet kattavan mielekkään kokonaisuuden. Toimintaohjelmalla varmistetaan, että kunnan eri osissa asuva väestö saa eri väestöryhmien tarpeet huomioiden yhtenäiset palvelut. Toimintaohjelman tulee muodostaa kaikki ikäryhmät ja palvelut kattava saumaton kokonaisuus.
Kuntayhtymässä laaditaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelma
vuosittain. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Tartuntatautien torjumiseksi SOTE- kuntayhtymässä toimii nimetty seudullinen
hygieniaryhmä, jossa toimii hygieniahoitaja ja tartuntataudeista vastaava lääkäri. Kuntayhtymässä on seudulliset ja päivitetyt ohjeistukset ja suunnitelmat
infektioista ja hygieniatoiminnasta. Painopistealueina ovat sairaalainfektioiden
torjunta ja seuranta sekä pandemia- tilanteiden ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen.

Pakolaisten kotouttaminen
Jäsenkunnista Iisalmi ja Sonkajärvi ovat vastaanottaneet kiintiöpakolaisia vuodesta 2013 alkaen yhteistyössä Lapinlahden kunnan kanssa. Syyskuussa 2018
aktiivisen asiakkuuden piirissä Iisalmessa on 77 henkilöä, jotka ovat joko kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvanpaikanhakijoita. Muissa kunnissa
on vain oleskeluluvansaaneita henkilöitä; Sonkajärvellä 8, Vieremällä 8 ja Lapinlahdella 1 henkilö.
Pakolaisten vastaanotto ja kotouttaminen on pitkä prosessi, ja se edellyttää kiinteää yhteistyötä kaikkien kunnan palvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. SPR:n ystävätoiminta on toiminut julkisten palvelujen vahvana täydentäjänä. Koska kotouttamistyö edellyttää erityisosaamista ja runsasta resursointia, on Iisalmen kaupungin ja Sonkajärven kunnan järjestämä pakolaistyön koordinointi ja ohjaus mahdollistanut kotouttamisprosessin sujumisen.

Yhteistyö sairaanhoitopiirin ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa
Sairaanhoitopiiri tuottaa erityistason erikoissairaanhoitopalvelut kunnille.
SOTE- kuntayhtymä tekee yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa mm. erikoislääkärisopimuksilla, ns. kumppanuuslääkäritoiminnalla, jossa lääkäri on osan
viikosta työssä KYS/ Iisalmen Sairaalassa.
SOTE kuntayhtymä myy erikoissairaanhoidon palveluja Ylä-Savon muille kunnille ns. sopimuskunnille ja jonkin verran ulkokunnille ja vakuutusyhtiöille. Erikoissairaanhoidon, erityisesti kirurgisen hoidon osalta yhteistyön jatkuminen ja
jopa kasvaminen on sairaalatoiminnan jatkumisen kannalta edellytys.
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Sairaanhoitopiirin tulee alueellaan huolehtia tietojärjestelmien alueellisesta kehittämisestä yhteensovittamisesta. Sairaanhoitopiirillä on myös keskeinen kehittämis- ja koordinointivastuu tietohallintolain toimeenpanon ja kansallisten
palvelujen koordinoinnissa (esim. Kantapalvelut).
Kuntayhtymällä on nelikantasopimus sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista
ICT-palveluista Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin, Istekki Oy:n ja Ylä-Savon
ICT-palvelujen (YSIT OY) kanssa. Kuntayhtymä on osakkaana sekä Istekki
Oy:ssä että YSIT Oy:ssä.
Kuntayhtymä on osakkaana myös Kuntien Tiera Oy:ssä. Kuntayhtymä voi
hankkia Tiera Oy:n palveluja ja sen kilpailuttamia palveluja ns. inhouse-hankintana niin halutessaan. Lisäksi kuntayhtymä voi hankkia Tiera Oy:ltä asiantuntijapalveluja mm. tietohallintolain ja -asetuksen vaatimien tietohallintomallin
ja kokonaisarkkitehtuurin laadintaan sekä muuhun asiantuntijapalvelutarpeeseen.
ISLAB Oy omistaa lähes kaikki Itä-Suomen alueella toimivat laboratoriot terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä tuottaa laboratoriopalvelut alueelle. Alueen kunnilla ei ole vaikuttamismahdollisuutta ISLABIn toimintaan muuten kuin
sairaanhoitopiirin kautta.
IS-Hankinta Oy on toiminut 1.1.2011 alkaen. SOTE kuntayhtymä on osakeyhtiön jäsen. Osakeyhtiö vastaa seudullisesti keskitetyistä hankinnoista, materiaalitoimen tietojärjestelmistä ja logistisista ratkaisuista. Lisäksi osakeyhtiö suorittaa muita jäsenyhteisöjen kilpailuttamisen toimeksiantoja. Yhtiö muutti nimensä Sansia Oy:ksi syyskuussa 2018.
SOTE kuntayhtymä ostaa palveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta mm. lääkäri- ja sosiaalipalveluja (kotihoitopalvelut, hoitokodit, asumispalvelut), terapiapalveluja sekä ateria- ja kuljetuspalveluja.
Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, ammatti-oppilaitokset ja yliopistot järjestävät tutkintoon johtavia ja ammatillista täydennyskoulutusta. Tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa tämän hetken ja tulevaisuuden henkilöstöresurssien
turvaamiseksi on välttämätöntä tehdä.
ELY- keskus on yhteistyökumppani henkilöstön rekrytointi ja työllistämisasioissa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä.
Kela on yhteistyökumppani monella tasolla: sosiaali- ja terveydenhuollossa,
vajaakuntoisten työssä selviytymisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
Alueen sosiaalipäivystys järjestetään yhteistyössä muiden Ylä-Savon kuntien
ja Pohjois-Savon Poliisilaitoksen kanssa. Päivystysasetukseen liittyen selvitetään maakunnallisen sosiaalipäivystyksen aloittaminen vuoden 2019 alusta.
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Kolmas sektori esim. Louhentupa, Perheentalo, Leppäkerttu, Touhula, Pysäkki
tuottaa ydinpalveluja tukevia palveluja esim. vertaistukea kuntalaisille.

