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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

020

Palveluita kehittämällä sote-maakuntauudistukseen
Keväällä 2020 alkanut Koronaviruspandemialta (Covid 19) suojautuminen ja varautumistoimet ovat jatkumassa
vuonna 2021 testausten, hoitojonojen purkamisen ja mahdollisten rokotteiden muodossa. Essote jatkaa palveluiden kehitystä Sote- maakuntauudistuksen hankkeilla ja kehitysohjelman toimenpiteillä -tavoitteena talouden
tasapaino.
Sote -maakuntauudistuksen valmistelu on käynnistymässä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestämiseksi vuonna 2023. Etelä-Savon Sote -maakuntauudistuksen valmisteluun on saatu valtionavustusta hankerahoituksena rakenneuudistukseen 2,5 miljoonaan euroa, Aster-potilastietojärjestelmähankkeeseen 1,4 miljoonaa euroa ja tulevaisuuden Sote -keskus hankkeeseen 1,5 miljoonaa euroa. Sote-maakuntauudistuksen hankkeet käynnistyvät Essoten, Vaalijalan ja Pieksämäen yhteistyönä ja Aster-hanke Essoten, Siunsoten ja Ksshp:n yhteistyönä.
Maan hallituksen 13.10.2020 julkistetussa sote-uudistuksen lakiehdotusluonnoksessa on muutos, jonka mukaan Itä-Savo on osa Etelä-Savon tulevaa hyvinvointialuetta.
Esper-hanke jatkuu Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisena, johon on varattu 18,5 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarviossa. Kokonaisuutena 41,2 miljoonan euron investointi valmistuu vuonna 2022 ja parantaa
laajasti palveluiden tuottavuutta.
Essote jatkaa palveluiden uudistamista kehitysohjelmalla 2020–2022, jolla pyritään hakemaan laajasti uusia toimintatapoja mm. sähköisen asioinnin ja kumppanuuksien kehittämisellä. Palveluiden uudistamisella, johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisellä haetaan tuottavampia toimintatapoja ja kustannustehokkuutta siten, että kokonaisuutena kehitysohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron kustannusten alentumista vuosina 2020–2022.
Taloudellinen näkymä
Koronaviruspandemian vaikutukset kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaan ja talouteen ovat olleet mittavat.
Terveyspalveluiden normaalitoiminnan suoritemäärät ovat alentuneet ja palveluresursseja on kohdennettu koronahoitoihin varautumiseen ja näytteenottoon tilanteen mukaan. Korona-ajan järjestelyillä on ollut myös merkittävä vaikutus palvelutoimintaan ja laaja vaikutus julkisten uusien sähköisten palveluiden laajentamiseen ja
käyttöönottoon.
Koronavirusepidemia on talousarvion 2021 merkittävin muutos- ja epävarmuustekijä. Valtio on luvannut korvata kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaepidemiasta aiheutuvat näytteenoton ja hoitojonojen purkamisen
kustannukset vuosina 2020–2021. Essoten talousarviossa 2021 on budjetoitu 12,8 miljoonaa euroa koronan
aiheuttamiin näytteenoton ja hoitojonojen purkamisen kustannuksiin.
Essoten talousarvio on 11.000 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa varaudutaan 25 miljoonan euron pitkäaikaisten lainojen nostoon, jolloin lainamäärä on rahoituslaskelman mukaisesti 153 miljoonana euroa vuoden 2021
lopussa. Normaalia suurempaa kustannusten nousua aiheuttaa valmistelussa oleva palkkojen harmonisointi,
joka on tarkoitus saattaa loppuun vuonna 2022. Aiempina vuosina syntyneiden alijäämien kattamiseen selvitetään mm. käyttöomaisuusjärjestelyjä.
Taloustilanteen yleisestä epävarmuudesta ja kuntien taloudellisen kantokyvyn heikkenemistä johtuen lisätään
yhteistyötä kuntien kanssa. Kuntien kanssa arvioidaan yhdessä valtionosuuksien kehitystä, palveluiden uudistamismahdollisuuksia ja valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. Kuntatapaamisien avulla lisätään vuorovaikutusta jäsenkuntien kanssa.
Risto Kortelainen
kuntayhtymän johtaja
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1.1

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2021–2023
Kuntayhtymän tehtävä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) järjestää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon seuraaville jäsenkunnilleen; Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Pieksämäelle ja Joroisille kuntayhtymä järjestää erikoissairaanhoidon.
Kuntayhtymä voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut omana toimintana kuntalaissa tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa, hankkimalla palveluja muilta palvelujen tuottajilta,
antamalla palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (596/2009) mukaisen palvelusetelin tai muulla laissa säädetyllä tavalla
1.2

Kuntayhtymän alueen kehitysnäkymä

Palveluita kehittämällä kohti sote-maakuntauudistusta
Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemialta (Covid-19) suojautuminen ja siihen liittyvät hoitotoimet jatkuvat vuonna 2021. Terveyspalveluissa testausten lisäksi korostuvat hoitojonojen purkaminen ja myöhemmin
mahdolliset rokotukset.
Talousarviovuoden aikana kehitetään vahvasti palvelutoimintaa valtuuston joulukuussa 2019 hyväksymän
kuntayhtymän strategian suuntaisesti tavoitteena vaikuttavat ja kustannuksiltaan kilpailukykyiset sote-palvelut. Tätä työtä tehostavat kuntayhtymän kehitysohjelman toimeenpano ja sote- maakuntauudistuksen laajat
kehittämishankkeet.
Kuntayhtymä jatkaa palveluiden uudistamista kehitysohjelmalla 2020–2022, jolla pyritään hakemaan laajasti
uusia toimintatapoja mm. sähköisen asioinnin ja kumppanuuksien kehittämisellä. Palvelujen uudistamisella,
johtamisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisellä haetaan tuottavampia toimintatapoja ja kustannustehokkuutta siten, että kokonaisuutena kehitysohjelman toimenpiteillä tavoitellaan 10 miljoonan euron kustannusten alentumista vuosina 2020–2022.
Sote-maakuntauudistuksen valmistelu on aloitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestämiseksi vuonna 2023. Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen valmisteluun on saatu valtionavustusta hankerahoituksena (1) Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeeseen 1,5 miljoonaa euroa, (2) Rakenneuudistukseen 2,5 miljoonaan euroa sekä (3) Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeeseen 1,4 miljoonaa
euroa. Sote-maakuntauudistuksen hankkeet käynnistyvät Essote- ja Vaalijalan kuntayhtymien sekä Pieksämäen kaupungin ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen yhteistyönä.
Aster-hankkeessa kuntayhtymän kumppanit ovat Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit ja Siunsote-kuntayhtymä. Sote-maakuntauudistuksen valmistelussa on varauduttu siihen, että Itä-Savon Sosteri-kuntayhtymä
liittyy valmisteluun sen jälkeen, kun Pohjois- ja Etelä-Savon sote-maakuntajaon erillisratkaisu on tehty lainsäädäntövalmistelussa.
Esper-hanke jatkuu Mielen- ja kuntoutuksentalon uudisrakennusinvestointina, johon on varattu 18,5 miljoonaan euroa vuoden 2021 talousarviossa. Kokonaisuutena 41,2 miljoonan euron investointi valmistuu vuonna
2022 ja modernisoi samalla erikoisalojen toimintamalleja ja vaikuttaa palvelujen tuottavuuteen.
Koronaviruspandemian vaikutukset kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaan ja talouteen ovat olleet merkittävät. Terveyspalveluiden normaalitoiminnan suoritemäärät ovat alentuneet ja palvelujen voimavaroja on
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kohdennettu koronahoitoihin varautumiseen ja näytteenottoon. Korona-ajan järjestelyillä on ollut myös huomattavia vaikutuksia kaikkiin sote-palveluihin. Kuntayhtymän uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto ja
laajentuminen on tehostunut.
Koronavirusepidemia on talousarvion 2021 merkittävin muutos- ja epävarmuustekijä. Maan hallitus on luvannut korvata kunnille ja sairaanhoitopiireille koronaepidemiasta aiheutuvat näytteenoton ja hoitojonojen purkamisen kustannukset vuosina 2020–2021. Essoten talousarviossa 2021 on koronakustannuksiin kohdennettu
12,8 miljoonaa euroa.
Näytteenottoon ja hoitojonojen purkamiseen hallituksen budjettiriihessä kohdennetut korvaukset kattavat
alustavien laskelmien mukaan koronasta aiheutuvat kustannukset kunnille ja kuntayhtymille. Kuntien taloustilanne on kuitenkin haasteellinen koronan rajoitustoimien aiheuttamasta verotulojen alentumista johtuen.
Kuntayhtymän talousarvio on 11 000 euroa ylijäämäinen. Talousarviossa varaudutaan 25 miljoonan euron
pitkäaikaisten lainojen nostoon, jolloin lainamäärä on rahoituslaskelman mukaisesti noin 153 miljoonaa euroa. Normaalia suurempaa kustannusten nousua aiheuttaa valmistelussa oleva palkkojen harmonisointi, joka
on tarkoitus saattaa loppuun vuonna 2022. Kuntayhtymälle aiempina vuosina kertyneiden alijäämien kattamiseksi selvitetään taseomaisuusjärjestelyjä.
Taloustilanteen yleisestä epävarmuudesta ja kuntien taloudellisen kantokyvyn heikkenemistä johtuen tiivistetään kuntien kanssa yhteistyötä. Kuntien kanssa arvioidaan yhdessä valtionosuuksien kehitystä, edellytyksiä
palvelujen uudistamiseen ja valmistaudutaan tulevaan sote-maakuntauudistukseen: mm. kuntatapaamisten
ja -kokousten avulla lisätään vuorovaikutusta jäsenkuntien kanssa.
Toimintaympäristön merkittävät muutokset
Maan hallituksen käynnistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
pelastustoimen järjestäminen kootaan kuntia suuremmille itsehallinnollisille alueille sote-maakuntien tehtäväksi. Sote-maakunnat järjestävät ja tuottavat sote-palveluja julkisina palveluina sekä yritysten ja järjestöjen
tuottamina palveluina. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan painopistettä siirretään perustason
palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sote-maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Sote-maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten hallitusten valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.
Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan lähellä ihmistä. Kotiin vietäviä palveluja lisätään jatkamalla
digitaalisten ja etäpalvelujen kehittämistä. Sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason
palvelujen yhteensovittamista ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä parannetaan, jotta palvelut eivät pirstoudu ja alueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena. Palvelujen yhteensovittamisen tavoitteena ovat yhtenäiset palveluketjut ja erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ihmisten hoidon ja
hoivan kehittäminen.
Mahdollisuus käyttää palveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään.
Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat voimassa
oleviin erityisvastuualueisiin (erva).
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Sote-uudistus kuntayhtymän alueella
Etelä-Savon maakunnassa toimii kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää, Essote ja Sosteri, jotka vastaavat erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Koska Itä-Savon sote-maakuntajako vaatii säädöstasoisen ratkaisun, Etelä-Savon maakunnan kumpikin sairaanhoitopiiri tekivät erilliset sote-uudistuksen kehittämishankehakemukset.
Etelä-Savo on maan ikääntynein maakunta, jossa huomattava osa väestöstä asuu haja-asutusalueilla kaukana
julkisista palveluista. Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen mukaan Essoten alueen väkiluku vähenee vajaalla kymmenellä prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Väestön ikääntyminen ja työvoiman saatavuuden vaikeutuminen tulevaisuudessa luovat tarpeen tuottaa palveluita entistä tehokkaammin. Palvelutuotannon näkökulmasta Etelä-Savon keskeisimmät tunnistetut haasteet liittyvät korkeisiin kustannuksiin, kustannusrakenteeltaan raskaampien palveluiden runsaaseen käyttöön sekä palveluiden saatavuuden vaikeuksiin.
Maakunnan alueella on pulmia turvata lääkärien sekä hoito- ja hoivahenkilöstön saatavuutta, joka vaikeuttaa
peruspalveluiden saatavuutta.
Kuntayhtymän palvelujen kehittämisessä keskeisenä ajatuksena on ollut integroidut palvelukokonaisuudet,
palvelurakenteiden keventäminen sekä etäpalveluiden kehittäminen. Samalla on otettava huomioon eri alueiden erityispiirteet. Kunnissa on tunnistettu tarve kehittää yhtenäisiä toimintamalleja ja vahvistaa verkostomaisia toimintatapoja sekä asiakaslähtöistä ja monialaista yhteistyötä.
Etelä-Savon sote-maakunnan on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2023. Sote-maakuntauudistuksen ensimmäisen vaiheen laajat sisällölliset kehittämishankkeet ovat tulevaisuuden sote-keskushanke ja rakenneuudistus.
Hankkeiden valmistelu alkoi 1.1.2020. Hankkeiden koordinaatio, kuten hankehenkilöstön rekrytoiminen sekä
hankkeen johtoryhmän, ohjausryhmän ja työryhmien kokoaminen, ovat hyvässä vauhdissa. Vuoden 2021 aikana uudistustyötä tehdään pilottien ja konkreettisten toimintatapamuutosten avulla.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -uudistus toteutetaan vuosina 2020–2022. Hankkeelle on myönnetty
valtionavustusta 1,5 miljoonaa euroa.
Uudistuksen päätavoitteena on vahvistaa asukkaiden hyvinvointia.
1. Parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä tuottaa palvelut oikea-aikaisesti ja niin että
ne jatkuvat saumattomasti.
2. Toiminnan painopiste siirretään ennalta ehkäiseviin toimintoihin varmistamalla asiakkaalle mahdollisimman varhainen tuki.
3. Luodaan laatua ja vaikuttavuutta parantavat toimintamallit ja palvelupolut, joissa asiakkaalle varmistetaan tarvittavat integroidut ja monialaiset palvelut.
4. Vahvistetaan monialaisuutta ja yhteen toimivuutta rakentamalla yhdenmukaiset, monialaiset ja asiakaslähtöiset sekä integroidut toimintamallit, jotka vastaavat väestön ja eri asiakasryhmien tarpeisiin.
5. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvun hillitseminen.
Rakenneuudistushanke on 29.6.2020 saanut alueellisen valmistelun valtionavustusta 2,5 miljoonaa euroa. Valtionavustus kattaa 80 prosenttia hankkeen kustannuksista. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021. Rakenneuudistuksen tulee vuoden 2021 aikana saavuttaa kokonaisuudessaan uudistukselle asetetut keskeiset tavoitteet. Rakenneuudistus toimii pohjana tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteille.
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Rakenneuudistuksen keskeiset tavoitteet ovat:
1. Etelä-Savon valmistelu sote-maakunnaksi sekä uudistuksen koordinaatio.
2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen.
3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla.
4. Maakuntien yhteinen kehittäminen.
Käytännössä vuoden 2021 aikana valmistaudutaan edelleen järjestämisvastuun siirtoon, uudistetaan palvelutuotantoa, kehitetään tietoon perustuvaa päätöksentekoa, kehitetään yhtenäisen asiakasohjauksen toimintamallia, rakennetaan kansalaisille digitaalinen asiointi-ikkuna, perustetaan etäpalvelukeskus, yhdenmukaistetaan tietojärjestelmiä sekä kehitetään Etelä-Savon asukkaiden ja sote-henkilöstön digiosaamista.
KYS-erva järjestämissopimus
Voimassa olevan Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Lain mukaan alueen sairaanhoitopiirien on tehtävä tästä
erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Järjestämissopimus tulee laatia valtuustokausittain ja se tulee olla hyväksytty erityisvastuualueen kaikissa sairaanhoitopiireissä.
Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimusta ei saatu toistaiseksi lopullisesti hyväksytyksi. Valta-osa sopimuksen sisällöstä oli ollut sovittuna jo pitkään. Ainoa avoinna oleva kysymys liittyy
keskittämisasetuksen linjaukseen koskien sitä, miten keuhkojen ja ruokatorven syöpien leikkaushoito toteutetaan Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaaloissa. Essoten erikoissairaanhoidon osalta
sopimuksessa ei ole avoimia kysymyksiä. Erityisvastuualueen viiden sairaanhoitopiirin pyrkimyksenä on se,
että keskittämisasetuksen muutosten jälkeen järjestämissopimus saadaan hyväksytyksi loppuvuodesta 2020.
1.3

Henkilöstöpainopisteet

Kuntayhtymä haluaa näkyä strategiansa mukaisesti hyvää työnantajapolitiikkaa noudattavana työnantajana.
Henkilöstöohjelma sisältää johtamiseen ja esimiestyöhön, henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointiin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin johtamiseen liittyvät tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet
sekä henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Henkilöstöjohtamisella varmistetaan, että työnantajalla on käytettävissään osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä.
Henkilöstöjohtamisen painopisteinä koko organisaation tasolla vuoden 2021 aikana ovat
- uudistetun ja kannustavan palkkausjärjestelmän toteuttaminen sekä palkkaharmonisointi erillisen suunnitelman mukaisesti talousarviomäärärahojen puitteissa
- TVA:n kehittämistyön jatkaminen
- työkykyjohtamisen kehittämisen jatkaminen sekä
- HR-prosessien sujuvoittaminen ja jatkuvan vuoropuhelun kehittäminen.
Henkilöstömäärä ja eläköityminen
Toiminnalliset muutokset, uudet yksiköt sekä perusmitoituksen vahvistamiset vaikuttavat vakituisten henkilöiden määrään. Tavoitteena on vakauttaa henkilöstön lukumäärää. Määräaikaisen henkilöstön määrä painottuu kesälomakauteen.
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Keskitetty työsopimusten valmisteluprosessi on vähentänyt virheellisyyksiä ja tehostanut työsopimusprosessin toimintaa, joten sitä jatketaan edelleen.

Henkilöstön lukumäärä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vanhus- ja vammaispalvelut
Terveyspalvelut
Yhteensä
Strateginen johto ja viestintä
Hallinto- ja henkilöstöpalvelu
Talous-ja hankintapalvelut
Tila- ja tukipalvelut
Tietohallintopalvelut
Kehittäminen,koulutus ja viran
Yhteensä
Kaikki yhteensä

Elokuu 2020-2019
Vakinaiset 2020 Vakinaiset 2019 Muutos 20-19 Määräaikaiset 2020 Määräaikaiset 2019 Muutos 20-19
267
253
14
39
28
11
838
816
22
174
197
-23
1 550
1409
141
344
326
18
2 655
2478
177
557
551
6
6
6
0
2
1
1
61
275
-214
7
22
-15
28
30
-2
0
2
-2
228
257
-29
89
82
7
16
19
-3
0
1
-1
21
14
7
9
7
2
360
601
-241
107
115
-8
3 015
3 079
-64
664
666
-2

Kuntayhtymän henkilöstömäärä.

Laskennallinen eläköitymisennuste on vuonna 2021 yhteensä 156 henkilöä. Työyksikkö- ja vastuualuekohtaiset eläköitymisennusteet huomioidaan palvelualueiden ja -yksiköiden henkilöstösuunnittelussa. Pääsääntöisesti eläköityvien tehtäviä ei täytetä ja toiminnallinen tarve arvioidaan kriittisesti vastuualueiden yhteistyönä,
jolloin mahdollisuudet tehtävien uudelleen järjestelyihin tulevat huomioiduksi. Rekrytointi edellyttää täyttölupakäytäntöä.
Kevan eläke-ennustetilasto sisältää vanhuuseläkkeet sekä varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sekä täydet- ja osakuntoutustuet.
Vuosi
Eläke-ennuste

2021
156

2022
142

2023
142

2024
123

2025
140

Eläköitymisennuste.

Palvelussuhdeasiat
Vuoden 2021 aikana jatketaan esimiesten tukea ja ohjausta palvelussuhde- ja muiden henkilöstöasioiden hallinnassa. Tästä vastaavat erityisesti vastuualueilla työskentelevät henkilöstöpäälliköt tiimeineen. Lisäksi henkilöstöpäälliköt yhdessä hallinto- ja henkilöstöjohtajan kanssa linjaavat ja ohjeistavat keskeisissä palkka- ja
palvelussuhdeasioissa.
Henkilöstön kehittäminen ja henkilöstöresurssien hallinta
Toiminnallisesti jatketaan edelleen yhteisten toimintamallien rakentamista ja vakauttamista sekä kuntayhtymän palvelulinjauksiin ja strategiaan pohjautuvan henkilöstöohjelman toteuttamista. Keskeisiä painopistealueita vuoden 2021 aikana ovat
- henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hallinta
- johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen
- keskitetyn rekrytoinnin prosessien kehittäminen ja vakiinnuttaminen kustannusvaikuttavin keinoin.
Henkilöstön kehittämisen keskeisenä tehtävänä on luoda organisaatioon osaamisen hallinnan malli, jonka
avulla voidaan tehdä koko henkilöstöä koskeva keskitetty osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma. Tavoitteena on luoda osaamisen hallinnan järjestelmä, jolla systemaattisesti kartoitetaan henkilöstön osaamistaso,
mahdolliset osaamisvajeet sekä suunnataan kehittämisen ja koulutuksen tavoitteet tämän mukaisesti ja toisaalta hyödynnetään jo hankittu osaamispotentiaali.
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Rekrytoinnissa kustannusvaikuttavuutta lisätään hyödyntämällä monipuolisia ja nykyaikaisia rekrytointikanavia. Lisäksi rekrytointimarkkinoinnissa panostetaan myönteisen työantajakuvan kehittämiseen ja työnantajan houkuttelevuuden lisäämiseen. Keskitetystä rekrytoinnista on saatu hyötyjä ammattitaitoista henkilöstöä
palkattaessa. Sen avulla voidaan jatkossakin vastata erilaisten työnhakijasegmenttien rekrytoinnin erityistarpeisiin.
HR-järjestelmät ja niiden kehittäminen
Henkilöstöhallinnon toiminnan tavoitteena on kehittää ja edistää sähköistä asiointia kaikessa toiminnassa. HRkäytäntöjen osalta sähköisesti hoidetaan palkanmaksun (Personec F) lisäksi palvelussuhteen hallinnointi (ESS
7), rekrytointi ja täyttölupien käsittely (Kuntarekry), työvuorosuunnittelu (Titania) ja työajan seuranta (Titania
ja Flexim) sekä osaamisen hallinnan järjestelmä. Henkilöstöhallinnon raportointia kehitetään yhdessä tietohallinnon kanssa.
Henkilöstön työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen edistäminen
Hyvän työkykyjohtamisen tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työympäristö, jota edesautetaan
varhaisen tuen toimenpitein. Tukitoimina ovat työhön paluun ja uudelleen sijoittamisen edistäminen (myös
osa-aikaisen), sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden sekä palkkaperusteisten eläkemaksujen vähentäminen. Näillä toimenpiteillä pyritään jatkamaan työntekijöiden työuria ja lisäämään osaavan työvoiman
pysyvyyttä. Toimenpiteet kohdistuvat työkykyriskien varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen.
Työkokeilupaikkaa tarvitsevat ja uudelleen sijoitettavat ovat aina ensisijaisia siirtyjiä avoimiin tehtäviin, mikäli
kelpoisuus ja osaaminen antavat siihen edellytykset. Kevan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti.
Työhyvinvointityön tueksi tehdään aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon ja Kevan kanssa. Työterveyshuoltoyhteistyötä tehostetaan keskittämällä voimavarat työkykyriskien ennakoimiseen ja ehkäisyyn. Kevan asiantuntijuutta käytetään työnantajan oman osaamisen lisäämiseen työkykyjohtamisen käytänteissä.
Työsuojeluorganisaatio osallistuu työpaikkojen riskien arviointityöhön avustaen työyksiköitä havaitsemaan
kehittämistarpeet ja kohdentamaan toimenpiteet oikein. Työterveyshuollon tehtävä on arvioida riskien terveydellinen merkitys työyhteisössä ja yhteistyössä työsuojelun ja työyksikön kanssa arvioida tarvittavia toimenpiteitä. Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyä ja kehittämistoimenpiteitä jatketaan.
Talouden tasapainotustoimet henkilöstövoimavarojen näkökulmasta
Tasapainotustoimenpiteet kohdistuvat lisä- ja ylitöiden vähentämiseen, työkyvyttömyyden kustannusten vähentämiseen, rekrytointien tarkkaan harkintaan sekä maltilliseen palkkapolitiikkaan.
Vuosilomat suunnitellaan siten, että vuodelle 2021 voi jättää 5 vuosilomapäivää. Lomavuoden 2021 lomaoikeutta (lomapäiviä) on mahdollista pitää jo kalenterivuoden alusta alkaen KVTES luku IV, 8 §, 2 momentin
mukaisesti.
Lisä- ja ylitöitä vähennetään hyvällä työvuorosuunnittelulla ja varautumisella etukäteen ruuhkahuippuihin.
Lisä- ja ylityöt perustuvat aina esimiehen määräykseen.
Rekrytointien sijasta tarkastellaan ensisijaisesti toiminnan uudelleen järjestämisen mahdollisuuksia ja huomioidaan integraation tuomat hyödyt. Täyttöluvat käsitellään vastuualueilla.
Palkkapolitiikka pidetään maltillisena noudattamalla kuntayhtymän palkkausjärjestelmää ja työn vaativuuden
arviointia. Osaavan henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi tarjotaan palkan lisäksi myös muita
6

kannustavia elementtejä kuten osaamisen ja ammatinhallinnan tukemista ja edistämistä, verkostotyötä, joustavia työaikoja ja etätyötä, kollegiaalisen tuen saatavuutta sekä hyvää johtamista ja työnantajapolitiikkaa.
1.4

