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1 YLEISPERUSTELUT 

 
 
1.1 Toimintaympäristön muutokset 

 
1.1.1 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen 

 
Etelä-Savon yhdeksän kuntaa päätti alkuvuodesta 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymän perustamisesta alueen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pohjalle. Perussopimus tuli 

voimaan 1.3.2016. Vuonna 2016 valmisteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perusta-

mista niin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kuntayhtymälle vuo-

den 2017 alusta. 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut seitsemälle jäsenkun-

nalleen. Nämä jäsenkunnat ovat Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa 

ja Puumala. Pieksämäelle ja Joroisille kuntayhtymä järjestää erikoissairaanhoidon. Kuntayhtymän 

järjestämisvastuuseen ei kuulu työterveyshuolto eikä ympäristöterveydenhuolto. 

Kuntayhtymän valtuusto päätti 29.9.2016/42, että kuntayhtymän lyhenteenä käytetään jatkossa 

muotoa Essote (tai myös ESSOTE) ja markkinointinimenä muotoa Etelä-Savon sosiaali- ja terveys-

palvelut. Talousarvio 2017 asiakirjassa käytetään jäljempänä pääasiassa nimitystä kuntayhtymä. 

Kuntayhtymän ensimmäinen talousarviovuosi on vuosi 2017. 

 
1.1.2 Maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

 
Maan hallituksen tekemien linjausten mukaan toteutetaan maakuntahallinnon ja sosiaali- ja tervey-

denhuollon uudistus. Tavoiteaikataulun mukaan eduskunta käsittelee lait alkuvuodesta 2017. Maa-

han perustetaan 18 maakuntaa, joilla on vaaleilla valitut valtuustot. 

 
Vuoden 2019 alusta alkaen uudet perustettavat maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja 

terveyspalvelut. Uusilla maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja ter-

veyspalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja lisätään 

ihmisten valinnanvapautta palveluissa. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan. Jatkossa kunnilla ei 

ole enää vastuuta siirrettyjen tehtävien järjestämisestä tai rahoituksesta. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen on jatkossa maakunnan lisäksi myös kuntien tehtävä. 

 
Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 

10 miljardin euron säästötavoitteesta 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä. Hallitus on arvioinut, että sosiaali- ja terveyden-

huollon menojen reaalikasvu saisi olla jatkossa 0,9 prosenttia vuodessa ennustetun 2,4 prosentin 

sijaan. Hallitus kuitenkin arvioi, että säästöt eivät synny tasaisesti, vaan alussa uudelleenjärjestelyt 

ja investoinnit voivat lisätä menoja.  

 
Kuntayhtymän valtuusto antoi lausuntonsa laajasta lakipaketista 3.11.2016/50. Mikäli eduskunta 

säätää maakuntalain, lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä niiden yhteisen voi-

maanpanolain sekä uudistukseen liittyvät muut lait, tulee uusi lainsäädäntö voimaan 1.7.2017 al-

kaen. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavalla lailla siirretään vuoden 2019 alusta kun-

nallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu suurelta osin perustettaville 18 maakun-

nalle. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen palveluraken-

teen varmistamiseksi on viisi sosiaali- ja terveyshuollon yhteistyöaluetta. Etelä-Savon maakunta 

kuuluu Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueeseen. Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat tekevät 

nelivuosittain yhteistyösuunnitelman. 

 

Maakuntien toiminnassa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Palvelujen 

tuottamiseksi jokaiseen maakuntaan perustetaan julkisoikeudellinen maakunnan palvelulaitos. Sen 

vastuulla on ainakin merkittävää julkista valtaa sisältävien palvelujen sekä sosiaali- ja terveyden-

huollon erityispalvelujen tuottaminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa monipuoliste-

taan siten, että maakunnan omilla sekä yksityisillä ja järjestöjen tuottajilla on tasapuoliset toiminta-

edellytykset tuottaa kaikkia markkinoilla olevia palveluja. 

 
Maakuntien toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perit-

tävillä asiakasmaksuilla. Rahoituksesta säädetään maakunnan asukasluvun ja osin palvelujen 

tarpeen ja olosuhdetekijöiden perusteella. 

 
Kuntayhtymän perustaminen vuoden 2017 alusta on linjassa maakunta- ja sote-uudistuksen ta-

voitteiden kanssa. Kuntayhtymää perustettaessa kootaan jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalve-

lujen henkilöstö ja muut voimavarat yhden päätöksenteon, johdon ja talouden piiriin. Tämä hel-

pottaa myöhemmin siirtymistä koko maakunnan kattavan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämi-

seen ja tuottamiseen. 

 
Etelä-Savossa maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelu on organisoitunut syksyllä 2016. Oh-

jausryhmässä jäseninä on maakunnan päätöksentekijöitä, johtoryhmässä kuntayhtymien, kuntien 

ja valtion aluehallinnon johtavia viranhaltijoita. Sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteluryhmä 

aloitti työskentelynsä lokakuussa 2016. Valmisteluryhmällä on reilut kymmenen alatyöryhmää. 

  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmisteluvastuu on erityisesti Etelä-Savon ja Itä-Savon sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymillä (Essote ja Sosteri) sekä Pieksämäen kaupungilla, joka järjestää 

itse sosiaali- ja terveyspalvelunsa erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta. Valmistelussa korostuu 

maakunnan eri osien yhteisten linjauksien, toimintamallien ja ratkaisujen aikaansaaminen jo esi-

valmisteluvaiheen aikana. Erityistä huomiota valmistelussa kiinnitetään maakunnan erikoissai-

raanhoidon ja Vaalijan kuntayhtymän toiminnan järjestelyihin.    

 
Mikäli lait tulevat voimaan talousarviovuoden 2017 heinäkuun alusta, siirtyy valmisteluvastuu 

maakunnan väliaikaiselle hallinnolle. Ensimmäiset maakuntavaalit ovat tammikuussa 2018. Maa-

kunnan valtuusto aloittaa toimintansa keväällä 2018 ja maakunnan toiminta alkaa vuoden 2019 

alusta. 

 
1.1.3 Väestökehitys 

 
Vuoden 2015 lopussa jäsenkuntien asukasmäärä oli yhteensä 103 278. Tämä oli 595 asukasta vä-

hemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vain keskuskaupunki Mikkelin asukasmäärä kasvoi lievästi. Ti-

lastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tammi-syyskuussa 2016 kuntayhtymän toiminta-alueen 

asukasmäärä on supistunut noin 600:lla. 
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Kunta 31.12.2015 31.12.2014 Muutos Muutos, % 9/2016 M 2015-9/2016 

Hirvensalmi 2290 2326 -36 -1,5 2262 -28 

Joroinen 5110 5178 -68 -1,3 5074 -36 

Juva 6548 6616 -68 -1 6477 -71 

Kangasniemi 5628 5693 -65 -1,1 5600 -28 

Mikkeli 54665 54605 60 0,1 54609 -56 

Mäntyharju 6159 6266 -107 -1,7 6110 -49 

Pertunmaa 1817 1832 -15 -0,8 1806 -11 

Pieksämäki 18801 19051 -250 -1,3 18510 -291 

Puumala 2260 2306 -46 -2 2228 -32 

Yhteensä 103278 103873 -595 -0,6 102676 -602 
 

Taulukko 1. Kuntayhtymän alueen ja jäsenkuntien asukasluku vuoden 2014 ja 2015 lopussa sekä ennakkotieto  
1–9.2016. 

 

Tilastokeskuksen 2014 väestöennusteen mukaan jäsenkuntien yhteenlaskettu asukasmäärä supis-

tuu reilulla 4 000 asukkaalla vuoteen 2025 mennessä. 

 

Vuosi Hir- 

ven- 

salmi 

Joroi- 

nen 

Juva Kan- 

gas- 

niemi 

Mik- 

keli 

Mänty- 

harju 

Pertun- 

maa 

Pieksä- 

mäki 

Puu- 

mala 

Yhteensä 

2016 2287 5078 6428 5545 54633 6173 1788 18598 2206 102736 

2020 2203 4923 6093 5324 54690 6023 1712 17825 2058 100851 

2025 2138 4755 5747 5108 54751 5869 1633 17076 1917 98994 

2030 2094 4610 5471 4924 54713 5742 1575 16464 1812 97405 

2035 2060 4479 5227 4763 54495 5621 1537 15916 1727 95825 

2040 2024 4361 5006 4622 54093 5502 1504 15412 1654 94178 
 

Taulukko 2. Kuntayhtymän alueen ja jäsenkuntien asukasluvut ennusteen mukaan 2016–2040. 

 

Väestöllinen huoltosuhde kertoo alle 17-vuotiaiden sekä 65 vuotta täyttäneiden määrän suhteessa 

työikäisten määrään. Koko maan väestöllinen huoltosuhde oli vuoden 2014 lopussa 57,1 alle 17-

vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä 100 työikäistä kohden. 

 
Kunta/Vuosi 2014 2016 2020 2025 2030 2035 2040 

Koko maa 57,1 59,3 63,3 66,4 69,2 70,4 69,7 

Hirvensalmi 72,7 75,5 85,8 97,8 109 113,3 109,1 

Joroinen 67,6 72,8 81,3 90,4 98,9 100,9 97,7 

Juva 76 79,4 90,8 106,7 119 124,1 120,1 

Kangas- niemi  
81,3 

 
89,2 

 
100,6 

 
112,9 

 
128,6 

 
133,6 

 
128,9 

Mikkeli 60,5 63,6 69,2 74,8 78,5 79,8 77,7 

Mäntyharju 77,6 83,3 93,3 106,4 115 117,3 114,2 

Pertunmaa 81,4 84,7 90,6 99,1 110,6 112,6 111,2 

Pieksämäki 66,5 71 82,4 93,3 101 101 96,4 

Puumala 80,3 87,9 103,4 126,1 138,7 141,2 133,9 
 

Taulukko 3. Väestöllinen huoltosuhde 2014 ja ennuste 2016–2040. 
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Jäsenkuntien väestöllinen huoltosuhde heikkenee 2020-luvulla merkittävästi. 2030-luvulle tulta-

essa keskuskaupunkia lukuun ottamatta kaikkien jäsenkuntien huoltosuhteet ovat selvästi yli sadan. 

Mikkelin huoltosuhde pysyy alle sadan. 

 

75 vuotta täyttäneet 
 

Peruspalveluissa palvelutarpeen/-kysynnän nousun kriittisin väestöllinen muutostekijä on 75 vuotta 

täyttäneiden ja erityisesti 85 vuotta täyttäneiden määrän kasvu. 75 vuotta täyttäneistä 10 prosenttia 

tarvitsee säännöllisiä ja intensiivisiä palveluja. Etelä-Savon väestön keski-ikä on maakuntien kor-

kein, 47,2 vuotta. Maan keskiarvo on 42,3 vuotta. 

 
Kuntayhtymän alueella on nykyisin 75 vuotta täyttäneitä lähes 12 500 asukasta. Ennusteen mu-

kaan vuonna 2020 yli 75-vuotiaita on 13 700, vuonna 2025 heitä on 16 700 ja 18 900 vuonna 2030. 

2020-luvun loppuun mentäessä yli 75-vuotiaiden määrän lisäys tarkoittaa asteittain 400–600 asi-

akkaan lisäystä säännöllisten kotihoidon ja/tai pitkän toiminta-ajan asumispalvelujen käyttäjämää-

rissä. Erityinen huomio on kiinnitettävä myös toimintaan ja palveluihin sinä ajanjaksona, kun iäk-

käät asukkaat eivät vielä ole säännöllisten palvelujen käyttäjiä. 