7. Tavoitetila vuonna 2019

(valmistelussa yhteistyössä kuntien kanssa tarkennetaan tavoitetila)

Yhteisiä palvelurakenteen tavoitteita vuosille 2019 - 2021
1. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä tuetaan jokaisessa
asiakaskontaktissa ja kunnallisessa päätöksenteossa. Rakennetaan
sellaisia fyysisiä ja sosiaalisia ympäristöjä, jotka ohjaavat tekemään hyvinvointia edistäviä ja terveellisiä valintoja.
2. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden valinnanvapaus ohjaavat palvelutoimintaa. Asiakkaiden vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan yhteistyöllä mm. järjestöjen kanssa sekä palautejärjestelmiin liittyvillä toiminnan muodoilla (e-raati, palautekyselyt, kolmannen sektorin toimijat).
3. Väestöä kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon sekä omasta että läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä.
4. Sähköisen asioinnin käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain eri palvelumuotoihin ja vahvistamaan mm. itsehoitoa. Digitalisaatiota vahvistetaan
sekä alueellisilla hankkeilla että valtakunnallisilla palveluväylillä.
5. Palvelujen saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa. Lakiin perustuvia subjektiivinen oikeuden piiriin kuuluvat palveluja
tuotetaan lainsäädännön mukaisesti. Vastuut ja työnjako eri toimijoiden
välillä on selkeä.
6. Palveluja käytetään yli kuntarajojen taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti (potilas/ asiakasvastaanotot, vuodeosastot, hoiva
ja hoito, vammaispalvelut, hammashuolto). Palvelujen käytössä ja saatavuudessa on huomioitava asiakkaan valinnanvapaus. Myös rajat ylittävä hoito on mahdollista EU-alueella.
7. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu palvelutuotannossa.
8. Palvelut ovat oikea-aikaisia, oikein mitoitettuja ja vaikuttavia. Varhainen
puuttuminen on ensisijaista. Hyvinvointia edistävät toimenpiteet (hyvinvointia edistävät vastaanotot/kotikäynnit) kohdennettuna johtamisen ja
varhaisen puuttumisen välineeksi.
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9. Palvelurakenne on avohoitopainotteinen, laitoshoitoa puretaan ja hoidon porrastus toteutuu.
10. Osastopalvelut ovat akuutti- ja kuntoutushoitoa. Lyhytaikaishoidon tulee
tukea toimintakykyä ja kotona asumista
11. Vanhustenhuollon (hoito- ja hoivapalvelut) palvelurakenne tukee kotona
asumista. Omaishoidon resursointia tuetaan ja kotiin annettavia tukipalveluja kehitetään hyödyntäen myös teknologiaa sekä monimuotoista
palvelutuotantoa (palveluseteli, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat).
12. Palvelusetelin käytön mahdollisuus laajennetaan koskemaan laajalti
kuntayhtymän palvelutuotantoa. Tavoitteena on tukea asiakkaiden valinnanvapautta, tasata ruuhkahuippuja ja turvata palvelujen saatavuus
mm. hoito- ja hoivatakuun osalta.
13. Oman erikoissairaanhoidon palvelut linjataan yhteen sovittaen alueellinen työnjako sairaanhoitopiirin kanssa sekä ottaen huomioon valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoite vahvistaa perustason palveluja ja lähipalveluja. Tavoitteena on turvata ja vahvistaa alueen peruserikoissairaanhoidon palveluja ja hillitä sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöä.
14. TerveysKampus-hankkeen toiminnalliset uudistukset toteutetaan suunnitellusti hankkeen vaiheistuksen mukaan ottaen huomioon valtakunnallisen sote-uudistuksen vaatimukset.

Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset
erot
1. Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään sekä vastuualueilla että erityisesti piloteissa. Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut
sekä muistutukset.
2. Kuntayhtymässä kehitetään palvelukokonaisuuksia kokonaisarkkiteh-

tuurin ja palvelumuotoilun näkökulmasta.

3. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön ja hoito- ja palvelutakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään
säädösten asettamaa tasoa.
4. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja
kuvantamistutkimukset sekä yksikkökustannukset.
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5. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat.

Kustannusten hallinta
1. SOTE kuntayhtymän tuottavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta parannetaan palveluprosessien tarkastelulla, uusia toimintatapoja käyttöönottamalla sekä palvelurakenteita uudistamalla. Tarkastelun tulee perustua
palvelutarpeen arviointiin, valtakunnallisiin tavoiteindikaattoreihin sekä
muihin vertailukriteereihin. Toiminnan tehostamisessa hyödynnetään sidosorganisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä.
2. Palvelujen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten on noudatettava
kuntien käytössä olevia voimavaroja. Sosiaali- ja terveystoimen suhteellinen osuus kuntien budjeteista ei kasva.
3. Jäsenkuntien maksuosuuksien kustannustason muutos sovitaan vuosittain käytävien raami- ja palvelusopimusneuvottelujen yhteydessä sekä
kesken talousarviovuoden, mikäli poikkeama tehtäväalueella yli 3 %.
4. Palvelusopimukset tehdään niin, että ne muodostavat laadun ja kustannusten kannalta tasapainoisen ja realistisen kokonaisuuden.
5. Sosiaali- ja terveystoimen keskimääräiset kustannukset ovat valtakunnan keskitasoa.
6. SOTE alueen sisällä kuntakohtaisia tuoteryhmäkohtaisia kustannuksia
yhdenmukaistetaan

8. Järjestämissuunnitelman toteuttamisvastuut ja seuranta
Järjestämissuunnitelmassa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisvastuu on
SOTE kuntayhtymällä. Tavoitteita arvioidaan vuosittain suunnitelman päivittämisen yhteydessä. SOTE kuntayhtymä antaa palautetta järjestämissuunnitelmasta johdettujen sisällöllisten tavoitteiden toteutumisesta, taloudellisesta kehityksestä sekä palvelusopimusten toteutumisesta neljä kertaa vuodessa kuukausiraportissa. Kuukausiraportit käsitellään kuntayhtymän käsittelyn lisäksi
jäsenkuntien kaupunkien- ja kunnanhallituksissa.
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9. Palvelutilaukset tuoteryhmittäin
Tilaustaulukoiden palvelusisältö:
Aikuispsykososiaaliset
Palvelun sisältö:
Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus,
psykososiaalinen kuntoutus
Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot, valvottu avohoito
Oma erikoissairaanhoito: psykiatrinen ja riippuvuusosasto sisältäen selviämisaseman
ja korvaushoidon
Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus

Aikuissosiaalityö
Palvelun sisältö:
Sosiaalityö: aikuissosiaalityö
Toimeentulotuki: ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, etuuskäsittely
Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus
Oma erikoissairaanhoito
Palvelun sisältö:
Erikoislääkärin vastaanotot, kotisairaala, sekä toimenpideyksikön palvelut
Ostettu erikoissairaanhoito
Palvelun sisältö:
Erikoissairaanhoidon ostot Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan hoitopalveluiden oston, että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet.
Hoito- ja hoivapalvelut
Palvelun sisältö:
Omaishoito
Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Onnimannin asunto-osa),
muistipoliklinikka ja muistivastaanotto. Maksuton hoitotarvikejakelu.
Päivätoiminta
Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Aurinkokartano, Palvelukeskus Virranranta, Hoitokoti
Veikkola, Hoitokoti Niva, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki,
Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostopalvelut.
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Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi.
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Akuuttiosastot, Lyhytaikaishoito:
Pieni Kangaslampi, Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Virranranta,
Hoitokoti Niva, Palvelukeskus Sotkanhelmi, Palvelukeskus Tuulikannel
Kuntoutus
Kattaa kaikki lääkinnällisen kuntoutuksen toiminnot
Palvelun sisältö:
Avokuntoutus: Tuotettu puheterapia ja toimintaterapia
Fysioterapia: Tuotettu avofysioterapia, osastofysioterapia, jalkaterapia sekä kotiin vietävät palvelut.
Lääkinnällinen kuntoutus: Tuotettu seudullinen apuvälinepalvelu, muut ostetut
terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus
Perhepalvelut
Palvelun sisältö:
Ehkäisevä lastensuojelutyö: lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö
Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, perhesosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta
Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, tehostettu perhetyö
Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Lastenkoti Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto
Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi ja -psyykkari sekä nuorten ehkäisevä päihdetyö)
Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja
Suun terveydenhuolto
Palvelun sisältö:
Hammashuolto
Vammaispalvelut
Palvelun sisältö:
Vammaisten palvelut: omaishoidontuki ja vammaispalveluiden tukipalvelut
Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), vammaisten työtoiminta
Vaikeavammaisten asumispalvelut: asumispalvelut
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Sosiaalityö ja palveluohjaus: sosiaalityö ja palveluohjaus
Kehitysvammaiset avohoito: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää
palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti, Poiju ja Vieremän
yksikkö), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut
Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen
ostot sekä oma toiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju, Kuunsirppi) ja perhehoito
Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut
Vastaanotto
Palvelun sisältö:
Avohoito: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit ja hygienia, poikkeusolojen hankinnat, päivystys, ravitsemusterapia.
Terveysneuvonta: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu
terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Hallinto
Palvelun sisältö:
Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto,
ympäristölautakunta, tarkastuslautakunta,
Hallinto- ja tukipalvelut: Hallinto- ja lakipalvelut, palkka- ja henkilöstöhallinto, sissipalvelut, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, siivouspalvelut, hankinta- ja logistiikka, muut toimitilat, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat,
tukipalvelujen tilahallinnointi, rahoitus, talouspalvelut, laskutustiimi, tietohallinto,
Pegasos-tiimi, asianhallinta, sairaskertomusarkisto, viestintä, tietosuoja, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, hoito- ja hoivapalvelujen hallinto, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto
Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut
Palvelun sisältö:
Ympäristösuojelu, eläinlääkintä- ja terveysvalvontapalvelut
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Palvelun järjestämistapa, palvelustrategia ja keskeiset tavoitteet
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Järjestämissuunnitelma 2019 - 2021: Aikuispsykososiaaliset

Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Avohoitopainotteinen mielenterveys- ja päihdetyö Lähipalvelut ja seudulliset palvelut

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Omaa toimintaa

Integroidaan mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä
perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi. Tehostetaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Kehitetään palveluja mielenterveys- ja päihdesuunnitelman pohjalta.
Ehkäisevän päihdetyön organisoiminen lain hengen mukaiseksi yhdessä
peruspalvelujen ja kuntien kanssa.