Toimintaympäristön muutoksista johtuvat riskit

Toimintaympäristön muutoksista lähivuosina merkittävin on sote-maakuntauudistuksen eteenpäin vienti. Valmistelu on käynnistynyt ja vaikutukset näkyvät koko taloussuunnittelukauden. Erilaisia hankkeita on käynnistetty valmistelun tueksi ja niihin saadaan valtionavustusta sote rakenneuudistukseen 2,5 miljoonaa euroa ja
tulevaisuuden sote-keskukseen 1,5 miljoonaa euroa. Taloussuunnittelukauden muut merkittävät hankkeet
ovat Mielen- ja kuntoutuksen talon rakennusinvestointi sekä Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistaminen. Molemmat investoinnit muuttavat myös toimintamalleja sekä asiakkaisiin että henkilöstöön nähden.
Talousarviovuonna kehittämisohjelman toteuttaminen muuttaa omalta osaltaan toimintaympäristöä. Jos kehittämisohjelmassa ei onnistuta, talouden riskit kasvavat merkittävästi.
Konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualue
Henkilöstön saatavuus korostuu kaikilla vastuualueilla merkittävänä riskinä ja korona pandemian jatkuminen
lisää myös henkilöstön saatavuuteen liittyviä riskejä. Palkkaharmonisointi ja työmarkkinaratkaisut lisäävät
kustannuspaineita henkilöstömenojen kasvulle. Talouden osalta kustannusten kasvu, varsinkin ostopalveluiden hinnankorotukset ja korkojen mahdolliset muutokset lisäävät kuntayhtymän talousriskejä. Hankintoihin
liittyen ostot ohi kilpailutuksien voi lisätä myös kustannusten kasvua. Tietohallinnon osalta varsinkin ilman
kilpailutusta hankitut tietojärjestelmät lisäävät riskiä, jos hankinnoissa ei oteta huomioon lainsäädännön vaatimuksia.
Terveyspalvelut
Terveyspalveluissa henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit vaikuttavat suoraan palvelutuotantoon ja ruuhkauttavat palvelut. Hoitojonot kasvavat ja hoitoon pääsyyn asetetut valtakunnalliset vaatimukset eivät toteudu. Pandemian pitkittyminen kasvattaa hoitovelkaa entisestään. Mikäli mielenterveys- ja päihdepalveluissa hintojen korotukset palveluasumisen osalta ja uusien toimintamallien käyttöönotto ja palvelujen keventämisen suunnitelmat eivät toteudu kustannuspaineet lisääntyvät.
Vanhus- ja vammaispalvelut
Vanhus- ja vammaispalveluissa merkittävimmät riskin kustannusten kasvulle ja henkilöstön saatavuudelle tuovat asiakasmäärien kasvu. Etelä-Savossa asukkaiden ikärakenne vääjäämättömästi lisää palvelutarvetta. Asumispalveluiden palvelutarpeen ennakoidaan kasvavan noin 100 paikalla vuoteen 2030 mennessä. Kasvuun
vastataan kehittämällä erilaisia asumismuotoja sekä tukemalla asiakkaita kotiin annettavilla palveluilla, jolloin
tarve siirtyä palveluasumiseen vähenee. Vanhuspalvelulaissa asetettu henkilöstömitoitus lisää henkilöstökuluja, kun henkilöstömitoitus otetaan asteittain käyttöön vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2021 lisätään hoitoja tukipalvelutyöhön resurssia niihin yksiköihin, joissa asiakkaiden tarve ja lainvelvoite sitä vaatii. Omaishoidon
tuen osalta joka vuotinen indeksikorotus vaihtelee ja sen vaikutusta määrärahaan on haastava huomioida.
Vammaispalveluissa taloudellinen haaste on jatkuva vammaisten asumispalvelun ja henkilökohtaisen avun
tarpeen kasvaminen. Vammaiset voivat saada myös palveluasumista kotiin, joka on kalliimpaa kuin asumisyksiköiden tuottama palvelu. Runsas ostopalvelupainotteisuus lisää riskiä kustannusten kasvuun palveluntuottajien hinnankorotuspaineista johtuen. Toiminnan kehittämisen haasteena ovat räätälöidyt yli vastuualueen
tapahtuvat koordinoidut palvelut.
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Merkittävä ja vaikeasti ennakoitava riski liittyy lastenpsykiatrisen vuodeosastohoidon (KYS) ja ympärivuorokautisen kuntouttavan hoidon (Vaalijala) käyttöön. Palvelun käyttöä voi jossakin määrin ennakoida, mutta
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vakavammin sairaiden lasten esiintyvyyteen liittyy satunnaisvaihtelua, joka on vaikeaa tietää etukäteen. Ostopalveluna hankittavan sairaalahoidon ja kuntoutuksen tarvetta voi jossakin määrin säädellä riittävän vahvalla paikallisella lastenpsykiatrisella palvelutarjonnalla. Perhepalveluissa rekrytointivaikeudet ovat olleet pidemmän aikaa varsinkin puheterapeuttien ja lääkäreiden osalta ja viime aikoina tilanne on hankaloitunut
myös psykologien osalta. Erityisen heikko tilanne on perusopetuksen koulupsykologeissa, joita ei ole saatu
rekrytoitua riittävästi. Lapsiperheiden palveluissa suurin taloudellinen riski liittyy lasten sijoituksien lisääntymiseen. Sen lisäksi hallitusohjelmaan (2019–2023) on kirjattu asiantuntijakohtaisesta asiakasmäärästä lastensuojelussa. Tavoitteeksi on asetettu, että säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun niin, että maksimi on 30 asiakasta ammattilaista kohden. Vuonna 2022 mitoitus tulee olemaan 35
asiakasta/asiantuntija. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 43 lasta. Nykyisellä asiakasmäärällä
tämä tarkoittaa 3 sosiaalityöntekijän palkkaamista lisää vuonna 2022 ja edelleen 3 sosiaalityöntekijää avo- ja
sijaishuoltoon vuonna 2023. Työikäisten sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa asiakasmäärät/työntekijä ovat
valtakunnallisia suosituksia korkeammat, joka näkyy pitkittyneinä asiakkuuksina ja asiakkaiden ongelmien kasautumisena ja vaikeutumisena. Työikäisten palveluissa riskinä on toimeentulotukimenojen kasvu. Kelan tekemät perustoimeentulotuen ehtojen kiristämiset näkyvät sosiaalitoimen kasvaneina menoina. Asiakkaiden
asumiseen liittyvät ongelmat (vuokrarästit, häädöt, sähkön katkaisut) ovat merkittävä osa toimeentulotuen
menoista.
1.5

Strategia ja kehitysohjelma 2020–2022

Kuntayhtymän strategia perustuu arvioon kuntayhtymän nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa määritellään myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Strategia, jonka visiona on muutoksella tulevaisuuteen eteläsavolaisten kanssa, on hyväksytty valtuustossa
4.12.2019 § 55. Strategiset painopisteet ja tavoitteet on avattu tuloskortilla neljästä eri näkökulmasta; asiakas,
talous, palveluprosessi ja organisaation osaaminen.
Visio

Muutoksella tulevaisuuteen eteläsavolaisten kanssa

Missio

Yhdessä uudistaen synnytämme hyvinvointia:
toimimme ennakoiden ja tilannejohdetusti. Jokainen on uudistaja ja kehittäjä
Kansallisesti tunnustettu toiVaikuttavat palvelut
mija ja aktiiviset kumppanuudet

Strategian
painopisteet

Avaintavoitteet

Vetovoimainen ja hyvä imago
Essote halutaan luotettavaksi
kumppaniksi.
Sote-uudistuksessa Essote on
aktiivinen toimija ja hyviä käytäntöjä jaetaan muille maakunnille.

Teknologiaa käytetään rohkeasti uudessa
palveluverkossa.
Asiakkaita palvellaan oikea-aikaisesti ja taloudellisesti.
Mikkelissä on laajasti päivystävä sairaala.
Palvelemme lisääntyvästi myös kausiasukkaita.

Strateginen tavoite

Käytettävä mittari

Uudistumistaitoinen henkilöstö

Henkilöstö osaa perustehtävänsä ja toimii
hyvällä asenteella.
Henkilöstön ammattitaito ja hyvä johtaminen vievät muutokset maaliin.

Tavoitearvo

Asiakas

Ensiluokkainen asiakaspalvelukokemus

NPS-mittari: kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua ystävällesi?

Tavoitetaso 50 asteikolla 0 - 100

Talous

Tasapainoinen talous suhteessa palvelutarpeeseen ja rahoitukseen

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon
tarvevakioidut menot
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon
menojen vuosittainen kasvuprosentti

1. Tarvevakioitu menoindeksi 98
(=vuoden 2018 taso)
2. Menojen kasvu-% on enintään
valtakunnallinen sote kasvu-%

Palveluprosessi

Peruspalvelupainotteisuus

Peruspalveluiden suhteellinen osuus vrt.
erityispalveluihin

Peruspalveluiden euromääräinen osuus
kasvaa
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Organisaation
osaaminen

Palvelutuotannon tuotteistus

Tuotteistus tehty ja omakustannushinnat
laskettu

Valmis vuoden 2020 loppuun mennessä

Rakennusinvestointien
seurauksena 10 % tuottavuuden kasvu

Tuotettujen suoritteiden määrä suhteessa
henkilöstömäärään

Johtaminen tuottaa tuloksia ja
hyvinvointia

1. Talousmittari (ks. Talous)

Uusissa tiloissa suoritteiden määrä 10 %
korkeampi suhteessa henkilöstömäärään
vuoden 2020 loppuun mennessä verrattuna rakennuspäätöksen tilanteeseen
1. Ks. Talous

2. Asiakastyytyväisyys-mittari (ks.Asiakas)

2. Ks. Asiakas

3. Työhyvinvointikysely

3. Työhyvinvointikysely tulos paranee

Palveleva - Osaava - Vaikuttava - Innostava
Essoten strategiakartta.

Kuntayhtymän strategisten tavoitteiden pohjalta on laadittu vastuualueille omat strategiset tavoitteet ja mittaristot -tuloskortit. Vastuualueet nostavat tuloskorteista talousarvioon vastuualueen keskeiset strategiset tavoitteet.
Talousarvion mukaisten strategisten sitovien tavoitteiden toteutumisseuranta tehdään sekä kuntayhtymäettä vastuualuetasolla Essoten neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä. Vastuualueiden palvelualueilla on talousarviossa lisäksi muita tavoite- ja suoritemittareita.
Kehitysohjelma 2020–2022
Vuoden 2018 joulukuussa hyväksyttiin talous- ja muutosohjelma vuosille 2018–2020, jonka mukaisesti kuntayhtymän toimintaa tehostetaan ja tiivistetään. Talous- ja muutosohjelman päivitys kehitysohjelmaksi aloitettiin joulukuussa 2019 osana strategian päivitystä. Korona-pandemia muutti merkittävästi kehitysohjelman
valmistelua ja toimenpiteitä; osassa toimenpiteistä edistyttiin, mutta pandemia lisäsi mm. päivystykseen ja
näytteenottoon liittyviä kuluja merkittävästi. Toisaalta etätoimintojen käytössä on edistytty merkittävästi.
Talous- ja muutosohjelman tilanne 31.12.2019 oli esillä hallituksessa tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Tähän
mennessä ohjelmalla oli saatu 2,7 miljoonan euron säästöt (tavoite 12,6 miljoonaa euroa vuosille 2019–2021).
Tämän lisäksi yt-menettelyllä toteutettiin 2,5 miljoonan euron säästöt vuonna 2019. Osa toimenpiteistä jatkuu
toukokuun 2020 loppuun asti. Vuonna 2020 yt-menettely toi 0,8 miljoonan euron säästön.
Valtuusto hyväksyi 7.5.2020 § 106, että aiempi talous- ja muutosohjelman sisällytetään osaksi valmisteilla olevaa kehitysohjelmaa, jota toteutetaan valtuuston 04.12.2019 § 55 hyväksymän päivitetyn strategiakartan tavoitteiden mukaisesti. Korona-pandemia voi tuoda merkittäviä muutostarpeita kehitysohjelmaan, mutta määrätietoista palvelujen kehitystä jatketaan edelleen.
Kehitysohjelman keskeiset toimenpiteet muodostuvat alla olevista kokonaisuuksista.
1. Digitaalisten palveluiden laajentaminen
 ”Uusi palveluverkko”
 Uusien toimitilojen hyödyntäminen, laatu -> positiivinen markkinointi
 Myös liikkuvat palvelut
 Tilannekeskuksen perustaminen
 Asiakas osallistuu itse aktiivisemmin
2. Palvelurakenteen muutoksen nopeuttaminen
 Geneerinen palveluohjausyksikkö
 Portinvartijuus, optimaaliset palvelut myös asiakkaan näkökulma, optimaalinen hetki
 Perusterveydenhuollon vahvistaminen, palvelujen saatavuus
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3. Sairaalayhteistyö ja muut kumppanuudet, mm. KYS-erva, Ksshp
 Kapasiteetin hallinta
 Lisäarvoasiakkaat = kausiasujat, vapaan valinnan kotiuttaminen, muut shp-kumppanit
4.
5.
6.
7.

Ostopalvelujen kotiuttaminen
Johtamisen tukeminen + sisäinen yrittäjyys
Tukipalveluratkaisut, kumppanuudet
Sote-uudistus, Aster, Esper, Vetovoimainen kotihoito.

Kehitysohjelman mukaisia tavoitteita on työstetty vastuualueilla konkreettisiksi toimenpiteiksi, jotka kootaan
yhteiseksi esitykseksi. Kehittämisohjelman toimenpiteissä huomioidaan vastuualueiden palveluprosessien
poikkihallinnollinen vaikutus. Palveluprosesseja arvioidaan ja etsitään aktiivisesti tuottavampia toimintatapoja. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja toiminnan laatua sekä parantaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Kehitysohjelman toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuutena 10 miljoonan euron kustannusten alentumista vuosina 2020–2022. Kehitysohjelman toimenpiteet on viety osittain talousarvioon vastuualueilla,
mutta tasapainoisen tilinpäätöksen 2021 muodostuminen edellyttää myös valmistelussa olevien ja talousarviossa 2021 vielä huomioimattomien kehitystoimenpiteiden toteuttamista.
Kehitysohjelman toimenpiteiden vastuista ja etenemisestä on sovittu johtoryhmässä ja jo toteutuneet toimenpiteet on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Kehitysohjelman toimenpiteiden toteutumista raportoidaan erikseen neljännesvuosittain hallitukselle.
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2

TALOUS

Yleistä
Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samassa yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi), josta talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on toteutettava osana kuntayhtymän strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien
hoitamiseksi turvattava. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt
alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta
lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna
ajanjaksona katetaan. Kuntayhtymällä oli vuoden 2020 alussa kertynyttä alijäämää n. 4,3 miljoonaa euroa.
Vuosina 2017 - 2018 kertynyt alijäämä 0,5 miljoonaa euroa on katettu omaisuuden myynnillä keväällä 2020.
Vuonna 2019 kertynyt erikoissairaanhoidosta 3,8 miljoonan euron alijäämä on nykyisen lainsäännön mukaisesti katettava vuoteen 2024 mennessä. Tämä tehdään osin erikoissairaanhoidon hinnastoa tarkistamalla ja
osin kuntaosuuksia nostamalla. Mikäli sote-maakuntauudistus etenee ja kuntayhtymä lopetetaan 31.12.2022,
tulee alijäämä tällöin jäsenkuntien maksettavaksi. Asian kirjanpidolliseen järjestelyyn on otettu kantaa sekä
kuntalain muutoslausunnossa että sote-maakuntalain lausunnossa. Vuonna 2021 tavoitteena on tasapainoinen tulos kehitysohjelman toimenpiteiden avulla.
Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kuntayhtymän valtuusto.
2.1

Rahoitusnäkymä

Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien taloudellinen tilanne on heikko. Valtionosuuksien lasku on heikentänyt
kuntien asemaa ja kustannusten sekä palvelutarpeen nopea nousu ovat lisänneet rahoitustarvetta nopeasti.
Maakuntauudistuksen siirtyminen tulevaisuuteen pakottaa kuntayhtymän järjestämään toimintonsa uudelleen. Samaan aikaan palvelujen lisääntynyt kysyntä, keskittämisasetuksen toimenpiteet, hoitotakuun ja hoitajamitoitusten laajentaminen tuovat merkittävää kustannuslisäystä. Vuoden 2020 osalta koronaviruksen
tuoma uusi tilanne vaikeuttaa tulevaisuuden arviointia ja kustannuskehitystä.
Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Kuntayhtymässä on menossa palkkojen harmonisointi perustamisasiakirjojen mukaisesti, joka asettaa suuria taloudellisia haasteita.
2.2

Jäsenkuntaosuudet

Kuntayhtymän laskutus perustuu kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtäneille jäsenkunnalle määriteltyyn perussopimuksen 18 §:n mukaiseen jakoperusteeseen vuodesta 2020 lukien seuraavasti (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala):
- 16 % kuntien asukasluvun mukaisesti
- 50 % aiheuttamisperiaatteella tilikauden toteutuneiden kulujenmukaisesti
- 34 % vuonna aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden tilikausien (2017–2019)
toteutuneiden kulujen mukaisesti.
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Perussopimuksen mukaisesti erikoissairaanhoidon kuntayhtymälle siirtäneiden jäsenkuntien maksuosuus
määräytyy seuraavasti (Joroinen, Pieksämäki):
- täysjäsenten kohdan 1 mukainen asukasperusteinen osuus lasketaan vain kuntayhtymälle siirretyistä
tehtävistä ja
- aiheuttamisperiaatteella 84 %.
Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti laskutettava osuus lasketaan seuraavasti: asukkaiden saamat palvelut ryhmitellään palvelusuoritteiksi, joille lasketaan tilikausittain toteutuneiden kustannusten mukaiset todelliset
suoritehinnat. Suoritehintoihin sisällytetään kuntayhtymän hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti
palveluista aiheutuvien suorien kustannusten lisäksi kaikki välilliset kustannukset kuten kiinteistöistä, tietojärjestelmistä ja hallinnosta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien poistot ja rahoituskulut. Suoritehinnat lasketaan ja veloitetaan toimipaikkakohtaisesti. Näin syntyvästä kunnan osuudesta laskutetaan 50 %.
Jäsenkuntien välinen osuus kunkin vuoden todellisista kustannuksista (pl. erikoissairaanhoito) määräytyy liitteen viisi sovittujen palvelusuoritteiden toteutumisen mukaisesti esimerkiksi käyntien ja hoitopäivien mukaan. Mikäli talousarviovuoden aikana tulee uusia laskennallisia suoritteita, ne huomioidaan suoritemäärissä
kuntalaskutusperusteiden mukaisesti.
Kuntien maksuosuudet laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvana ennakkomaksuna ja tilikauden päätyttyä suoritettavana tasauseränä. Tasauserä muodostuu toteutuneiden maksuosuuksien ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta. Ennakkomaksun eräpäivä on kunkin
kuukauden 12. päivä. Kuntien ennakkomaksuja voidaan kuntayhtymän hallituksen päätöksellä tarvittaessa
tarkistaa toimintavuoden aikana. Ennakkotieto loppulaskun suuruudesta, jossa erityisvelvoitteiden ennakkomaksut on huomioitu, tehdään kunnille 28.2.2021 mennessä.

Hirvensalmi
Juva
Kangasniemi
Mikkeli
Mäntyharju
Pertunmaa
Puumala
yht.
Joroinen
Pieksämäki
yht.

2018 tot.

2019 tot

9 172 181
25 207 006
23 608 941
191 046 571
24 724 063
7 630 732
9 346 598
290 736 091
6 565 152
22 430 554
319 731 798

9 482 487
26 151 318
24 086 257
202 028 228
25 353 943
7 864 541
9 893 944
304 860 718
6 863 455
24 566 381
336 290 554

KY:lle 2019
jäänyt
alijäämä
93 197
229 057
212 564
2 047 897
223 715
66 204
90 210
2 962 844
167 128
598 203
3 728 175

2020 tpennuste
9 977 000
27 031 000
25 104 000
209 663 000
26 161 000
8 133 000
10 215 000
316 284 000
6 800 000
25 000 000
348 084 000

2021
ennuste
10 100 000
27 850 000
25 620 000
214 840 000
27 000 000
8 360 000
10 530 000
324 300 000
7 050 000
25 650 000
357 000 000

Vuoden 2021 jäsenkuntalaskutusarvio

Kuntayhtymässä ollaan ottamassa käyttöön Logex -ohjelmistoa (entinen Prodacapo), jonka tarkoituksena on
saada jäsenkuntien käyttö suoraan tietojärjestelmästä hyödyntäen asiakastietojärjestelmien dataa laajemmin
sekä STM:n määrittelemiä tietopaketteja.
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2.3

Hinnoittelu-, laskutus- ja korvausperusteet

Erikoissairaanhoidon oma toiminta
Kuntayhtymässä käytetään laskutuksen ja tilastoinnin perusteena DRG-pohjaista hinnoittelua somaattisten
vuodeosastojen ja päiväkirurgian toiminnassa. Psykiatrian vuodeosastotoiminta laskutetaan hoitopäivähinnoilla, kuten myös erityisen kalliit ja harvinaiset hoidot sekä pitkittyneet hoidot (erikoissairaanhoidolliset syyt)
ja jatkohoidon jonotus.
Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat lisäksi poliklinikkakäynnit, sarjahoitokäynnit sekä tietyt tutkimukset
ja toimenpiteet. Jäsenkuntien osalta em. laskutusperusteita käytetään muuna laskennallisena perusteena
vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina. Palveluiden yksikköhinnat (hinnaston) vahvistaa hallitus. Hinnasto sisältää DRG-jaksojen, hoitopäivien ja avohoitokäyntien hinnat sekä erikoisalojen keskimääräiset hoitopäivähinnat, joita käytetään pitkittyneiden hoitojen ja jatkohoitoa jonottavien (1–3 pv) laskutuksessa.
Tarkemmat tiedot löytyvät kuntahinnastosta.
Siirtoviivehinnoittelu on vain erikoissairaanhoitoa käyttäville jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidosta kevyempään hoitomuotoon jonottavalle potilaalle annettavaa vuodeosastohoitoa ei katsota erikoissairaanhoidon
palveluksi. Hinnoittelu määräytyy DRG-laskutettavalta jaksolta erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta
1,5-kertaisena.
Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen laskutus
Ostopalvelujen kustannukset sisältyvät kuntalaskutusosuuksiin. Toteutuneita ostopalvelukustannuksia käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina. Ostopalvelut tilastoidaan kunnittain kaikkien jäsenkuntien osalta. Kuntayhtymän pieni koko aiheuttaa merkittävää
vuosittaista heittelyä erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Ostopalvelut menevät läpilaskutuksena Pieksämäen ja Joroisten osalta.
Kalliin hoidon tasausrahasto
Kuntayhtymässä on käytössä kalliin hoidon tasausjärjestelmä, jonka kustannukset jaetaan kunnille asukaslukujen suhteessa. Hoidot siirtyvät tasausjärjestelmän piiriin, kun potilas-/asiakaskohtaiset kustannukset ylittävät 50.000 euroa vuodessa. Sen yli menevät vuosikustannukset menevät tasauksena jäsenmaksuun. Tasaus
koskee omaa toimintaa ja ostopalveluja.
Potilasvakuutus
Potilasvakuutus kattaa kaikki jäsenkuntien kunnalliset terveydenhuollon yksiköt ja vammaispalvelulain mukaiset vastuut, joten potilasvakuutuksen kustannukset peritään kapitaationa jäsenkunnilta potilasvakuutuksen
laskutuksen jaksotuksessa. Loppulasku määräytyy erikoissairaanhoidon kustannusten jakoperusteella. Potilasvakuutus on muuttumassa vuoden 2021 alusta alkaen (lakimuutos) ja edellyttää potilasvakuutusten kilpailuttamista syksyllä 2020. Vakuutusmuutoksella voi olla kustannuksia lisäävä vaikutus.
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Palvelujen myynnin hinnoittelu
Muille sairaanhoitopiireille myytävät palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei sovita erikseen toisin. Samoin vakuutusyhtiöille, puolustusvoimille, pakolaisten vastaanottokeskukselle ja vankilalle sekä Kelalta laskutettavat 29 (42) kiireellistä hoitoa tarvitsevien EU-kansalaisten ja sopimusmaista tulevien hoidot laskutetaan
samalla hinnalla.
Kiireellinen hoito ulkokuntalaisille (pl. erikoissairaanhoito) perustuu tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla
terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä laskuttaa jäsenkuntiansa.
Korvauksesta vähennetään potilaan hoidosta suorittama asiakasmaksu ja muut palveluntuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot (TervhL 58 §).
Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista maista tulevien potilaiden hoidosta peritään todelliset hoitokulut.
Perustoiminnan kuntalaskutus
Perustoiminnan kuntalaskutus tehdään kunnittain yksikkökohtaisesti huomioiden palvelujen ristiinkäyttö ja
perussopimus. Perustoimintaan sisältyvät hallinto- ja tukipalvelujen vyörytysosuudet hallituksen hyväksymän
jakoperusteen mukaisesti.
Asiakasmaksut
Asiakasmaksut peritään kulloinkin voimassaolevan maksulain ja -asetuksen määritellyn mukaisesti erikseen
hyväksyttävän hinnaston (asiakasmaksujen perusteet) mukaisesti. Uusi asiakasmaksulaki tullee alentamaan
asiakasmaksuja merkittävästi.
Covid-19 kustannukset
Kuntayhtymä tullee samaan valtiolta avustusta sairaanhoitopiireille erikoissairaanhoitoon varatusta avustuksista sekä näytteenottoon ja hoitojonojen purkkuun kohdenttavista valtionavustuksista. Koronan hoidosta annettavia avustuksia voidaan kohdentaa myös suoraan kuntiin. Vuosien 2020 ja 2021 osalta STM:n oheistus
(20.8.2020) on allaoleva, jonka perusteella varaustumista on jatkettu.
Hallituksen linjauksen mukaisesti valtio tulee korvaamaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja Covid-19 epidemiaan liittyvien suojamateriaalien hankinnasta ja testauskapasiteetin lisäämisestä aiheutuvat vuosien 2020 ja
2021 lisäkustannukset valtion talousarviomenettelyn kautta. Koronan aiheuttamien kustannusten johdosta
maksettavat valtionosuuksien lisäykset joko suoraan Essotelle tai Essoten jäsenkunnille ovat yhteensä yli 20
miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja alustavien tietojen perusteella arvioidaan valtionosuuksien lisäyksen olevan
korona testaukseen noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2021. Jonojen purkuun vuosina 2021–2023 valtio on
osoittanut lisävaltionosuuksia yhteensä 450 miljoonaa euroa, mutta jakoperusteista ei ole vielä tietoa; Essoten toiminta-alueelle jonojen purkuun tarkoitetun lisävaltionosuuden on arvioitu olevan vuositasolla 2–2,5
miljoonaa euroa.
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3

TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS

Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Käyttötalousosa muodostuu terveyspalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen, sosiaali- ja perhepalvelujen sekä konsernipalvelujen talousarvioista. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden, kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.
Sitova tuloslaskelmatavoite asetetaan kuntayhtymä- ja vastuualuetasolle. Kaikissa kuntayhtymän yksiköissä
talouden seuranta tapahtuu tuloslaskelmaraporttien kautta. Vastuualueiden organisaatiokaaviot liitetään
käyttötaloussuunnitelmaan.

Kuntayhtymän organisaatio.

