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TILAISUUDEN NIMI



SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN 

YMPÄRISTÖ
POHJOIS-SAVO

”Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakasta ja osaamme hyödyntää heidän
palautettaan. Epäonnistumme mikäli kuvittelemme palautteen olevan
poikkileikkaustietoa. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme
kehittämässä palveluita ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua.”



Pohjois-Savon muutos-strategia

• Visio: Suomen halutuin elämisen 
ympäristö.

• Palvelustrategia: terveyden- ja 
hyvinvoinnin edistäminen ja integroidut 
palvelut, digitaaliset ja älykkäät ratkaisut 
tukemassa sekä yksittäistä kansalaista että 
koko palvelujärjestelmää

• Palvelulupaus: Esim: Terveyden – ja 
sosiaalihuollon vastaanotto tms. 
terveysbussi saavutettavissa taajamissa 
autokyydillä korkeintaan 30 min. päässä 
kotoa. Puhelimitse ja web-palveluihin saa 
yhteyden 24/7/365.  



Kaikkea maakunnan toimintaa ja palveluita 

läpileikkaavat teemat
Maakuntajohtaja

Kansainvälisyys ja 
elinvoima

▪Kansainvälisyys

▪Tutkimus-, koulutus – ja 
kehittämistoiminta

▪Aluekehittäminen ja 
kasvupalvelut

Asiakkuus ja 
palveluiden hankinta

▪Palveluiden hankinta ja 
hallinta

▪Asiakkuuden hallinta

▪Yhteistyö ja edunajaminen

Kokonaisturvallisuus 
ja pelastustoimi

▪Arjen turvallisuus 
(24/7/365 -sote-palvelut)

▪Onnettomuuksien ehkäisy 
ja pelastustoiminta 

▪Varautuminen ja 
riskienhallinta

Strategiset konsernipalvelut ja tukipalvelut 
(tietohallinto, strateginen HR ja työnantaja-toiminta, viestintä ja 

markkinointi, lakiasiat, päätösvalmistelu, sisäinen tarkastus ja riskien 
hallinta)



Maakuntavaltuusto
Maakuntahallitus

Väliaikainen toimielin (VATEPOS)

Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto

HYTE, TKI, YTA, 
Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja 

arviointi -
valmistelua jatkavat 1. vaiheen 

työryhmät

Varautuminen ja 
riskienhallinta -

alajaosto

Liikelaitos, 
markkinat, 

yhtiöt -alajaosto

Hallinto (ml. 
tukipalvelut) 

henkilöstö-, talous 
-alajaosto

ICT ja Digi -
alajaosto

YT-elin

Maakunnan tuotanto 
(ml.yhtiöt) 

vastuuvalmistelijat

Liikenne, infra, 
alueiden käyttö

Aluekehittäminen 
ja kasvupalvelut 

(ml. 
maaseutupalvelut)

Sote  
tuotanto Hallinto Talous

Viestintä

Ympäristö- ja 
ympäristötervey

denhuollon 
palvelut

Tukipal
velut

Kokonais-
turvallisuus

Työryhmät Työryhmät

Työryhmät

TKI = entinen K&T&K

Henkilöstö



Hallinto, talous ja henkilöstö 

(ml. tukipalvelut)



Henkilöstön siirtyminen ja asema

Henkilöstö siirtyy maakunnan

tai sen omistaman yhtiön

palvelukseen 

liikkeenluovutuksen 

periaattein vuoden 2020

loppuun saakka

KT Kuntatyönantajat toimii 

jatkossa myös maakuntien 

työnantajaedustajana

Maakuntien palvelukseen  

siirtyvät tulevat kunnallisen

eläkejärjestelmän piiriin

Siirto koskee 

n 13 500 

työntekijää
Henkilöstöä koskevat oikeudet

ja velvollisuudet säilyvät



Talous (sis.sote)

Arvio maakunnan rahoituksesta vuosille 2019-2024 (9/2017)

Siirtymä-

kausi

Tot. kust.% Toteutunut Lask.kust % Muutos 

€/asukas

Laskennallinen Yhteensä Erotus Maku 

€/as 64 657 085

Sote €/as

922 336 252

2019 100 986 993 337 0 -5 985 727 142 985 727 142 -1 266 195 -1 64 403 846 -4 921 323 296

2020 80 789 594 669 20 -22 191 827 409 981 422 079 -4 305 063 -6 63 137 651 -16 918 284 428

2021 60 592 196 002 40 -43 383 908 058 976 104 060 -5 318 019 -11 61 871 456 -32 914 232 604

2022 40 394 797 335 60 -67 575 228 989 970 026 324 -6 077 736 -17 60 352 022 -50 909 674 302

2023 20 197 398 667 80 -87 767 562 876 964 961 544 -5 064 780 -22 59 085 827 -65 905 875 717

2024 100 -107 959 896 764 959 896 764 -5 064 780 -27 57 819 632 -80 902 077 132

Yhteensä -27 096 573 -6 837 453 -20 259 120

Asukasluku 253239 Muutos % -2,75 -10,6 -2,20

Sote Maakunnan kaikki toiminnot (Maku + Sote) Maku

Maakunnan rahoitus 1.1.2019 määräytyy vuosien 2017-2018 keskiarvon mukaan. 
Lähtötasosta vähennetään -5€/asukas. Siirtymäkauden aikana 2019 – 2024 rahoitus 
vähenee asteittain yhteensä n. 20 Milj. €. 