 
 

Kunta 2015  2020  2025  2030  

 yli 75 v Osuus % yli 75 v Osuus % yli 75 v Osuus % yli 75 v Osuus % 

Hirvensalmi 337 14,7 349 15,8 409 19,1 461 22,0 

Joroinen 571 11,2 636 12,9 796 16,7 910 19,7 

Juva 967 14,8 1 060 17,4 1 254 21,8 1 379 25,2 

Kangasniemi 890 15,8 948 17,8 1 137 22,3 1 255 25,5 

Mikkeli 5 697 10,4 6 486 11,9 8 062 14,7 9 186 16,8 

Mäntyharju 885 14,4 942 15,6 1 175 20,0 1 324 23,1 

Pertunmaa 288 15,9 329 19,2 329 20,1 363 23,0 

Pieksämäki 2 482 13,2 2 602 14,6 3 051 17,9 3 489 21,2 

Puumala 357 15,8 371 18,0 466 24,3 527 29,1 

Yhteensä 12 474 12,1 13 723 13,6 16 679 16,8 18 894 19,4 

Taulukko 4. Vuoteen 2030 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrät ja osuudet. 

 
Vaikka tulevat ikääntyneiden ikäryhmät ovat aiempaa terveempiä ja toimintakykyisempiä, on myös 

eliniänodote aiempaa korkeampi. Joka tapauksessa säännöllisen avun ja palvelun tarve tulee jos-

sain vaiheessa vanhuusikää vastaan. 

 
Palvelurakennetavoitteiden mukaisesti 75 vuotta täyttäneiden kotona hoitamista laajennetaan ja 

tehostetaan. Ikääntyneiden hoitamisen ja palvelujen saaminen aiempaa enemmän kotona asu-

mista tukevaksi vaatii kuitenkin merkittävästi lisää voimavaroja peruspalveluihin. 
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Sairastavuus 
 
Yleisesti käytettäviä kuntien asukkaiden terveydentilaa ja sairastavuutta mittaavia mittareita ovat 

kansaneläkelaitoksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksit. Kun-

tien asukkaiden sairastavuutta kuvaa luotettavammin THL:n indeksi. Se perustuu seitsemän ylei-

simmän sairausryhmän yleisyyteen suhteessa koko maan keskiarvoon. Kelan indeksi perustuu 

enemmän terveyskäyttäytymiseen ja lääkärien aktiivisuuteen diagnosoinnissa. 

 

THL:n sairastavuusindeksi on rakennettu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alu-

eiden sairastavuuskehityksen mittariksi. Indeksi koostuu seitsemästä kansanterveydellisesti mer-

kittävästä sairausryhmästä ja neljästä sairauksien merkitystä painottavasta näkökulmasta. Kunkin 

sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on sairausryhmän merkitys väestön 

kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämän laadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. 

 

Kunnan indeksi on näiden painotettujen sairausryhmittäisten yleisyyslukujen keskiarvo. Indeksin 

arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus kunnassa on. Koko maassa indeksin arvo on 

100. Tuloksia voi tarkastella sekä ikävakioituina että ikävakioimattomina. 

 

Kunta Arvot  

 Vakioimaton Ikävakioitu 

Enonkoski 121,3 100,7 

Mikkeli 110,2 104,8 

Hirvensalmi 129,1 106,7 

Rantasalmi 125,6 107,5 

Juva 124,9 108,1 

Savonlinna 120,2 108,8 

Pertunmaa 134,2 110,7 

Kangasniemi 131,3 112,7 

Joroinen 129,4 113,2 

Mäntyharju 136,8 114,6 

Puumala 146,6 117,7 

Pieksämäki 135 118,4 

Heinävesi 157,6 130,6 

Sulkava 158 135,3 
 

Taulukko 5. THL:n sairastavuusindeksi 2012–2014 (THL marraskuu 2016). 
 

 

1.1.4 Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttökustannukset 2015 

 
Tilastokeskuksen 4.11.2016 julkaisemien kuntien taloustietojen mukaan sosiaali- ja terveys pal-

velujen nettomenot asukasta kohden vuonna 2015 ovat koko maassa 3 255 euroa, Etelä-Savon 

maakunnassa luku on 3 830 euroa/asukas ja kuntayhtymän kunnissa 3 671 euroa/asukas. Poh-

jois-Savon ja Pohjois-Karjalan asukaskohtaiset nettomenot ovat lähellä kuntayhtymän toiminta-

alueen asukaskohtaisia nettomenoja. Keski-Suomen menot ovat alhaisemmat ja ne ovat koko 

maan keskiarvossa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen asukaskohtaiset menot olivat 4 179 eu-

roa/asukas.  
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Taulukko 6. Jäsenkuntien, kuntayhtymän sekä Itä-Keski-Suomen alueen maakuntien ja koko maan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannukset vuonna 2015. 

 

Itä-Suomen maakuntien asukaskohtaisten nettomenojen korkeuteen vaikuttavat väestön keski-

iän korkeus ja korkea sairastavuus, mutta myös osittain palvelurakenteen piirteet. Kuntayhtymän 

kuntien välillä on eroja nettomenoissa. Mikkeli on maan keskiarvossa. Puumalan nettomenot ovat 

suuret. 

 
1.2 Taloudellinen tilanne 

 
1.2.1 Yleinen taloudellinen tilanne 

 
Valtiovarainministeriön syyskuussa 2016 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen 

talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden 

vuoden aikana kasvu jää vuositasolla yhden prosentin tuntumaan ja koko ennustejaksolla kumu-

latiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. 

 

Talouden lievästä piristymisestä huolimatta Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heik-

kona. Bruttokansantuote tulee vielä vuonna 2018 olemaan noin kolme prosenttia pienempi ja te-

ollisuustuotannon taso jää noin viidenneksen alemmalle tasolle kuin vuonna 2008. 

Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelevat yksityinen kulutus ja investoinnit. Myös maa-

ilmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viime aikoina. Maailmankaupan kasvu 

jää vuonna 2016 vain kahteen prosenttiin, joka on prosenttiyksikön alemmalla tasolla kuin maail-

mantalouden kasvu. 

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä tämän vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen 

talouteen on kohdistettu jo useampien hallitusten toimesta merkittäviä sopeutustoimenpiteitä.  

  

Kunta As-luku Menot Tulot Netto Netto/as 
  1000 € 1000 € 1000 € euroa 

Hirvensalmi 2 290 9 214 264 8 950 3 908 

Joroinen 5 110 18 336 117 18 219 3 565 

Juva 6 548 29 486 4 076 25 410 3 881 

Kangasniemi 5 628 27 109 2 979 24 130 4 287 

Mikkeli 54 665 220 375 40 441 179 934 3 292 

Mäntyharju 6 159 28 357 3 864 24 493 3 977 

Pertunmaa 1 817 8 407 1 031 7 376 4 059 

Pieksämäki 18 801 92 870 12 239 80 631 4 289 

Puumala 2 260 10 234 275 9 959 4 407 

Yhteensä, ES:n shp 103 278 444 388 65 286 379 102 3 671 

Etelä-Savo, maakunta 150 305   576 000 3 830 

Itä-Savo, shp 47 027   196 000 4 179 

Pohjois-Savo 248 129   904 000 3 642 

Pohjois-Karjala   164 755      586 000   3 557 
 Keski-Suomi 275 780   897 000 3 252 

Koko maa     3 255 
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Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja väestön ikäänty-

misen aiheuttaessa menojen kasvupainetta. 

 

Valtionvarainministeriön taloudelliseen katsaukseen voi tutustua tämän linkin kautta: 

http://vm.fi/julkaisu?pubid=13701 
 

1.2.2 Kuntatalouden kehitys 
 
Maan hallituksen kuntataloudelle asettama kansantalouden tilinpidon mukainen rahoitusasema-

tavoite on -0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2019. Sen saavuttaminen edellyttää tiuk-

kaa menokuria ja säästöohjelmien jatkumista kunnissa, sillä talouskasvusta ei ole tulossa helpo-

tusta kuntien taloudenpitoon. Myös väestön ikääntyminen, heikko työmarkkinatilanne sekä muun 

muassa turvapaikanhakijoiden kotouttaminen lisäävät kuntien kustannuspaineita lähivuosina ja 

vaikeuttavat hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamista. 

Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä 15.9.2016 julkaistiin kuntata-

lousohjelma vuosille 2017–2020. Ohjelma kuvaa hallituksen kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä ja nii-

den taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen. Vaikutuksia on arvioitu myös kuntakokoryhmittäin 

sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. 

Vaikean taloustilanteen ja lisääntyvien kustannuspaineiden tilanteessa kuntien henkilöstökustan-

nukset kasvavat lähivuosina kuitenkin hyvin maltillisesti. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtoso-

pimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Sopimuskauden toisella jaksolla palkkoja korotettiin vuo-

den 2016 alussa pääosin yleiskorotuksella. Sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on koko 

kunta-alalla keskimäärin 0,6 prosenttia. Ensi vuonna kuntien palkkasumman arvioidaan kasvavan 

0,7 prosenttia. 

Kuntien toimintamenoja heilauttaa vuonna 2017 kertaluonteisesti perustoimeentulotuen maksa-

tuksen siirto Kelaan. Maksatuksen siirtyminen pois kunnilta alentaa kuntien maksamia avustuksia 

noin 700 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Perustoimeentulotuen kustannuksia ei vuoden 2017 

alun kolmen kuukauden siirtymävaiheen osuutta lukuun ottamatta enää budjetoida kuntien talous-

arvioihin. 

Hallituksen sopeutustoimien ja kilpailukykysopimuksen perusteella leikataan valtionosuuksia 

useilla sadoilla miljoonilla euroilla. Sen lisäksi kuntien tulopohjaa vähentävät hidas talouskasvu ja 

kasvavat verovähennykset. Verovähennyksiä lisäävät erityisesti palkansaajien nousevat sosiaali-

vakuutusmaksut, jotka syövät kuntien veropohjasta ensi vuonna 356 miljoonaa euroa. Tätä auk-

koa ei kompensoida kunnille muiden veroperustemuutosten tapaan. 

 

Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Li-

säksi kuntien verotuloihin vaikuttavat myös hallituksen päätökset veroperusteista ja kuntien omat 

päätökset veroprosenteista. Viime vuonna kuntien verot kasvoivat yhteensä 2,8 prosenttia. 

Kuntatalousohjelmassa ennakoidaan, että kuntien verotulot laskevat tänä vuonna hieman, mutta 

valtionosuudet kasvavat noin 400 miljoonalla eurolla. Kehitysarvion mukaan kuntien yhteenlas-

kettu tilikauden tulos pysyisi kuluvana ja ensi vuonna viime vuoden tasolla, eli noin 200–300 mil-

joonaa euroa ylijäämäisenä. Investoinnit huomioiva toiminnan ja investointien rahavirta pysyy sekin 

viime vuoden tasolla, mutta on noin miljardi euroa alijäämäinen. 

  

http://vm.fi/julkaisu?pubid=13701


12 

 

 

Kuntatalousohjelman arviot kuntien rahoitusasemasta ovat muuttuneet kuntien toimintamenojen 

sopeuttamisen myötä selvästi edellistä kuntatalousohjelmaa myönteisemmäksi. Kuntatalousoh-

jelman ja kuntien kehitysarvion mukaan tilanne kuitenkin muuttuu ilman lisätoimenpiteitä huonom-

maksi vuodesta 2018 lähtien. Hallituskauden lopussa noin 40 prosentilla kuntia olisi yli kolmen 

prosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustasapainon saavuttamiseksi. Kuntien taloutta 

tasapainottavaa työtä jatketaan lähivuosina. 

Kuntatalousohjelmaan voit tutustua tämän linkin kautta:  
http://vm.fi/kuntatalousohjelma 
 

1.3 Talousarvion tavoitejärjestelmä 

 
Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät kuntayhtymän alkuvaiheen keskeisimmät yhteiset ja vas-

tuualuekohtaiset palvelulinjaukset. 