3.1

Käyttötalous

Käyttötalousosassa määritetään kuntayhtymän vastuualueiden toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalous on vastuualueittain tuloslaskelmamuodossa. Lisäksi esitetään
tytäryhtiöiden toiminnan tavoitteet. Käyttötalousosan toimintamenoissa ja toimintatuotoissa sisäiset kulut on
eritelty erikseen.
Kuntaosuudet ovat 87 % kuntayhtymän tuloista. Jäsenkuntatulojen arvio on vuodelle 357 miljoonaa euroa.
Ulkokuntatulojen ja asiakasmaksujen vähentyminen muodostaa merkittävän riskin jäsenkuntatulojen kertymälle.
Yleistä kulurakennetta nostaa uusi palkkasopimuskausi. Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksella eli toimintakatteella katetaan rahoituserien sekä kasvavien poistojen osuus. Vuonna 2021 tavoitteena on tasapainoinen
tulos kehitysohjelman toimenpiteiden avulla. Tulokseen pääsemistä vaikeuttaa poistojen nopea kasvu suurten
investointien myötä. Strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on taloudellisen tavoitteen perusta.
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Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen hallitus hyväksyy käyttötaloussuunnitelman tammikuussa
2020. Kuntayhtymän johtaja päättää määrärahojen siirtomenettelystä ja siirtämisestä vastuualueiden välillä.
Talousarviovuosi 2021
Talousarviovuosi 2021 on erittäin vaikea, jäsenkuntien taloudellisen tilanteen, koronan aiheuttaman epävarmuuden, poistojen kasvun ja ennakoimattoman kustannuskehityksen takia. Merkittäviä kulukasvua rajoittavia
toimia on tehtävä kuntayhtymän kaikissa menolajeissa.
Talous- ja muutosohjelman muutos kehitysohjelmaksi tehtiin valtuuston päätöksellä 14.5.2020. Kehitysohjelmaa tarkennettiin hallituksessa 17.6.2020. Tiedossa olevat säästötoimenpiteet on huomioitu talousarviossa.
Kuntien lausunnot tulevat talousarvion liitteeksi.
Koronan osalta vuoden 2021 kuluja on mahdoton arvioida ja talousarviossa on oletettu, että valtion korvaukset kunnille ja kuntayhtymille kattavat pääosan menoista.
KVTES:n mukaiset palkan korotukset ovat 1,4 prosenttia. Palkkojen harmonisoinnin seuraava vaihe jatkuu
1.4.2021 ja tätä varten talousarvioon varataan 2 miljoonaa euroa vuodelle 2021 (kustannusvaikutus vuositasolla 2,7 miljoonaa euroa). Lisäksi vuoden 2021 paikallisesta järjestelyerästä kohdennetaan palkkojen harmonisointiin suurin osa noin miljoona euroa, tästä käydään tarvittavat neuvottelut. Vuosien 2020 ja 2021 palkkaharmonisointien jälkeen harmonisoinnin yhteenlaskettu kustannusvaikutus vuositasolla on noin 8 miljoonaa euroa. Harmonisointi saatetaan loppuun vuonna 2022. Palkkaharmonisointia käsitellään keskusneuvotteluissa, joissa Essotea edustaa KT Kuntatyönantajat ja neuvottelutuloksesta riippuu, tuleeko vuodelle 2021
ennakoimattomia menoja harmonisoinnista.
Toimintatuotot 2021
Jäsenkuntaosuus on arvioitu tasolle 357 miljoonaa euroa. Vaikeutena on arvioida toimintatuottojen supistumista erikoissairaanhoidossa ja asiakasmaksuissa, mikäli koronan vaikutukset jatkuvat vuonna 2021. Muiden
tuottojen arvioidaan pysyvän enintään vuoden 2020 tasossa. Hankerahoitusta on maakuntauudistuksen valmistelun myötä merkittävästi enemmän. Maksutuottoihin ei tule indeksitarkastusta, joten maksuja ei tältä
osin muuteta.
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Tuloslaskelma
Valtuuston nähden sitovat erät:
M uut e t t u 8 .10 .

Tuhansina euroina

TA 2020 MUUTOS T€

TP 2019

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Toimintatuotot
Myyntituotot jäsenkunnilta
Myynituotot muilta
Myyntituotot yhteensä

336 303 337 000
18 075

17 448

341 700

357 000

0

17 448

16 972

4 700

359 148

373 972

28 853

28 925

-2 500

26 425

27 820

Tuet ja avustukset

3 537

3 030

3 000

6 030

15 214

Muut toimintatuotot

3 043

2 436

0

2 436

7 451

389 810 388 839

5 200

394 039

424 457

-144 721 -144 615

Maksutuotot

Toimintatuotot yhteensä

354 378 354 448

4 700

441 686

451 403

Toimintakulut
Palkat ja palkkiot

0

-144 615

-157 634

Henkilösivukulut

-31 542

-33 654

0

-33 654

-35 707

Eläkekulut

-29 298

-29 041

0

-29 041

-29 104

-2 244

-4 613

0

-4 613

-6 603

-176 263 -178 269

Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-1 000

-179 269

-193 341

Asiakaspalvelujen ostot

-88 530

-84 404

-5 800

-90 204

-88 327

Muiden palvelujen ostot

-54 875

-53 134

-2 700

-55 834

-61 294

-143 405 -137 538

-8 500

-146 038

-149 622

Palvelujen ostot yhteensä
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-33 914

-32 346

-1 100

-33 446

-34 738

Avustukset

-19 147

-18 198

-800

-18 998

-22 930

-12 960

-12 806

0

-12 806

-13 096

-385 689 -379 158

-11 400

-390 558

-413 727

-422 001

-430 441

9 681

-6 200

3 481

10 730

19 685

20 962

Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate

4 121

Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot

149

50

0

50

149

50

20

Muut rahoitustuotot

439

310

0

260

439

300

280

-685

-500

0

-500

-703

-400

-400

-25

-3

0

-10

-20

-10

-10

-122

-143

0

-200

-136

-60

-110

3 999

9 538

-6 200

3 281

10 595

19 625

20 852

-7 806

-9 500

-900

-10 400

-10 584

-10 600

-11 100

0

0

0

0

0

0

0

Tilikauden tulos

-3 807

38

-7 100

-7 119

11

9 025

9 752

Tilikauden yli-/alijäämä

-3 807

38

-7 119

11

9 025

9 752

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot

Toimintakate %
Vuosikate %/investoinnit
Kertynyt yli-/alijäämä

1,1

2,5

0,9

2,5

4,5

4,6

12,4

29,9

10,7

34,6

50,4

99,9

-3 807

-3 769

-10 926

-10 915

-1 890

7 862

Kuntayhtymän tuloslaskelma
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3.2

Investoinnit

Kuntayhtymän vuoden 2021 investoinnit liittyvät tutkimus- ja hoitolaitteiden, tietojärjestelmien muutoksiin/hankintaan ja kiinteistökannan välttämättömiin peruskorjauksiin sekä ESPER-hankkeeseen (mielen- ja
kuntoutuksen talo). Investointien rahoittaminen tapahtuu pääosin vieraalla pääomalla. Irtaimen omaisuuden
hankinnassa voidaan käyttää myös leasing-rahoitusta. Kehitysohjelma sisältää useita toimipisteiden vaihtoja,
joihin liittyy irtaimen kaluston muutostarpeita. Vuoden 2021 aikana tulee edelleen hyödyntää jäävää kalustoa,
jotta irtaimistohankintoja pystytään vähentämään. Sama tavoite liittyy kaikkeen toimistokalusteiden uusintaan.
Muut kuin ESPER-hankkeen investoinnit (12 miljoonaa euroa) jakautuvat alla olevan taulukon mukaan. Investoinnit mukaisesti. Suurimmat kohteet ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asteri ja ESPER-hankkeeseen
liittyvä rakentaminen.
Terveyspalvelujen merkittävin hankinta on magneettikuvauslaitteen päivitys (0,8 miljoona euroa). Alkuperäinen laite on hankittu vuonna 2009. Muut terveyspalvelujen hankkeet liittyvät erilaisten tutkimuslaitteiden
uusinta/päivitykseen. Tietotekniikan osalta merkittäviä investointeja ovat Kvarkki kansalliseen kuva-arkistoon
liittyminen ja UNA Ydin -integraatio ja tiedonhallinnan hankinta sekä erilaiset päivitykset mm. Teams sekä
työasemapalvelun kilpailutus. Tekniikan osalta suurimmat hankkeet ovat Esper-hankkeen oheistyöt (0,6 miljoonaa euroa) ja osien G2 ja B2 perusparannukset (1,2 miljoonaa euroa).
Investoinnit yhteensä vuosina 2021–2023
1 000 euroa
Sairaala
Tila- ja tukipalvelut
Tilojen peruskorjaukset ja muutokset
Tietotekniikka
Mielen- ja kuntoutuksentalo
*Mielen- ja kuntoutuksentalon kojkonaisinvestointi 41,2 mil. euroa
(Esper yhteensä 137,1 milj. euroa)
Asteri
Asteri jatko
*Asterin kokonaisinvestointi selviää myöhemmin
Muut (asiakirjahallinto)
Yhteensä

2021
2 523
2 631
600
1 600
18 500

2022
1 754
1 140
8 400
615
17 000

2023
934
710
9 000
230
0

2 400
2 300

0
10 000

0
10 000

30
30 584

0
38 909

0
20 874

ESPER-hanke
ESPER-hankkeen kokonaisuudesta valmistui vuonna 2017 Sairaalaparkki ja vastaanottoalueen ensimmäinen
vaihe. Keväällä 2019 valmistui pääaulan saneeraus osana nk. HKGB urakkaa. Kesällä 2019 valmistuivat Perhetalo ja Kuuman sairaalan laajennus sekä laajennuksen korotus.
HKGB-urakka, johon kuuluu vastaanottotilojen rakentamisen lisäksi pääaulan, välinehuollon ja heräämön perusparannus, alkoi keväällä 2019 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka. Valmistumisen jälkeen päivystyksen,
leikkaus- ja heräämöyksikön, välinehuollon sekä vastaanottoalueen toiminta alkaa täysimääräisesti uusissa
tiloissa. Monien yksiköiden pitkät sekä toistuvat ja toimintaa merkittävästi haittaavat väistöt lakkaavat HKGBurakan valmistuttua.
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ESPER-hankkeen viimeistä vaihetta, Mielen- ja kuntoutuksentaloa, on suunniteltu vuodesta 2015 alkaen eri
sijoituspaikkoihin sairaalakampuksella. Vuoden 2018 lopulla päädyttiin siihen, että rakennus on uudisrakennus Pirtin ja Pultin tontilla sairaalakampuksen pohjoispuolella ja että rakennukseen suunnitellaan tilat mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisäksi myös neurologiselle ja ortopediselle kuntoutukselle ja palliatiiviselle hoidolle/saattohoidolle. Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi talon hankesuunnitelman joulukuussa 2020. Hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin rahoitusmalliksi taselainarahoitus. STM:n poikkeuslupa
saatiin maaliskuussa 2020. Poikkeusluvan ehtona oli, että kuntayhtymä sitoutuu enintään 41,2 miljoonaa euroa rakennuskustannuksiin. Rakentaminen alkoi maanrakennuksen ja paalutuksen ennakkourakalla kesäkuussa 2020. Varsinainen pääurakka alkaa joulukuussa 2020 ja rakentaminen päättyy loppuvuodesta 2022.
Elokuun lopussa 2020 ESPER-hankkeen ennuste oli 137,1 miljoonaa euroa, mikä sisältää vielä kilpailemattoman Mielen- ja kuntoutuksentalon pääurakan investoinnin, jonka kustannusarvio on noin 41,2 miljoonaa euroa. ESPER-hankkeen alkuperäinen kustannusarvio 105,73 miljoonaa euroa vuodelta 2015 on kasvanut erityisesti vuonna 2017 valtuuston tekemien päätösten (Kuuman sairaalan, vastaanottoalueen, välinehuollon ja
pääaulan alkuperäistä suunnitelmaa laajemmat tai kalliimmat toteutukset, kasvaneet väistökustannukset),
suunnitteilla olevan Mielen- ja kuntoutuksentalon sekä indeksinousun seurauksena. Perhetalon ja Kuuman
sairaalan taloudelliset loppuselvitykset käsiteltiin hallituksessa ja valtuustossa tammikuussa 2020. Kuuman
sairaalan kustannusylitys oli 2,72 miljoonaa euroa (9,2 %) ja Perhetalon ylitys 0,73 miljoonaa euroa (2,8 %)
kustannusarviosta.
ESPER-hankkeen rahoitustarve vuonna 2021 on yhteensä 18,5 miljoonaa euroa, mikä on kokonaisuudessaan
Mielen- ja kuntoutuksentalon rakennuskustannuksia.
Mielen- ja kuntoutuksentalon kilpailuttaminen toteutettiin syyskuussa 2020 ja sitä koskevat päätökset liitetään lopulliseen talousarvioon marraskuussa. Lähtökohta on, että rakentaminen toteutuu 41,2 miljoonan euron tavoitteen mukaisesti.
Aster-hankkeen suunnitteluprojekti sekä Aster hankkeen mahdollinen toimitusprojekti vuodelle 2021
Aster-hankkeessa on edetty kilpailutusvaiheesta kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa toteutettavaan
12 kk:n mittaiseen suunnitteluprojektiin. Suunnitteluprojekti alkaa strukturoidusti syyskuussa 2020 ja päättyy
viimeistään elokuun lopussa 2021. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnitteluvaihe täsmentää ja tarkentaa kilpailutuksen voittaneen järjestelmätoimittajan ratkaisua ja suunnitteluprojektin aikana varmistetaan järjestelmän kansallinen ja alueellinen toimivuus sekä tilaajakohtaiset erityispiirteet. Suunnitteluprojekti edellyttää Essoten varautumista Aster-yhteistyöorganisaation toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin sekä Aster
Etelä-Savon tilaajaorganisaation toiminnasta muodostuviin henkilöstökustannuksiin. Mikäli suunnitteluvaiheesta edetään toimitusprojektiin, on tähän varauduttava myös vuoden 2021 budjetissa.
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Aster-kokonaisuus ja vastuuosuudet

Aster, Etelä-Savon hanketoimisto varautuu budjetin osalta noin 12 henkilön (8,3 htv:n) kokonaisresurssiin elokuun 2021 loppuun saakka. Tämän jälkeen hankinnassa siirrytään, niin päätettäessä, asteittaiseen käyttöönottoprojektiin tilaajaorganisaatioiden kesken, mitä tässä budjetissa ei ole vielä huomioitu ja joka vaatii erillisen
budjetin. Suunnitteluvaiheen lopussa tarkennetaan kaikkien tilaajaorganisaatioiden yhteisen minimikokoonpanon rakenne, vaadittavat integraatioratkaisut sekä tilaajakohtaiset erityiskysymykset.
Aster, Etelä-Savon resurssitarve vuodelle 2021 määräytyy yhteistyöorganisaation sopimuksen ja valitun toimittajan vaatimusten perusteella. Vuoden 2021 kokonaiskustannusarvio Aster-yhteistyöorganisaatiosta on
Essotelle yhteistyösopimuksen mukaisesti 14,7 prosenttia, joka on yhteistyöorganisaation laatimassa budjetissa Essoten osalta 278 054 euroa, ja josta yhteistyöorganisaation henkilöstökulut ovat 242 434 euroa. Tämän
lisäksi Aster, Etelä-Savon omaan tilaajaorganisaation toimintaan varataan 2 508 502 euroa, mikä pitää sisällään henkilöstökustannuksia 655 310 euroa. Henkilöstökuluissa ei huomioida alle 50 prosentin työpanoksella
mukana olevia henkilöitä, koska tämän on katsottu olevan oman työn kehittämistä.
Aster-projektin kokonaiskustannukset vuodelle 2021 muodostuvat yhteistyöorganisaation toiminnasta, suunnitteluprojektista ja mahdollisesta toimitusprojektista sekä toimitusprojektiin liittyvistä lisenssi- ja muista kustannuksista seuravan taulukon mukaisesti (euroa).
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Kustannus Suunnitteluprojektin ajalta
2021
(1.1.21 - 31.8.21) 8kk
Kustannus Toimitusprojektin ajalta, mikäli sinne edetään
1.9.21-31.12.2021

Aster-yhteistyöorganisaation kustannus
185 369
92 684

Aster Etelä-Savon kustannukset
1 013 206
506 603

278 053

1 519 810

Yhteensä
Valtionavustus

Järjestelmätoimittajan
kustannukset
1 232 105
Lisenssikustannus
951 630
Toimitusprojektin maksuposti 1
280 955
Muut investointikustannukset Cerner työstä
397 728
Jatkuvat kustannukset
55 761

Yhteensä

2 430 680
2 285 363

4 716 044
Ylimaakunnallinen yhteistyö
1 390 000

Etelä-Savo soteuudistus
735 000

Aster -hankkeen kustannukset.

Valtionavustus
Etelä-Savo sai valtionavustusta vuosille 2020 ja 2021 suunnitteluprojektin alueelliseen toimintaan sekä ylimaakunnalliseen (Siun sote, KSSHP ja Essote) yhteistyöhön varten. Ylimaakunnalliseen yhteistyöhön valtioavustus vuodelle 2021 on 3,75 miljoonaa euroa, josta Etelä-Savon laskennallinen osuus on 1,39 miljoonaa
euroa ja josta osalla katetaan vuoden 2020 aikana muodostuneita kustannuksia. Etelä-Savon alueelliseen
sote-uudistukseen avustusta myönnettiin noin 0,9 miljoonaa euroa, josta Aster, Etelä-Savon osuus on 735 000
euroa.
Huomioitava
Suunnitteluvaiheessa joudutaan huomioimaan sairaalan sekä sen eri erikoisalojen tarpeet, perusterveydenhuollon tarvekokonaisuus, ikääntyneiden palvelukokonaisuus sekä sosiaalipalvelujen palvelukokonaisuus ja
niiden toiminnalliset tarpeet. Suunnitteluvaiheessa näistä palveluista valmistellaan lähtökohtaisesti kansallisen tason vaatimuksia ja järjestelmän sopivuuden varmistamista alueelliseen toimintaan. Substanssiosaajien
lisäksi tarvitaan teknistä henkilöstöä suunnittelemaan laiteintegraatiota, datamigraatiota ja testi-, koulutusja tuotantoympäristön mallintamista sekä osaltaan suunnittelemaan hankittavan järjestelmäkokonaisuuden
yhteensopivuus kansallisten rakenteiden ja vaatimusten kanssa. Vuoden 2021 osalta on varauduttava teknisen ympäristön pystyttämiseen liittyvään mahdolliseen kilpailutukseen, jonka vaatimus täsmentyy vuoden
2020 lopussa, eikä sitä voida tässä vaiheessa täsmällisesti vielä arvioida.
Aster suunnitteluprojektissa toimiva henkilöstö työskentelee yhdessä muiden tilaajaorganisaatioiden vastaavien ammattilaisten kanssa yhteistyöorganisaation ja alueellisen tilaajaorganisaation koordinoimana.
Suunnitteluvaiheessa käytettävien muiden kuin 100 prosenttisesti mukana olevien ammattilaisten työpanos
vaihtelee osallistumismahdollisuuksien mukaisesti.
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3.3

Rahoitus

Kuntayhtymä rahoittaa 30,6 miljoonan euron investoinneista 19,5 miljoonan euroa velkarahoituksella vuonna
2021. Merkittävimmät investoinnit ovat ESPER-hankkeen rahoitus ja muut keskeiset investoinnit mm. asiakasja potilastietojärjestelmä. Lyhytaikaisen rahoituksen lainanottovaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi ovat
40 miljoonaa euroa vuonna 2021. Talousarviossa 2021 varaudutaan 25 miljoonan euroa pitkäaikaisien lainojen
nostamiseen. Kuntayhtymällä on pitkäaikaista velkaa vuoden 2020 lopulla noin 102 miljoonaa euroa (27 %
toimintakuluista) ja kokonaislainamäärä on noin 133 miljoonaa euroa lyhytaikainen rahoitus huomioiden. Lainamäärä on enintään 153 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa, mikä on talousarvion sitova erä. Lainamäärä
kasvaa taloussuunnitelmakauden 2021 - 2023 aikana suunnitelmien mukana noin 194 miljoonaan euroon, kun
ESPER -hankeen investoinnit saatetaan loppuun. Aster -hankeen jatkototeutus lisää lainatarvetta suunnitelmakaudella.
Talousarvion rahoitusosaan siirretään tuloslaskelmasta vuosikate ja investointiosasta investointien määrä. Investointimenot 30,6 miljoonaa euroa on talousarvion sitova erä. Kuntayhtymän rahoitusta ohjaa hallituksen
hyväksymä korkopolitiikan ohjeistus. Suunnitelmavuosien rahoituslaskelmassa on huomioitu perussopimuksen mukainen alijäämän laskutus jäsenkunnilta.
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Rahoituslaskelma
Valtuuston nähden sitovat erät
M uut e t t u 8 .10 .

Tuhansina euroina

TP 2019

TA 2020

TA 2020

TA 2021

TS 2022

TS 2023

Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

3 999

9 538

3 281

10 595

19 625

20 852

-31 950

-31 950

-30 584

-38 909

-20 874

-22 412

-28 669

-19 989

-19 284

-22

0
901

Investointien rahavirta
Investointimenot

-32 374

Rahoitusosuudet investointeihin

0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot

0

Toiminnan ja investointien rahavirta

-27 474

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Antolainaksen muutokset yhteensä

0

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys

29 992

23 000

23 000

25 000

30 000

15 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-1 214

-500

-500

-1 870

-1 900

-1 900

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-5 000

0

6 000

-3 450

0

0

Lainakannan muutokset yhteensä

23 778

22 500

28 500

19 680

28 100

13 100

-3 696

88

-169

-309

8 816

13 078

Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
Rahavarat 31.12.

478

566

309

0

8 816

21 894

6 010

478

478

309

0

8 816

Lainamäärä

104 500

127 000

133 000

152 680

180 780

193 880

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

-27 474

-22 412

-28 669

-19 989

-19 284

-22

2,5

10,0

3,8

4,4

8,7

9,2

0

1

0

0

7
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Rahavarat 1.1.
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Kassasta maksut
Toimintakulut -valmistus omaan käyttöön (tulos)
Korkokulut (tulos)
Muut rahoituskulut (tulos)
Investointimenot (rahla)
Antolainojen lisäys (rahla)
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (rahla)
Kassasta maksut

2019

2020

2020

2021

2022

2023

385 689

379 158

390 558

413 727

422 001

430 441

685

500

500

703

400

400

25

3

10

20

10

10

32 374

31 950

31 950

30 584

38 909

20 874

0

0

0

0

0

0

1 214

500

500

1 870

1 900

1 900

419 987

412111

423 518

446904

463 220

453625

Kuntayhtymän rahoituslaskelma
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3.4

Talousarvion sitovuus ja valtuustoon nähden sitovat mittarit

Valtuustotason sitovuus
Käyttötalous
Talousarvioon ja talousarvion käyttötalousosaan sisältyvät vastuualueiden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja
taloudelliset tavoitteet (tulot ja menot), joiden toteutumista raportoidaan valtuustolle. Palvelualueiden tunnuslukuja ja mittareita raportoidaan neljännevuosittain.
Investoinnit
Valtuusto hyväksyy sitovana investointien kokonaismäärän talousarviovuonna.
Tuloslaskelma
Tuloslaskelmassa on eritelty toiminnan tulot tulolajeittain, erikseen jäsenkuntien osuus tuloista, toiminnan
menot menolajeittain, rahoitusmenot (netto) ja käyttöomaisuuden poistot. Käyttöomaisuuden suunnitelman
mukaiset poistot perustuvat hyväksyttyyn poistosuunnitelmaan. Käyttöomaisuuden aktivoinnin raja on 10 000
euroa.
Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelmassa on eritelty toiminnan, investointien ja pääomarahoituksen erät.
Valtuusto hyväksyy sitovana pitkäaikaisten lainojen nostomäärän ja lainamäärän tilikauden lopussa.
Tuloslaskelmat arvioidaan neljännesvuosikatsausten yhteydessä, jotka raportoidaan valtuustolle. Valtuustoon
nähden sitovien tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä.
Taloussuunnittelmakausi 2022–2023
Kuntayhtymän taseessa kumulatiivisen alijäämän kasvu muodostuu erikoissairaanhoitoon. Vuodelta 2019 taseessa on 3,8 miljoonaa euroa alijäämää ja vuonna 2020 arvioidaan uutta alijäämää syntyvän 7,3 miljoonaa
euroa. Muodostuvan alijäämän kattamiseksi kehitysohjelman toimenpiteiden toteutuminen on tärkeää. Samoin erikoissairaanhoidon hinnasto päivitetään vuodelle 2021. Mahdollisilla omaisuuden myynneillä tulee
pienentää alijäämää. Mikäli edellisillä toimenpiteillä ei alijäämää saada katetuksi tulee kuntien kanssa sopia
lisäperinnästä. Maakunta-soten toteutuessa alijäämät on katettava vuoden 2022 loppuun mennessä.
Suunnittelukauden kulujen vuosittainen kasvu on arvioitu seuraavasti:
henkilöstökulut +1,5 %, tarvikkeet 2 % ja palvelujen ostot +2,5 %, avustukset +3 %. Toimitilavuokria lisäävät
valmistuvien laajennuksien pääomakulut. Suunnittelukaudelle kohdistuu osa vuonna 2019 aloitetuista säästötoimista (kehitysohjelma), minkä on suunniteltu rajoittavan kulujen kokonaiskasvun kahteen prosenttiin
vuodessa.
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4

VASTUUALUEIDEN TOIMINTA JA TALOUS

Vastuualueiden tavoitteissa ja tunnusluvuissa käsitellään lyhyesti kunkin toimialueen strategiasta johdettuja
mittareita strategiakartan eri näkökulmista. Samassa yhteydessä esitetään vastuualueiden tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat on laadittu siten, että toimialueiden ulkoiset toimintakulut, poistot ja rahoituserät saadaan katettua ulkoisilla toimintatuotoilla. Sisäiset erät kuten vuokrat ja tukipalvelut ovat vastuualueita sitovia samalla
tavalla kuin muut kuluerät. Näiden hallinta vaatii erityistä yhteistyötä ja mahdollisia palvelusopimuksia tukipalveluiden ja vastuualueiden välillä. Tuloslaskelmassa sisäiset erät on nostettu muiden toimintakulujen ja
toimintakatteen väliin.
Vuoden 2020 strategia on huomioitu vastuualueiden strategisissa tavoitteissa.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen valmistellaan käyttötaloussuunnitelma, jonka hallitus hyväksyy tammikuussa 2020. Siinä kuvataan yksityskohtaisemmin kunkin vastuualueen toimintaa ja palvelualueiden toiminnan ja talouden sisältöä.
4.1

Konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualue

Konserinihallinnon ja -palvelujen vastuualue tuottaa vastuualueille terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarvitsemat tukipalvelut.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Vastuualueen tavoite

Käytettävä mittari

tavoitearvo

Asiakas

Hyvä asiakaspalvelukokemus (tukipalvelut)

Toteutetaan asiakaskysely
2 kertaa vuodessa

Yleisarvosana vähintään hyvä
(asteikko 1-5), ja asiakastyytyväisyys paranee

Talous

Palvelujen
kustannustehokkuus
(talouspalvelut)

Konsernihallinnon ja -palvelujen toimintamenojen
kehitys

Menot kasvavat enintään yleisen palkkakehityksen mukaan

Palveluprosessi

Aktiivinen rooli sähköisten palvelujen kehittämisessä (Tiha)
Vastataan vastuualueiden odotuksiin
suunnitelmallisesti resurssien puitteissa
(Hepa)
Sairaspoissaolojen
hallinta (Hepa)
Keskitetty tutkimus-,
koulutus-, kehittämisja innovaatiotoiminta
(TKKI) (kkv-yksikkö)

Sähköisten palvelujen
määrä vastuualueella

Kartoitetaan sähköisten palvelujen määrä. Vuosittainen lisäys
4–5.
Uusi toimintamalli 2021

Organisaation
osaaminen

Työvuorosuunnittelun
uusiminen

Poissaolot laskevat
Osaamiskartoitukset ja
koulutussuunnitelmat
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Poissaolopäivät/htv vähennys 5
% ed. vuosi
Osaamiskartoitus tehty kaikille
ja koulutussuunnitelma tehty
kuntayhtymälle

Konsernihallinnon ja -palvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
Toimintatulot

223 192 408

Toimintamenot

-66 760 151

Toimintakate

161 432 257

Rahoitustuotot ja -kulut

-135 638

Poistot

-8 445 742

Tilikauden yli-/alijäämä

147 850 877

Konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueelle kirjataan perusterveydenhuollon jäsenkuntalaskutuksen tulot.