Pohjois-Savon palvelut



Maakunnan oma palvelutuotanto

• Liikelaitos sisältäen koko maakunnan palvelutuotannon mm.:

– Viranomaistehtävät

– Kokonaisturvallisuus

– Aluekehittäminen ja kasvupalvelut

– Ympäristö- ja ympäristö terveydenhuolto

– Liikenne, infra ja alueiden käyttö

Sote-palvelut, Maakunnan oma palvelutoiminta mm.:

– Vaativa erikoissairaanhoito, sekä erityispalvelut 

– Sairaalat, vuodeosastot

– valinnanvapauslain piiriin kuuluvat palvelut



UUDESSA MAAKUNNASSA:

- Maakunnan palvelukokonaisuudet ja palvelulupaukset toimivat yhteen –

palveluintegraatio on onnistunutta

- Maakunnan toiminta on verkostolähtöistä ja  kokonaisuudet huomioonottavaa

- Isoja palvelukokonaisuuksia ohjaavat maakunnan yhteiset palvelustrategiat, 

jotka laaditaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa

- Palvelulupausten kautta rakennamme omaa kasvutarinaamme

PALVELU-
LUPAUKSET

YKSILÖT
YRITYKSET

YHTEISÖT



Sotepalveluiden valmistelu 

Ikäryhmittäin palvelukokonaisuudet

• Lapset, nuoret ja perheet (= LAPE)

• Työikäiset ja yhteiset palvelut

• Ikääntyvät

Valtakunnalliset linjaukset toteutetaan kaikissa maakunnissa

• LAPE hanke - ”Yhdessä” ja muutosagentti

• I&O ikääntyvien palvelut, muutosagentti

• Valinnanvapauspilottihankkeet (Ylä-Savon SOTE ja laajeneminen)

• Henkilökohtainen budjetti (HB) pilottihanke



Sote-keskukset: Kunnat ja taajamat, joissa on tällä hetkellä terveysasema = 
Perustason palvelut, joita ovat nykyiset terveyskeskuspalvelut, 
sosiaaliohjaus, suun terveydenhuolto (tilanne 31.5.2017)

Laajemman tason sote-keskukset: saatavissa myös erikoistason palveluja, 
kuten esim. erikoislääkärin konsultaatiot ja muut erityistason palvelut sekä 
perusterveydenhuollon päivystys Iisalmessa ja Varkaudessa.  Nämä 
keskukset vastaavat erityistason palveluista myös ympäröiville alueille. 
Palvelujen saavutettavuus määritellään palvelustrategiassa.

Perhekeskukset ja Perheasemat: Laajojen sote-keskusten yhteydessä sekä 
muilla palvelutarpeen mukaisesti määritellyillä alueilla (3-5) toimivat laajan 
palvelutason perhekeskukset (erityistason palveluja). Lisäksi jokaisessa sote-
keskuksessa toimii perheasema (suppeampi palvelu)

Ikäkeskukset ja ikääntyvien palvelut: Laajojen sote-keskusten yhteydessä ja 
palvelutarpeen mukaan määritellyillä muilla alueilla (3-5) toimivat 
ikäkeskukset (erityis-tason palveluja) ja jokaisessa sote-keskuksessa toimivat 
ikääntyvien palvelut

Palvelumalli- ja toimipisteverkko
(työryhmien esitykset)



Maakunnalliset 

pilotit



Valinnanvapaus



Ylä-Savon SOTE valinnanvapauskokeilu
http://terveyspalveluni.fi/kokeilunsisalto

Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa

• Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa

• Voit valita omat palvelusi joko yksityiseltä tai kunnalliselta puolelta. 

• Kukaan ei ole pakotettu valitsemaan. 

• Asiakkuutesi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä jatkuu normaalisti ja 
entisellään, mikäli et tee mitään toimenpiteitä. 

• Valinnan voi tehdä, vaikka ei olisikaan juuri sillä hetkellä sairauden tunnetta. 

• Voit vaihtaa kokeilun aikana palvelutuottajaa vaihtaa voi enintään kerran 
kuussa.

• Sähköisen vaihtoilmoituksen tehtyäsi valintasi astuu voimaan 1-3 arkipäivän 
kuluessa ja se vahvistetaan tekstiviestillä

• Voit olla kerrallaan vain yhden palveluntuottajan asiakas.

http://terveyspalveluni.fi/kokeilunsisalto


Mitä palveluita voit valita

Palvelu sisältää: 

• Yleislääkäritasoisen hoidon ja tutkimukset (laboratorio ja röntgen) sekä mm. fysio-, jalka- ja 

ravitsemusterapiaa. 