Palvelulinjaukset 

Vuoden 2017 talousarviossa esitetään tiiviisti kuntayhtymän yhteiset ja vastuualuekohtaiset pal-

velulinjaukset. Palvelulinjauksia tarkennetaan kevään 2017 strategiatyössä. Vuonna 2017 valmis-

tellaan ja viedään päätöksentekoon kuntayhtymän ensimmäinen palvelustrategia syksyn 2016 kii-

reellisen perustamisvaiheen jälkeen. 

Talousarvion valtuustoon nähden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja kehittämistoi-

met ovat yhdensuuntaisia palvelulinjausten kanssa. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja ta-

louden tavoitteet. 

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kuntalain 110 §:n mukaisia valtuuston hyväksymiä ta-

voitteita. Kuntalain mukaan talousarviossa osoitetaan kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet sekä näiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Menot ja tulot päätetään talousarvi-

ossa ja -suunnitelmassa bruttomääräisinä. Tämä korostaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-

teiden merkitystä talousarviossa. Toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ovat sitovia ja niiden 

toteutumisesta on vastattava valtuustolle. 

Toiminnalliset tavoitteet ovat palvelutuotannon vaikutuksia ja vaikuttavuutta kuvaavia, mitattavissa 

tai muuten raportoitavissa olevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Toiminnan tulosten vaikut-

tavuutta kuvaavat asiakaskohtaisten vaikutusten kehittyminen, palvelujen riittävyys ja peittävyys 

suhteessa kysyntään, toiminnan riittävä alueellinen, väestöllinen ja sisällöllinen kohdentuvuus 

suhteessa tarpeisiin sekä toiminnan oleelliset välilliset vaikutukset. Tällaisia ovat vaikutukset yh-

denvertaisuuteen, aluekehitykseen tai ympäristöön. 

Palvelulinjauksia ja toiminnallisia tavoitteita toteuttavat kehittämis- ja tuottavuustoimet 
 

Palvelulinjauksia toteuttavilla kehittämistoimenpiteillä kuvataan talousarviovuonna jo käynnissä 

olevia tai aloitettavia merkittäviä kehittämishankkeita. Kehittämishankkeet edistävät palvelulin-

jausten sekä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämishankkeet aika-

taulutetaan, vastuutetaan ja niiden toimeenpanoa arvioidaan ja seurataan. 

  

http://vm.fi/kuntatalousohjelma
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1.4 Kuntayhtymän hallinto- ja palveluorganisaatio 

 
Valtuusto hyväksyi 29.9.2016/39 kuntayhtymän hallintosäännön. Hallintosääntö tuli voimaan 

1.10.2016. Hallintosäännössä on määritelty kuntayhtymän luottamushenkilö- ja palveluorganisaa-

tio sekä organisaation osakokonaisuuksien väliset toimivalta- ja johtosuhteet sekä tehtävät. 

Luottamushenkilöpäätöksenteosta vastaavat kuntayhtymän valtuusto ja hallitus. Hallinto- ja pal-

veluorganisaatiossa on kuusi vastuualuetta, jotka puolestaan ryhmittyvät palvelualueiksi sekä pal-

velu- ja toimintayksiköiksi. Palvelujen vastuualueet ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, mielenterveys- 

ja päihdepalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, terveyspalvelut ja kuntoutuspalvelut. Kuntayhty-

män hallinto on oma vastuualueensa. 

 

 
 

Kuva 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio syksyllä 2016. 
 
 
 

1.5 Henkilöstö 
 

1.5.1 Henkilöstösuunnitelma 
 

Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelma perustuu kuntien toimittamien, siirtyvää henkilöstöä koske-

vien tietojen perusteella tehtyyn sijoitussuunnitelmaan. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan 

henkilötyövuosina. 

 

Kuntayhtymään siirtyvän henkilöstön siirto tapahtuu perussopimuksen ja henkilöstön siirtosopi-

muksen mukaisesti. Perussopimuksessa todetaan, että jäsenkuntien kuntayhtymän toimialaan 

kuuluviin tehtäviin liittyvä henkilöstö siirretään kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien henkilöstön siirto-

sopimuksen mukaisesti. 

Siirtosopimus koskee jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä (lukuun ottamatta 

ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja työterveyshuollon henkilöstöä) sekä niitä pal-
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velevaa tukipalvelujen henkilöstöä. Osa tukipalvelujen henkilöstöstä siirtyy mahdollisesti kuntayh-

tymän myöhemmin määrittelemälle ko. palveluja tuottavalle yhteisölle/yhtiölle. 

Siirtosopimuksen mukaan siirrossa noudatetaan liikkeen luovutuksen periaatteita (työsopimuslaki 

1 luku 10 § ja Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 §). Luovutushetkellä voimassa olevasta 

työ- tai virkasuhteesta johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät kuntayhtymälle. 

Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät kuntayhtymälle ns. vanhoina työntekijöitä 31.12.2016 voimassa 

olevien edellä mainittujen lainkohtien mukaisesti. 

Luovutuksen piiriin kuuluvat myös määräaikaiset työntekijät/viranhaltijat, joiden palvelussuhde on 

voimassa luovutuspäivänä. Henkilöstö siirtyy voimassa olevien työsopimusten ja virkamääräysten 

mukaisesti ja siirtohetkellä 31.12.2016 voimassa olevin palvelussuhteen ehdoin. 

Kuntayhtymän hallinto sisältää eläkemenoperusteista Kuel-maksua 2 642 531 euroa. Määräai-

kaisten työntekijöiden henkilötyövuodet jakautuvat kaikille vastuualueille. 
 

Vastuualueet Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Htv 2017 

Perhe- ja sosiaalipalvelut 9 737 006 10 013 276 12 950 989 217,3 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10 196 677 9 333 825 11 338 765 208,9 

Vanhus- ja vammaispalvelut 36 612 757 37 047 392 35 982 878 823,8 

Terveyspalvelut 65 333 696 64 297 886 60 845 421 863,7 

Kuntoutuspalvelut 13 447 882 13 922 715 9 320 536 194,8 

Vastuualueet yhteensä 135 328 018 134 615 094 130 438 589 2 308,50 

Hallinnon vastuualue     

Kuntayhtymän hallinto     2 835801 1,0 

- KUEL -osuus   2 642 531  

- henkilöstömenot    178 184  

Hallintopalvelut   5 365 224 144,0 

- osastonsihteerit ja sihteeripalvelut   4 921 298 135,5 

- hallinnon tukipalvelut   443 926 8,5 

Henkilöstöpalvelu   14 450 507 171,6 

- hr-palvelut    880 889 17,0 

- varahenkilöstö/sijaiset   13 569 618 154,6 

Talouspalvelut   1 133 921 28,8 

Tietohallintopalvelut   1 269 146 22,0 

Tila- ja tukipalvelut   11 004 483 280,8 

- ruokapalvelut    2 235 108 58,0 

- siivous 

 

 

muut tukipalvelut (VM:ltä, viesti alla) 

  5 632 939 156,0 

- muu tukipalvelu   3 136 436 66,8 

Kehittämisyksikkö   1 394 097 9,0 

Hallinnon vastuualue yht. 25 300 756 28 656 026 37 524 684 657,2 

Yhteensä euroa 160 628 774 163 272 120 167 963 273 2 965,7 

määräaikaiset työntekijät    152,3 

Yhteensä htv    3 118,0 

 

Taulukko 7. Kuntayhtymän henkilöstövoimavarat henkilöstötyövuosien ja henkilöstömenojen mukaan vastuu-

alueittain. 
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1.5.2 Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja -palvelujen tavoitealueet 

 
Henkilöstöjohtamisen painopisteenä on kuntayhtymän perustamissopimuksen ja siihen liittyvän 

henkilöstön siirtosopimuksen mukainen toiminta. Henkilöstö siirtyy kunnista 1.1.2017 sopimusten 

mukaisesti. Toiminta painottuu uuden henkilöstön perehdyttämiseen, yhteisten toimintamallien ra-

kentamiseen sekä kuntayhtymän palvelulinjauksiin ja myöhemmin strategiaan pohjautuvan henki-

löstöohjelman tekemiseen. 

 

Muita henkilöstöjohtamisen keskeisiä painopistealueita vuoden 2017 aikana ovat: 

 kilpailukykysopimuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen 

 henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen 

 henkilöstön osaamisen kehittäminen 

 johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen 

 henkilöstövoimavarojen ja -kulujen hallinta kuntayhtymän talouden asettamissa rajoissa 

 keskitetyn rekrytoinnin ja sisäisen liikkuvuuden kehittäminen 

 palkkausjärjestelmän ja erityisesti TVA-järjestelmän rakentaminen 

 HR-järjestelmien kehittäminen ja strategisen henkilöstötiedon tuottaminen. 

 

Henkilöstön kehittämisen tehtävinä ovat keskitetyn koulutussuunnitelman kehittäminen palvele-

maan koko henkilöstöä sekä erilaisiin osaamisen hallintajärjestelmiin perehtyminen. Pitkän aika-

välin tavoitteena on saada oman osaamisen hallinnan järjestelmä, jonka avulla voidaan systemaat-

tisesti kartoittaa henkilöstön ja esimiesten osaamistaso, mahdolliset puutteet sekä suunnata kehit-

tämisen ja koulutuksen tavoitteet tämän mukaisesti. Keskitettyyn koulutussuunnitelmaan kootaan 

kaikille yhteiset ja yleiseen osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset. Tällaisia ovat palvelus-

suhde-, esimies-, järjestelmä- ja työturvallisuuskoulutukset. 

Varahenkilöstön ja sijaishallinnan osalta siirrytään keskitettyyn hallintamalliin. Tavoitteena on tur-

vata palvelu- ja toimintayksiköiden palvelutuotanto niin, että yksikön henkilöstön poissaolot voi-

daan korvata osaavalla varahenkilöstöllä tai sijaistyövoimalla. Keskitetty rekrytointi toteutetaan 

Kunta-Rekryn kautta ja laajennetaan koskemaan kaikkia palvelu- ja toimintayksiköitä. Rekrytoin-

nissa painotetaan myönteisen työantajakuvan kehittämistä ja työnantajan houkuttelevuutta. 

Siirtosopimuksen mukainen palkkausjärjestelmän ja TVA:n rakentaminen aloitetaan välittömästi 

vuoden 2017 alussa yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. 

Suunnitelmallisella työhyvinvointityöllä tuetaan henkilöstön työkykyä ja työurien jatkamista. Ta-

voitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen, varhaisen tuen ja uudelleen sijoituksen toiminta-

mallin vahvistaminen sekä työkyvyttömyyseläkkeiden ja varhe-maksujen vähentäminen. Työhy-

vinvointityön tueksi tehdään aktiivista yhteistyötä sekä työterveyshuollon että KEVA:n kanssa. 

 
1.5.3 Talouden tasapainotustoimet henkilöstövoimavarojen näkökulmasta 

 
Talouden tasapainotustoimenpiteinä harkinnanvaraisia palkan tarkistuksia ei lähtökohtaisesti 

tehdä, vaan mahdolliset tarkistukset tehdään valmisteltavan ja käyttöön otettavan TVA-järjestel-

män kautta. Rekrytointien sijasta tarkastellaan ensi sijaisesti toiminnan uudelleen järjestämisen 

mahdollisuuksia ja huomioidaan integraation tuomat hyödyt. Täyttölupaprosessia jatketaan, mutta 

valmistaudutaan taloustilanteen niin vaatiessa supistamaan rekrytoinnit minimiin. 