1. Strateginen johto ja viestintä
Toiminnan kuvaus
Strategiseen johtoon sisältyy strategiatyön ja ohjelmatyön ohjaus, yleinen ennakointi sekä tiedolla johtamisen
ohjaus. Strateginen johto vastaa palvelujen sekä hallinnon rakenteiden ja prosessien sekä talouden prosessien
kokonaiskehittämisen ohjauksesta sekä organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutosten ohjauksesta. Strateginen johto koordinoi kuntayhtymän osalta sote-uudistusta ja muita laajoja kehittämis- ja yhteistyöhankkeita.
Kuntayhtymän toimielinorganisaation sekä kunta- ja kuntayhtymäyhteistyön yleisestä toimivuudesta huolehtiminen on strategisen johdon tehtävänä. Kuntayhtymän yleinen viestintä kuuluu strategiseen johtamisen kokonaisuuteen. Samoin konsernijohdon tuki on osa strategisen johtamisen aluetta.
Strateginen johto ja viestintä, taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
Toimintatulot

215 815 311

Toimintamenot

-6 304 619

Toimintakate

209 510 692

Rahoitustuotot ja -kulut

0

Poistot

0

Tilikauden yli-/alijäämä

209 510 692

2. Kehittäminen, koulutus, tieto ja viranomaistehtävät (KKV)
Toiminnan kuvaus
KKV-yksikkö sisältää seuraavat tehtävät: tutkimus, kehittäminen, koulutus-, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, viranomais- ja oikeusturvatehtävät sekä tiedonhallinta.
Yksikkö koordinoi Essoten lääketieteen ja hoitotyön johtamista ja vastaa hankkeiden hallinnoinnista. KKV-yksikkö koordinoi Essoten alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, huolehtii tutkimuslupahallinnosta sekä osallistuu erityisvastuualueen tutkimustoimikuntatyöskentelyyn. Yksikkö edistää ja tukee organisaation kehittämistoimintaa ja palveluintegraation toteutumista sekä kehittää ja koordinoi palveluohjaustoimintaa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, asiakas- ja potilasturvallisuustyötä, laatutyötä, järjestöyhteistyötä ja kustannusvaikuttavuuden kehittämistyötä. Yksikkö koordinoi organisaation strategisia kehittämishankkeita: ESPER-, Aster- ja sote-uudistushankkeet. Kehittämistoimintaa ohjaa kehitysohjelman viitoittamana
Essoten kehittämisen ohjausryhmä. Yksikön Koulutuskeskus vastaa opiskelijoiden työharjoittelutoiminnasta,
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koordinoi lääketieteen perusopetuksen hajautettua opiskelua, henkilöstön ammatillista lisä-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä muuta henkilöstökoulutusta ja on mukana opetussosiaalikeskusverkoston työskentelyssä.
Lisäksi yksikkö koordinoi henkilöstön osaamiskartoituksen toteuttamista ja koulutussuunnitelman laatimista.
Yksikön viranomaistehtävät sisältävät sosiaalityön johtavan viranhaltijan ja johtajaylilääkärin viranomaistoiminnan. Yksiköstä käsin toteutetaan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastietojärjestelmien rekisterinpitäjyyteen liittyvät tehtävät sekä Palvelutietovarantokokonaisuuteen sisältyvät tehtävät. Lisäksi yksiköstä käsin koordinoidaan infektiosairauksien ja sairaalahygieniayksikön toimintaa sekä ammattikirjastotoimintaa.
Kehittämishankkeet
Vuodelle 2021 myönteisen rahoituspäätöksen ovat saaneet seuraavat hankkeet (yhteenlaskettu valtionavustus on 3,8 miljoonaa euroa ja omarahoitus 0,4 miljoonaa euroa):
Tulevaisuuden sote-keskus
Sote-rakenneuudistus
SOSRAKE osaamisverkosto
KansaKoulu III
Vetovoimainen kotihoito
Essotelaiset kondiksessa
Onnistu yhdessä- Strateginen työkykyjohtaminen
Maahanmuuttajien geneerisen palveluohjauksen malli (MAGEE)
SOPIVA - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke
DigiIn tutkimusyhteistyöhanke; Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digiyhteiskuntaan
Rahoituspäätöstä odottavat seuraavat hankkeet (yhteenlaskettu haettu valtionavustus vuodelle 2021 on noin
0,8 miljoonaa euroa ja omarahoitus noin 0,1 miljoonaa euroa):
LUMO - lastensuojelun kehittäminen monialaisesti Itä- ja Keski-Suomessa
Työkykyohjelma: Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta!
Itsemurhien ehkäisyohjelma - APUA AJOISSA!
Ravitsemusta vahvistamalla toimintakykyiseen vanhuuteen (Ravitsevaa-hanke)
Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue
Puusta hyvinvointi-innovaatioita
Ohjaamo 2.1
PerhEke-hanke- Perhehoito elinkeinona
Palvelumuotoillen 70 + vuotiaille kulttuurista hyvinvointia
Tulevaisuuden sote-keskus -kehittäminen etenee vuoden 2021 aikana peruspalveluja vahvistaen ja uudistaen
ja käynnistämällä ketteriä kokeiluja, joissa pilotoidaan uusia toimintamalleja. Rakenneuudistuksen osalta valmistaudutaan mm. järjestämisvastuun siirtoon, uudistetaan palvelutuotantoa ja kehitetään tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä yhtenäisen asiakasohjauksen toimintamallia.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Vuonna 2020 järjestäytyneen KKV-yksikön keskeinen tehtävä on jatkossa tuottaa palveluja vastuualueille ja
yhteistyössä vastuualueiden kanssa edistää kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteutumista.
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Tutkimus ja kehittäminen
KKV yhdessä Kehittämisen ohjausryhmän kanssa koordinoi ja sovittaa yhteen erityisesti isoja strategisia hankkeita. Merkittävimmät hankkeet ovat ESPER -hanke ja ASTER -hanke. Toiminnan laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta seurataan ja raportoidaan jatkossa yhdistetyllä ”Essoten toiminnan laatu”-raportilla. Yhteensä Essoten kehittämishankkeissa on 25 htv (tilanne 15.9.2020).
Koulutus
Osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönotto ja osaamiskartoitus ovat keskeisessä roolissa Essoten työntekijöiden perehdytyksen suunnittelussa, yksiköiden osaamisen systemaattisessa tarkastelussa sekä koulutusten
suunnittelussa ja kohdentamisessa. Koulutuskeskus alkaa tuottaa ulosmyytäviä koulutuspaketteja. Essotessa
tehdään vuosittain reilu tuhat ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelujaksoa. Toisen asteen
opiskelijoita käy työssäoppimisjaksoilla n. 350 vuosittain. Oppisopimusjaksoja tehdään myös reilut 100. Opiskelijaohjauksen osalta teemana vuonna 2021 on opiskelijoiden hyvä kohtelu ja ohjaus Essotessa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)
HYTE on tärkeä osa sote-maakuntauudistuksen vastaavan palvelukokonaisuuden valmistelua, jota tehdään
yhteistyössä sote-uudistuksen kanssa. Vuoden 2021 aikana laaditaan Essoten henkilöstöä ja asiakkaita/potilaita koskeva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä käynnistetään alueellisen laajan hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman valmistelu vuosille 2021–2024 yhteistyössä kuntien kanssa.
Viranomaistehtävät ja oikeusturva
Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan resurssia vahvistetaan, kun Vaalijalan potilasasiamiestoiminta aloitetaan
järjestää Essoten toimintana. Essotessa työskentelee kolme kokopäiväistä sosiaali- ja potilasasiamiestä.
Tieto ja tiedonhallinta
Sosiaali- ja terveyspalveluissa toiminnan kehittämisen tueksi otetaan käyttöön ohjelmisto, jolla voidaan suunnitella ja johtaa sote-palveluverkostoa. Se mahdollistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien arvioinnin ja kehittämisen sekä kustannusten
ja tuloksellisuuden seurannan. Työajan sisällön seuranta ja mitoitus jatkuvat ja laajenevat vuoden 2021 aikana. Planner-henkilöstön ja tilojen resurssienhallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa Essoten avopalveluissa. Tiedonhallinnassa KKV tekee tiivistä yhteistyötä vastuualueiden, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon,
taloushallinnon sekä tila- ja tukipalveluiden kanssa.
Kehittäminen, koulutus, tieto ja viranomaistehtävät, taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
Toimintatulot
3 721 688
Toimintamenot
-5 768 815
Toimintakate
-2 047 127
Rahoitustuotot ja -kulut
0
Poistot
-22 600
Tilikauden yli-/alijäämä
-2 069 727
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Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Kehittämishankkeita seurataan hankkeissa määriteltyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. ESPER ja ASTER-hankkeiden taloudellisten investointien toteumaa seurataan suunnitelmien mukaisesti.
Laatumittareiden tuloksia seurataan neljännes-, puolivuosittais- ja vuosiseurantaohjelmina. Laaturekisterin
käyttöä kuvaavia indikaattoreita raportoidaan ja soveltuvin osin laatuindikaattorituloksia raportoidaan. Asiakas- ja potilasturvallisuutta ja toiminnan laatua seurataan ja raportoidaan osana Essoten toiminnan laatu raportointikokonaisuutta. Palvelujärjestelmän integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien säännöllinen arviointi ja raportointi toteutetaan soveltuvin osin neljännes- ja kokovuosiraportointia.
Koulutus
Koulutustoiminnassa seurataan koulutus-/simulaatiokeskuksen käyttöastetta, koulutuskeskuksen antamaa
organisaation sisäisten ja ulosmyytävien koulutusten määriä, tilavuokraustuottojen kertymistä, henkilöstön
osaamisen kartoituksen toteutumista, opiskelijamääriä sekä valtakunnallista opiskelijapalautteen CLES-mittarin tuloksia verrattuna muihin vastaavaa koulutusta antaviin organisaatioihin.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
HYTE-toimintaa seurataan ja raportoidaan terveystarkastusten, terveyden edistämisen neuvonta- ja ohjaus-,
terveys- ja liikuntaelintapaohjaustoimenpiteiden sekä rokotusten sekä alkoholinkäytön ja tupakoinnin miniinterventiot-toimenpiteiden määriä ja raportoidaan ne osavuosiraporttien yhteydessä. Vuosittain laaditaan
alueellinen hyvinvointikertomusraportti.
Viranomaistehtävät ja oikeusturva
Viranomaistehtävien osalta seurataan muistutusten, kantelujen, potilasvahinkoilmoitusten ja todettujen potilasvahinkojen määrä ja laaditaan sosiaali- ja potilasasiamiesselvitys, erikoissairaanhoidon arviointiraportti
sekä asiakas- ja potilasturvallisuusraportti, joiden tiedoista osa sisältyy Essoten toiminnan laatu-raportti.
3. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut
Toiminnan kuvaus
Hallintopalveluihin on sijoitettu kuntayhtymän toimielimet: valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus ja yksilöasioiden jaosto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallintopalveluissa ovat hallinnon tukipalvelujen sihteeripalvelut, asiakas- ja potilasasiakirjakeskus, turvallisuus- ja valmiusasiat, vaihdepalvelut sekä lakipalvelut. Lisäksi hallintopalveluihin kuuluvat sisäinen tarkastus, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan koordinointi sekä
asiakirjahallinto.
Sihteeripalveluissa palvelujen tuottamisen lähtökohtina ovat vastuualueiden tarpeet sekä selkeät ja yhtenäiset toimintamallit. Tavoitteena on tehdä kuvaukset hallinnon tärkeimmistä asiakasprosesseista yhdessä palveluiden vastuualueiden kanssa.
Asiakas- ja potilasasiakirjakeskuksen sekä asiakirjahallinnon palvelut tarjoavat laadukkaita tieto- ja arkistointipalveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tavoitteina ovat digitoitujen asiakas- ja potilasasiakirjojen volyymin
kasvattaminen sekä tietopalvelun ja asianhallinnan prosessien sähköistäminen ja automatisointi ottaen huomioon tietoturvan ja tietosuojan vaatimukset. Arkistoinnissa tehostetaan manuaalisen aineiston seulontaa,
järjestämistä ja luettelointia, jotta olemassa olevat arkistotilat saadaan aiempaa tehokkaampaan käyttöön.
Vaihdepalvelujen tavoitteena on vaihdepalvelujen toimintamallia ja tuotantotapaa koskevan selvityksen tekeminen ja sen pohjalta tehtyjen ratkaisujen toimeenpano.
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Kuntayhtymän turvallisuus ja varautuminen ovat keskeinen osa riskienhallintaa ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista. Vartiointipalvelujen kilpailutuksen jälkeen palveluntuottaja vaihtui. Tavoitteena on seurata palvelun laatua ja reklamaatioiden määrää ja sekä puuttua mahdollisiin ongelmiin. Tavoitteena on myös turvallisuusriskien vähentäminen ja sisäisen auditointijärjestelmän valmistelu.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sähköistä järjestelmää kehitetään edelleen. Tavoitteena on varmistaa,
että järjestelmä on käytössä kaikilla vastuualueilla ja riskeistä ja niiden poistamiseen suunnitteluista toimenpiteistä raportoidaan neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.
Lakipalveluiden tavoitteena on tukea ja auttaa vastuualueita erilaisissa juridisissa asioissa riskien ennalta ehkäisemiseksi.
Henkilöstöhallinto vastaa kuntayhtymän työnantajatehtävien hoitamisesta sekä tukee strategiaan perustuvan
hyvän henkilöstöpolitiikan ja johtamisen toteuttamista ja kehittämistä.
Henkilöstöpalvelujen tavoitteina ovat osaamisenhallinnan järjestelmän käyttöönotto, palkkaharmonisoinnin
jatkaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, palkkausjärjestelmän käytön varmistaminen ja
esimiesten auttaminen, henkilöstökyselyiden toteuttaminen sekä sairaspoissaoloista aiheutuvien kulujen vähentäminen.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Vakiinnutetaan nykyistä toimintaa ja käytäntöjä vuonna 2020 tapahtuneiden merkittävien muutosten jälkeen.
Hallinto- ja henkilöstöpalveluiden taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
866 266
-6 404 710
-5 538 444
-94 001
0
-5 632 445

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit





potilasasiakirjakeskuksen digitoitu volyymi kasvaa 15 % edellisestä vuodesta
osaamisenhallinnan järjestelmä on käytössä ja kattaa 50–70 % henkilöstöstä
henkilöstökyselyiden toteuttaminen (mitä kuuluu ja henkilöstön työfiilis -kyselyt)
sairauspoissaolopäivät vähenevät kuntayhtymässä vähintään 5 % edellisestä vuodesta.
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4. Talous- ja hankintapalvelut
Toiminnan kuvaus
Talouspalvelut tuottavat kuntayhtymän tarvitsemat kirjanpito, taloushallinto, -raportointi, rahoitus ja laskutuspalvelut, kustannuslaskenta sekä controller-palvelut vastuualueiden tukena. Toiminnan keskeisin kehityskohde on raportoinnin kehittäminen ja toiminnan kehittäminen tietojärjestelmien avulla. Talouspalvelu tuottaa kuntayhtymän keskeisimmän asiakirjan talousarvion ja taloussuunnitelman ja tuottaa tähän liittyvän seurantaraportoinnin. Keskeisiä osa-alueita ovat osto- ja myyntireskontran hoito, kirjanpito, asiakas- ja kuntalaskutus sekä perinnän hallinnointi.
Hankintatoimi on osa talouspalveluja. Hankintatoimen tärkein tehtävä on tukea vastuualueiden hankintoja.
Osassa hankinnoista osaamisen tukena käytetään inhouse-hankintayhtiötä.
Muutokset talousarviovuoden aikana


Kustannustietoisuutta, -vertailua ja -raportointia uudistetaan mm. prodacapo-ohjelman avulla

Talous- ja hankintapalvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
40 762
-2 023 882
-1 983 119
-135 865
-6 351
-2 125 336

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tiliöintirivien määrä ja tehdyt kilpailutukset.
5. Tila- ja tukipalvelut

Toiminnan kuvaus
Tila- ja tukipalvelut tuottavat kuntayhtymän puhtaanapito-, ruokahuolto-, välinehuolto-, lääkintälaitehuolto-,
logistiikka- ja kiinteistönhuoltopalvelut. Tila- ja tukipalvelut vastaavat kuntayhtymän tarvitsemien tilojen
vuokrauksesta ja mahdollisista tilojen ulosvuokrauksista. Lisäksi tila- ja tukipalvelut osallistuvat kaikkien tilainvestointien valmisteluun ja toteutukseen. Tilojen käytön tehostaminen yhdessä vastuualueiden kanssa on yksi
keskeinen tehtävä.
Kuntayhtymällä on ruokapalveluissa omat tuotantokeittiöt keskussairaalassa, Kangasniemellä ja Ristiinassa.
Osa tarvittavista aterioista ostetaan kunnilta tai kuntaomisteiselta yhtiöltä. Siivouspalveluista pääosa on omaa
toimintaa. Puhtaus- ja ruokahuoltopalvelujen osalta käydään neuvotteluja toimintojen uudelleenjärjestelystä
(yhtiöittäminen tai muun järjestely).
Välinehuolto keskittyy vaiheittain keskussairaalan tiloihin. Välinehuollossa puhdistettava välineistö viedään Tdoc -järjestelmään. Järjestelmän avulla välineistön jäljitettävyys ja seuranta saadaan toimivaksi.
Logistiikan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä laajennetaan. Lisäksi henkilölogistiikan eri sektoreita tehostetaan, jotta löydetään säästöjä ja tuottavuutta.
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Muutokset talousarviovuoden aikana
Vuoden aikana jatketaan edelleen tilojen tiivistämistä. Muutokset ovat suunnitellusti vuonna 2021 vähäisemmät kuin aiempina vuosina. Jatketaan sairaala-alueen tiivistämisen valmistelua.
Lääkintätekniikan sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen tulevat linjaukset (laajat yhteistyökumppanuudet vai
omana toimintana jatkaminen) ja toiminnan suuntaaminen linjausten mukaan. Siivousmitoituksia tarkastetaan tarpeen mukaan ja tehostetaan siivoustyön laadunarviointia. Pesulapalvelujen arviointi ja tekstiilistön
laadun parantaminen.
Välinehuollon keskittämisen loppuun saattaminen pääosin MKS:ssä toteutettavaksi. Suojavarusteiden varmuusvarastoinnista valmistellaan yhteistyösopimus.
Tila- ja tukipalvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
2 595 296
-34 674 991
-32 079 695
0
-6 629 651
-38 709 119

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
- kustannukset toteutuneet budjetin mukaisesti
- sairauspoissaolopäivät vähenevät vähintään 5 % edellisestä vuodesta
- toimipisteiden määrän vähentämisen myötä saavutettavat säästöt mm. logistiikassa ja puhtaanapidossa.
6. Tietohallinto
Toiminnan kuvaus
Tietohallinnon toiminnan tavoitteena on, että palvelua pystytään tuottamaan ilman ennakoimattomia katkoja. Kuntayhtymän ICT-palvelut toteutetaan siten, että niiden saatavuus on luotettavaa kaikissa olosuhteissa
ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelujen kriittisyyden mukaan tarpeelliset varajärjestelyt toteutetaan riittävän palvelutason saavuttamiseksi myös poikkeustilanteissa.
Digitalisaation mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään täysimääräisesti. Pitkien etäisyyksien ja harvasta asukastiheyden johtuen palvelujen digitalisointi on välttämättömyys riittävän palvelutason ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Palvelujen digitalisaatio ei ole itsetarkoitus, vaan sillä pyritään tuottamaan parempia
palveluita kustannustehokkaammin.
Tietohallinto mahdollistaa palvelujensa kautta, että kuntayhtymässä on käytössä jatkuvasti ajantasainen tilannekuva tuotettujen palvelujen vaikuttavuudesta, kustannuksista ja laadusta. Tietohallinnon rooli palvelujen tuottamisessa on keskeinen, mistä johtuen ICT-palvelujen laatu ja kustannukset ovat merkittävä asia. Hankittaville ICT-palveluille asetetaan selkeät laadulliset kriteerit. Hankinnat pyritään tekemään luotettavilta ja
kustannus-laatu -suhteeltaan parhailta toimittajilta. ICT-palvelujen laatua ja kustannuksia seurataan ja ohjataan systemaattisesti.
Kuntayhtymällä on rekisterinpidollinen vastuu hyvin suuresta määrästä arkaluonteista tietoa. ICT-järjestelmät
ja ICT-palvelut tuotetaan tietoturvallisesti ottaen huomioon korkeat tietosuojavaatimukset. Tietoturvallisuus
otetaan huomioon jo hankintojen yhteydessä ja sitä seurataan ja ohjataan aktiivisesti. Hyvä tietoturva on
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edellytys digitalisaatiolle, eri osapuolten väliselle tietojen vaihdolle ja kertyneen tiedon tehokkaalle hyödyntämiselle. Korkea tietoturvallisuuden taso edistää myös kansalaisten luottamusta digitaalisten palvelujen
käyttöön.
Asiakirjahallintapalvelujen tavoitteena on vuonna 2020 jatkaa asiakirjahallinnon ja arkiston prosessien sähköistämistä, automatisointia sekä manuaalisessa muodossa olevan aineiston digitointia.
Uusien toimintamallien ja sitä tukevien tietojärjestelmien käyttöönotolla tavoitellaan toiminnan tehostamista
ja taloudellisia säästöjä.
Tietohallinnon taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
153 083
-11 583 131
-11 430 048
0
-1 693 137
-1 312 186

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
 kustannukset toteutuneet budjetin mukaisesti
 tietojärjestelmäkatkojen määrä/kk/eri järjestelmät eriteltynä
 sähköisten asiointimäärien kasvu, varmistamalla järjestelmien toimivuus ja sujuva käyttö vastuualojen suunnitelman mukaisesti, laadukas tuki
 palveluvasteaikojen pitävyys: infrapalvelut/terveyspalvelut/sosiaalipalvelut.
 organisaation toimintaympäristön tunteva henkilöstö pystyy hillitsemään järjestelmien epävakautta sekä hallitsematonta kustannusten kasvua.
 tiedotetaan eri vastuualoille suunnitelmallisuuden ja informoinnin tärkeyttä, sekä korostetaan
tieto-hallinnon mukaan ottamista riittävän varhain.
 huolehditaan ajanmukaisesta tieto- ja kyberturvallisuudesta uuden teknologian ja palveluiden
avulla.
4.2

Terveyspalvelujen vastuualue

Toiminnan kuvaus
Terveyspalvelut vastaa alueensa väestön tarpeen mukaisesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, terveysneuvonnasta sekä sairauksien tutkimuksesta ja hoidosta. Osa terveyspalveluista tuotetaan lähipalveluna
ja terveydenhuollon erikois- ja tutkimuspalvelut tuotetaan keskitetysti. Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Sosiaalityö on kiinteä osa terveyspalveluita ja moniammatillista
asiakaslähtöistä työskentelyä. Perusterveydenhuollossa toteutetaan väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erillisiä vastaanottopalveluita. Erikoissairaanhoito tuottaa usean erikoisalan mukaisia
tutkimuksia, hoitoja ja kuntoutusta.
Terveyspalvelujen vastuualueen tavoitteena on tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille
seka alueen vetovoimaisuudelle. Tavoitteena on, että seudun väestö saa terveyspalvelut hoitotakuun rajoissa
ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveyspalveluissa työskentelee kaikkiaan 1.800 eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.
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Muutokset talousarviovuoden aikana
Terveyspalvelujen toimintoja ja taloutta rasittavat yleinen koronatilanne. Koronatilannetta on vaikea ennakoida tai suunnitella sen vaikutuksia toimintaan. Mikäli koronapandemia jatkuu, tulee se aiheuttamaan merkittävää kustannuksien nousua ja toiminnallisia muutoksia terveyspalveluissa. Pandemiasta johtuen taloudelliset riskit ovat kasvaneet verrattuna normaalioloihin. Suurimmat taloudelliset riskit ovat tulojen alentuminen
ja menojen kasvu. Menojen kasvua voi ennakoida henkilöstö- asiakaspalvelu- ja aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannusryhmissä. Näihin ennakoimattomiin koronakustannuksiin, jotka eivät ole yleistä palvelutuotannon
kasvua, odotetaan valtiolta kohdistuvia avustuksia.
Koronan vaikutus terveyspalvelujen toimintaan on, että elektiivistä toimintaa voidaan joutua supistamaan ja
olemassa olevaa resurssia siirtää pandemiapotilaiden hoitoon. Edellä mainituilla toimilla on vaikutusta hoidon
saatavuuteen, joka voi aiheuttaa myöhemmin patoutunutta terveyspalvelujen tarvetta sekä kasvattaa hoitojonoja (hoitovelkaa).
Terveyspalveluissa jatketaan vuonna 2020 aloitettua koko kuntayhtymän kehitysohjelman tavoitteiden mukaista kehittämistä edelleen vuonna 2021. Terveyspalveluissa on seitsemän eri työryhmää (teknologia, digitaalinen asiointi, uusi palveluverkko, ostot/asiakaspalveluostot, johtaminen, kumppanuus ja henkilöstö työryhmät) näiden tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.
Terveyspalveluissa aloittaa myös palliatiivinen keskus. Palliatiivinen keskus asemoituu sairaalapalveluiden
konservatiiviselle alueelle. Palliatiivisen keskuksen toimintamallia ja toimintaa kehitetään yhteistyössä alueen
muiden toimijoiden kanssa vaiheittain. Tavoitteena on laadukkaan saattohoidon kehittäminen ja toteuttaminen alueen väestölle.
Kiertävän varahenkilöstön palkkavaraukset siirtyvät vuoden 2021 talousarviossa tilannekeskuksen (TIKEN kustannuspaikka 2114). Jatkossa sijaishallinnan esimies vastaa varahenkilöstön toiminnan taloudesta, sen seurannasta ja henkilöiden palkkaamisesta. Muutoksessa tikeen siirtyy vanhus- ja vammaispalvelujen eri yksiköiden kustannuspaikoilta 47 kiertovarahenkilön palkkavaraukset yhteensä 2 090 000 euroa (sis. peruspalkan,
erilliskorvaukset, lomarahat ja työnantajamaksut) ja terveyspalvelujen eri yksiköiden kustannuspaikoilta 28
kiertovarahenkilön (25 sairaanhoitajaa +3 lähihoitajaa) palkkavaraukset yhteensä 1 315 000 euroa (sis. peruspalkan, erilliskorvaukset, lomarahat ja työnantajamaksut). Kiertovarahenkilöiden käytön kulut vyörytetään
vastuualueille niiden yksiköiden tekemien (Respa) varauksien mukaisesti. Muutos ei koske vakituisia vuosiloman tekijöitä eikä yksiköiden palkkaamia sijaisia.
Terveyspalvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
178 626 097
-205 251 112
-25 625 015
0
-2 013 472
-27 638 487
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Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Asiakas
Palveluprosessi

Vastuualueen tavoite

Käytettävä mittari

tavoitearvo

Hyvä asiakaspalvelukokemus
Laajan päivystyksen sairaalan palvelut kumppanuuksia hyödyntäen

NPS
Päivystävien erikoisalojen
määrä

Tavoitetaso 50 asteikko
-100–100
Erikoisalojen lukumäärä säilyy vähintään kymmenenä

Lääkärirekrytoinnin onnistuminen

Lääkäreiden virkojen täyttöaste 100 %

Peruspalveluiden saatavuus on hyvä

Kolmas vapaa kiireetön lääkäriaika (T3)