Uusien asiakkaiden sijoittamisessa palveluasumiseen painotetaan
kuntouttavaa työotetta ja sijoitukset ovat määräaikaisia. Tavoitteena on
siirtyminen omaan asuntoon. Palvelutarpeen arvio tehdään yhteistyössä
mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja aikuisssosiaalityön kesken.

Palveluasuminen

Seudulliset palvelut/Alueelliset palvelut Ostot yksityisiltä

Oma erikoissairaanhoito

Lähipalvelut ja seudulliset palvelut

Omaa toimintaa /ostot

Ostettu erikoissairaanhoito

Keskitetty palvelu

Osto sairaanhoitopiiriltä/ erikoissairaanhoidon Psykiatrisen päivystyksen lopettaminen ja tahdosta riippumattoman
psykiatrisen sairaalahoidon siirtyminen Julkulan sairaalaan.
ostot

Päihdehuollon polikliininen avohuolto

Seudulliset palvelut

Omaa toimintaa

Osastohoidon yhteyteen kehitetään avohoidon ja osastohoidon integroituja
palveluja.

Osasto- ja avohoito integroidaan ja osastohoito muutetaan
moduulimuotoiseksi.

Päihdehuollon asumisen tuki (mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden päiväkeskustoiminta,
asumisen tukeminen ja kuntoutus)

Lähipalvelut

Ostot yhdistyksiltä, säätiöiltä ja yksityisiltä

Ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja
mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. Syrjäytymisen ehkäiseminen.
Päiväkeskukset toimivat kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen myös
asumisen tukea ja työllistämistoimintaa.

Päihdehuollon laitoskuntoutus

Seudulliset/alueelliset palvelut

Oma toiminta

Riippuvuuksien hoitoon erikoistuneen yksikön toiminnan kehittäminen ja
kouluttautuminen. Osastoyksikkö siirtyy muun yleissairaanhoidon
välittömään läheisyyteen.
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Järjestämissuunnitelma 2019- 2021: Oma erikoissairaanhoito

Suurtuotteen sisältö/kuvaus
Palvelun järjestäm istapa
Erikoislääkärin vastaanotot Sisältäen
lääketieteen erikoisaloista sisätaudit suppeine
erikoisaloineen, kirurgia suppeine erikoisaloineen, Seudulliset palvelut
korva-, nenä- ja kurkkutaudit, neurologia,
fysiatria, silmätaudit ja ihotaudit

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Oma toiminta / yksityinen palveluntuottaja
(kirurgia ja silmätaudit)

Resurssitehokkuus ja asiakaslähtöisyys lähetteettömien ja jonottomien
käytäntöjen sekä perusterveydenhuoltoon integroitumisen avulla.

Gastroenterologia (tähystysyksikkö)

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Resurssitehokkaat ja oikea-aikaiset tähystystutkimukset sekä
erikoislääkärien konsultaatiot

Naistentautien vastaanotto

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Resurssitehokkaat äitiys- ja ehkäisyneuvolatoimintaan integroidut
erikoislääkärijohtoiset palvelut

Lastentautien vastaanotto

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Resurssitehokkaat lastenneuvolaan sekä kouluterveydenhuoltoon
integroidut erikoislääkärijohtoiset palvelut

Leikkaustoim inta ja anestesia
Pitää sisällään anestesiapalveluset sekä sellaisen
Seudulliset palvelut
leikkaustoiminnan, joka ei edellytä
leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa.

Ostopalvelu

Resurssitehokkaat ja laadukkaat hoitoprosessit.

Kotisairaala

Oma toiminta

Oikea-aikaiset sairaanhoidon palvelut kotiin ja kodinomaisiin olosuhteisiin
vuodeosastohoidon tarpeen vähentämiseksi. Saattohoitopotilaan hoidon
mahdollistaminen kotona.

Seudulliset palvelut
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Järjestämissuunnitelma 2019 - 2021: Ostettu erikoissairaanhoito

Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Erikoissairaanhoidon palvelut sairaanhoitopiiriltä

Maakunnalliset

Ostot kuntayhtymiltä/ kunnilta

SHP:n palvelut nivoutuvat potilaiden hoitopolkuihin tarkoituksenmukaisella
tavalla ja hoidon porrastus selkeä
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Järjestämissuunnitelma 2019 - 2021: Perhepalvelut

Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Ennalta ehkäisevät palvelut

Lähipalvelu/seudullinen

Oma toiminta/palveluseteli

Tavoitteena on vahvistaa perheiden arjessa selviytymistä perhetyön ja
lapsiperheiden kotipalvelun kautta. Perheiden tukemisessa tehdään tiivistä
yhteistyötä kolmannen sektorin ja erilaisten hankkeiden kanssa.