Lomapalkkavelkaa hallitaan ohjaamalla vuosilomien pitäminen etupainotteiseksi. Vuosilomia siir-

retään seuraavalle vuodelle enintään 8 päivää ja lomien jättämistä säästöön ei suosita. Kertyneiden 
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säästövapaiden poispitämiseen on tehtävä palvelu- ja toimintayksiköissä suunnitelmat. Uusien 

lomien pitäminen on mahdollista jo kalenterivuoden alusta alkaen KVTES luku IV, 8 §, 2 momentin 

mukaisesti. 

Työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia säädellään tehostamalla varhaista tunnistamista ja 

tukea. Työkokeilupaikkaa tarvitsevat ja uudelleen sijoitettavat ovat aina ensisijaisia siirtyjiä avoi-

miin tehtäviin, mikäli kelpoisuus ja osaaminen antavat siihen edellytykset. Työkokeiluissa suosi-

taan Kevan ammatillista kuntoutusta, mutta mahdollisuuksien mukaan työkokeiluja järjestetään 

myös omana toimintana. Työterveyshuoltoyhteistyötä tehostetaan keskittäen voimavarat työkyky-

riskien ennakoimiseen ja ehkäisyyn. 

 

1.5.4 Työnantajan toimintaohjeet ja henkilöstöetuudet 

 
Työnantajan toimintaohjeiden ja pelisääntöjen osalta vuoden 2017 toiminta aloitetaan noudatta-

malla kuntayhtymän toimintaohjeita. Näitä ovat muun muassa työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus, 

harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden perusteet, täydennyskoulutusten periaatteet, päihdeoh-

jelma ja työhyvinvointiohjelma. Toimintaohjeiden päivittäminen aloitetaan talousarviovuoden ai-

kana. 

Henkilöstöetuuksien antamista yksinkertaistetaan. Muistamiset 50- ja 60-vuotis merkkipäivänä 

sekä eläkkeelle jäädessä hoidetaan palkkajärjestelmän kautta. Henkilö saa muistamisena 100 eu-

roa, joka on ennakonpidätyksen alainen etu. 

Henkilöstön omaehtoista liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuetaan sähköisellä SporttiPassilla. 

Edun arvo on 100 euroa vuodessa, joka annetaan kahdessa osassa: 50 euroa tammikuussa ja 

50 euroa heinäkuussa. Moision uimahalli ja kuntosali ovat edelleen työntekijöiden käytettävissä 

tila- ja tukipalvelujen antamien erillisten ohjeiden mukaan. Uimahallin ja kuntosalin käyttöoikeus 

edellyttää voimassa olevaa palvelussuhdetta kuntayhtymään. 

 
1.6 Talousarvion sitovuus ja seuranta 

 
Vastuualueiden talouden suunnittelussa otetaan huomioon se, että kuntayhtymä järjestää erikois-

sairaanhoidon palvelut kaikille jäsenkunnille ja kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut Hirvensalmelle, 

Juvalle, Kangasniemelle, Mikkelille, Mäntyharjulle, Pertunmaalle ja Puumalalle. Vastuualueilla on 

erikoissairaanhoidon palveluja ja muita sosiaali- ja terveyspalveluja. Erikoissairaanhoidon erittely 

on tehtävä tilastoinnin, kustannuslaskennan ja kuntaosuuksien määräytymisen toteuttamiseksi.  

 
Käyttötaloussuunnitelmat 
 

Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen vastuualueet valmistelevat taloutensa käyttö- 

suunnitelmat, jotka hallintosäännön mukaan hallitus hyväksyy tammikuussa 2017. Kuntayhtymän 

johtaja päättää määrärahojen siirtomenettelystä ja siirtämisestä vastuualueiden välillä. 

Talousarvion käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat valtuustoon 

nähden sitovia ja niiden mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. 

 
Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat vastuualueiden menot ja tulot sekä toiminnalliset 
tavoitteet. 
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Henkilöstön rekrytoinnissa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa ja täyttölupamenettelyä. 
 
Vastuualuejohtajat huolehtivat siitä, että vastuualueen määrärahat eivät ylity. Vastuualuejohtajan 

tulee tämän varmistamiseksi tehdä kuntayhtymän johtajalle ja hallitukselle viivytyksettä tarvittavat 

esitykset määrärahojen muuttamiseksi. Muutokset tulee tehdä siten, että valtuustoon nähden si-

tovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu. 

 
Investoinnit 
 
Valtuusto on erikseen hyväksynyt ESPER-hankkeen kokonaiskustannusarvion 105,7 miljoonaa 
euroa (alv 0 %) ja toteuttamisaikataulun vuosille 2015–2020. Valtuusto hyväksyy sitovana inves-
tointiosan muiden investointien yhteenlasketun euromäärän. 
 
Kuntayhtymän hallitus hyväksyy kohdekohtaiset määrärahat enintään yhteen miljoonaa euroon 

saakka. Kuntayhtymän johtaja voi päättää muutoksista investointiosan yksittäisiin hankkeisiin toi-

mialan investointiosan kokonaismäärärahan sisällä. Investointiraja vuonna 2016 on 10.000 euroa.  

 
Rahoituslaskelma 
 
Rahoituslaskelmassa on eritelty toiminnan, investointien ja pääomarahoituksen erät. Valtuusto 

hyväksyy sitovan pitkäaikaisen lainojen lisäyksen euromäärän. 

 
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta ja raportointi 

 
Vastuualueiden tulee toimittaa kuukausiraporttiin määrärahakohtainen ennuste toimintatulojen 

ja -menojen toteutumisesta ja sanallisella kuvauksella selventää mahdolliset poikkeamat ennus-

tetun toteuman ja talousarvion välillä sekä ennakoitava mahdolliset ylitysuhat. 

 
Vastuualuejohtajien ja palvelualueiden päälliköiden tulee huolehtia siitä, että vastuualueen tai pal-

velualueen määräraha ei ylity. Mahdollisten ylitysuhkien osalta on kuukausiraportoinnin yhtey-

dessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, joilla talousarvion ylitykset voidaan välttää ta-

lousarviovuoden aikana. Toimenpideohjelma annetaan kuukausiraportin tietojen kanssa. 

 
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan talousarviovuoden aikana 

annettavien neljännesvuosiraporttien avulla. Neljännesvuosiraportissa vastuualueet esittävät ta-

voitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta talous- 

arviovuonna. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristirii-

dassa keskenään tai talousarvion kanssa, asia tulee saattaa hallituksen käsittelyyn. 

 
Erityismääräykset 
 

Kuntayhtymän liittymisestä jonkin yhteisön jäseneksi tai jäsenyydestä eroamisesta päättää myön-

nettyjen määrärahojen asettamissa rajoissa kuntayhtymän johtaja. 

 
Hallitus päättää hallintosäännön mukaisesti avustusohjeesta. Kuntayhtymän johtaja päättää avus-

tusten myöntämisestä. Annetuista avustuksista ja hankerahoituksesta tulee avustuksen saajan 

antaa käyttöselvitykset. 

Valtuusto ja -hallitusmäärärahaan kuuluvien alamäärärahojen käytöstä päättää kuntayhtymän 

johtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Hallituksen varamäärärahan käytöstä päättää kuntayh-

tymän johtaja hallituksen ohjeiden mukaisesti. 
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1.7 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

 
Kuntalain (KunL) 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonser-

nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 

 
Sisäinen valvonta tarkoittaa kuntayhtymän organisaation sisäisiä ohjaus- ja toimintaprosessien 

menettelyitä ja toimintatapoja, joiden avulla varmistetaan (1) toiminnan tuloksellisuutta, tehok-

kuutta ja jatkuvuutta, (2) raportoinnin ja tiedon riittävyyttä, ajantasaisuutta ja luotettavuutta, (3) 

resurssien ja omaisuuden turvaamista sekä (4) lainsäädännön, päätösten, sääntöjen ja ohjeiden 

noudattamista. 

 
Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tunnistetaan organisaation toimin-

taan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat, joista aiheutuvat riskit pyritään saamaan organisaa-

tiossa hyväksyttävälle tasolle. Tällä tavoin varmistetaan toimintojen jatkuvuutta ja palvelujen häi-

riötöntä tuottamista. 

 

Kuntayhtymän riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma 
 
Talousarvion valmistelun yhteydessä ja toteutumisen seurannassa palvelujen ja hallinnon vas-

tuualueet kiinnittävät huomiota toimintaympäristön muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin. Vas-

tuualueiden riskienhallintasuunnitelmien pohjalta kuntayhtymän johtajan hallintosäännön mukai-

sesti asettama sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä kokoaa kuntayhtymän riski-

analyysin ja toimet keskeisten riskien hallitsemiseksi. 

 
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta raportointi 
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana 

neljännesvuosikatsauksissa. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa hallitus antaa 

arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä. 

 

Johtavat viranhaltijat raportoivat välittömästi kuntayhtymän johtajalle ja edelleen hallitukselle, mi-

käli merkittävä riski on todennäköisesti realisoitumassa tai sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

toimivuus ja riittävyys on vaarantumassa. 

 

Sisäinen valvonta tukee hallitusta ja kuntayhtymän johtajaa sisäisessä valvonnassa ja riskien hal-

linnassa. Valtuuston alaiselle tarkastuslautakunnalle esitetään katsauksia sisäiseen valvontaan 

ja riskienhallintaan kuntayhtymässä. 

 

Merkittävät riskit ja riskienhallinta 
 
Strategiset ja taloudelliset riskit 
 

Vuoden 2017 merkittävimpiä kuntayhtymää koskettavia strategisia riskejä ovat taloustilanteeseen 

liittyvä epävarmuus, yleinen turvallisuus sekä Etelä-Savon alueen elinkeinoelämän kehitys, työt-

tömyys ja verorahoituksen kehitys. Kuntayhtymän oman toiminnan piirissä tärkeää on palvelutuo-

tannon ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa sekä kuntayhtymän käyttöta-

louden ja ESPER-investointihankkeen toteuttaminen. 
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Riskien hallinnan näkökulmasta hyvää johtamista korostaa edellä mainittujen asioiden lisäksi seit-

semän jäsenkunnan kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistyminen vuoden 2017 alusta yh-

den päätöksenteon, johdon ja talouden alle kuntayhtymän toiminnaksi sekä meneillään oleva 

maakunta- ja soteuudistus. 

 
Toiminta-  ja vahinkoriskit 
 

Kuntayhtymän palvelutoimintaa uhkaavia riskejä vuodelle 2017 ovat henkilöstöön, tietojärjestel-

miin, palveluprosesseihin sekä toimitiloihin liittyvät riskit. 

 
Henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä riittävän saatavuuden varmistaminen ovat työvoimaval-

taisen sosiaali- ja terveysalan palveluiden tuottamisen suuret riskitekijät. Sosiaali- ja terveyspal-

velujen yhdistyessä johtamisessa korostuvat henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpitäminen ja 

tätä kautta sairauspoissaolojen vähentäminen. 

 
Palvelujen sujuva tuottaminen riippuu toimivista tietojärjestelmistä. Ne on tunnistettu yhdeksi avain-

riskeistä. ICT-järjestelmien toimintavarmuutta varmistetaan kiinnittämällä huomiota käyttäjien 

koulutukseen järjestelmien ja päivitysten käyttöönottojen yhteydessä sekä sopimushallintaan tie-

tojärjestelmätoimittajien kanssa. Lisäksi tietoturvan ja kyberturvallisuuden tasoa arvioidaan. 