Aika saatavilla kahden viikon
sisällä

Sairaspoissaolojen hallinta

Poissaolot laskevat

Poissaolopäivät/htv vähennys 5 % ed. vuosi

Kuntoutuspalvelut
Toiminnan kuvaus
Kuntoutuspalvelut toimivat osana terveyspalveluja, tiiviissä yhteistyössä kaikkien vastuu- ja palvelualueiden
kanssa. Kuntoutuspalvelut tuottavat oikea-aikaista ja ennaltaehkäisevää kuntoutusta väestön asukkaille.
Avokuntoutus palvelee kaikissa toimintakyvyn laskuun liittyvissä tilanteissa, sairauksista ja leikkauksista toipumisissa sekä kotikuntoutuksessa. Fysioterapeuttien suoravastaanotolla tuetaan tuki- ja liikuntaelinvaivoista
kärsivien potilaiden nopeaa pääsyä arvioon ja hoitoon. Ennaltaehkäisevänä toimintana on liikunta- ja elintapaohjaus.
Osastokuntoutuksella tarkoitetaan päivystyskäynnin tai sairaalajakson jälkeistä hoitoa ja kuntoutusta lähikuntoutusosastoilla sekä kuntoutusta neurologisella ja ortopedisella kuntoutusosastolla. Osastokuntoutuksen tavoitteena on nopea potilaan toimintakyvyn palautuminen ja kotiutuminen käyttäen erilaisia kuntoutuksen,
hoidon ja terapian menetelmiä.
Kuntoutuspalvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
6 333 061
-7 360 318
-1 027 257
0
-42 534
-1 069 791

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tunnusluvut ja mittarit
AVOKUNTOUTUS, käynnit
Kuntoutustutkimusyksikkö
Alueellinen apuvälineyksikkö
Veteraanikuntoutus
Fysiatria pkl käynnit (esh)
Fysiatria osastokäynnit (esh)

TP2019
5 721
6 308
597
6 857
15 418

TA2020
5 810
6 660
690
6 680
16 430
35

TA2021
5000
6000
600
6500
15000

Juva terapiapalvelut
Kangasniemi terapiapalvelut
Mikkeli terapiapalvelut
Mäntyharju terapiapalvelut
Pertunmaa terapiapalvelut
Puumala terapiapalvelut
Elintapaohjaus

2 514
3 531
10 101
4 612
1 100
1 324
-

2 690
3 550
10 730
4 370
1 190
1 330
1 400

2500
3500
10000
4000
1000
1200
1400

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Toiminnan kuvaus
Mielenterveys- ja päihdepalvelut on organisoitunut avopalveluihin sekä asumis- ja laitospalveluihin. Avopalveluihin kuuluvat mielenterveys- ja päihdevastaanotot mukaan lukien psykiatrian yksiköt ja toiminnallinen
kuntoutus. Asumis- ja laitospalveluihin kuuluvat psykiatrinen osastohoito, päihdelaitoshoito sekä mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2021 aikana. Toiminnan
kehittämisessä painopistealueena on peruspalvelujen vahvistaminen, päihdepalvelujen kehittäminen sekä
uusien etäpalvelujen vakiinnuttaminen osaksi palvelukokonaisuutta. Kehittämistyö tehdään yhteistyönä moniammatillisesti yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja palvelunkäyttäjien kanssa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustajat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä Sote -maakunnan palveluja.
Tulevan Mielen- ja kuntoutuksentalon suunnittelun linjauksia on tehty jo usean vuoden ajan. Uudisrakennuksen suunnittelu on ollut perustana mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiselle Etelä-Savossa. Mielenja kuntoutuksentalon rakentaminen nähdään mahdollisuutena integroida sosiaalipalvelut sekä perus- ja erikoispalvelut. Tavoitteena on suunnitella uusia toimintamalleja, joissa organisaatiorajat ylittävät palveluketjut
ovat sujuvia. ESPER-hanke on tärkeä osa mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnan kehittämistä, uudistamista sekä tulevaisuuden palvelujen rakentamista. Hankkeessa suunnitellaan turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat mielenterveys- ja päihdetyölle. Tavoitteena on, että vuonna 2022 toiminta voi alkaa uudessa
Mielen- ja kuntoutuksentalossa.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakennetta on muutettu enemmän avo- ja peruspalveluja suosivaksi. Toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. Toiminnan kehittämisessä painopistealueena on peruspalvelujen vahvistaminen, päihdepalvelujen kehittäminen sekä uusien palvelujen ja toimintojen (etäpalvelut) vakiintuminen osaksi palvelukokonaisuutta. Kehittämistyö tehdään moniammatillisesti yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön ja asiakkaiden yhteistyönä. Kehittämistyössä on mukana sosiaali- ja terveyspalvelujen muut
vastuualueet, järjestötoimijat sekä muut yhteistyökumppanit.
Mielenterveys-ja päihdeasumisen painopiste on kevyemmissä palveluissa. Ensisijaisesti pyritään tuottamaan
palvelut kotiin vietävinä palveluina. Mikäli se ei ole mahdollista, palvelutarpeen arvioinnin myötä asiakkaalle
valitaan hänen tarpeidensa mukainen asumismuoto. Palveluasumisen piirissä olevien mielenterveys-ja päihdeasiakkaiden määrät ovat pikku hiljaa kasvaneet, erityisesti päihdepalveluissa. Kustannusten nousuun luo
painetta vuoden 2017 kilpailutuksen yhteydessä palveluntuottajille annettu mahdollisuus hintojen tarkistukseen vuosittain. Vuodelle 2021 hinnankorotukset ovat varsin suuria edellisiin vuosiin verrattuna.
Yleisenä haasteena mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tuoda mielenterveys- ja päihdetyö näkyvämmäksi
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Erityisesti tämä on edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön
haaste, sillä terveyttä edistävässä työssä tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat todennettavissa vasta pitkän ajan
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kuluttua. Tämän vuoksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä on tehtävä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Kehittämistyö vaatii monialaisen yhteistyön lisäksi myös taloudellista satsausta, jotta edellä mainitulla työllä on kansanterveydellinen merkitys ja vaikutukset näkyviä.
Aikuispsykiatrian vuodeosastojen toimintaa ja palveluprofiileja kohdennetaan vastaamaan paremmin nykyisiä
potilashoidon tarpeita. Muutosten avulla toteutetaan potilaiden sairaalahoito vakavien psyykkisten sairauksien oireiden mukaisesti. Akuuttipsykiatrian osasto 1:llä hoidetaan psykoottistasoisesti sairastuneita, itsemurhavaarassa tai muussa vaikeassa elämänkriisissä olevia ihmisiä. Osaston sairaansijamäärä 15 säilyy entisenä.
Psykiatrian osasto 2:lla hoidetaan mielialahäiriöpotilaita, joiden sairauteen liittyy masentuneisuus, ahdistuneisuus, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai sairaalahoitoa vaativaa syömishäiriö. Lisäksi tällä osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat apua persoonallisuushäiriöiden (mm. epävakauden) hoitoon sekä myös somaattisen voinnin vuoksi riskiryhmässä olevat psykiatriset potilaat. Osaston sairaansijamäärä 16 säilyy ennallaan. Psykiatrian osasto 7 on psykoosien hoito-osasto, jossa hoidetaan potilaita, joilla on pitkittyneitä psykoosioireita ja vaikeahoitoisuutta sekä lisäksi osastolla hoidetaan kriminaalipsykiatrisiapotilaita. Osasto 7:n
sairaansijamäärä vähenee nykyisestä 21:stä sairaansijaista 18 sairaansijaan. Sairaansijamäärän väheneminen
mahdollistaa laadukkaan ja turvallisen osastohoidon tarjoamisen potilaille, joiden psyykkinen vointi vaihtelee
ajoittain äkillisesti. Kolmen sairaansijan vähenemisen kustannusvaikutus aikuispsykiatrian sairaalahoidossa
on vähäinen. Sairaansijamäärän vähennys astuu voimaan 1.1.2021. Muutoksen jälkeen aikuispsykiatrian käytössä on yhteensä 49 sairaansijaa.
Hoito aikuispsykiatrian osastoilla on tarkoitettu yli 18-vuotiaille potilaille. Aikuispsykiatrian osastot sijaitsevat
Moision sairaalassa, B-talossa kolmessa eri kerroksessa. Edellä kuvattujen psykiatrian osastojen muutosten
avulla valmistaudutaan siirtämään palvelut aikanaan uuteen Mielen -ja kuntoutuksentaloon Mikkelin keskussairaalan yhteyteen.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
20 169 710
-28 185 779
-8 016 069
0
0
-8 016 069

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tunnusluvut ja mittarit
Avopalvelut (sisältää myös Ei-kuntalaskutettavat käynnit)
Toiminnallinen kuntoutus

-käynti
-asiakas
Päivätoiminta
- käynti
-asiakas
Päivätoiminta (ryhmät)
-ryhmät
-asiakas
Päihdeavohoito
-käynti
-asiakas
Mielenterveys- ja päihdevastaanotto -käynti
-asiakas
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
-toimintapäivät
-asiakas

TP2019

TA2020
6 180
706
15 770
2 840
945
5 445
11 703
673
62 387
5 876
4360
90
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6 400
872
16 000
2 000
1 000
5 200
11 000
600
63 000
5 500
4 600
60

TA2021
6 000
700
15 000
2 500
1 000
5 000
12 000
600
64 000
5 500
4 000
70

Nuorisopsykiatrian vastaanotto

-käynti
-asiakas

11 451
857

Asumis- ja laitospalvelut

TP2019

Tavallinen palveluasuminen/ mielenterveys
-hoitopäivä
-asiakas
Tehostettu palveluasuminen/ mielenterveys
-hoitopäivä
-asiakas
Tavallinen palveluasuminen/päihde
-hoitopäivä
-asiakas
Tehostettu palveluasuminen/päihde
-hoitopäivä
-asiakas
Laitoshoito/katkaisu (oma toiminta + ostopalvelu)
-hoitopäivä
-asiakas
Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus (oma toiminta + ostopal.)
-hoitopäivä
-asiakas
Osastohoito
Osastohoito: Psykiatrian os. 1, 2, 5 ja 7

-hoitopäivä
-asiakas

12 000
800
TA2020

12 000
800
TA2021

29 632
101

25 000
85

30 000
100

31 875
114

30 000
110

31 000
105

1 600
8

2 000
15

2 000
15

5 863
22

5 500
30

6 000
30

1 545
184

1 500
300

1 500
250

5 040
197

5 000
200

5 000
200

18 463
693

18 500
800

18 500
800

Päivystys- ja ensihoidon palvelut
Toiminnan kuvaus
Päivystyspalvelujen alueeseen kuuluvat monitoimijapäivystys ja ensihoito. Kuntayhtymä vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä tuottaa alueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen mukaisesti omana toimintana ja osin yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Ensihoitopalvelun yksiköiden hälyttäminen ja käyttö perustuu KYS ERVA ensihoitopalvelun hälytysohjeeseen sekä reaaliaikaiseen kenttäjohtamiseen. Ensihoitopalvelun
yksiköitä käytetään koko kuntayhtymän alueella ja osin myös yli kuntayhtymien rajojen, mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Ensihoidon toimintaympäristölle on tunnusomaista kaupunkikeskukset
Mikkelissä ja Pieksämäellä sekä alueen kuntataajamat ja harvaan asuttu maaseutu. Erityispiirteitä ovat alueen
väestön ikärakenne ja sairastavuus, vapaa-ajan asutus sekä väestön määrän kausivaihtelut. Ensihoidon tavoitteena on tuottaa palvelua kustannustehokkaasti ja laadukkaasti sekä vastata yhteisesti KYS ERVA alueella potilaiden tavoittamiseen riskialueittain asetettuihin aikatavoitteisiin. Ensihoito tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien ja muiden viranomaisten kanssa.
Monitoimijapäivystys on integroitu kokonaisuus, jossa mukana ovat somaattisen erikoissairaanhoidon päivystystoiminnan lisäksi perusterveydenhuollon päivystys, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivystyslinjat. Monitoimijapäivystys toimii läheisessä yhteistyössä myös järjestötoimijoiden kuten Kriisikeskuksen kanssa.
Päivystyspalveluiden vuoden 2021 tavoitteena on parantaa edelleen tuottavuutta ja päivystyspalveluiden
osalta edelleen jatkaa merkittävää uudistustyötä Suomen tehokkaimman päivystyksen kehittämisessä vahvalla yhteistyöllä tilannekeskuksen kanssa.
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Muutokset talousarviovuoden aikana
Ensihoitopalvelun osalta muutokset liittyvät ensivastetoimintaan, joka on sisällytetty osaksi ensihoidon palvelutasopäätöstä 2020. Joroinen liittyy 1.1.2021 osaksi Pohjois-Savon maakuntaa ja Pohjois-Savon pelastuslaitosta. Ensihoitopalvelun järjestämisvastuuseen Joroisten kunnan alueella ei ole talousarvion valmistelun aikana tiedossa muutoksia. Terveydenhuoltolain mukaisesti kuntayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen
pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. Kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi
ensihoitopalvelua. Tavoitteena on turvata Joroisten alueen ensivastetoiminta ensisijaisesti yhteistoiminnassa
pelastustoimen kanssa.
Korona-pandemia vaikuttaa monitoimijapäivystyksen toimintaan, henkilöstöön ja talouteen. Koronatilannetta on vaikea ennakoida tai suunnitella sen vaikutuksia toimintaan. Mikäli koronapandemia jatkuu tai pandemia aktivoituu, tulee se aiheuttamaan merkittäviä kustannusten nousua päivystyksessä.
Päivystys- ja ensihoidon taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
27 580 501
-20 445 215
7 135 286
0
-116 860
7 018 426

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tunnusluvut ja mittarit
Mittarit/ensihoito
Ensihoidon hälytykset
-josta X-tehtävät (X-5/X-8)
Ensihoito kotisairaalan tukena

TP2019
25 136
5 671
793

TA2020
24 000
5 600
800

TA2021
23 500
5 600
800

Mittarit/kontaktit /Monitoimijapäivystys
TP2019
Konservatiivinen
9 202
Operatiivinen
7 784
Kipsaus
1 173
Yleislääketiede
Lääkäri
20 983
Hoitaja
3 144
Puhelinkonsultaatio (lääkäri)
3 168
Sosiaali- ja kriisityö
79
Mielenterveys- ja päihdepäivystys
802
Lapsi
7 682
Yhteensä
54 017
*) tämän ennakointi mahdotonta epidemian vuoksi
**) puuttuu konservatiivinen

TA2020
9 400
8 100
1 100

TA2021

21 000
3 300
2 900
80
800
7 600
54 280

21 000
3 300
3 100
80
800
7 600
45 080**
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*
8 100
1 100

Sairaalapalvelut
Toiminnan kuvaus
Sairaalapalvelujen alueeseen kuuluvat leikkaustoiminta, tehostettu ja valvontatasoinen hoito ja keskussairaalan vuodeosastotoiminta sekä synnytykset. Uusi valvontayksikkö mahdollistaa koulutusten ja perehtymisien
jälkeen henkilöstöresurssin laaja-alaisen käytön sekä tehopotilaiden että valvontapotilaiden hoidossa. Myös
angiotarkkailupaikkojen käyttöä tiettyjen tällä hetkellä vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden hoidossa selvitetään (ns. HERKO-toiminta, jossa yhden yön sairaaalassa olevat leikkauspotilaat lähtevät suunnitellusti heti
seuraavana aamuna kotiin). Kyseisellä toiminnalla pyritään keventämään vuodeosaston paikkatarvetta.
Leikkausosaston tiiviimpi rakenne entiseen leikkausosastoon verrattuna helpottaa myös varsinkin anestesialääkäriresurssin käyttöä. Uudet tilat ja tekniikka vähentää esimerkiksi erilaisten näytteiden ja verien kuljettamista. Vuodeosastojen tiimimallit ovat Perhetalon myötä uusia ja niiden käyttöä kehitetään toiminnasta
saadun palautteen perusteella. Myös Perhetalon synnytystoiminnan ja lastenosaston tiivis integraatio perhehuoneiden muodossa tarjoaa toiminnan kehittämiseen uusia työkaluja ja helpottaa resurssien järkevää käyttöä.
Silmäyksikkö toimii vuonna 2021 osana sairaalapalveluita ja tuotetaan Essoten omana toimintana.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Koronan vaikutus sairaalapalvelujen toimintaan on, että elektiivistä toimintaa voidaan joutua supistamaan ja
olemassa olevaa resurssia siirtää pandemiapotilaiden hoitoon. Edellä mainituilla toimilla on vaikutusta hoidon
saatavuuteen, joka aiheuttaa myöhemmin patoutunutta terveyspalvelujen tarvetta sekä mahdollisesti lisää
hoitojonoja (hoitovelkaa).
Sairaalapalvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
116 357 099
-90 872 526
25 484 573
0
-976 337
24 508 234

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Terveyspalvelujen nettohoitopäivät erikoisaloittain
(sisältää myös päivystys-, valvonta- ja teho-osaston)
Erikoisala

TP2019

TA2020

TA2021

10 Sisätaudit

18 953

19 000

19000

20 Kirurgia

15 498

16 000

16000

30 Naistentaudit ja synnytykset

4 486

4 550

4600

40 Lastentaudit

2 285

2 500

2500

4

4

12

539

600

550

34

40

40

50 Silmätaudit
55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
58 Suu- ja leukasairaudet

40

60 Ihotaudit
77 Neurologia

0
4 237

0

0

4 200

4500

80 Keuhkosairaudet

2 571

3 000

3000

98 Perusterveydenhuolto (os. 26)

7 672

8 100

8000

57 994

58 202

Yhteensä

56 279

Leikkausosasto: operatiivisesti hoidetut/leikatut potilaat:
Oma toiminta
Leikkaukset

TP2019

TA2020

5 818

TA2021

5 900

5900

Teho- ja valvontapotilaiden nettohoitopäivät erikoisaloittain
Erikoisala
10 Sisätaudit

TP2019

TA2020

TA2021

2 332

2 500

2500

525

480

500

30 Naistentaudit ja synnytykset

7

10

10

40 Lastentaudit

8

10

10

31

20

25

77 Neurologia

516

590

50

80 Keuhkosairaudet

100

70

100

3 519

3 680

3 195

20 Kirurgia

55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Yhteensä hoitopäivät

Perusterveydenhuollon palvelualue
Toiminnan kuvaus
Perusterveydenhuollon palvelualueeseen kuuluvat perusterveydenhuollon vastaanottotoiminta, lähikuntoutusosastot sekä suun terveydenhuolto. Palvelualueella sijaitsee myös perusterveydenhuollon yksikkö lakisääteisine tehtävineen.
Perusterveydenhuollon vastaanottopalveluita tuotetaan hyvinvointikeskuksissa ja - asemilla. Suurin osa palveluista on hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen lääkärin tai hoitajan toteuttamaa; akuuttisairaanhoitoa ja kansansairauksien vastaanottoa. Nopean palvelun vastaanotto (nopa) on mm. pienten vammojen ja akuuttien
oireiden hoitoa varten. Vastaanottopalveuihin sisältyy väestön terveyden seuranta ja edistäminen.
Diabeteskeskuksen tehtävänä on hoitaa haastavimmat diabetestä sairastavat potilaat sekä vahvistaa diabetesosaamista koko Essoten alueella. Erityistyöntekijät (jalkaterapeutit ja ravitsemusterapeutit) tuottavat
edellä mainittuja terapiapalveluita.
Perusterveydenhuollon vastaanottojen tavoitteena vuodelle 2021 on parantaa asiakkaiden hoidon saatavuutta, jatkuvuutta ja sujuvuutta kehittämällä mm. puhelinpalvelua sekä lisäämällä sähköisiä palveluita ja etähoitoa. Toimintamalleja ja -käytäntöjä uudistetaan sekä otetaan käyttöön SOTE-keskus hankkeen tuella.
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Perusterveydenhuollon osastohoitoa tuotetaan Mikkelin, Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun lähikuntoutusosastolla. Perusterveydenhuollon osastohoidon tavoitteena on sairauden hoidon lisäksi parantaa tai ylläpitää potilaiden toimintakykyä ja tukea heitä itsenäiseen selviytymiseen. Osastolla toteutetaan hyvää ja arvokasta saattohoitoa.
Hoitavat ja kuntouttavat toimet ovat näyttöön perustuvia, yksilöllisiä ja oikea-aikaisia. Hoito ja kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti. Hoidon jatkuvuus ja sujuva kotiutuminen varmistetaan kotihoidon ja palveluohjauksen kanssa yhteistyöllä. Osastopaikkoja käytetään tehokkaasti ja hoitoajat pysyvät lyhyinä. Potilaiden
sijoittumista ja ohjautumista oikeisiin palveluihin tehostetaan.
Suun terveydenhuolto järjestää hammashoidon palveluita Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Kangasniemellä, Juvalla, Ristiinassa, Hirvensalmella ja Puumalassa. Ajanvarausvastaanottoja on hammaslääkäreillä,
suuhygienisteillä ja hammashoitajilla, pääpaino on ennaltaehkäisevässä-, korjaavassa- ja ensiapuluonteisessa
hoidossa. Erikoisalakohtaisia hoitoja pystytään järjestämään protetiikan, kirurgian, endodontian ja oikomishoidon osalta. Koululaisten hammastarkastukset pyritään tekemään ns ”salkkumallilla”. Pelkopotilaiden hammashoidot tehdään keskussairaalassa erikoissairaanhoitona perusterveydenhuollon hammaslääkäreiden toimesta.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Perusterveydenhuollon johtamista ja esimiestyötä vahvistetaan viemällä organisoituminen loppuun päivittämällä organisaatiomalli ja tehtävänkuvat sekä selkeyttämällä esimiestyötä. Palveluverkkomuutokset tehdään
selvitysten perusteella.
Vastaanotoilla varaudutaan pandemian johdosta lisääntyvään puhelinneuvontaan ja näytteenottoon.
Vastaanottotoimintaa vahvistetaan Mikkelissä. Tämä edellyttää hoitohenkilöstöresurssin lisäystä edellä mainitulla vastaanotossa, erityisesti asiakaspalveluohjauksessa (Terveysneuvo ja ajanvaraus). Tavoitteena on
myös lääkäri- ja ylilääkäreiden resurssin vakiinnuttaminen perusterveydenhuollossa. Hoitoon pääsyä ja sen
sujuvuutta edistetään erilaisin teknologisin ja digitaalisin keinon.
Kangasniemen jaksohoito siirtyy Kangasniemen lähikuntoutusosaston yhteydestä Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualueelle 1.1.2021.
Suun terveydenhuollon tavoitteena vuodelle 2021 on tehostaa vastaanottotoimintaa ”kerralla kuntoon” -mallin mukaisesti. Neuvottelut parodontologiaan erikoistuneen hammaslääkärin palkkaamisesta ovat loppusuoralla, palvelut on jouduttu aikaisemmin ostamaan yksityispuolelta haastavimpien potilaiden osalta. Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien keskinäistä työnjakoa tullaan tarkastamaan ja selkeyttämään.
Suun terveyden huolto:
- toiminnan keskittäminen (Mikkeli), Haukivuoren hammashoitolan sulkeminen
- selvitetään Pertunmaan hammashoitolan toiminnan jatkaminen
- KKTT-laitteen hankinta (kuvauksien ulosmyynti)
- oikomishoidon hammaslääkärikäyntien siirtäminen enenevissä määrin suuhygienistille/hammashoitajalle
- Puumalan hammashoitolassa tuotetaan jatkossa suukirurgia lähipalveluna
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Perusterveydenhuollon taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
5 406 182
-28 391 568
-22 985 386
0
-194 330
-23 179 716

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Suoritteet /avosairaanhoitopalvelut
TP2019

TA2020

TA2021

Käynnit lääkärillä
- yleislääketiede

50 120

60 000

55 500

72 775

65 000

70 100

139 708

140 000

133 700

96

100

1250 L
1250 H

Käynnit hoitohenkilöstöllä
- yleislääketiede
Puhelinkontaktit (hoitopuhelut)
Sähköinen asiointi
- etävastaanotot (PTH)

Suoritteet / Suun terveydenhuollon palvelut
Suun terveydenhuolto, mittarit

TP2019

TA2020

TA2021

Käynnit hammaslääkärillä (pth)

55 493

56 000

56 000

Käynnit hoitohenkilöstöllä (pth)

18 706

19 500

19 000

Yhteensä

74 199

75 500

75 000

Suoritteet /Osastopalvelut
TP2019
OSASTOPALVELUT
Juva lähikuntoutusosasto

Hoitopäivät

Potilaat

TA2020
Kuormitus-%

8278

451

Juva jaksohoito

-

-

Kniemi lähikuntoutusosasto

8693

355

Mli lähikuntoutusosasto

8886

Mju lähikuntoutusosasto

6284

99 %

Hoitopäivät

Potilaat

TA2021
Kuormitus-%

Hoitopäivät

Potilaat

Kuormitus-%

8230

460

98 %

8230

470

98 %

4380

120

100 %

4380

120

100 %

99 %

8590

460

98 %

8585

470

98 %

559

103 %

8600

500

98 %

8585

500

98 %

481

96 %

7550

480

98 %

7510

480

98 %
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Yhteisten palvelujen palvelualue
Toiminnan kuvaus
Yhteiset palvelut tuottavat palveluja kaikille Essoten vastuualueille. Yhteisten palvelujen palvelualueeseen
kuuluvat osastosihteeripalvelut, tilannekeskus, terveyssosiaalityön yksikkö ja terveydenhuollon tukipalvelut,
joka tuottaa kuvantamis- ja tutkimuspalvelut sekä lääkehuollon palvelut kaikille Essoten alueella toimiville
yksiköille.
Osastosihteeripalvelut tuottaa sihteeripalveluja kaikkien Essoten toimipisteiden käyttöön. Osastosihteerien
tehtävät vaihtelevat toimintayksiköstä riippuen, mutta ne sisältävät tyypillisesti toimintayksiköiden ajanvaraustoimintojen ylläpitämisen, potilaiden puhelinpalvelun, lääkäreiden määräysten toteuttamisen, tilastoinnin ja laskutuksen tehtäviä. Osastosihteeripalvelut tuottavat myös sanelunpurkutoiminnot saneluja käyttävälle henkilökunnalle.
Tilannekeskus koostuu kahdesta toiminnosta: sisäisen ja ulkoisen toiminnan tilannekuvaa ja hoidon koordinointia tekevistä kenttäjohtajista, ja kiertävästä varahenkilöstöstä, jota käytetään äkillisten sairauspoissaolojen paikkaamisessa Essoten toimintayksiköissä eri vastuualueilla.
Tilannekeskuksen kenttäjohtajat vastaavat Essoten osastopaikka- ja henkilöresurssista, potilassiirtojen koordinoinnista, sekä vanhus- ja vammaispalvelujen kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnan tarvitsemista hoidon tarpeen arviointi- ja henkilöresurssipalveluista. Tilannekeskus toimii läheisessä yhteistoiminnassa sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja ensihoidon kanssa mahdollistaen oikea-aikaisen ja oikein mitoitetun
tuen asukkaille.
Terveyssosiaalityö on keskeinen osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sairaalan osastoilla, vastaanotoilla ja
hyvinvointialueilla. Terveyssosiaalityöhön sisältyy sosiaalisen tilanteen arviointia, sosiaalisen toimintakyvyn
tukemista sekä toimeentulon ja palvelujen turvaamista.
Kuvantamisyksikkö tuottaa radiologiset palvelut, kuten röntgenpalvelut, alueellisesti hajautetussa toimipisteverkossa Mikkelin keskussairaalan, Pieksämäen sairaalan, sekä Juvan, Kangasniemen ja Mäntyharjun hyvinvointikeskuksissa. Sairaala-apteekki tuottaa lääkehuollon palvelut koko Essoten alueelle. Terveydenhuollon
tukipalvelujen toimintaan kuuluvat myös kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksikkö, jossa tehdään elimistön toiminnallisia tutkimuksia, mm. erilaisia keuhkojen toimintaa mittaavia tutkimuksia ja EKG-tutkimuksia, sekä patologian yksikkö, joka vastaa kudosnäytteiden patologisanatomisista tutkimuksista ja lääketieteellisistä ruumiinavauksista. Lääketieteellisen fysiikan yksikkö tuottaa Essoten säteilyä käyttäville yksiköille säteilyn lääketieteelliseen käyttöön liittyvät lakisääteiset asiantuntijapalvelut.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Kiertävän varahenkilöstön palkkavaraukset siirtyvät vuoden 2021 talousarviossa tilannekeskuksen (Tiken kustannuspaikka 2114). Jatkossa sijaishallinnan esimies vastaa varahenkilöstön toiminnan taloudesta, sen seurannasta ja henkilöiden palkkaamisesta. Muutoksessa tikeen siirtyy vanhus- ja vammaispalvelujen eri yksiköiden kustannuspaikoilta 47 kiertovarahenkilön palkkavaraukset yhteensä 2 090 000 euroa (sis. peruspalkan,
erilliskorvaukset, lomarahat ja työnantajamaksut) ja terveyspalvelujen eri yksiköiden kustannuspaikoilta 28
kiertovarahenkilön (25 sairaanhoitajaa +3 lähihoitajaa) palkkavaraukset yhteensä 1 315 000 euroa (sis. peruspalkan, erilliskorvaukset, lomarahat ja työnantajamaksut). Kiertovarahenkilöiden käytön kulut vyörytetään
vastuualueille niiden yksiköiden tekemien (Respa) varauksien mukaisesti. Muutos ei koske vakituisia vuosiloman tekijöitä eikä yksiköiden palkkaamia sijaisia.
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Yhteisten palvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
2 143 134
-21 766 056
-19 622 922
0
-683 409
-20 306 331