Oma toiminta

Sosiaalityössä painotetaan varhaista perhesosiaalityötä ja järjestetään
lastensuojelulain mukaiset palvelut. Pakolaissosiaalityö toimii kiinteässä
yhteistyössä pakolaisia vastaanottavien kuntien kanssa pakolaisten
kotouttamisessa.

Sosiaalityö

Lähipalvelu

Avohuollon tukitoimenpiteet

Lähipalvelu

Oma toiminta/Ostopalvelu

Avohuollon tukitoimien palveluita monipuolistetaan omana työnä ja
ostopalveluina. Varhaisen tuen ja lastensuojeluperheiden tukea lisätään
mm. rekrytoimalla lisää tukihenkilöitä ja tukiperheitä. Lastensuojelun
avopalveluita järjestetään tarvittaessa tehostettuna perhetyönä ja
perhearviointeina.

Sijaishuolto (perhehoito ja laitoshoito)

Seudullinen, maakunnallinen

Oma toiminta, ostot yksityisiltä, perhehoitoa
järjestetään toimeksiantosopimuksilla

Lastenkoti Taskukello toimii seudullisena yksikkönä. Laitoshoitoa
järjestetään lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Perhehoidon resurssia
ja hoitajien tukea vahvistetaan. Perhehoito on sijaishuoltona ensisijaista.

Perheneuvolan lisäksi koulutiimit sekä lasten ja
nuorten psykiatriset palvelut

Seudullinen, osittain lähipalveluja

Oma toiminta

Koulutiimitoiminnan vahvistaminen. Lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja
perheneuvolan työn integroiminen toiminnalliseksi palvelukokonaisuudeksi.
Jatkossa ratkaisuja linjataan PoSote-suunnitelmien mukaisiksi.

Oma toiminta

Perheoikeudellisissa palveluissa tehdään perhesosiaalityötä huolto- ja
tapaamisoikeuksiin liittyvissä tilanteissa isyyslain mukaisesti.
Sosiaalityöntekijät osallistuvat eroneuvonnan järjestämiseen. Isyyden
tunnustamisia vastaanotetaan äitiysneuvolassa isyyslain mukaisesti.

Perheoikeudelliset palvelut

Seudullinen
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Järjestämissuunnitelma 2019 - 2021: Suun terveydenhuolto

Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Perushammashoito

Lähipalvelut

Omaa toimintaa /palveluseteli

Hoidon saatavuuden turvaaminen. Palvelujen tuottaminen joustavilla
työnjakomalleilla (hammaslääkärit ja suuhygienistit).

Oikomishammashoito

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Saatavuusperusteet valtakunnallisten suositusten mukaiset ja
hoitoonpääsy toteutuu lain edellyttämällä tavalla

Anestesiahammashoito

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Resurssitehokkaasti järjestetty

Päivystys

Seudulliset- / maakunnalliset palvelut

Oma toiminta / ostot sairaanhoitopiiriltä/
yksityiseltä palveluntuottajalta

Palvelujen saattaminen päivystysasetuksen edellyttämälle tasolle.

Hammastekniset palvelut

Seudulliset palvelut

Ostopalvelut

Resurssitehokkaasti järjestetty
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Järjestämissuunnitelma 2019- 2021: Vammaispalvelut

Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Vaikeavammaiset asiakkaat (omaishoidon tuki,
vpl:n kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu,
asunnon laitteet ja muutostyöt, muut tukitoimet)

Seudullinen palvelu

Ostopalvelut, henkilökohtainen apu myös
omana toimintana

Palvelut järjestetään lakisääteisesti asiakkaan palvelutarpeen mukaan
ensisijaisena kotiin annettavat palvelut. Asunnon muutostyöt toteutetaan
yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. Kuljetuspalvelujen
järjestelyissä huomioidaan kuntien palveluliikenne.