 
Toiminnan kannalta merkittävin riski sosiaali- ja terveyspalveluissa on palveluprosessien ja -ket-

jujen sujuvuus sekä asiakkaan tarpeisiin nähden oikean tasoisen palvelun kohdentaminen. Pal-

velujen toiminta yli organisaatiorajojen ja palvelujen optimaalinen porrastaminen varmistetaan 

parantamalla eri palvelujen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä kehittämällä palvelujen uusia 

toimintamalleja lisäämällä prosessien asiakaslähtöisyyttä. Erityistä huomiota kiinnitetään run-

saasti palveluja tarvitsevaan asiakasryhmään ja myös asiakaskohtaiseen palvelutarpeiden kas-

vun ennakointiin sekä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. 

 
Käytännön toiminnallisista riskeistä suurimmat liittyvät tuotannon fyysisiin vahinkoihin tai toimin-

nallisiin häiriöihin, jotka voivat johtaa tuotannon keskeytyksiin sekä asiakas- ja potilasturvallisuu-

denvaarantumiseen. Vahinkoriskeihin varaudutaan riskiselvityksellä ja tarkistamalla vakuutus-

turvaa. 

 
Riskienhallinnan kehittäminen 

 
Vuonna 2017 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmat päivitetään vastaamaan muut-

tunutta kokonaisuutta. Tässä yhteydessä selvitetään myös, kuinka riskienhallintaprosessi toteu-

tetaan kokonaisuudessaan, mihin kuuluu mm. systemaattisuuden ja dokumentoinnin lisääminen 

tietojärjestelmän avulla. Palvelujen yhdistymistä yhden päätöksenteon, johtamisen ja talouden 

hallinnan alle arvioidaan eri näkökulmista. Talousarvion toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 

seurataan ja erityinen huomio kiinnitetään henkilöstövoimavarojen hallintaan. 
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2 PALVELULINJAUKSET JA STRATEGISET KEHITTÄMISHANKKEET 
 
2.1 Perustamissuunnitelman strategiset linjaukset 

 
Jäsenkunnat hyväksyivät alkuvuodesta 2016 kuntayhtymän perustamissuunnitelman, jossa on esi-

tetty kuntayhtymän strategisia linjauksia ja tavoitteita. Perustamissuunnitelman 6. luvun linjaukset 

ja tavoitteet ovat: 

 

Linjaukset 
 

 kokonaisuuksien hallinta 

 palvelurakenteen muuttaminen avohoitopainotteiseksi ja ennaltaehkäiseväksi 

 matalan kynnyksen palvelujen lisääminen ja palvelujen monipuolistaminen 

 palveluohjaus mukana kaikessa toiminnassa ja 

 kehittävä työote. 
 

Tavoitteet 
 

 erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut yhdistyvät - arvoa tuottava integ-

raatio, moniammatillinen työ 

 peruspalvelujen vahvistaminen 

 palveluohjaus ja asiakkuuksien hallinta perustasolla, erityispalvelut tukevat 

 eriarvoisuuden väheneminen 

 palvelujen asiakaslähtöisyys, erityinen huomio monikäyttäjäasiakkaisiin (palveluja paljon tar-

vitseviin) 

 kustannustehokkuus/-vaikuttavuus. 

 
2.2 Palvelulinjaukset kaikille vastuualeille 

 
Kuntayhtymä on järjestämisvastuussa seitsemän jäsenkunnan kaikista sosiaali- ja terveyspalve-

luista sekä kahden kunnan erikoissairaanhoidosta lukuun ottamatta työterveyshuoltoa ja ympä-

ristöterveydenhuoltoa. 

 

Kuntayhtymä edistää toimialallaan alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Lakisääteiseen järjes-

tämisvastuuseen kuuluvat: 

 väestön palvelutarpeen selvittäminen 

 palvelun saatavuudesta huolehtiminen 

 palvelun tuotantotavasta päättäminen 

 rahoitus ja voimavarojen kohdentaminen. 

 
Kuntayhtymällä on mahdollisuus tuottaa järjestämisvastuullaan olevat palvelut useilla tavoilla. 

Palvelut voidaan tuottaa oman toiminnan lisäksi yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa hank-

kimalla ulkopuolisilta tuottajilta tai esimerkiksi myöntämällä asiakasohjautuvasti palveluseteleitä 

(monituottaja-malli). Erityislainsäädännössä määrätään viranomaistehtävistä, jotka kuntayhtymän 

on hoidettava. 

 
Talousarvion vastuualueille yhteisissä palvelulinjauksissa käsitellään niitä kehittämistavoitteita ja 

toimintaperiaatteita, joilla kuntayhtymän palvelut järjestetään talouden kannalta kestävällä tavalla 

toimintaympäristön muuttuessa.  
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Kuntayhtymän strategiatyö aloitetaan heti vuoden 2017 alussa ja kuntayhtymän palvelustrategia 

on päätöksenteossa keväällä 2017. Strategiatyön 2017 kuvaus on luvussa 2.3.1. 

 

Muutokset edellyttävät toimintatapojen ja palveluprosessien arviointia ja uusien mallien hakemista 

sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation toteuttamista ja hyötyjen saavuttamista.  

 

Palvelulinjaukset koskevat suoraan alueen asukkaille tarjottavia palveluja, joiden järjestämisestä 

kuntayhtymä vastaa. Palvelulinjaukset sisältävät hallintosäännön mukaiset kuntayhtymän laajui-

set palveluverkkojen periaatteet. Palvelulinjaukset vaikuttavat osaltaan palvelujen hankintasuun-

nitelmiin, henkilöstösuunnitelmaan, palveluorganisaation rakenteeseen ja investointiohjelmaan. 

 
Vastuualueiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen kehittämisperiaatteet ovat: 
 

1. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana on vahvistaa asukkaiden omatoimisuutta ja itse-

näistä selviytymistä sekä yhteisöllisyyttä. 

2. Palvelujen ja toimintamallien kehittämisessä korostuvat ennaltaehkäisy, varhainen tuki 

sekä eri toimijoiden yhdessä työskentely ja osallisuuden vahvistaminen. Palvelurakenteita 

uudistetaan lisäämällä henkilöstön, tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä. 

3. Toimintatapoja muutetaan muodostamalla palvelukokonaisuuksia läpäiseviä palveluja 

(palveluohjaus ja asiakaskunnan segmentointi) ottamalla käyttöön liikkuvia palveluja ja li-

säämällä sähköisiä palveluja ja asiointia. 

4. Digitalisaatiota ja teknologiaa hyödynnetään työprosessien sujuvoittamiseksi ja työajan 

kohdentamiseksi välittömiin asiakaspalvelun tehtäviin. 

5. Palvelurakenteita, palveluverkkoja ja toimintatapoja uudistettaessa haetaan kokonaistalou-

dellisia ratkaisuja. Myös asiakkaille/palvelun käyttäjille aiheutuvat kustannukset otetaan huo-

mioon. Vältetään osaoptimointia, joka voi johtaa kokonaiskustannusten nousuun. 

 

Kaikille vastuualueille yhteiset palvelulinjaukset ovat: 
 

1. Palvelujen uudistamisessa palvelut mitoitetaan kuntayhtymän taloudellisten voimavarojen 

mukaisesti. 

 
2. Palveluja hankitaan muilta palveluntuottajilta silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti 

perusteltua. Soveltuvuus arvioidaan aina palvelukohtaisesti. Markkinoita hyödynnetään siten, 

että edistetään toimivien palvelumarkkinoiden kehittymistä ja vältetään yksittäisten toimijoiden 

hallitsevaa markkina-asemaa. 

 
3. Hankittaessa palveluja muilta palveluntuottajilta päätökset perustuvat hankintalakiin, kustan-

nusvertailuihin ja laatuvaatimuksiin. Varmistetaan palvelujen arviointi- ja laatukriteereiden lä-

pinäkyvyys. Osa palveluista toteutetaan asiakasohjautuvasti käyttämällä mm. palveluseteleitä 

ja kehittämällä myöhemmin henkilökohtaista budjetointia. 

 
4. Järjestöille ja yhteisöille avustuksia myönnettäessä korostetaan vastikkeellisuutta ja kumppa-

nuutta. Hallitus vahvistaa avustusohjeen hallintosäännön mukaisesti. 

 
5. Palveluja voidaan järjestää ja/tai tuottaa muille julkisille organisaatioille sillä edellytyksellä, että 

saatavat tulot kattavat aiheutuneet kustannukset. 
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Palvelu- ja tilaverkkoa koskevat linjaukset ovat: 
 

1. Kuntayhtymän palveluja järjestetään toimintapaikkakuntakohtaisesti lähipalveluina, alueelli-

sina palveluina hyvinvointikeskuksissa ja -asemilla sekä yhteisten palvelujen toimintayksi-

köissä. Liikkuvilla palveluilla voi olla vastaanottotiloja muiden palvelujen tiloissa. Fyysisestä 

palveluverkosta riippumattomia palveluja ovat sähköiset ja kotiin vietävät palvelut sekä vaativat 

erityispalvelut, joita voidaan hankkia myös muualta. 

 
2. Lähipalveluina järjestetään kotihoidon palvelut ja muut kotona asumisen tuen palvelut, päivä-

toiminta ja osa asumispalveluista. 

 
3. Alueellisesti järjestettävien palvelujen perustana ovat kuntayhtymän toimintapaikkakunnat ja 

alueellinen toiminta. Toimintapaikkakuntien hyvinvointikeskuksissa ja -asemilla on monipalve-

lupisteitä, joissa ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottopalvelut. 

 

4. Hyvinvointikeskuksiin ja hyvinvointiasemille sijoittuvien monipalvelupisteiden palvelujen si-

sältö ja laajuus määritellään alueen palvelujen ja erityispiirteiden sekä muiden palveluiden 

saavutettavuuden perusteella. Niissä voi olla myös kuntien palveluja. Monipalvelupisteet sijoi-

tetaan pääsääntöisesti olemassa oleviin tiloihin. 

 
5. Yhteiset palvelut tarjotaan pääsääntöisesti yhdessä palvelupisteessä. Keskitettyjä palveluja 

ovat sairaalapalvelut ja erityisvastaanotot, monitoimijapäivystys, maahanmuuttajapalvelut, 

nuorten vastaanottoyksikkö, turvakoti, sijais- ja jälkihuoltoyksikkö ja lasten kehityksen tukiyk-

sikkö (perheneuvola). Mikkelin hyvinvointikeskuksen/keskussairaalan tilakokonaisuutta kehi-

tetään sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota toteuttavana hyvinvointi- ja palvelukeskitty-

mänä, joka tarjoaa myös yhteisiä erityispalveluja kuntayhtymän koko toiminta-alueelle ja laa-

jemminkin koko Etelä-Savossa. 

 
Vastuualuekohtaiset palvelulinjaukset esitetään talousarvion käyttötalousosassa samassa yhtey-

dessä, kun esitetään kunkin vastuualueen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä näitä tavoit-

teita edistävät kehittämistoimet. 

 
2.3 Strategiset kehittämishankkeet 

 
2.3.1 Kuntayhtymän palvelustrategia 2017 

 
Vuoden 2017 keväällä tehdään kuntayhtymän ensimmäinen kuntayhtymä-/ palvelustrategia syk-

syn 2016 kiireellisen perustamisvaiheen jälkeen. Maakuntalain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain säätäminen eduskunnassa ja lakien voimaantulo selviää kevään 2017 aikana. Jos 

eduskunta päättää uudistuksen lakipaketista, otetaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 

ja myöhemmin toteuttamiseen vuoden 2019 alusta liittyvät asiat huomioon strategiatyössä. 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen 14 §:n mukaan maakunnan on laadittava 

taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

strategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategiassa maakunta päättää sen järjestämisvas-

tuulle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. 