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit ja tunnusluvut
Mittarit / tilannekeskus
TP2019

TA2020

TA2021

Puhelut

6 600

Puhelujen tulos: hoidettu kotiin

>60 %

Potilassiirrot: Keskimääräinen jonotusaika potilaspaikan osoittamiseen

< 1 vrk

Kiertävän varahenkilöstön varauspäivät
6 400

Mittarit / terveydenhuollon tukipalvelut
TP2019

TA2020

TA2021

Radiologiset tutkimukset

81 189

82 500

82000

Patologian tutkimukset

22 871

22 800

22800

8 333

8 300

8200

858
25
336

800
20
325

1000
20
400

Kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian tutkimukset
Lääkehoidon turvatarkastukset
Lääkehoidon moniammatilliset palaverit
Potilasohjaukset

Terveyspalvelujen tukipalvelut
Toiminnan kuvaus
Terveyspalvelujen tukipalvelut koostuvat terveyspalvelujen vastuualueen hallinnosta, erikoistuvien
lääkäreiden kustannuksista.
Terveyspalvelujen tukipalveluiden taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
636 410
-7 229 650
-6 593 240
0
0
-6 593 240

45

4.3

Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue

Toiminnan kuvaus
Vanhus- ja vammaispalvelukokonaisuus muodostuu ennakoivista palveluista sisältäen omais- ja perhehoidon,
kotiin annettavista tukipalveluista, kotihoidosta, palveluasumisesta ja jaksohoidosta sekä vammaispalveluista.
Lisäksi vastuualueella on prosessiomistajuus ja koordinointivastuu Essoten geneerisesta palveluohjauksen hallintamallista ja sosiaalihuoltolain mukaisesta valvonnasta.
Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on, että 94 % yli 75 -vuotiaista asuu kotona, säännöllistä kotihoitoa saa
11–12 %, omaishoidon tukea 7 % ja tehostetussa asuu noin 4–5 %. Tavoitteeseen mennään asteittain vuosittain toimintaa ja taloutta arvioiden. Nykyistä suurempi määrä ikäihmisistä ja vammaispalvelun piirissä olevia
asuu helposti saatavilla olevien tukipalvelujen, etäteknologian ja kotihoidon tuella kodeissa. Kotikuntoutuksella ja kuntouttavilla jaksohoidoilla tuetaan oikea-aikaisesti kotona asumista. Palvelurakenteen muutosta viedään eteenpäin johdonmukaisesti tiedolla johtaen, asiakaskokemusta kuunnellen ja palveluita räätälöiden.
Käytettävissä olevat voimavarat hyödynnetään tehokkaasti niin, että pystytään vastaamaan ikääntyneiden ja
vammaisten kasvavaan palvelutarpeeseen oikea-aikaisesti ja laadukkaasti ja niin, että luottamus palveluihin
säilyy. Turvataan osaava, motivoitunut, innovatiivinen ja hyvin johdettu henkilöstö. Tavoitteena on, että vanhus- ja vammaispalvelujen ammattilainen kokee arvostusta työnantajalta ja arvostaa itse omaa työtään.
Palvelutarvetta arvioidaan mm. RAI-mittarilla ja toimeenpanoa ja koulutuksia jatketaan. RAI-järjestelmän
avulla selvitetään asiakkaiden palvelutarpeet ja kohdennetaan palvelut oikein ja tarpeenmukaisesti.
RAI-järjestelmää hyödynnetään kliinisen hoitotyön lisäksi myös vanhus- ja vammaispalveluja tuottavan organisaation johto- ja kehittämistyössä. Tehokas palvelujärjestelmä vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa laadukkaita palveluja oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Palvelujen kehittäminen ja tiedolla johtaminen tarvitsevat tuekseen monipuolista ja luotettavaa arviointi- ja seurantajärjestelmää.
Vanhus- ja vammaispalveluja järjestetään omana tuotantona, ostopalveluina ja palvelusetelillä. Henkilökohtainen budjetointi mallinnetaan hankkeena, mikäli saadaan valtionapua. Geriatrin vastaanottoa sekä lääkärija hoivapalvelua toteutetaan myös etäpalveluna. Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat saavat valita palvelusetelillä asumispalveluja, omaishoidon tuen vapaapäiviä, ateriapalveluja ja kotihoitoa.
Kotikuntoutuksella ja kotikuntoutusjaksoilla edistetään ja ylläpidetään asiakkaan arjessa selviytymistä ja toimintakykyä. Kotikuntoutusta ja kuntoutuksen järjestämistä tehdään yhteistyössä kotihoidon ja kuntoutuspalvelujen kanssa. Tiivis integratio ja yhteistyö terveyspalvelujen kanssa turvaa oikea-aikaiset terveys- ja sairaalapalvelut.
Vammaispalvelujen tavoitetila on toimivat itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta korostavat vammaispalvelut, joissa asiakkaiden osallisuus niiden kehittämisessä on vahvassa asemassa. Vammaisten palveluissa
tavoitellaan heidän osallisuuden lisäämistä palvelujen suunnitteluun valmistuneen vammaispoliittisen ohjelman mukaisesti. Vammaispalvelut täydentävät ensisijaisia palveluja, silloin kun ne eivät ole muiden lakien
osalta järjestettävissä. Kustannustehokkaat palvelut järjestetään omaa toimintaa kehittämällä ja lisäämällä.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Keskitetyn asiakasohjauksen hallintamalli otetaan käyttöön 1.1.2021 ja palvelu koskee koko Essoten toimintaa. Hallinnollinen vastuu on vanhus- ja vammaispalvelussa ja muodostaa sinne oman palvelualueen.
Kotiin annettavat tukipalvelut ovat aikaisemmin sisältyneet kotihoitoon. Jatkossa nämä ovat osana ennakoivia
palveluita. Tukipalveluiden tarve lisääntyy ja sitä kautta kustannusten kasvun hillintään tulee vaikuttaa kevyemmillä palveluratkaisuilla. Perusteena tällä on STM:n iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän
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raportti (2020), jossa kotiin annettavien tukipalvelujen ja kotihoidon eriyttämisen omiksi palvelualueiksi katsotaan selkeyttävän kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta. Muutoksen myötä saatetaan kotipalveluja
koskevat säännökset vastaamaan nykyistä käytännön todellisuutta, sillä nykyinen sääntely pohjautuu vanhaan
sosiaalihuoltolakiin ja -asetukseen. Lisäksi kotihoidon ja tukipalvelun erottaminen omiksi palvelumuodoikseen
on näin sopusoinnussa myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevien uudistussuunnitelmien
kanssa. Kotiin annettavia tukipalveluja ovat: asiointipalvelu, turvapalvelu, ateriapalvelu, vaatehuolto ja (pienimuotoinen siistiminen) sekä sosiaalista kanssakäymistä ja osallisuutta edistävät palvelut, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä mm. järjestöjen kanssa.
Kiertävän varahenkilöstön palkkavaraukset siirtyvät vuoden 2021 talousarviossa tilannekeskuksen kustannuspaikalle 2114. Muutoksessa Tikeen siirtyy vanhus- ja vammaispalveluista yhteensä 47 kiertävän varahenkilötyöntekijän palkkavaraukset (9 sairaanhoitajaa + 38 lähihoitajaa). Eurovaikutus vavan osalta on yhteensä 2
090 000 (sis. peruspalkan, erilliskorvaukset, lomarahat ja työnantajamaksut).
 Ennakoivista palveluista (päivätoiminta): 1
 Kotihoidosta: 17
 Asumispalvelusta: 28
 Vammaispalvelusta (Kipinä): 1.
Jatkossa Tike koordinoi ja vastaa kustannuksista varahenkilöiden osalta. Sijaishallinnan esimies vastaa kyseisen kustannuspaikan taloudesta, sen seurannasta ja henkilöiden palkkaamisesta. Kiertovarahenkilöiden käytön kulut vyörytetään vastuualueille käytön mukaan eli yksiköiden Respa -järjestelmästä tekemien varausten
perusteella. Muutos ei koske vakituisia vuosiloman tekijöitä eikä yksiköiden palkkaamia sijaisia. Muutoksessa
Tikeen siirtyy vavan eri yksiköiden kustannuspaikoilta 47 kiertovarahenkilön (9 sh+38 lh) palkkavaraukset yht.
2 090 000 euroa.
Äkillinen muu poissaolo korvataan nyt Sarastian tarjoamalla ostopalvelulla ja toimintamalli on uusi ja riskinä
kustannustenkasvu sekä vakituisen henkilöstön jaksaminen niiden osalta, ketkä tekevät myös Sarastiaan keikkatyötä. Tilapäisen työvoiman määrärahan siirtyminen henkilöstömenoista ostoihin (Sarastia) 3.7 miljoonaa
euroa.
Vanhus- ja vammaispalvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
17 388 897
-109 800 257
-92 411 358
0
-82 893
-92 494 251
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Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Asiakas

Palveluprosessi

Organisaation
osaaminen

Vastuualueen tavoite
Palveluneuvo

Käytettävä mittari

tavoitearvo

Asiakkaan asia ratkaistaan yhdellä
yhteydenotolla keskitetyssä palveluneuvossa

70 %

Palveluneuvo

Palveluneuvon puheluiden määrä
(ohjaus ja neuvonta)

6500

Palveluneuvo
Palvelurakenteen
keventäminen

vastausaika

80 % <5min

Sairaspoissaolojen
hallinta
Henkilöstön työtyytyväisyys

Yli 75- vuotiaista:
Kotona asuvat

Vuoteen 2025 mennessä 94 %

Saannällistä kotihoitoa saavat

Vuoteen 2025 mennessä 11–12 %

Omaishoidon tukea saavat

Vuoteen 2025 mennessä 5–7 %

Tehostetussa palveluasumisessa
asuvat

Vuoteen 2025 mennessä 4–5 %

Tavallisessa palveluasumisessa
asuvat

Vuoteen 2025 mennessä 2 %

Poissaolot laskevat

Poissaolopäivät/htv vähennys 5 % ed.
vuosi
Arvoasteikko -100 - +100. Tavoitearvo
vähintään -10.

eNPS

Keskitetty asiakasohjaus
Toiminnan kuvaus
Keskitetyssä asiakasohjauksessa koordinoidaan asiakkaiden ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arvointia
eri kanavia pitkin kehittäen strategian suuntaan toimintaa. Keskitetyn asiakasohjausmallin käyttöönottoa on
valmisteltu ja mallin laajempi jalkauttaminen on eri vastuualueittain ja portaittain Essoten sisällä käynnissä.
Keskitetyssä asiakasohjausmallissa rakennetaan eri vastuualueille keskitetympää puhelin - ja sähköisen asioinnin palvelua, jonka tavoitteena on asiakkaille parempien palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Tässä
mallissa ammattilaiset tuottavat parampaa asiakaspalvelua ja yhden mukaisempaa ohjausta, jossa tunnistetaan Essoten alueen palvelurakenne laaja-alaisemmin ja huomioidaan järjestö - ja vapaaehtoistoimijoiden
kanssa tehtävä yhteistyö.
Neuvonnassa ja asiakasohjauksessa mennään kohti geneeristä toimintamallia ja koskee koko Essotea. Neuvonta ja asiakasohjaus ovat monitasoinen kokonaisuus, joka kattaa palvelut yleisestä kansalaisneuvonnasta
aina intensiiviseen asiakaskohtaiseen case managerointiin. Palvelua tarjotaan monikanavaisesti hyödyntäen
mm. erilaisia sähköisiä kanavia, puhelinpalvelua, fyysisiä toimipisteitä ja henkilökohtaista asiointia. Tavoitteena on toiminta, jossa asiakkaat ohjautuvat asiointitarpeen kannalta sujuvimpiin asiointikanaviin ja tarkoituksenmukaisiin palveluihin ja jossa asiakkuuksia hallitaan sujuvan palvelutuotannon kannalta parhaiten. Tie48

dolla johtamisen malli ja työkalut tarjoavat tähän konkreettiset keinot, joilla toimintaa voidaan systemaattisesti seurata, vertailla ja kehittää. Palvelutarpeen selvittäminen tulee kiireettömissä tapauksissa tehdä mahdollisimman pian, viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä, tarpeesta tehdyn ilmoituksen jälkeen ja kiireellisissä tapauksissa välittömästi
Muutokset talousarviovuoden aikana
Keskistetyn asiakasohjaus hallintamalli otetaan käyttöön 1.1.2021 ja palvelu koskee koko Essoten toimintaa.
Päätöksentekoa muutetaan niin, että se on keskitettyä (keskitetty päätöksenteon valmistelutiimi uusi toiminta) ja mittarina:
- määrä (tehdyt päätökset)
- aika (prosessin eteneminen).
Palveluohjaajat ja mahdolliset muilla ammattinimikkeillä työskentelevät henkilöt siirtyvät porrastetusti ennakoivista palveluista keskitettyyn asiakasohjausyksikköön ja myöhemmin muista vastuualueista hallintamallin
suunnitelman mukaisesti.
Keskitetyn asiakasohjauksen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
6 258
-2 004 856
-1 998 598
0
0
-1 998 598

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Toiminnan seurantaa kuvaavia mittareita tulee kehittää ja tarkentaa vuoden 2021 aikana.
Ennakoivat palvelut
Toiminnan kuvaus
Ennakoivan toiminnan tavoitteena on selkeä ja toimiva palvelukokonaisuus asiakkaan ja omaisen näkökulmasta. Toimiva ennakoiva palveluohjaus sekä kohdennetut palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja tavoitteellisesti. Lisäksi tunnistetaan muut palvelut, järjestöjen osaaminen ja tehdään sujuvaa yhteistyötä heidän kanssaan.
Palveluohjaus ja ennaltaehkäisevä työ ovat kriittisiä menestystekijöitä ennen säännöllisiin palveluihin joutumista. Omatorin ilman kynnystä oleva toiminta toimii verkostoituneesti koko kuntayhtymän alueella. Tavoitteena on ohjata ja neuvoa asiakkaita oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja selviytymisessä ennen sote-palveluja. Tärkeässä roolissa on vapaaehtoistoiminta, kolmannen sektorin-, järjestöjen ja yhdistyksen sekä seurakunnan toiminnat sekä verkostoyhteistyö.
Vanhus- ja vammaispalvelujen lääkäripalvelut (kotiin vietävät palvelut, asumispalvelut ja jaksohoito) toteutetaan Mikkelin ydinkaupungin alueella vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämänä ja ympäristöalueilla terveyspalvelujen toimesta. Lääkäreiden saatavuudesta johtuen lääkäripalveluita joudutaan hankkimaan myös ostopalveluna.
Geriatrian yksikön toiminta toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella vastaten alueen ikääntyneen väestön yksilöllisiin tarpeisiin. Geriatrian yksikkö toimii geriatrin johdolla moniammatillisena tiiminä. Toimintamal-
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lina geriatrian vastaanotolla on otettu käyttöön videovälitteisesti etäyhteyden avulla toimiva geriatrian yksikkö. Geriatrian yksikön asiantuntijoiden erityisosaamista hyödynnetään koko alueelle mm. verkostoitumisen
ja jalkautumisen muodossa.
Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kuntouttavalla
ja osallistavalla päivätoiminnalla tuetaan asiakkaiden turvallista suoriutumista arjestaan sekä omaishoitajien
jaksamista läheisensä huolenpito työssä. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä. Asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään yhdessä kuntouttavan päivätoiminnan
tavoitteet. Päivätoimintaan sisältyvät monipuolinen kuntouttava, toimintakykyä ja elämänlaatua tukeva ryhmätoiminta sekä sovitusti kuljetus-, ateria- ja hygieniapalvelut.
Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin
perheen elämään. Omaishoidon tuki koostuu omaishoidettavalle tarjottavista palveluista, omaishoitajan vapaista sekä omaishoitajalle maksettavasta palkkiosta. Lisäksi tarvitaan myös omaishoitajalle tarjottavia tukipalveluja ja virkistysvapaita.
Perhehoito tukee kotona asumista sekä omaishoitoa. Perhehoitoa kehittämällä on saatu useita uusia perhekoteja ja kymmeniä kiertäviä perhehoitajia. Perhehoito on nyt todellinen vaihtoehto omaishoidon vapaiden
järjestämiseksi. Ikäihmisten toimeksiantoperusteisen perhehoidon rinnalle on saatu ikäihmisten ammatillinen
perhehoito. Uusia perhehoitajia valmennetaan ja koulutetaan koko ajan.
Kotiin annettavat tukipalvelut sisältävät hoitotarvikejakelun, turvapalvelujen, ateria- ja asiointipalvelujen lisäksi vaatehuoltoa ja peseytymisapua. Kotiin annettavat tukipalveluissa hoitotarvikejakelun uudistustyö jatkuu alue kerrallaan ja turvapalvelujen ottamista omaksi toiminnaksi valmistellaan. Hoitotarvikkeiden tilaus
tapahtuu sähköisesti tai puhelinpalveluna. Maksuttomat hoitotarvikkeet jaetaan asiakaskohtaisesti postin välityksellä tai Essoten palvelutaloihin sisäisenä kuljetuksena asiakaskohtaisesti pakattuna. Monet hoitotarvikkeista toimitetaan suoratoimituksena suoraan tavarantoimittajalta, jolloin Essoten varastointi ja moninkertainen kuljetus vältetään.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Ennakoivista palveluista siirtyy porrastetusti palveluohjaajat ja mahdolliset muilla ammattinimikkeillä työskentelevät henkilöt keskitettyyn asiakasohjausyksikköön. Asiakasohjausyksikön rakentaminen ei vaikuta henkilöstömenoja lisäävästi. Siirtyvien henkilöiden määrä tarkentuu sisäisellä haulla, töiden uudelleen järjestelyillä sekä tehtävien että toiminnallisten prosessien kehittämisellä.
Ennakoivien palvelujen osana on jatkossa kotiin annettavat tukipalvelut valtakunnallisten suositusten mukaisesti.
Kotiin annettavat tukipalvelut muodostavat jatkossa yhden osa-alueen ennakoivissa palveluissa. Hoitotarvikejakelun uusi toimintamalli on käytössä koko Essote-alueella toukokuun 2021 loppuun mennessä. Laitoshoito on purettu ja hoitotarvikkeiden ilmaisjakelu on nouseva trendi ikääntyvässä väestössä avopalvelupainotteisessa kulttuurissa. Prosessin hallinta ja kustannusten hillintä on ensiarvoisen tärkeä. Muutoksen odotetaan tuovan kustannussäästöä jo vuonna 2021 noin 100 000 euroa. Säästöpotentiaalia tuovat tuotteiden tarkennettu ohjeistus, aukoton asiakaskohtaisuus ja pitäytyminen hoitavan tahon hoitotarvikesuunnitelmassa
(tuotteet/määrät), kilpailutettuihin sopimustuotteisiin painottuminen, varastoinnin väheneminen, asiakaspalveluprosessin keveneminen niin, että se sitoo vähemmän henkilöstöä, raportoinnin ja seurannan mahdollisuus tietojärjestelmässä. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä terveyspalveluihin tällä hetkellä sijoittuvan
diabetestarvikejakelun kanssa. Hoitotarvikepalvelut yhdistyvät vuonna 2022.
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Turvapalvelujen sopimukset päättyvät vuoden 2021 loppuun. Turvapalvelut on tarkoitus ottaa omaksi toiminnaksi vuoden 2022 alusta lukien. Valmistelutyöhön on varattu tukipalveluista osa-aikainen asiantuntijatyöpanos. Alue on voimakkaasti kehittyvä ja palvelut koskettavat yhä laajenevaa asiakaskuntaa. Valmistelutyötä
tehdään osana sotevalmistelua.
Kotiin annettaviin tukipalveluihin kuuluvat myös etäpalvelut ja niiden kehittäminen. Kotihoidon etäpalvelujen
asiakasmäärää kasvatetaan ja sisältöä sekä henkilökunnan osaamista kehitetään. Tavoitteena on että uusille
asiakkaille etäpalvelu on ensisijainen palvelumuoto. Etäpalveluja on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa kotihoidon
palvelua koko kuntayhtymän alueella. Etäpalvelut tarjoavat myös omaiselle etäyhteyden asiakkaan kanssa.
Asiakkaalle voidaan tarjota palvelua pelkästään etäpalveluna tai osa kotikäynneistä voidaan tehdä etänä. Etäpalveluina toteutetaan eri sisältöisiä yksilökohtaisia hoitotyön kotikäyntejä, farmasian palveluja, ryhmämuotoista viriketoimintaa ja lääkäripalveluja. Etäpalvelu säästää matka-ajan asiakastyöhön. Etäpalveluna palveluja
voidaan tuottaa vaivatta pidempiinkin matkoihin esimerkiksi ilta-aikaan.
Ennakoivien palvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
3 182 047
-15 080 626
-11 898 579
0
0
-11 898 579

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Ennakoivat palvelut
Seniorikeskus
Geriatrian vastaanottokäynnit (sis. etä- ja fyysiset käynnit)
Muistihoitajan vastaanotto
Ikäihmisten terveydenhoitajan vastaanottokäynnit
Ennakoivat palvelut
Omatorin yhteydenotot
Omaishoidettavien lukumäärä
Omaishoitajien lukumäärä
Perhehoidon käyntimäärät
Perhehoidon hoitopäivät
Päivätoiminnan käyntimäärät
Kotiin vietävät tukipalvelut
Palveluseteliasiakkaat
- asiakasmäärä
Turvapalvelujen
- asiakkaat
- turvahälytykset /kk
- auttajakäynnit
Asiointipalvelu
- asiakasmäärä
Ateriapalvelu
- asiakasmäärä
Etäpalvelu
- palvelutunnit
- käyntimäärät
- asiakasmäärä
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TA202
0

TA2021

1000
800
450

1000
800
450

3 000
950
850
900
4500
23 000

3000
950
850
900
6000
25 000

456

460

2100
6 200
11 500

2100
6 200
11 500

470

470

800

750

2750
11 000
150

3000
12 000
160

Kotihoito
Toiminnan kuvaus
Kotihoitoa toteutetaan tarvepohjaisella toimintamallilla, jonka tavoitteena on tuottavuus, työhyvinvointi ja
laadukas palvelu sekä kotihoidon vetovoimaisuus. Palvelut järjestetään omana toimintana, palvelusetelillä tai
erikseen arvioiden ostopalveluna. Sekä kotihoidon että kotiin annettavien tukipalvelujen setelien määrän odotetaan tilapäisesti laskevan vuonna 2021, koska vuoden 2020 aikana puretaan sellaiset myönnetyt palvelusetelit, joita ei ole aktiivisesti käytetty tai joissa tulosidonnaisessa palvelusetelissä tuloraja on ylittynyt. Tässä
yhteydessä varmistetaan aina asiakkaan palvelutarve ja tarvittaessa korvaavat vaihtoehdot.
Kotihoidossa päätöksenteko tapahtuu tietoon perustuen. Käytössä ovat kehittyneet tiedolla johtamisen työvälineet. Valtakunnalliseen vertaisarviointiin sekä käytössä olevaan resurssityökaluun perustuen tavoitteiden
saavuttamista ja resurssien kohdentamista pystytään arvioimaan kuukausittain reaaliaikaisesti. Malliin kuuluvien liikkuvien hoitajien avulla resursseja voidaan tasata ilman, että tarvitaan heti varahenkilöstön palveluja.
Myös pysyviä resursseja kohdennetaan tarvittaessa alueiden kesken. Arvioinnissa hyödynnetään lisäksi omia
tietojärjestelmiä. Kotihoidon asiakastunnin hintaa seurataan (euroa/tunti). Asiakastunnin hinta on ollut Essoten ajan noususuhdanteinen: 2017 70 euroa/tunti, 2018 79 euroa/tunti ja 2019 81 euroa/ tunti. Tavoitteena
on asiakastunnin hinnanlasku eurolla vuonna 2021.
Tavoitteena on, että 74 % käynneistä toteutuu viiden tutuimman hoitajan käynteinä. Välitön asiakastyö on
lähihoitajalla 60 % ja sairaanhoitajalla 50 % työajasta. Aamulla työajan alkamisen ja välittömän asiakastyön
alkamisen väli on keskimäärin 20 minuuttia. Kotihoidossa työvuoro voi alkaa myös asiakaskohteesta, jolloin
viivettä ei synny ja asiakastyöhön saadaan enemmän aikaa. Sairauslomat vähenevät. Samalla resurssilla saadaan enemmän välitöntä asiakastyötä tehtyä palvelutunteina etäpalvelun laajentuessa, matka-aikojen vähentyessä.
Asiakasosallisuuden lisäämiseksi kaikki työ pyritään tekemään asiakkaan kanssa hänen kotonaan kirjaamisineen. Tietojärjestelmiä ja toimintaa kehitetään tähän suuntaan. Vuonna 2021 tavoitteena on ottaa käyttöön
uusi työnjakomalli tietojärjestelmineen. Kesän 2020 aikana toteutettiin virtuaalinen kokeilu Puumalan kotihoidossa ja Mikkelin läntisellä kotihoitoalueella työn organisoimiseksi toisenlaisella tietojärjestelmällä. Tämä
tapahtui Essoten aidolla henkilöstöllä ja asiakaskunnalla. Tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä.
Kotihoidon palvelut perustuvat asiakaskohtaiseen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Säännöllisen
kotihoidon laskutus tapahtuu aikaperusteisesti. Asiakasryhmien moninaiset palvelutarpeet edellyttävät palvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä asiakkaiden ja omaisten kanssa, vaihtoehtoisia palvelumalleja sekä
palvelujen yhdistelmiä asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Kotihoidossa tarvitaan vahvaa moniammatillista osaamista ja eri tahojen yhteistyötä, että erilaiset asiakastilanteet voidaan hoitaa ilman, että ikääntyneet asiakkaat valuvat turhaan päivystykseen. Sairaala keskeytysten määrää seurataan.
Vetovoimaisen kotihoidon konsepti on toimeenpantu vuonna 2020 ja hanke jatkuu vuonna 2021. Hankkeen
painopiste on ammattilaisten näkökulmassa asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Kohderyhmänä ovat kotihoidon nykyiset ammattilaiset ja alan opiskelijat sekä alalle aikovat. Tavoitteena on vetovoimaisen kotihoidon
mallin juurruttaminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantuminen sekä kotihoidon tulevaisuuden status
vetovoimaisena työpaikkana. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat ammatillisuuden vahvistamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen, palveluprosessien kehittämiseen sekä osallistuvan tiedolla johtamisen ja viestinnän kehittämiseen.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Kotihoidon henkilöstökustannukset ovat teknisesti edellisvuotta pienemmät, koska kotihoidon kustannuspaikalle aiemmin varatun 17 kiertävän varahenkilön palkat on tiliöity vuonna 2021 tilannekeskukseen. Henkilöstön vuokrauksen kustannukset, yhteensä 1 242 270 euroa, on varattu puolestaan muiden palvelujen ostoon.
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Kotihoito hallinnoi joitakin kehitysvammaisten asumiseen ja päivätoimintaan liittyviä toimintoja. Vuoden 2021
aikana on tavoitteena selkiyttää tätä rajapintaa ja saattaa kehitysvammaisten palvelut näiltä osin vammaispalvelujen piiriin.
Kotihoidon tiloja pyritään keskittämään Mikkelissä ja Puumalassa. Hirvensalmella kotihoito tarvitsee uudet
tilat, kun palvelukeskuksen yhteydessä olevat tilat eivät ole enää käytettävissä kesän 2021 jälkeen.
Kotihoidon tilojen käyttöä arvioidaan yhdessä tilahallinnon kanssa.
Kotihoidon työnjako on nykyisellä toimintamallilla ja tietojärjestelmällä työläs ja runsaasti aikaa vievä. Vuoden
2021 aikana toimintaprosessi uudistetaan optimoinnin osalta tietojärjestelmä mukaan lukien. Muutokseen on
varauduttu palvelujen ostossa.
Kotihoidon taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
4 079 470
-19 688 644
-15 609 174
0
-570
-15 609 744