Vaikeavammaisen palveluasuminen

Seudullinen palvelu

Ostopalvelut

Palveluasuminen järjestetään palvelutarpeen mukaisesti.

Sosiaalityö ja palveluohjaus

Seudullinen palvelu

Oma toiminta

Vahvistetaan asiakkaan ja verkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä
asiakkuuden alkuvaiheessa ja palvelutarveselvityksen aikana.

Oma toiminta, ostot säätiöltä, yksityiset
henkilöt

Kehitysvammaiset saavat terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
peruspalvelut ja kuntoutuspalvelut kuntayhtymän omana toimintana.
Tilapäishoito tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana tai perhehoitona.
Työtoiminnan kehittäminen yhteistyössä TOIMI-säätiön kanssa.
Päivätoimintaa monipuolistetaan asiakkaan palvelutarve ja erityistarpeet
huomioiden.

Kehitysvammaiset avohoito
(päivätoiminta, työtoiminta, omaishoidon tuki,
perhehoito)

Lähipalvelu, seudullinen palvelu

Kehitysvammaisten palveluasuminen

Seudullinen palvelu

Ostopalvelut / oma toiminta

Asumispalveluiden järjestäminen asiakkaan palvelutarpeen ja mitatun
toimintakyvyn mukaan. Ensisijaista tuettu asuminen ja ohjattu asuminen.
Palveluasuminen järjestetään vain ympärivuorokautista palvelua
tarvitseville. Kotona asumista tuetaan myös teknisillä turvajärjestelmillä ja
yöpartiotoiminnalla. Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yksikko
tuottaa palvelut alle 18-vuotiaille tilapäis- ja pitempiaikaisessa asumisessa.

Kehitysvammaisten laitoshoito

Maakunnallinen palvelu

Ostot Vaalijalan kuntayhtymältä

Vaalijalan laitoshoito suunnataan kuntoutusta tarvitseville asiakkaille.
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Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Vastaanottopalvelut kokonaisuutena

Lähipalvelu/ seudullinen palvelu

Päivystys

Seudullinen palvelu

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Terveyshyötyä sekä omavastuuta ja omahoitoa lisäävät palvelut.
Yhteydensaannin, hoidon tarpeen arvioinnin, palveluohjauksen ja
ajanvarausjärjestelmän kehittäminen hyödyntäen sähköistä asiointia.
Palvelujen peittävyyden pitäminen riittävällä tasolla.
Terveyserojen kaventaminen. Asiakaslähtöiset palveluajat.
Kilpailukyvyn edistäminen. Potilaan valinnanvapauden edistäminen.

Oma toiminta

Iisalmessa toimii 24/7 perusterveydenhuollon päivystys, joka täyttää
lainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Toimiva ja yhdessä sovittu
hoidon porrastus KYS:n laajan ympärivuorokautisen päivystyksen
kanssa.

Terveysneuvonta/ neuvolat ja koulu-ja
opiskeluterveydenhuolto, terveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen

Lähipalvelu

Oma toiminta

Kotikäyntitoiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittäminen. Terveyden
edistämisen ja jalkautuvan työn edistäminen - yhteistyö kunta- ja
kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Terveysneuvonnan sähköisten
palvelujen kehittäminen.

Avovastaanotto

Lähipalvelu

Oma toiminta / Palveluseteli

Asiakaslähtöiset ja helposti saavutettavat palvelut. Toimintamallia
kehitetään pitkäjänteisesti digitalisaatio huomioiden. Kilpailukyvyn
edistäminen. Valinnanvapauskokeiluun osallistuminen.
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Suurtuotteen sisältö/kuvaus

Palvelun järjestäm istapa

Palvelustrategia

Keskeiset tavoitteet

Terveysvalvonta

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

OIVA-laaduntarkkailujärjestelmän käyttö osana elintarvikevalvontaa.
Valtakunnallisten ATK-ohjelmien hyödyntäminen myös muussa
terveysvalvonnassa.

Eläinlääkintähuolto

Lähipalvelut/Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Turvataan eläinlääkärin päivystyspalvelun saatavuus kahden päivystäjän
järjestelmällä.

Ympäristönsuojelu

Seudulliset palvelut

Oma toiminta

Pintavesien ja pohjavesien hyvä laatu.
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö.