 

Kuntayhtymän hallitus päättää strategiaprosessin toteuttamistavasta, valmistelun aikataulusta ja 

päätöksenteosta viimeistään helmikuussa 2017. 
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2.3.2 Talouden tasapainottaminen ja tuottavuuden parantaminen 

 
Kuntayhtymän taloussuunnittelun ja -hoidon lähtökohtana on, että talousarviossa ja -suunnitel-

massa noudatetaan tasapainoperiaatetta talousarviovuosittain ja suunnitelmakaudella sekä kun-

tayhtymän maksuvalmius on riittävä. Palvelujen uudistamisessa palvelut mitoitetaan kuntayhty-

män taloudellisten voimavarojen mukaisesti. 

 

Perustamissuunnitelman mukaan kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti enna-

koitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 men-

nessä. Tämän edellytyksenä on noin 0,5 % vuosittainen tuottavuuden parantuminen. 

 

Kuntayhtymän hallitus määritteli huhtikuussa 2016, että jäsenkuntalaskutuksen 2017 kasvu saa 

olla enintään 0,5 % vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteenlasketuista sote-nettomenoista (tilastokes-

kuksen luku) ja lisättynä siirtymäkauden kulut. 

 

Vuoden 2017 talousarviossa on arvioitu, että jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat 2,6 % vuoteen 

2015 verrattuna. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu tästä syystä alijäämäiseksi.  

 

Vahvana tavoitteena on se, että heti vuoden 2017 alussa kuntayhtymä alkaa tasapainottaa talout-

taan. Alkuvuoden 2017 aikana kuntayhtymä valmistelee talouden tasapainottamisohjelman ja 

vuoden 2017 talousarvion kustannuksia leikkaavan esityksen, jonka perusteella vuoden 2017 

kuntien maksuosuudet yhteensä voivat kasvaa enintään 1,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Tasa-

painottamisohjelmalla on suora yhteys kuntayhtymän palvelustrategiatyöhön. Jäsenkuntien tilan-

teen huomioon ottamiseksi neuvottelukunta, johon kuuluvat kuntien kuntajohtajat, valmistelee yh-

dessä kuntayhtymän johdon kanssa alkuvuodesta edellä kuvatuin tavoittein talouden tasapainot-

tamisohjelman. Tasapainottamisohjelma on kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsittelyssä 

maaliskuussa 2017. 

 

Konserniohjauksen periaatteet valmistellaan päätettäviksi viimeistään syksyllä 2017. 
 
2.3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota edistävät hankkeet 

 
KASTE rahoitettu Esso-hanke toteutettiin vuosina 2014–2016. Hankkeessa uudistettujen toimin-

tamallien käyttöön ottamista ja palveluihin jalkauttamista jatketaan vuoden 2017 aikana. Mm. mo-

nitoimijapäivystys aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa, asiakaskunnan segmentointia jatke-

taan ja kiinnitetään erityistä huomiota runsaasti apua tarvitseviin asiakasryhmiin ja myös niihin 

toimiin, joilla voidaan ehkäistä tai siirtää myöhemmin alkavaksi monen palvelun asiakkuuksia. 

Palveluohjausta ja sen toteuttamistapoja uudistetaan ja otetaan käyttöön asiakasohjautuvia käy-

täntöjä (mm. henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta vammaispalveluihin selvitetään). 

ESPER-hanke sai alkusyksystä 2016 sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan jatkaa yli sa-

dan miljoonan euron toimintamalli- ja tilainvesointina. ESPER-hankkeen toteuttamista jatketaan 

suunnitellulla tavalla. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien palvelu- ja toimintamallien kehittämi-

seen ja käyttöönottoon. 
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2.3.4 Kärkihankkeet ja muutosagenttitoiminta 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12.10.2016 kärkihankkeen valtionavustusta 2,6 miljoonaa eu-

roa kuntayhtymälle, joka hallinnoi Etelä-Savon maakunnassa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa 

ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kehittämishanketta. Hankeaika on 1.10.2016–

1.12.2018 ja hankkeen kokonaistalousarvio on 3,4 miljoonaa euroa. 

 

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt 3.11.2016 hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä kärkihanke-

rahoitusta lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan kustannuksiin (LAPE) ajalle 1.1.2017–

31.12.2018. Hankkeen kokonaistalousarvio on noin 1,9 miljoonaa euroa. Hankerahoituspäätös 

saadaan viikolla 51. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt myönteiset päätökset muutosagenttitoiminnan henkilöstö-

menojen rahoittamisesta edellä mainittujen kärkihankkeiden palvelualoilla. Kaksi muutosagenttia 

on rekrytoitu ja aloittanut toimintansa. 

 

Kuntayhtymä osallistuu laajasti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, jonka esivalmistelu-

vaihe on organisoitunut ja aloitettu. Uudistuksen valmistelu edellyttää sosiaali- ja terveyspalvelu-

jen kokonaisuuden kattavaa valmistelua eri osakokonaisuuksissa. Substanssikokonaisuuksien 

rinnalla myös tukipalvelut ja erityisesti sote-ICT-asiat vaativat perusteellista vaihtoehtojen läpi-

käyntiä. Uudistukseen kuuluu myös Itä- ja Keski-Suomen sote-yhteistyöalueen valmistelusta ja 

käytännöistä sopiminen ja osallistuminen valtakunnallisesti uudistuskokonaisuuden ja osa-aluei-

den koordinointiin. 

 
2.4 Kehittämisyksikön toiminta 
 

Kehittämisyksikkö perustetaan kuntayhtymän uuteen organisaatioon 1.1.2017. Kehittämisyksik-

köön yhdistetään lakisääteisistä toiminnoista terveydenhuoltolain mukainen perusterveydenhuol-

lon yksikkö, lakisääteisen omavalvonnan koordinaatio, yksilöasioiden jaoston esittelijän tehtävät 

ja alan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistehtävät. 

Kehittämisyksikön erityistehtävänä on myös valmistella ja muodostaa uutta maakunnallista sosi-

aali- ja terveyspalvelujen kehittämisrakennetta.  

Järjestämislakiesityksen 36 §:n mukaan maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisestä sekä alue- ja organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta 

koordinoi ja ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvin-

voinnin ja terveyden edistämistyössä. Maakunta osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa 

harjoittavien organisaatioiden kanssa. 

Kehittämisyksikön toiminta-ajatus ja tehtävät 
 

Kehittämisyksikkö tukee kuntayhtymän johtoa strategiatyössä sekä rakenne- ja organisaatiouudis-

tuksissa ja toimii yhteistyössä palvelujen vastuualueiden sekä tietohallinto-, henkilöstö- ja talous- 

ja hallintopalvelujen kanssa. Kehittämisyksikön keskeinen tehtävä on tukea uudessa organisaa-

tiossa sote-integraatiota, uusien toimintakäytäntöjen kattavaa soveltamista, asiakaslähtöisyyttä ja 

sähköisten palveluiden kehittämistä. 
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Johtajaylilääkäri toimii kehittämisyksikön johtajana. Lakisääteiset vastaavan lääkärin tehtävät 

kuuluvat johtajaylilääkärille. Johtajaylilääkäri on potilasrekisterin rekisterinpitäjä ja hänelle kuulu-

vat terveydenhuollon viranomaisasiat (Valvira, AVI).  

Johtajaylihoitajan vastuulla on hoitotyön strategisen kehittämisen koordinaatio, hoitotyön voima-

varojen seuranta sekä hoitotyön alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö. Johtajaylihoitaja toimii 

kehittämisyksikön johtajan varahenkilönä. Johtava sosiaalityöntekijä koordinoi sosiaalialan kehit-

tämistä ja toimii myös yksilöasioiden jaoston esittelijänä. Johtava sosiaalityöntekijä on sosiaali-

huollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjä ja hänen kauttaan kulkevat sosiaalihuollon viranomais-

asiat (Valvira, AVI). 

Toiminnalliset tavoitteet 2017 
 

Vuoden 2017 aikana kehittämisyksikön tehtävänä on valmistella ja koordinoida yhdessä palvelu-

jen vastuualueiden sekä tietohallinto- ja talouspalvelujen kanssa toiminnan mittaristo kuntayhty-

mälle. Asiakkaat ja potilaat otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen asiakasraatien ja kyselyiden 

avulla. Vuoden aikana otetaan käyttöön myös järjestelmälliset asiakastyytyväisyyskyselyt. Palve-

luohjauksen kehittäminen tehdään yhdessä palvelujen vastuualueiden kanssa. Organisaation joh-

tamisen ja tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan johdon ja keskijohdon koulutus yhdessä hen-

kilöstö- ja talouspalvelujen kanssa. Lisäksi tarjotaan muutosjohtamisen tukea palveluesimiehille. 

Vuoden 2017 päätavoite on saada kehittämisyksikön toiminta tukemaan ja vauhdittamaan kuntayh-

tymän muutosprosesseja yhdessä kuntayhtymäjohdon, palvelujen vastuualueiden ja ESPER-

hankkeen kanssa niin, että kehittämisen tuloksia siirtyy palvelujen perustoimintoihin ja että palve-

lujen asiakkaille syntyy tätä kautta hyvinvointi- ja terveyshöytyjä. 

Tutkimus ja koulutus 
 

Tutkimuksen alalla koordinoidaan, arvioidaan ja käsitellään tutkimusluvat ja huolehditaan yhteis-

työstä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Johtajayli-

lääkäri edustaa kuntayhtymää KYS-erityisvastuualueen tutkimustoimikunnassa sekä Itä-Suomen 

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääkärikoulutuksen neuvottelukunnassa. Johtajaylihoitaja 

vastaa yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen, ammattiopistojen ja osaltaan yliopistojen kanssa. Pe-

rusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri edustaa kuntayhtymää valtakunnallisissa ja alueellisissa 

kehittäjäverkostoissa. 

Kuntayhtymässä osaamisen kehittäminen on painopistealue. Yhdessä henkilöstöpalvelujen ja pal-

velujen vastuualueiden kanssa tehdään toimintavuoden aikana koulutusohjelma ja ohjeistukset 

jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Koulutusylilääkärin vastuulla on perusterveydenhuollon osalta 

kandidaattikoulutuksen, lääkärien YEK-koulutuksen sekä yleislääkärien erikoistumiskoulutuksen 

organisointi ja koulutettavien ohjaus. Ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoiden osalta klinik-

kaopettajan työpanos ostetaan XAMKilta. Osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen kuuluu myös 

ammattikirjaston ylläpito, joka ostetaan myös XAMKilta. Yhä suurempi osa tiedosta ja tuesta sekä 

täydennyskoulutuksesta tarjotaan sähköisessä muodossa. 

Perusterveydenhuollon yksikkö, laadunhallinta, asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hyvinvoinnin 

ja terveyden edistäminen 

Terveydenhuoltolain edellyttämä perusterveydenhuollon yksikkö sijoittuu kehittämisyksikköön. 

Tehtävänä on moniammatillisen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan järjestäminen. Lain 

mukaan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tehdään erva-alueen yhteistyönä. Opetusta an-
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tavalla yksiköllä on myös velvoitteita oppilaitosyhteistyössä (toisen asteen, AMK ja korkeakoulu-

opiskelijat). Toimintayksikkö huolehtii yliopistotasoiseen tutkimukseen osallistumisesta ja korvauk-

sista. Lisäksi terveydenhuollon toimintayksikkö tekee suunnitelman laadunhallinnasta ja potilas-

turvallisuuden täytäntöönpanosta. Asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaava kehittämispääl-

likkö sijoittuu kehittämisyksikköön. 

 

Kuntayhtymän perustamissopimuksessa on sovittu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin tehtävänä on tuottaa alueellinen, sähköinen 

hyvinvointikertomus ja toimia tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien sekä valtakunnallisen HYTE-ver-

koston kanssa. 