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Kotihoito
Säännöllinen kotihoito
- palvelutunnit
- käyntimäärät
- asiakasmäärät
Tilapäinen kotihoito
- palvelutunnit
- käyntikerrat
- asiakasmäärät
Arviointijakso
- palvelutunnit
- käyntikerrat
- asiakasmäärät
Palveluseteliasiakkaat asiakasmäärä
- kotihoito
Välitön työaika %
Viiden tutuimman hoitajan osuus käynneistä (3kk) %
Sairaalakeskeytykset pv/asiakas /vuosi
Kotihoidon asiakastunnin hinta €/tunti
Sairauslomat keskimäärin pv/vuosi

TA2020

TA2021

258 000
850 000
2 300

260 000
865 000
2 300

1 300
2 400
900

1 300
2 400
900

8 500
20 000
1 050

8 500
20 000
1 050

163
lh 60 / sh 50
74
8,7
81
laskee

165
lh 60 / sh 50
74
8,0
80
20

Palveluasuminen ja jaksohoito
Toiminnan kuvaus
Jaksohoidon tavoitteena on tukea kotona selviytymistä lyhytaikaisina arviointi- ja kuntoutusjaksoina tai omaishoidon vapaina. Jaksohoito voi olla myös kuntouttavaa hoitoa sairaalajakson jälkeen. Jaksohoidossa korostuu
kuntouttava hoitotyö huomioiden asiakkaan verkostot tukemassa kotiutumista.
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Mikkelin arviointi- ja jaksohoitoyksikkö toimii väliaikaisesti sairaalankampuksella, kunnes saadaan Mikkeliin
uusi palvelutalo, johon yksikön toiminta sijoitetaan. Kangasniemellä jaksohoito siirtyy uuteen palvelutalokampukseen ja Juvalla jaksohoito on integroitu osana lähikuntoutuksen kanssa samoihin tiloihin. Lisäksi jaksohoitoa on palveluasumisen yksiköissä.
Tehostetussa eli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on pääsääntöisesti vaikeasti muistisairaita ihmisiä.
Tavallisessa palveluasumisessa on vanhuksia, jotka muutoin eivät pärjää enää kotona tai kotiin annettavat
palvelut eivät enää vastaa tarkoitusta tai se ei ole mahdollista esim. asuinolosuhteiden tai turvattomuuden
takia. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärään vaikuttaa, kuinka paljon Etelä-Savoon tulee ikääntyneiden
perhehoitopaikkoja ja tavallista palveluasumista sekä muistisairaiden määrän kehitys.
Kuntayhtymässä tulee olla riittävästi omaa tuotantoa ostopalvelun ja palvelusetelipaikkojen rinnalla. Pitkäaikaisen palveluasumisen paikkojen tarve kohdistuu erityisesti Mikkelin kaupungin alueelle.
Nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeeseen tarvitaan mahdollisimman pian uusi palvelutalo Mikkeliin. Palvelutalossa tarvitaan tehostetun palveluasumisen ja jaksohoidon rinnalle tavallisen palveluasumisen lisäämistä
sekä palveluilla tuettua asumispalvelua (kotihoidon palvelut) ja perhekodissa asumista. Palvelurakennetta keventämällä saadaan tulevaisuudessa hillittyä kustannusten kasvua. Tavoitteena on siis saada asiakkaille tarpeen mukainen hoiva- ja hoitopaikka sekä joustava ja toimiva palveluketju ikääntyneelle väestölle.
Paikkamäärä
Tavallinen
palveluasuminen

2019
141

2030

Lisätarve

Huom!

2 % (290)

105

perhehoidon lisääntyminen vaikuttaa tarpeeseen

Tavallisen palveluasumisen paikkatilanne sekä lisätarve vuoteen 2030.

Muutokset talousarviovuoden aikana
Kangasniemellä jaksohoito siirtyy uuteen hyvinvointikeskukselta palvelutalokampukseen ja toiminta siirtyy
terveyspalveluista vanhus- ja vammaispalveluihin; siirron henkilöstökustannusvaikutus on 386 293 euroa. Tavallista palveluasumista lisätään Kangasniemellä tavalliseen palveluasumiseen 10 paikkaa vuokraamalla tiloja
Attendon uudesta palvelutalosta. Kustannusvaikutus uuden perustettavan toiminnan henkilöstön osalta n.
200 000 euroa.
Palvelusetelien käyttö lisääntyy Kangasniemellä, koska Mäntykankaan toiminta päättyi ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat siirtyi Attendon palvelutaloon. Palveluseteleihin arvioidaan kuluvan noin 1 miljoonaa euroa. Vastaavasti Mäntykankaan oman toiminnan kustannukset jäävät pois. Hirvensalmella valmistuu Attendon
rakentama palvelutalo kesän 2021 aikana, tästä aiheutuvia muutokset ei vielä talousarviovalmisteluaika ole
tiedossa.
Tavallisen palveluasumisen lisäämistä kartoitetaan ja oman toiminnan palvelutalojen osittaista muutosta tehostetusta palveluasumisesta tavalliseen palveluasumiseen toteutetaan vähitellen. Tavoitteena on
tuottaa palveluasumista hybiridimallisilla palvelutaloilla, joissa tavallisen palveluasumisen toimintaa tukee tehostetun palveluasumisen läheisyys. Palvelutalojen lähistöillä olevien ikääntyvien asuntojen asiakkaiden asumisen edellytyksiä pyritään turvaamaan lähellä olevien palvelujen turvin. Haukivuoren ja Vaarinsaaren palvelukeskusten osalta tavoitteena on saada muutos alkamaan vuoden 2021 aikana. Tässä hyödynnetään korjausrakentamiseen haettavia rahoituksia yhteistyössä kuntien kanssa.
Eduskunta hyväksyi vanhuspalvelu lakimuutoksen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta. Hoitajamitoitusvelvoitteen voimaantulo tapahtuu porrastetusti siten, että lokakuusta 2020 alkaen velvoite on 0,5,
vuoden 2021 alusta alkaen 0,55, vuoden 2022 alusta 0,6 ja huhtikuussa vuonna 2023 lopulta 0,7. Tuolloin
kymmentä hoidossa olevaa vanhusta kohti on oltava siis seitsemän hoitajaa. Kunnat saavat rahaa portaittain
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velvoitteen kasvun mukaisesti. Mitoitukseen lasketaan välitöntä hoiva- ja hoitotyötä tekevät ja tukityö, kuten
siivous ja muut tehtävät, tulee irrottaa hoiva- ja hoitotyöstä 1.10.2020 alkaen.
Vuonna 2021 lisätään hoito- ja tukipalvelutyöhön resurssia niihin yksiköihin, joissa asiakkaiden tarve ja lainvelvoite sitä vaatii. Ostopalvelumäärärahoja ja palveluseteliavustuksia on korotettu 3,5 %:lla. Kokonaisuudessaan lisää kustannuksia noin 1,6 miljoonaan euroa. Henkilöstömäärän lisääminen jatkuu vuodelle 2022. Ammattitaitoinen henkilöstö pyritään turvaamaan oppisopimuskoulutuksella ja lisäämällä avustavaa henkilöstöä
osaksi asumispalvelun toimintaa.
Palveluasumisen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
9 384 567
-42 500 904
-33 116 337
0
-82 323
-33 198 660

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tunnusluvut ja mittarit
Palveluasuminen ja jaksohoito
Tavallinen palveluasuminen (omatoiminta)
- hoitopäivät
- asiakasmäärät
Tavallinen palveluasuminen (ostopalvelu)
- hoitopäivät
- asiakasmäärät
tehostettu palveluasuminen
(omatoiminta)
- hoitopäivät
- asiakasmäärät
tehostettu palveluasuminen
(ostopalvelu)
- hoitopäivät
- asiakasmäärät
Jaksohoitoyksiköt
- hoitopäivät
- kuormitus%
Palveluseteliasiakkaat asiakasmäärät
- tavallinen palveluasuminen
- tehostettu palveluasuminen

TA2020

TA2021

35 770
98

36 880
108

12 300
37

12 000
45

148 000
408

144 000
373

150 500
412

151 500
530

22 800
95 %

20 000
95 %

8
53

10
85

Vammaispalvelut
Toiminnan kuvaus
Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien mukaiset palvelut ovat aina ensisijaisia. Vammaispalveluissa hyödynnetään
peruspalveluja, joiden lisäksi järjestetään tarvittavat erityispalvelut. Palvelurakennetta kehittämällä hillitään
kustannuskasvua. Omaa toimintaa lisätään ostopalvelun rinnalle ja päällekkäiset toiminnot puretaan.
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Vammaisten erityishuolto-ohjelmat tehdään Essotessa. Vammaisten palveluohjauksessa arvioidaan ja koordinoimaan kuntoutus- ja vammaispalveluja kokonaisvaltaisesti sekä ohjataan tarvittaessa eri palveluihin. Tavoite on tuottaa vammaisten palveluja mahdollisimman kattavasti peruspalveluina omassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Vammaispalveluissa tavoitteena on kehittää kehitysvammaisten kuntoutus- ja palvelutiimin toimintaa moniammatillista yhteistyötä vahvistamalla Essoten peruspalveluna.
Sansia tuottaa Essoten sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset sekä päivätoimintaryhmien kuljetukset, lukuunottamatta Juvaa. Kuljetuspalveluiden järjestämisen kustannustehokkuutta ja laatua arvioidaan
vuoden 2021 aikana. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkanlaskenta järjestetään omana toimintana
ja hk-avun prosessin kehittäminen jatkuu vuonna 2021 kehittämällä Essoten henkilökohtaista apua omana
toimintana.
Omana toimintana avautui uusi 15-paikkainen vammaisten asumispalveluyksikkö Sirkola lokakuussa 2020.
Sirkolan toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2021. Tavoitteena on myös avotyötoiminnan kehittäminen
työntekijöiden avotyövalmennuksen ja osatyökyvyn hyödyntämisen osalta. Toimintaan on haettu hanketta,
jossa rahoituksen varmistuttua voidaan lisätä työvalmentajien osaamista ja parantaa vammaisten työllistymisen edellytyksiä kehittämällä hankesuunnitelmassa tarkemmin määriteltyjä uusia toimintamalleja.
Vammaisten omaishoidon vapaiden järjestämisen kehittäminen muualla kuin erityishuollon laitoshoidossa
jatkuu edelleen. Myös vammaisten laitoshoidon määrän vähentäminen on edelleen tavoitteena. Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittämistä omana toimintana tarkastellaan vuoden 2021 aikana.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Sirkolan tehostetun palveluasumisen yksikön arvioidaan vähentävän ensimmäisenä toimintavuonna ostopalvelua noin 0,5 miljoonaa euroa. Sirkolan toimintakulut ovat arviolta noin 830 000 euroa vuodessa.
Vammaispalveluiden ostojen hinnan korotukset 3 % -> 630 000 euroa.
Vuolingonhovin Tammela-ryhmäkodin asukkaat ovat jatkossa ikäihmisiä. Tammelan ja Graanin koko henkilökunnan henkilöstökulut kirjautuvat 2021 vanhusten palveluasumiseen muutoksena edellisiin vuosiin.
Vammaispalvelujen taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

Talousarvio 2021
736 041
-29 695 601
-28 959 560
0
0
-28 959 560

Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Tunnusluvut ja mittarit
Vammaispalvelut
Henkilökohtaisen avun tunnit
VPL asumisen hoitopäivät
Keva asumisen hoitopäivät
Laitoshoitopäivät
Työ- ja päivätoiminta käynnit

TA 2020
530 000
32 000
102 000
4 500
64 770
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TA 2021
520 000
34 900
98 500
4 200
60 000

Tukipalvelut vanhus- ja vammaispalvelut, taloudelliset tavoitteet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

4.4

Talousarvio 2021
514
-885 809
-885 295
0
0
-885 295

Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue

Toiminnan kuvaus
Perhe- ja sosiaalipalvelut vastuualue muodostuu perhepalvelujen, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja sosiaalipalvelujen palvelualueista.
Vastuualueen palveluiden painopiste on peruspalveluissa. Peruspalveluja ovat neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilas- ja opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut (kuraattorit ja koulupsykologit),
perusterveydenhuoltotasoiset lasten mielenterveyspalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta sekä sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut, Ohjaamo Olkkarin nuorten palvelut, monialaiset
työllisyyspalvelut, poliisin sosiaalityö, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä maahanmuuttopalvelut.
Erikoissairaanhoitotasoinen lastenpsykiatria ja lastensuojelun palvelut tuottavat erityispalveluja niitä tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille sekä tukevat peruspalveluja omalla erityisosaamisellaan. Erityispalveluihin
ohjaudutaan pääasiassa peruspalvelujen kautta, kun asiakkaalla palvelu/hoito edellyttää erityispalveluja. Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvojapalvelut sekä valvotut ja tuetut tapaamiset) muodostavat oman palvelukokonaisuutensa. Perheoikeudellisilla palveluilla on liittymäkohtia muihin vastuualueen toimintoihin.
Palvelut tuotetaan monialaisesti, joko monialaisissa työryhmissä, palvelupisteissä tai monialaisissa verkostoissa kuten Perhetalo, perhekeskusverkosto (Kohtaamispaikat ja Perheneuvo) sekä Ohjaamo. Vastuualueen
palveluissa korostuvat myös yhteistyö ja riippuvuussuhteet terveyspalvelujen vastuualueen (ml. mielenterveys- ja päihdepalvelujen) sekä vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualueiden kanssa. Vastuualueen perusterveydenhuollon toiminnoissa (neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) ja terveyspalvelujen perusterveydenhuollossa käytetään samaa lääkäriresurssia. Erikoissairaanhoidon erikoisaloista yhteistyö on tiivistä nuorisopsykiatrian, lastentautien ja lastenenneurologian kanssa. Vammaispalvelujen piirissä olevat lapset tarvitsevat usein myös perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen järjestämiä ja tuottamia palveluja. Palvelutuotannolla on vahva yhdyspinta myös kuntien palveluihin kuten varhaiskasvatus ja opetustoimi, valtion
palveluihin kuten työvoimahallinto, KELA ja ELY (maahanmuutto) sekä järjestöt. Yhdyspinnassa olevien palvelujen ja asiakasryhmien osalta yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa.
Edellisen hallituskauden kestänyt lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman (LAPE) sisältöjen, kuten maakunnallinen perhekeskusrakenne, varhainen tuki ja vahvat peruspalvelut sekä eroauttaminen, juurruttaminen
jatkuu v. 2021–2023 osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.
Palvelut tuotetaan palvelupisteissä, kotiin tehtävänä palveluna, liikkuvina palveluina, etäpalveluina/etävastaanottoina, sähköisinä ja digitaalisina palveluina huomioiden palvelun/hoidon sisältö ja asiakkaan/potilaan
tilanne. Asiakkaiden ohjauksessa ja neuvonnassa on käytössä koko kuntayhtymän alueen palvelunumeroita
esim. neuvolapuhelin. Etäpalveluja, sähköisiä ja digitaalisia yhteydenottokanavia ja palveluja otetaan käyttöön
pilotointikokemusten jälkeen.
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Vastuualueen palveluissa työskentelee vakinaisesti noin 300 sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöä.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

5 249 527
-32 915 051
-27 665 524

Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä

0
-41 612
-27 707 136

Toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 2019 yhteensä 30,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvion toimintakulut ovat 30,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 toteumaennuste on 32,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 toimintakuluihin on varattu 32,9 miljoonaa euroa.
Talousarviossa 2021 henkilöstömenot on budjetoitu edellisten tilinpäätösten keskiarvoisen toteuman mukaisesti huomioiden vuoden 2021 toiminnalliset muutokset. Talousarvion lisäksi kehitysohjelmassa on vuosille
2021–2022 määritetty vastuualueille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joilla taitetaan kustannusten
kasvua sekä vähennetään kustannuksia.
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Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Vastuualueen tavoite
Asiakas

Talous

Palveluprosessi

Organisaation osaaminen

Perhepalvelujen sekä lapsiperheiden sosiaalihuollon
tuki- ja avopalvelut ovat oikea-aikaisia ja vaikuttavia.

Kustannustehokas palvelutuotanto

Vahvat peruspalvelut

Käytettävä mittari

Tavoitearvo

Vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten
määrä ei kasva t vrt. 2020
(koko vuosi)

vähemmän kuin v. 2020

Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä ei kasva vrt.
2020 (koko vuosi)

vähemmän kuin v. 2020

Lastensuojelun sekä muiden 0–18 vuotiaat / euroa eninlasten ja perheiden avopal- tään KYS-erva-alueen suuvelujen kustannukset
ruinen

(raportointi tilinpäätöksen
yhteydessä)
Lapsiperheiden sosiaalityön 60 %/40 %
(SHL palvelu) ja lastensuojelun avohuollon (LS palvelu)
asiakkuuksien suhde

Monitoimijaiset palvelupro- Monitoimijaisesti tehtyjen
> 50 %
sessit
palvelutarpeen arviointien
prosenttiosuus kaikista tehdyistä palvelutarpeen arvioinneista
Ammattitaitoinen
henki- Henkilöstön osaamiskartoi50 % tehty
löstö
tukset
Työhyvinvointikyselyn (TTL)
Hyvinvoiva ja motivoitunut
kokonaissijoitus paranee
henkilöstö
(v. 2019: 45/100)
Sairauspoissaolojen määrä

< 45

Poissaolopäivät/htv vähennys 5 % ed. vuosi

Perhepalvelut
Toiminnan kuvaus
Palvelualueen palvelut muodostavat vastuualueen muiden palvelujen sekä Essoten muiden vastuualueiden
palveluiden kanssa kolmiportaisen tuki- ja palvelurakenteen lapsille, nuorille ja perheille. Palvelualueen kivijalan muodostavat neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Ne tekevät kaikkia lapsia, nuoria ja
perheitä koskevaa yleistä kansanterveys- ja hyvinvointityötä ja tunnistavat somaattisia ja psykososiaalisia
poikkeamia terveydentilassa tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Palvelualueen perusterveydenhuollon palveluja käyttävät lähes kaikki Essoten toiminta-alueen 13 000 lapsesta ja nuoresta.
Varhaisen tuen palveluita palvelualueella ovat opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, opiskeluterveydenhuolto siltä osin kuin se koskee sairauksien hoitoa sekä perusterveydenhuoltotasoiset 0-12 -vuotiaiden
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lasten mielenterveyspalvelut ja kasvatus- ja perheneuvonta. Kaksi viimeksi mainittua palvelukokonaisuutta
yhdistyvät neuvolapalvelujen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivissa perhetiimeissä. Monialaisia perhetiimejä toimii Mikkelissä, Juvalla, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa. Hirvensalmella,
Pertunmaalla ja Puumalassa asukkaiden palvelut järjestetään em. monialaisista tiimeistä tarvittaessa jalkautuen. Perhetiimit toimivat solmukohtana myös perus- ja erityistason monialaiselle hoidon- ja palvelutarpeen
arvioinnille sekä konsultaatioille. Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian työntekijät jalkautuvat perhetiimeihin
tukemaan niiden toimintaa sekä rakentamaan yhdessä perustason toimijoiden kanssa kullekin asiakasperheelle tarvittavan palvelukokonaisuuden. Näin vältetään eri toimijoiden tekemää päällekkäistä työtä. Monitoimijainen perus- ja erityistason yhteinen hoidon- ja palvelutarpeen arviointi on jo vakiintunutta toimintaa
osassa perhetiimejä.
Erikoissairaanhoitotasoinen lastenpsykiatria tuottaa erityispalvelua niille 0–12 -vuotiaille lapsille joilla on keskivaikeita tai vakavia mielenterveyden häiriöitä tai perheen vuorovaikutusongelmia. Lastenpsykiatrisia yksiköitä ovat lastenpsykiatrian vastaanotto ja päiväosasto. Lastenpsykiatrisen hoidon piiriin tullaan lääkärin lähetteellä ja toimintaa ohjaavat terveydenhuoltolain erikoissairaanhoitoa koskevat säädökset. Lastenpsykiatrinen vuodeosastohoito toteutetaan KYS:ssä.
Palvelualue järjestää palveluita sekä omana palvelutuotantona että ostopalveluin. Ostopalveluna tuotetaan
kokonaisuudessaan seulontamammografiatutkimukset, kliiniset laboratoriopalvelut ja optikkopalvelut sekä
perheoikeudellisiin palveluihin kuuluva perheasiain neuvonta kokonaisuudessaan. Omaa palvelutuotantoa
täydennetään ostopalveluin lääkäripalvelun, psykologipalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen (puhe- ja toimintaterapia) sekä psykoterapiapalvelujen osalta. Osa kasvatus- ja perheneuvontaan lukeutuvasta perheneuvonnasta järjestetään niin ikään ostopalveluna perheasiain neuvottelukeskuksen kautta. Lastenpsykiatrinen
vuodeosastohoito järjestetään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja ympärivuorokautinen kuntoutuksellinen hoito Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa. Palveluseteli on käytössä puhe- ja toimintaterapiapalveluissa.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Palvelualueen tavoitteena on voimavarojen painopisteen suuntaaminen varhaiseen tukeen ja peruspalveluihin. Syntyvyyden laskusta johtuvat resurssivähennykset neuvolapalveluissa on tehty vuoden 2020 aikana. Terveydenhoitajia on vähennetty eläköitymisten ym. kautta. Mikkelin hyvinvointialueen Haukivuoren ja Anttolan
taajamien neuvolapalvelut tuotetaan Perhetalossa sekä taajamiin kerran kuukaudessa toteutettuna liikkuvana palveluna. Perustason vahvistamiseen tähtäävät toimenpiteet kasvatus- ja perheneuvonnan ja lasten
mielenterveystyön osalta on pääosin tehty. Perhetiimejä vahvistetaan yksittäisten asiantuntijoiden osalta.
Em. toteutetaan sisäisin siirroin.
Vuoden 2021 alusta lukien opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuottaminen korkea-asteen opiskelijoille siirtyy Essoten perhepalveluista YTHS:lle. Em. palvelujen tuotantokustannukset on vähennetty vastuualueen
2021 talousarvioraamista. Tehtävistä vapautuva henkilöstö sijoittuu Essotessa avoimiin tehtäviin.
Perhepalvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
3 035 900
-9 685 234
-6 649 334
0
-27 912
-6 677 246

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
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Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit (oma palvelutuotanto)

Perhepalvelut, tunnusluvut

TP2019

TA2020

TA 2021

Neuvolapalvelut: käynnit yhteensä, joista

36 108

32 000

30 000

20 564

21000

21 000

10 369

10 000

6 000

5 828

6 500

6 500

2 072

2 000

2 000

Lastenpsykiatria: lähetteiden määrä

245

200

190

Perheneuvonta: käynnit yhteensä, joista

7 753

7 000

7 500

-

3 800

3 800

-

perhesuunnittelukäyntejä
äitiysneuvolakäyntejä
lastenneuvolakäyntejä

Kouluterveydenhuolto: käynnit yhteensä, joista

-

lääkärin käyntejä
terveydenhoitajan käyntejä

Opiskeluterveydenhuolto: käynnit yhteensä, joista

-

lääkärin käyntejä
terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan käyntejä

Oppilashuolto, psykososiaaliset palvelut: käynnit yhteensä, joista

-

psykologin käyntejä
kuraattorin käyntejä

Opiskeluhuolto, psykososiaaliset palvelut: käynnit yht.