• Yhden palveluntuottajan tulee pystyä tarjoamaan tämä edellä mainittu kokonaisuus joko yhdessä 

toimipisteessä tai omassa verkostossaan. 

• Valitessasi palveluntuottajan, saat samalta toimijalta yleislääkäritasoisen vastaanoton, hoitajan 

vastaanoton, fysioterapian ohjauskäynnin sekä jalka- ja ravitsemusterapian. Tähän palvelupakettiin 

sisältyy myös ns. kiirevastaanotto (vrt. Iisalmen ja Kiuruveden Enska).



Mitä palveluita valinnanvapaus EI tässä 

kokeilussa koske:
• erikoissairaanhoito

• ympärivuorokautinen asetuksen mukainen päivystys

• suun terveydenhuolto

• neuvola- ja opiskelijaterveydenhuolto

• hoitotarvikejakelu

Ympärivuorokautisen päivystyksen tuottaa jatkossakin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä. Valinnan 
tehtyäsi käytettävissäsi on siis Iisalmen ympärivuorokautinen päivystys, ei kuitenkaan Iisalmen 
tai Kiuruveden terveysasemien Enska-vastaanotot.

Ylä-Savon SOTE vastaa myös alueensa neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä 
hoitotarvikejakelusta entiseen tapaan eli nämä palvelut eivät kuulu valinnanvapauden piiriin 
kokeilun aikana.



Vaihtajat ikäryhmittäin ja kunnittain
Yksityiset palveluntuottajat: Terveystalo ja Kunnanlääkärit 
Kiuruvesi  ja Sonkajärvi, Sukevan sivuvastaanotto aloittaa 
4.10.2017



Maakunnalliset valinnanvapauspilotit
1. Ylä-Savon valinnanvapauspilotin laajentaminen koko maakuntaan / halukkaille 

– Sosiaali- ja terveysministeriön viidellä alueella rahoitetut valinnanvapauspilottihankkeet, jotka 
toimivat  palvelusetelilainsäädännön alaisena kokeiluna, voivat laajentua loppuvuodesta 2017.

– Laajentumishankkeen hakuaika on lokakuussa 2017 ja päätökset saadaan 11/2017 ja kokeilu 
voi alkaa viimeistään alkuvuodesta 2018. Laajennetut palvelusetelikokeilut toteutetaan 
1.12.2017–31.12.2018. 

2. Pohjois-Savon maakunta yhdessä kuntien kanssa jätti valinnanvapauspilottihakemuksen 
kesäkuussa 2017 (valinnanvapauslainsäädäntö)

– Kriteerit muuttuvat: Jätetyn hakemuksen edellytyksenä oli, että maakunnan kunnista 80 % on 
mukana hankkeessa ja että palvelutuotanto on yhtiöitettävä

– Valinnanvapauspilottihakemuksia voidaan muokata ilman uutta hakua

– Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 
1.7.2018–31.12.2019. Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. 

– Pilotoinnin siirtäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi mahdollistaa sen, että uutta valinnan-
vapausmallia voidaan kokeilla laajasti ja kokonaisvaltaisesti. 

3. Henkilökohtaisen budjetin (HB) hankevalmistelu on käynnistynyt

– Hakemus jätetään lokakuussa 2017 



www.pohjoissavo2019.fi

MAKU työryhmien raportit ja muu aineisto: 
www.pohjoissavo2019.fi/maakuntauudistus/maakuntauudistus/aineistot.html

SOTE työryhmien raportit ja muu aineisto:

http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-uudistus/tyoryhmat.html

http://www.pohjoissavo2019.fi/
http://www.pohjoissavo2019.fi/maakuntauudistus/maakuntauudistus/aineistot.html
http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-uudistus/tyoryhmat.html


Syksy 2017 – kevät 2018

Tavoitteet

Valmistella tulevan maakunnan toiminta ja 
talous

Luoda esitys uuden maakunnan 
pohjarakenteesta

Aikataulut

21.11.2017 klo 9.00 – 11.00 tulee olla 
valmis suunnitelma etenemisestä

15.2.2018 klo 13.00 – 15.30 
tilannekatsaus

17.5.2018 klo 13.00 – 15.30 esitykset 
väliaikaishallinnolle

Resurssit

HTV:t nykyiset valmistelussa mukana 
olevat viranhaltijat ja henkilöt

Talous: valtio ja hankkeet

Erilliset asiantuntijapalvelut

Riskit

Lainsäädännön viivästyminen / 
toteutuminen

Poliittisen tahtotilan muutokset

Siiloutunut ja raskas hallintomalli 

Ulkopuolinen ohjausmalli 