Sähköisten palveluiden kehittäminen 
 

Sähköisten palveluiden kehittäminen on keskeinen kehittämiskohde. Kehittämisyksikkö vastaa 

sähköisten palveluiden toimintalinjausten valmistelusta, koko organisaatioita koskevista linjauk-

sista ja siitä, että sähköisiin palveluihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjausten mukaisia. 

Kehittämisyksikkö osallistuu kansalliseen yhteistyöhön ja koordinoi vastuualueilla tapahtuvaa 

sähköisten palvelujen kehittämistyötä. Kehittämisyksikössä seurataan käyttöönottojen määrää, 

kootaan koulutustarpeita ja edistetään toimenpiteitä, joiden avulla digitaalinen osaaminen organi-

saatiossa lisääntyy. Palveluiden uudelleen organisoinnissa huomioidaan sähköiset palvelut. 

 

Digitaalisten palveluiden onnistunut hyödyntäminen edellyttää, että ne juurrutetaan palvelu- ja toi-

mintayksiköiden toimintaprosesseihin. Työntekijöiden tulee olla sitoutuneita ja osaavia ohjaamaan 

asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä kuntayhtymän kaikissa palveluissa. 

Erikoissairaanhoidossa on ollut digitaalisten palvelujen käyttöönottoa tukeva ja koordinoiva työn-

tekijä. Sähköinen asiointi on kääntynyt nousuun tämän erikoissairaanhoidossa erikseen resursoi-

dun jalkauttamistyön ansiosta. Esimerkiksi sähköinen yhteydenottolomake on sujuvoittanut asi-

akkaan ja ammattilaisen välistä yhteydenpitoa ja vähentänyt puheluita. Perusterveydenhuollon ja 

sosiaalipalvelujen tullessa osaksi kuntayhtymän digitaalisten palvelujen yhdenmukaistaminen ja 

uusien palvelujen käytäntöön vieminen tarvitsevat edelleen erillistä työpanosta ja ammattilaisten 

kouluttamista. 

 
Hankkeet 
 

Ulkoisen rahoituksen hankkeet kulkevat kehittämisyksikön kautta. Kehittämisyksikkö ohjaa hank-

keiden hallinnointia ja raportointia. Kehittämisyksikköön on budjetoitu hankkeiden omarahoituk-

seen tarkoitettu varaus. Kehittämisyksikkö seuraa budjettia ja pitää yllä hankerekisteriä. Ulkoisella 

rahoituksella palkattu hankehenkilöstö sijoittuu hallinnollisesti kehittämisyksikköön. Valtakunnal-

listen kärkihankkeiden toteutus tehdään yhteistyössä palveluiden vastuualueiden kanssa. Kehit-

tämisyksikön tehtävänä on kartoittaa uusia rahoitusmahdollisuuksia toiminnan uudistamisen tu-

eksi. 

 
Hankkeiden hallinnointi tapahtuu kehittämisyksikössä. Hankkeiden omarahoitusosuuksiin vara-

taan talousarviossa 0,5 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 8. Hankkeiden kustannukset. 
 
 

Maksatukset allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja tai talousjohtaja. 

 
 

  

Vuosille

ESSOTEn 

kustannus-

arvio

ESSOTE:n 

kustannusarvio

ESSOTEn oma-

rahoitusosuus 

vuonna 2017

Muu rahoitus, 

tuki vuonna 

2017 Muu rahoittaja

hankeaika vuosi 2017

ESSOTE:n hallinnoimat hankkeet

Terveyden edistäminen (THL) 2017-2019 259 700 86 200 21 550 64 650 THL

Puola -puolesta asiointi sähköisissä palveluissa 2016-2017 316 400 163 400 40 850 122 550 THL

Omaishoito ja perhepalvelut (Kärkihanke: Kehitetään 

ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 

kotihoitoa) 2016-2018 1 369 750 683 272 136 854 STM 

Lapsiperheet-hanke (Kärkihanke: lapsi- ja 

perhepalvelujen muutosohjelma, LAPE)

  (tarkentuu myöhemmin) 2017-2018 1 142 350 571 175 114 235 STM 

Osallisuushankkeet, nettosummat

DigiSote -Digitalisaatiolla kohti parempia palveluita 

sosiaali- ja terveysalan rakennemuutoksessa 2016-2018 257 560 47 760 14 328 33 432 ESR,  ELY

Osaavan työvoiman varmistaminen sote 

murroksessa (COPE) 0 0 0 0

Suomen 

akatemia

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti 

(Terveysliikunta) VESOTE 2017-2018 200 000 100 000 20 000 80 000 STM 

Sosku-hanke (siirtyy kaupungilta)

(rahoitusosuudet selvitettävänä) 113 700 113 700

Ohjaava Olkkari -hanke (siirtyy kaupungilta)

(rahoitusosuudet selvitettävänä)

päättyy 

5/2017 59 700 59 700

Hankkeet, omarahoitus yhteensä 521 217

Muutosagentti, IKÄ 0 STM, 100%

Muutosagentti, LAPE 0 STM, 100%

Muutosagentin määräraha, IKÄ 0 STM, 100%

Muutosagentin määräraha, LAPE 0 STM, 100%

Varautuminen uusiin hankkeisiin

YHTEENSÄ 500 000

ESSOTEn omarahoitusosuus vuonna 2017 521 217
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3  TALOUSSUUNNITTELUPROSESSI JA KUNTIEN RAHOITUSOSUUDET 

 
3.1 Taloussuunnitteluprosessi 
 

Kuntayhtymän johtajan talousarvioesitys oli ensimmäisen kerran hallituksen käsittelyssä kokous-

asiana 17.11.2016. Hallitus pyytää perussopimuksen mukaisesti lausunnon jäsenkunnilta talous-

arviosta ennen valtuuston päätöksentekoa. 

 

Valtuusto käy talousarvioista lähetekeskustelun 30.11.2016. Hallitus tekee talousarvioesityksensä 

valtuustolle 1.12.2016. Valtuusto päättää vuoden 2017 talousarviosta kokouksessaan 9.12.2016. 

 

Tehtäessä uuden muotoisen kuntayhtymän ensimmäistä talousarvioita vuodelle 2017, käytiin läpi 

myös jäsenkuntien tilinpäätösten ja talousarvioiden määrärahoja. Kuntien talousarviorakenteet 

poikkeavat toisistaan ja samoin laskentaperusteet. Kaikkia sote-talousarvioon vaikuttavia määrä-

rahoja ei ole sisällytetty kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoihin. Erityisesti huoneisto- 

ja tilapalvelujen sekä tukipalvelujen määrärahat sijoittuvat vaihtelevasti ja eri perustein kuntien ta-

lousarvioihin. Oman vaikeutensa kuntayhtymän talousarvion tekemiseen toi myös se, että henki-

löstön rekrytoinnit saatiin isolta osin päätökseen lokakuussa 2016. Edellä mainituista syistä vuoden 

2017 talousarvion keskeisten kohtien esittely jäsenkunnille siirtyi ajallisesti reilulla kuukaudella 

myöhemmäksi.  

 

Talousarvio 2017 on kuntayhtymän ensimmäinen ja siihen voi talousarvioprosessin luonteesta joh-

tuen sisältyä epävarmuuksia ja tarkistettavia kohtia. Tämän vuoksi talousarvion toteutumisen seu-

rantaan ja raportointiin kiinnitetään erityistä huomiota sekä varaudutaan siihen, että talousarvion 

muutoksia joudutaan tekemään keväällä 2017. 

 

Maan hallituksen ohjelmassa on arvioitu valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen 

ja muiden rakennepoliittisten uudistusten (mm. eläkeuudistus, aluehallinnon uudistus ja keskushal-

linnon uudistus) vahvistavan julkista taloutta vuoteen 2030 mennessä. Hallitus on arvioinut, että 

sosiaali- ja terveydenhuollon menojen reaalikasvu saisi olla jatkossa 0,9 prosenttia vuodessa en-

nustetun 2,4 prosentin sijaan. Hallitus kuitenkin arvioi, että säästöt eivät synny tasaisesti ajassa, 

vaan alussa uudelleenjärjestelyt ja investoinnit voivat lisätä menoja. 

 

Kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa asetettiin kuntayhtymän toiminnan taloudellinen tavoite 

seuraavasti: 

 

Kuntayhtymän hallitus määritteli huhtikuussa 2016, että jäsenkuntalaskutuksen 2017 kasvu saa 

olla enintään 0,5 % vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteenlasketuista sote-nettomenoista (eliminoituna 

erikoissairaanhoidon laskutus) ja lisättynä siirtymäkauden kulut. Kulujen jakoa vaikeuttaa erikois-

sairaanhoidon kustannusten erilainen jako (9 kuntaa) ja vuoden 2016 tapahtunut kulujen kasvu. 

 
Hallinnon kustannukset kohdistetaan sisäisinä menoina toiminnan kustannuspaikoille. Hallinnon ja 

tukipalvelujen kulut ovat noin 74 miljoonaa euroa. Suuri osa kuluista (44 %) on tukipalveluissa. 
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3.2 Tuloslaskelma vuodelle 2017 

 
Toimintatuotot ovat 359 miljoonaa euroa vuonna 2017. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat 305 mil-

joonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 139,9 miljoonaa euroa. Muun kuin 

erikoissairaanhoidon kuntalaskutus on 165,4 miljoonaa euroa. 

 
Toimintakuluista henkilökulut ovat 167,9 (47 % menoista) miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 132,9 
miljoonaa euroa (37 % kuluista). 

 

    TA 2017 TS 2018 TS 2019 

     1000 €  1000 €  1000 € 

Toimintatuotot      

Myyntituotot jäsenkunnilta  304 044   

Myynituotot muilta   22 224   

Myyntituotot yhteensä   326 268 0 0 

Maksutuotot   29 309   

Tuet ja avustukset   1 060   

Muut toimintatuotot   2 110   

Toimintatuotot yhteensä  358 747 368 000 369 000 

       

Toimintakulut      

Palkat ja palkkiot   -137 427   

Henkilösivukulut   -30 536 0 0 

Eläkekulut    -23 951   

Muut henkilösivukulut   -6 585   

Henkilöstökulut yhteensä  -167 963 0 0 

Asiakaspalvelujen ostot  -80 755   

Muiden palvelujen ostot  -51 802   

Palvelujen ostot yhteensä  -132 557 0 0 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -31 972   

Muut toimintakulut   -25 087   

Toimintakulut yhteensä  -357 579 -360 000 -361 000 

       

Toimintakate   1 168 8 000 8 000 

       

Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä  -289 -1 400 -1 800 

       

Vuosikate    879 6 600 6 200 

       

Poistot ja arvonalentumiset     

 Suunnitelman mukaiset poistot -4 300 -6 000 -6 000 

       

Tilikauden tulos   -3 421 600 200 

       

Tilikauden yli-/alijäämä  -3 421 600 200 
 

Taulukko 9. Kuntayhtymän tuloslaskelma 2017–2019. 
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Erikoissairaanhoidon osuus koko kuntayhtymän toimintakuluista on 43 % ja kaikkiin vastuualuei-

siin sisältyy erikoisairaanhoidon kuluja. 

 

3.3 Jäsenkuntalaskutus 

 
Perussopimuksen mukaisesti kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina on käytetty tilastokes-

kuksen vuoden 2015 sote toteuman lukuja, joista on vähennetty kunnille jäävä osuus. Kunnille 

jää eläkemenoperusteisia maksuosuuksia 5,1 miljoonaa euroa ja työmarkkinatuen osuus 5,0 mil-

joonaa euroa. Toimeentulotuki poistuu Kelan hoidettavaksi (2,9 milj. euroa).  

 

Lukuihin on lisätty 0,5 % ja muutoskuluina 2 miljoonaa euroa. Kapitaatio-osuutena on käytetty  

10 %. Erikoissairaanhoidon osalta on huomioitu Pieksämäen käytön muuttuminen kesäkuusta 

2016 alkaen. 