-

-

psykologin käyntejä
kuraattorin käyntejä

perheohjaajan käyntejä
sairaanhoitajan käyntejä
psykologin käyntejä
perheterapeutin käyntejä
sosiaalityöntekijän käyntejä

Kuntoutus: käynnit yhteensä, joista

-

puheterapiakäynnit
toimintaterapiakäynnit

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Toiminnan kuvaus
Palvelualueen palvelut muodostavat perhesosiaalityön ml. perhekeskuskoordinaatio, lastensuojelun avohuollon, lastensuojelun sijais-ja jälkihuollon sekä turvakotipalvelun ja nuorten vastaanottoyksikkö Havurinteen
palvelut.
Perhesosiaalityössä on perustason palveluna lapsiperheiden kotipalvelu ja perheneuvoverkoston toiminta.
Erityistä tukea tarvitseville lapsille on perhesosiaalityön, tukiperhetoiminnan, perhetyön sekä tukihenkilötoiminnan palveluita. Lisäksi perhesosiaalityön kokonaisuuteen kuuluu alkuarviointitiimi, joka vastaanottaa lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolainmukaiset ilmoitukset, arvioi kiireellisyyden ja tekee tarvittavat palvelutarpeen arvioinnit. Lisäksi alkuarviointitiimi hoitaa lastensuojelun virka-ajan päivystyksen klo 8-14. Lapsiperheiden kotipalvelussa on käytössä palveluseteli.
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Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa käytetään systeemistä työskentelymallia. Siinä lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä saa tuekseen moniammatillisen tiimin, johon kuuluu myös perheterpeutti. Työskentelytavassa
huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä. Lastensuojelun avohuollossa toteutetaan ohjaajatyöskentelyä tehostettua perhetyötä sekä kotiin tehtävää perhekuntoutusta. Sosiaaliohjaajan tehtäväalueisiin kuuluvat lastensuojelussa
esimerkiksi palvelutarpeen arviointi yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa, ammatillinen tukihenkilötoiminta
sekä avohuollon tukitoimien sekä jälkihuollon toteuttaminen asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden
mukaisesti.
Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessiin on keskitetty kaikkien Essoten jäsenkuntien sijais- ja jälkihuollon palvelut.
Pessissä perhesijoituksen sosiaalityöntekijät rekrytoivat, valmentavat ja tukevat sijaisperheitä. Pessi tuottaa
Pieksämäelle perhesijoituksen että tukiperhetoiminnan palvelut. Painopiste sijaishuollossa on perhehoidon
vahvistamisessa ja perheen jälleen yhdistämisen työskentelyssä sekä jälkihuollon kehittämisessä vastaamaan
jälkihuolto-oikeuden laajentumista 25 vuoteen saakka. Lastensuojeluyksköiden ennakolliseen valvontaan panostetaan valvontasosiaalityöntekijän toimesta. Tämä sosiaalityöntekijä on yksi Essoten valvontatiimin jäsenistä.
Palvelualueeseen kuuluu oma nuorten vastaanottoyksikkö Havurinne sekä turvakotitoiminta. Havurinne on
seitsemän paikkainen lastensuojelulaitos. Turvakodissa on seitsemän perhepaikkaa. Essote tuottaa turvakotipalvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL rahoittaa Mikkelin turvakodin kulut.
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
1 263 772
-18 779 878
-17 516 106
0
-13 700
-17 529 806

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, tunnusluvut

TP2019

TA2020

TA2021

Lapsiperheiden sosiaalityö: asiakkaat*

444

600

700

Lastensuojelun avohuolto: asiakasmäärä**

711

600

570

Huostaan otetut lapset: määrä***

165

200

180

Turvakoti: asiakasmäärä

114

120

120

Lapsiperheiden kotipalvelut: kotitalousmäärä

145

200

240

* Kalenterivuoden asiakasmäärä 30.6.2020 tilanne: 345 asiakasta
** Kalenterivuoden asiakasmäärä; 30.6.2020 tilanne: 561 asiakasta
*** huostaanotettuja lapsia vuonna 2019 yhteensä 165, vuoden aikana päättyneitä huostaanottoja
15 ja uusia huostaanottoja tehtiin 46 koko vuoden aikana. 31.12.2019 lopussa huostassa oli lapsia yhteensä 150 lasta. (31.8.2020 lapsia on huostassa 167, uusia huostaanottoja tehty 22)
Muutokset talousarviovuoden aikana
Strategisena tavoitteena sijaishuollossa on perheiden yhdistäminen aina, kun se on mahdollista. Tämä edellyttää tiivistä työskentelyä sijoitettujen lasten perheiden sekä verkoston kanssa suunnitelmallisesti koko sijoitusprosessin ajan. Perhekuntoutus on yksi toimenpide. Omana tuotantona tehty perhekuntoutus on osoittautunut vaikuttavammaksi ja kustannustehokkaammaksi kuin ostopalvelu. Perhekuntoutusta toteutetaan
62

omana toimintana, joten se on vähentänyt ostopalveluiden tarvetta. Huostassapito, ennen kuin lapsi on täyttänyt 18 vuotta, on voitu lopettaa 11 lapsen osalta (tilanne 9/2020). Vuonna 2017 huostassapito lopetettiin
kolmen lapsen osalta, v. 2018 neljän lapsen osalta ja vuonna 2019 kuuden lapsen osalta.
Palvelun painopisteteen siirtämistä lastensuojelusta lapsiperheiden sosiaalityöhön (sosiaalihuoltolain mukainen peruspalvelu) jatketaan. Palvelujen sisällä on tehty resurssien uudelleen kohdistamista. Asiakasmäärästä
johtuen sosiaalihuoltolain mukaista perhesosiaalityön kokonaisuutta on vahvistettava vuonna 2021 sosiaalityöntekijän sekä 3 sosiaaliohjaajan resurssilla, joka kohdistuu erityistä tukea tarvitsevien lasten perhesosiaalityöhön. Perhesosiaalityötä vahvistamalla pystytään vähentämään lastensuojelun avohuollon tarvetta ja vastaamaan lakisääteisten palvelutarpeen arviointien tekemiseen lain asettamissa määräajoissa.
Tehostetun perhetyön ostopalvelua vähennetään, koska omana tuotantona tehty tehostettu perhetyö on
osoittautunut kustannustehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi palveluksi. Ostopalvelun vähentäminen edellyttää henkilöresurssien lisäämistä omaan palvelutuotantoon. Palvelun ottaminen omaksi toiminnaksi vähentää ostopalvelun määrärahaa. Säästö noin 120.000 euroa.
Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja nousi 21 vuodesta 25 vuoteen vuonna 2020. Tämä tarkoittaa että vuosittain jälkihuollossa olevien nuorten aikuisten määrä kasvaa. Vuonna 2020 jälkihuollossa on 114 (tilanne 9.9.20)
ja vuonna 2021 noin 140 nuorta aikuista. Asiakasmäärän kasvaessa lastensuojelun jälkihuoltoon on rekrytoitava toinen sosiaalityöntekijä 1.2.2020 lukien
Etelä-Savon maakunnassa on valmisteltu yhteistä LUMO-monialainen lastensuojelun kehittäminen -hanketta,
STM teki myönteisen rahoituspäätöksen 1.10.2020. Hanke kestää 31.12.2023 saakka. Hankkeen hallinnoijana
on KYS-erityisvastuualueella Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Monialainen lastensuojelun kehittämisessä KYS- yhteistyöalueella otetaan käyttöön rakenteellinen monitoimijainen yhteistyömalli ja monialaiseen
arviointiin perustuva työskentelymalli, jonka viitekehyksenä on systeeminen lastensuojelu. Kehittämishankkeen tavoitteena on koota kumppanit lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveyspalveluista, erikoissairaanhoidosta, kuntien perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta sekä järjestöistä ja sopia yhteistyömallin mukaisesta työskentelystä ja käytännöistä. Kehittämistyössä keskeistä on löytää nimenomaan jo olemassa olevat
palvelut, joiden kesken systemaattista monialaista työskentelyä rakennetaan ja kehitetään lasten ja perheiden
yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Monialaiselle arvioinnille ja yhteistyölle asetetaan tavoitteet, sovitaan
koordinaatiosta ja seurannasta. Lapsen ja perheen näkökulmasta tämä tarkoittaa perheen tavoitteiden ja näkemysten kuuntelemista ja eri organisaatioiden asiantuntijoiden tuottamien perus-, erityis- ja erityisen vaativien palvelujen kokoamista yhteiseen suunnitelmaan (palvelujen pirstaleisuuden vähentäminen ja resurssien
päällekkäisyyksien purku).
Sosiaalipalvelut
Toiminnan kuvaus
Sosiaalipalvelut ovat kuntalaisten omatoimisuutta tukevia ja ongelmia korjaavia palveluja. Sosiaalipalveluihin
kuuluu työikäisten sosiaalityö ja taloudellisen tuen palvelut, monialaiset työllisyyspalvelut (TYP), sosiaalinen
kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, Ohjaamo Olkkarin toiminta 13–29-vuotiaille nuorille, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisin sosiaalityö sekä maahanmuuttopalvelut. Sosiaalipalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Kelan, TEtoimiston ja ELYn kanssa kanssa.
Sosiaalipalveluiden vastuulla on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Työikäisten sosiaalityössä tehdään
myös Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan hyvinvointialueiden päihdepalvelujen asiakassuunnitelmat ja -päätökset sekä mielenterveyspalvelujen asiakassuunnitelmat sekä päätösten valmistelut. Tästä on sovittu yhdessä Essoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa.
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Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan/kuntayhtymän ja Kelan yhteinen toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa pitkäaikaistyötöntä työnhakija-asiakasta pääsemään työmarkkinoille tai muihin palvelutarpeen mukaisiin palveluihin sekä edistää asiakkaan työkykyisyyttä ja työllistymistä yksilöllisesti. Ohjaamo ja TYP toimivat yhteisissä tiloissa MoniTorilla.
Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palvelupiste. Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen. Ohjaamo-toiminta edellyttää tiivistä toiminnallista yhteistyötä valtion, maakunnan ja kunnan välillä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Sosiaalipalvelut tuottaa ja koordinoi monitoimijapäivystykseen sisältyvän sosiaali- ja kriisipäivystyksen koko
Essoten alueelle sekä Pieksämäelle. Monitoimijapäivystys on kokonaisuus, joka vastaa ihmisten kiireellisiin
palvelutarpeisiin niissä tilanteissa, joissa somaattinen hoito ei ole avun ensisijainen tavoite. Ei-somaattinen
kiireellinen apu koostuu sosiaali- ja kriisipäivystyksen kokonaisuudesta, jonka ydintoimintoja ovat sosiaali- ja
kriisipäivystys, kriisityö, akuuttipsykiatria sekä väkivaltatyö. Järjestöjen tekemä työ täydentää julkisen sektorin
tekemää työtä.
Itä-Suomen poliisilaitoksella Ankkuri-toiminta on monialaista ennalta estävää toimintaa. Moniammatillisella
työllä tuetaan nuoren osallisuutta, ehkäistään syrjäytymistä sekä ehkäistään nuoren rikollisuutta varhaisella
puuttumisella. Poliisien lisäksi monialaiseen työhön osallistuvat poliisin sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatrian
sairaanhoitaja sekä kaupungin nuorisopalvelujen työntekijä.
Maahanmuuttopalvelut tuotetaan kuntiin Essoten ja kuntien välisten sopimusten mukaisesti. Maahanmuuttopalvelut tuottaa Essoten kunnille (Mikkeli, Juva, Hirvensalmi) kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden
turvapaikanhakijoiden kotouttamispalvelut sisältäen monipuolisen palvelukokonaisuuden asiakkaille. Maahanmuutossa ohjaus- ja neuvontapalvelut muodostavat monialaisen kokonaisuuden. Palvelu rakentuu valtionhallinnon, alueen/kunnan/kuntayhtymän sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöstä.
Kuntayhtymän lähisuhdeväkivaltatyön koordinointivastuu (väkivaltaa kokeneiden ja tehneiden palveluverkosto) on sosiaalipalvelujen palvelupäälliköllä.
Sosiaalipalveluissa tehdään tiiviistä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa. Kumppanuussopimukset on solmittu
kuntouttavaan työtoimintaan (ViaDia ry ja Mikkelin Toimintakeskus ry), maahanmuuttopalveluihin (Monikulttuurikeskus Mimosa ry) ja kriisityöhön (Mikkelin kriisikeskus).
Sosiaalipalvelut on mukana myös useissa hankkeissa:
- SOSRAKE-osaamisverkostohanke on ESR-rahoitteinen rakenteellisen sosiaalityön hanke aj.
1.5.2020–31.10.2022. Hankkeen tavoitteena on rakenteellisen työn osaamisverkoston muodostaminen ja toteutus sekä tiedon tuottaminen asiakaspinnasta ja sen saattaminen johtamisen, toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.
- Maahanmuuttajien geneerisen palveluohjauksen malli (MAGEE)-hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke aj. 1.9.2020–31.8.2021. Hankkeen tavoitteena on yhdenvertaisen ohjaus- ja neuvontapalvelun tuottaminen maahanmuuttajille matalalla kynnyksellä, yhden luukun
periaatteella. Myös työmarkkinoille pääsy helpottuu ja nopeutuu. Verkostojen tiivistäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen sekä tilastoinnin ja seurannan yhdenmukaistaminen ovat myös
hankkeen keskeisiä tavoitteita.
- ReissuEllu-hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö on ESR-rahoitteinen hanke aj.
1.6.2019–30.11.2021. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen terveyttä ja hyvinvointia kehittävä
pyörillä liikkuva oppimisympäristö sekä kehitetään uudenlainen työskentelytapa yhteistyössä oppilaitoksen, Essoten, järjestöjen ja yritysten kanssa hyvinvointipalvelujen kehittäjänä. Työikäisten
sosiaalityö on mukana hankkeessa yhtenä toimijana.
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Hallitus päätti syksyn 2017 budjettiriihessä nuorisotyöttömyyden vähentämiseen liittyen mm. Ohjaamoiden psykososiaalisen tuen vahvistamisesta. Onni-hanke on Uudenmaan TE-toimiston hallinnoima hanke aj. 4.1.2021–31.12.2022. Hankkeen tehtävänä on toimia konsultoivassa roolissa
muille Ohjaamon ja verkoston työntekijöille ja työyhteisön kouluttamista ja perehdyttämistä psykososiaalisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Essote on mukana Työllisyyden kuntakokeilussa aj. 1.1.2021–30.6.2023. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista, tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen sekä parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluun ohjataan ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.
Muutokset talousarviovuoden aikana
Sosiaalipalveluissa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tehtävässä työssä asiakasmäärä on keskimäärin 130
asiakasta/sosiaalityöntekijä. Kaikkiaan työikäisten palveluissa asiakkaita Mikkelissä on keskimäärin 338 asiakasta/sosiaalityöntekijä ja 156 asiakasta/sosiaaliohjaaja. Essoten muissa jäsenkunnissa sosiaalityöntekijöillä
on 250 asiakasta/sosiaalityöntekijä ja 140 asiakasta/sosiaaliohjaaja. Kuntouttavassa työtoiminnassa on noin
130 asiakasta/ työntekijä. Työikäisten sosiaalityön henkilöstöresurssi on tällä hetkellä riittämätön työikäisten
asiakkaiden tarvitsemaan tukeen nähden. Tukea tarvitaan nykyistä enemmän työikäisille, joiden asumisessa,
toimeentulossa ja elämänhallinnassa on vakavia puutteita. Työikäisten palveluissa vastataan erityistä tukea
tarvitsevien tuen tarpeeseen rekrytoimalla sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijän työajasta
50 % kohdentuu työikäisten sosiaalityöhön ja 50 % maahanmuuttopalveluihin. Sosiaaliohjaaja resurssista 50
% kohdentuu TYP Reittiin ja 50 % työikäisten sosiaalityöhön.
Sosiaalipalvelujen taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
949 854
-3 822 919
-2 873
0
0
-2 873 065

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
Neljännesvuosiraportin seurattavat mittarit
Sosiaalipalvelut

TP2019

TA2020

TA 2021

749

730

740

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki: kotitalouksien määrä

1 455

1 450

1460

Sosiaali- ja kriisipäivystys: yhteydenottojen määrä

3 962

4 100

4100

Työikäisten sosiaalityön: asiakasmäärä*

769

700

800

Maahanmuuttopalvelut: asiakaskäynnit

7 911

9 000

8500

7,5

8%

Kuntouttava työtoiminta: asiakasmäärä

Hyvinvointiryhmien ja ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoimin12,8 %
nan asiakkaiden määrä % kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista
(uusi tunnusluku vuonna 2018)
*31.12.2020 saakka aikuisosiaalityö. 1.1.2021 muutos työikäisten sosiaalityöksi.
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Perhe- ja sosiaalipalvelujen tukipalvelut
Toiminnan kuvaus
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tukipalveluihin kuuluvat vastuualueen johtajan, kolmen palvelupäällikön, vastuualueen vastaavan ylilääkärin sekä kahden palveluesimiehen kustannukset ja palvelut.
Vastauualuejohtaja ja palvelualueen päälliköt sijaistavat toisiaan tarvittaessa.
Sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö on Essoten sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjä, sosiaalihuoltolain mukainen johtava sosiaaliviranomainen ja yksilöasiain jaoston esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä sosiaalihuoltolain mukaisissa asioissa. Palvelupäällikkö on myös lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori Essotessa.
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö vastaa Essoten sosiaalityön ammatillisesta koordinaatiosta.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tukipalveluiden taloudelliset tavoitteet
Talousarvio 2021
0
-627 018
-627 018
0
0
-627 018

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot
Tilikauden yli-/alijäämä
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Tytäryhtiöt ja konsernin omistajaohjauksen linjaukset sekä taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Kuntayhtymän konserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä: kuntayhtymän täysin omistama Mikkelin Sairaalaparkki
Oy ja Mikkelin Pesula Oy, josta kuntayhtymän osuus on 57,14 %. Muita merkittäviä omistuksia on Etelä-Savon
työterveydestä 49 %, kuntayhtymäliikelaitos ISLABista 9 % ja Kiinteistö Oy Säästömikosta 20,9 %.
Tytäryhtiöt
Mikkelin Pesula Oy
Mikkelin Pesula Oy:n liikevaihtotavoite vuodelle 2021 on 6 miljoonaa euroa ja tulostavoite 100.000 euroa.
Yhtiö toimii edelleenkin markkinoilla, mutta ei inhouse-asemassa. Yhtiön toiminnan kannattavuuden pitäminen hyvänä edellyttää uusia asiakkaita. Tavoitteena on hakea liikevaihtoa maakunnan ulkopuolelta. Yhtiön
haasteena ovat markkinaosuuksien lasku julkisasiakkaissa ja korona pandemian tuoma liikevaihdon lasku.
Mikkelin Sairaalaparkki Oy
Mikkelin Sairaalaparkki Oy:n vuoden 2021 liikevaihtotavoite on 375.000 euroa ja tulostavoite enintään
260.000 euroa tappiota. Yhtiön tavoitteena on toimia liiketaloudellisesti kannattavasti vuoden 2022 loppuun
mennessä tai kun sairaalarakentamisen merkittävimmät rakennusinvestoinnit ovat valmistuneet. Korona pandemia, asiointikäyttäytyminen ja etätyö ovat muuttaneet yhtiön toimintaympäristöä merkittävästi.
Muut merkittävät yhtiöt ja yhteisöt
Muiden merkittävien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta pyritään varmistamaan kuntayhtymän edun ja omistajaohjauksen toteutuminen pyrkimällä saamaan edustaja hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen sekä antamalla ohjeistusta edustajille asian niin vaatiessa. Lisäksi asetetaan tavoitteita seuraavasti:
Etelä-Savon työterveys Oy
Yhtiön tavoitteena on tuottaa työterveyspalveluja kilpailukykyiseen hintaan. Yhtiöltä edellytetään sellaista
kannattavuutta, että yhtiö voi jakaa osinkoa vuosittain noin 300.000 euroa omistajille, josta kuntayhtymän
osuus on noin 150.000 euroa.
Islab
Liikelaitoskuntayhtymän tavoitteena on tuottaa laboratoriopalveluja kilpailukykyiseen hintaan. Tavoitteena
on, että liiketoiminnan ylijäämän palautus kuntayhtymälle on noin 200.000 euroa vuodelta 2021.
Istekki Oy
Yhtiön tavoitteena on tuottaa kannattavasti lääkintäteknisten laitteiden palveluja kuntayhtymälle. Yhtiö toimii
edelleen inhouse-asemassa.
Una Oy
Yhtiö on uusi ja sen tavoitteena on kansallisella tasolla parantaa tiedon kulkua eri asiakas- ja potilastietojärjestelmien välillä. Yhtiön edellytetään tuottavan kuntayhtymälle lisäarvoa parantuneena tietojärjestelmäympäristönä.
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2M-IT Oy
Yhtiön tavoitteena on tuottaa kilpailukykyisesti asiakas- ja potilastietojärjestelmien tukea inhouse-asemassa
kuntayhtymälle ja muille omistajille.
Sansia Oy
Yhtiön tavoitteena on tuottaa hankintarenkaan palveluja kilpailukykyisesti.
Järvi-Saimaan Palvelut Oy
Yhtiön tavoitteena on tuottaa inhouse-asemassa kiinteistönhoidon palveluja sekä ruoka- ja siivouspalveluja.
Yhtiöltä edellytetään sellaista kannattavuutta, että yhtiö voi jakaa osinkoa omistajille.
Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi on valmisteilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja SiunSoten kanssa inhausyhtiö hoidollisten palvelujen yhteiseen järjestämiseen. Asia kirjataan lopulliseen talousarvioon syksyn
päätösten jälkeen.
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2021

Luottamushenkilöille maksetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta 1.10.2016 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:
Vuosipalkkiot euroa/vuosi
- yhtymävaltuuston puheenjohtaja
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
- yhtymähallituksen puheenjohtaja
- yhtymähallituksen varapuheenjohtaja

2.000
2.000
3.500
2.000

Kokouspalkkiot euroa/kokous
- valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta,
yksilöasioiden jaosto
- toimikunnat ja muut elimet

115
95

Ansionmenetyskorvauksen enimmäismäärä euroa/h

22

Mikäli luottamushenkilö sopii työnantajansa kanssa, että tämä myöntää luottamustehtävän hoitamista varten
palkallista virkavapautta, kuntayhtymä maksaa tällaisista virkavapaista työnantajalle korvauksen laskua vastaan samaan enimmäismäärään saakka.
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KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023 LIITEOSA

Suunnitelmakauden suurin muutos on mahdollisen sote-maakunnan muodostuminen. Muutos vaikuttaa palvelurakenteeseen, rahoitukseen ja toimintaan merkittävästi ja tästä seuraavavia toimenpiteitä arvioidaan kun
lakimuutos on päätetty.

.
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Liite 1
Strategia

Liite 1
Strategia

Liite 2
Kuntalaskutuksen perusteet

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Kuntalaskutusperuste

Seurantatiedot Perhepalvelut

Neuvolapalvelut

Käynti/hetu

käynti

Lapsiperheiden kotipalvelut

Asiakas/hetu

asiakkuus

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Käynti/hetu

käynti

Opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut

Asiakas/hetu

asiakas

Lastenpsykiatrian palvelut

Käynti/hetu

tuotteet

Perheoikeudelliset palvelut

Asiakas/hetu

asiakas

Kasvatus- ja perheneuvonta

Käynti/hetu

käynti

Lapsiperheiden kotipalvelut

Asiakas/hetu

asiakas

Lapsiperheiden sosiaalityö

Asiakas/hetu

asiakas

Lastensuojelun avohuolto

Asiakas/hetu

asiakas

Tehostettu perhetyö

Asiakas/hetu

asiakasperhe

Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö

Asiakas/hetu

asiakas

Lastensuojelun perhehoito

Hoitovuorokausi/hetu

hoitovuorokausi

Lastensuojelun laitoshoito

Hoitovuorokausi/hetu

hoitovuorokausi

Lastensuojelun ammatill. perhehoito

Hoitovuorokausi/hetu

hoitovuorokausi

Lastensuojelun jälkihuolto

Asiakas/hetu

asiakas

Havurinne ja turvakoti

Asiakas/hetu

asiakas

Työikäisten sosiaalityö

Asiakas/hetu

asiakas

Tuettu asuminen

Asiakas/hetu

asiakas

Kuntouttava työtoiminta

Asiakas/hetu

asiakas

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asiakas/hetu

kotitalous

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Kapitaatio/ asukasluvun suhteessa

(HUOM! Sosiaalipäivystyksen myynti Pieksämäelle)
Maahanmuuttopalvelut

Asiakas/hetu

asiakas

Avopalvelut mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toteuma/hetu

Asiakas

Asumispalvelut mielenterveys ja päihde

Hetut/toteutunut palvelu

Hoitopäivä

Laitoshoitohoito mielenterveys ja päihde

Toteuma/hetu

Hoitopäivä

Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus

Toteuma/hetu

Hoitopäivä

Päihdeavohoito

Toteuma/hetu

Käynti

Osastohoito

Toteuma/hetu

Hoitopäivä

Sosiaalihuollollinen työtoiminta

Toteuma/hetu

Käynti

Avoterveydenhuolto

Toteuma/hetu

käynti

Suun terveydenhuolto

Toteuma/hetu

käynti

Neurologinen ja ortopedinen kuntoutus

Hinnaston mukaan

hoito vrk

Lähikuntoutusosastot

Hinnaston mukaan

hoito vrk

Erikoissairaanhoidon fysioterapia

Hinnaston mukaan

käynti

Perusterveydenhuollon fysioterapia

Hinnaston mukaan

käynti

Erikoissairaanhoidon toimintaterapia

Hinnaston mukaan

käynti

Perusterveydenhuollon toimintaterapia

Hinnaston mukaan

käynti

Lääkärin vastaanottokäynnit

Hinnaston mukaan

käynti

Lääkinnällinen kuntoutus

Hinnaston mukaan

oma toiminta käynti, ostopalvelu hoito vrk

Jatkokuntoutus

Hinnaston mukaan

käynti

Kotikuntoutus

Hinnaston mukaan

käynti

Apuvälineyksikkö

Kapitaatio, poislukien Pieksämäki
jossa hinnaston mukaan

per asiakas

TERVEYSPALVELUT

Liite 2
Kuntalaskutuksen perusteet
toteuma/hetu

Asiakas/käyntimäärä

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kuntalaskutusperuste

Seurantatiedot Perhepalvelut

SHL-mukainen*

toteuma/hetu

asiakkaat

VPL-mukainen*

toteuma/hetu

asiakkaat

EHL-mukainen*

toteuma/hetu

asiakkaat

Vaikeavammaisten asumispalvelut

toteuma/hetu

hoitopäivät

Päivä- ja työtoiminta*

toteuma/hetu

asiakas/käyntimäärä

Kehitysvammaisten asumispalvelut

toteuma/hetu

hoitopäivät

Laitoshoito

toteuma/hetu

hoitopäivät

Henkilökohtainen avustajapalvelu

toteuma/hetu

asiakkaat

Avohuollon tukitoimet

toteuma/hetu

asiakkaat

Kotiin annettavat palvelut

toteuma/hetu

asiakkaat/käyntimäärät

Asunnon muutostyöt

toteuma/hetu

asiakkaat

Apuvälineet

toteuma/hetu

asiakas

Omaishoidontuki

toteuma/hetu

asiakas

Perhehoito

toteuma/hetu

asiakas

Kehitysvammahuollon neuvolapalvelut

toteuma/hetu

asiakas/käyntimäärä

Palveluneuvo

toteuma/hetu

Asiakas/käyntimäärä/puhelinyhteydet

Kotihoito

toteuma/hetu

asiakas/käyntimäärä

Päivätoiminta

toteuma/hetu

asiakas/käyntimäärä

Veteraanien kotiin annettavat palvelut*

toteuma/hetu

Asiakas/käyntimäärä

Kotiin annettavat tukipalvelut

toteuma/hetu

Asiakas

Omatoiminta

toteuma/hetu

hoitopäivät

Ostopalvelu

toteuma/hetu

hoitopäivät

Omatoiminta

toteuma/hetu

hoitopäivät

Ostopalvelu

toteuma/hetu

hoitopäivät

Jaksohoito

toteuma/hetu

hoitopäivät

Lääkärikäynti kotiin

toteuma/hetu

käyntimäärät

Lääkärikäynti asumispalveluun

toteuma/hetu

käyntimäärät

Kotikunta-asiakkaat

toteuma/hetu

Asiakas

Veteraanien kuntoutus *
* kuntakohtaisesti, Kotikunnan mukaan
Ne yksiköt joissa on sekä esh:a, pth:a ja/tai sos:a huomioidaan seuraavasti: Esh laskutetaan hinnaston mukaisesti ja
Pth ja sos perussopimuksen mukaisesti

Tehostettu palveluasuminen:

Muu palveluasuminen

Ne tulosyksiköt/kustannuspaikat, joista ei saada suoritetta kohdistetaan suoraan ko. kustannuspaikan kuntaan.