Kuntalaskutuksen haasteena on menojen muutokset vuonna 2016. Vuoden 2017 talousarvioon 

on laskettu todelliset kussakin kunnassa vuonna 2016 olevat sosiaali- ja terveyspalvelujen menot. 

Tässä on kuntakohtaisia eroja ja pääosassa kuntia muutos on yli 0,5 %. Perussopimuksessa ei 

ole sovittu vuoden 2016 muutoksen käsittelystä, jota on vähintään 9,2 miljoonaa euroa. Merkittä-

viä muutoksia on Hirvensalmen ja Mikkelin kuluissa. 

 

 Asukkaita 
Sote-me-
not 2015 

Jäävät 
erät Netto 2015 

Ennuste 
2017 Muutos   

 31.12.2015 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € % 

Hirvensalmi 2 290 8 950 -461 8 489 8 836 347 3,9 % 
Joroinen, vain esh-
laskutus 5 110 7 097  7 097 6 596 -501 -7,6 % 

Juva 6 548 25 410 -705 24 705 24 436 -269 -1,1 % 

Kangasniemi 5 628 24 130 -815 23 315 22 307 -1 008 -4,5 % 

Mikkeli 54 665 179 934 -8 929 172 005 179 171 7 166 4,0 % 

Mäntyharju 6 159 24 493 -1 187 23 306 23 594 288 1,2 % 

Pertunmaa 1 817 7 376 -354 7 022 7 241 219 3,0 % 
Pieksämäki, vain esh-
laskutus 18 801 21 035  21 035 22 373 1 338 6,0 % 

Puumala 2 260 9 959 -702 9 257 9 490 233 2,5 % 

Yhteensä 103 278 308 384 -13 153 297 231 304 045 7 814 2,6 % 
 

Taulukko 10. Jäsenkuntalaskutusarvio vuodelle 2017. 

 
 
Kuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilikauden lopun tasauserässä. 
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4  KÄYTTÖTALOUS 
 
Hallinnon ja viiden palvelujen vastuualueen toiminta ja käyttötalous esitetään tässä luvussa. Pal-

velujen vastuualueiden esityksissä on seuraavat asiat: 

 

 vastuualueen kuvaus ja organisaatio 

 toiminta-ajatus ja tehtävä 

 toiminnan ja toimintaympäristön muutokset 

 palvelulinjaukset 

 valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

- taloustavoite on tuloslaskelma 

- toiminnalliset tavoitteet 

 kehittämis- ja tuottavuustoimet 

 merkittävät riskit ja riskienhallinta 

 

Vastuualueiden vuoden 2017 tuloslaskelma on liitteenä (liite 1). 

 
4.1 Hallinnon vastuualue 

 
Hallinnon vastuualue on uusi organisaation kokonaisuus. Vastuualueelle sijoittuvat kuntayhtymän 

luottamushenkilöorganisaatio, kuntayhtymän hallinnollinen johto ja hallinnon eri palvelut sekä tila- 

ja tukipalvelut. Hallinnon vastuualueen palvelualueet ovat hallintopalvelut, talouspalvelut, henki-

löstöpalvelut ja tietohallintopalvelut sekä tila- ja tukipalvelut. Lisäksi vastuualueelle sijoittuu kehit-

tämisyksikkö. 

Henkilöstömäärältään suurin palvelukokonaisuus on tila- ja tukipalvelu, jonka henkilöstövoimava-

rat vastaavat 280 henkilötyövuotta. Tukipalvelujen osa-alueet ovat ravinto- ja siivouspalvelut, tek-

niset palvelut, logistiikka ja välinehuolto. Myös henkilöstöpalveluissa ja hallintopalveluissa on huo-

mattava henkilöstömäärä. 

Hallinnon vastuualuetta ei voida suoraan vertailla aiempiin vuosiin, koska kunnissa ja sairaanhoi-

topiirin kuntayhtymässä tähän kokonaisuuteen liittyvät osa-alueet ovat olleet eri tavoin organisoi-

tuja. Henkilöstöt ja määrärahat sijoittuvat myös eri kohtiin tilipäätöksiä toimintaa luovuttavissa kun-

taorganisaatiossa eivätkä ne ole pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös kustannusten 

jakoperusteet poikkeavat kuntaorganisaatiosta toiseen. 

Tukipalvelujen osalta selvitetään talousarviovuonna 2017 organisoitumisen vaihtoehdot ottaen 

huomioon maakunta- ja sote-uudistuksen linjaukset mm. valtion valmistelussa olevista palvelu-

keskuksista. 

Hallinnon vastuualueen tilikauden ylijäämä/alijäämä on nolla ensimmäisenä talousarviovuonna. 

Hallinnon vastuualueen kaikki kustannukset kohdistuvat palveluihin. Sisäisiin asiakkuuksiin pe-

rustuvia vuosisopimuskäytäntöjä kehitetään palvelujen vastuualueiden sekä tila- ja tukipalvelujen 

välillä. 
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euroa  tulot menot toimintakate 

Hallintopalvelut 136 000 -9 737 395 -9 601 395 

    

Henkilöstöpalvelut 455 500 -16 071 307 -15 615 807 

Taloushallinto 30 000 -1 931 541 -1 901 541 

Tietohallinto 2 000 -11 621 299 -11 619 299 

Tukipalvelut 1 883 000 -35 107 768 -33 224 768 

Kehittämisyksikkö 2 684 387 -4 977 227 -2 292 840 

Yhteensä  5 190 887 -79 446 537 -74 255 650 
 

Taulukko 11. Hallinnon vastuualueen sitova tuloslaskelma (toimintatulot- ja menot). 

 
 
4.1.1 Hallintopalvelut 

 
Hallintopalveluihin on sijoitettu kuntayhtymän toimielimet: valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus 

ja yksilöasioiden jaosto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Hallintopalveluissa ovat hallinnon tu-

kipalvelujen sihteeripalvelut ja osastonsihteeripalvelut, viestintä ja markkinointi, turvallisuus- ja val-

miusasiat, vaihdepalvelut, lakipalvelut sekä potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta. 

Hallintopalvelut tuottavat keskitetysti palveluja kaikille vastuualueille ja kustannukset vastuualu-

eille kohdistetaan käytön suhteessa. 

Kunnista siirtyvän sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnon 

sihteeripalvelut sekä osastonsihteeripalvelut kootaan hallintopalvelujen organisaatioon. Hallinto-

palvelut tuottavat nämä palvelut keskitetysti kaikille vastuualueille.  

Palvelujen tuottamisen lähtökohtina ovat vastuualueiden tarpeet, henkilöstön osaaminen sekä toi-

mintamallien yhtenäistäminen. Tavoitteina ovat toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus sekä si-

jaisuuksien hoitamisen helpottuminen. Tavoitteina ovat myös sujuvien käytäntöjen luominen sekä 

hallinnon prosessikohtaisten palvelukuvausten laatiminen. 

Lakipalveluja varten hallintopalveluihin rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan johtava lakimies. 

Tavoitteena on parantaa kuntayhtymän juridista osaamista. 

Kuntayhtymän viestintää ja markkinointia lisätään kuntayhtymän toiminnan murrosvaiheessa, kun 

toiminta laajenee ja kuntayhtymän palvelukseen siirtyy kuntien sote-henkilöstö. Viestinnän ja mark-

kinoinnin tavoitteina ovat selkeys, ajantasaisuus sekä monikanavaisuus. Viestinnän tulee henki-

löstön lisäksi tavoittaa asiakkaat ja tärkeimmät sidosryhmät. Tätä varten laaditaan vuoden 2017 

aikana kuntayhtymän viestintäsuunnitelma toimenpiteineen. 

Kuntayhtymän turvallisuus ja varautuminen muuttuvat toiminnan laajentuessa, kun on huomioi-

tava myös kunnissa olevat kuntayhtymän palvelutoiminnat. Turvallisuuteen ja varautumiseen liitty-

vät valmiudet tarkistetaan vuoden 2017 aikana sekä tehdään tarvittavia päivityksiä suunnitelmiin 

ja toimintamalleihin. 
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Kuntayhtymän hallintotoiminnan yleisenä tavoitteena on toiminnan skaalaaminen hallitusti ja on-

nistuneesti vastaamaan laajentuvan kuntayhtymän tarpeita unohtamatta hyviä yhteistyösuhteita 

jäsenkuntiin. 

Avustuksiin varataan 240.000 euroa. Hallitus päättää erillisen avustusohjeen. 

 
4.1.2 Talouspalvelut 

 
Talouspalvelut tuottavat kuntayhtymän tarvitsemat kirjanpito, taloushallinto, -raportointi, rahoitus 

ja laskutuspalvelut. Toiminnan keskeisin kehityskohde on automaation kehittäminen tietojärjestel-

mien avulla. Talouspalvelut tekevät myös palvelujen kustannuslaskentaa. 

Hankintatoimi on osa talouspalvelua. Hankintatoimen osalta oleellista on luoda uusi hankintaoh-

jelma ja parantaa organisaation strategista osaamista hankinnoista. 

Talousyksikkö vastaa myös sisäisen valvonnan organisoinnista ja vuosittaisista tavoitteista. 
 
4.1.3 Henkilöstöpalvelut 

 
Henkilöstöhallinto vastaa kuntayhtymän työnantajatehtävien hoitamisesta ja strategiaan perustu- 

van henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja sen kehittämisestä. Tavoitteena on osaava, motivoitunut 

ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamassa jäsenkuntien asukkaille laadukkaita ja kustannustehokkaita 

sosiaali- ja terveyspalveluja. Henkilöstövoimavarojen hallinnossa otetaan huomioon kuntayhty-

män talouden asettavat edellytykset. 

 
Henkilöstöhallinnon tehtävänä on 

 
 toteuttaa kuntayhtymän henkilöstöpoliittista strategiaa ja linjauksia 
 huolehtia keskitettyjen työnantajatehtävien, palvelussuhdeasioiden hoitamisesta sekä 

henkilöstösuunnittelun ja palkkausjärjestelmän kehittämisestä 

 huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä sekä työhyvinvointia ja työkykyä tukevien toi-

mien kehittämisestä huolehtii henkilöstöresurssien ohjauksesta, henkilöstön kehittämi-

sestä, keskitetystä rekrytoinnista ja varahenkilöstön käytöstä 

 kehittää henkilöstöjohtamisen työkaluja ja henkilöstöraportointia sekä 

 auttaa ja tukee esimiehiä sekä henkilöstöä kaikissa henkilöstötyötä koskevissa asioissa. 
 

4.1.4 Tietohallintopalvelut 
 

Tietohallinnon ydintehtävä on olla kuntayhtymässä ohjaavana toimija ja tietohallintopalvelujen 

hankkijana luoda edellytyksiä palvelujen toiminnan muutoksille sekä sähköiselle hallinnolle sekä 

toimia sähköisten palveluiden tuottajana. Tietohallinnon roolina on toimia informaatiotekniikan ja or-

ganisaation hallinnon ja palvelujen yhdistävänä tekijänä. 

Tietotohallinnon toimintoihin kuuluu myös asiakirjahallinto. Asiakirjahallinnon ydintehtäviin kuulu-

vat asiakirjallisen tiedon säilyvyyden ja käytettävyyden turvaaminen sekä asianhallinnan proses-

sien kehittäminen. Kuntayhtymän tietohallinnolta odotetaan laaja-alaista osaamista ja hyvää ym-

märrystä organisaation toiminnasta. 
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4.1.5 Tila- ja tukipalvelut 

 
Tila- ja tukipalvelujen tehtävänä on käytössä olevien tilojen tiivistämisen suunnittelu ja toteutus yh-

dessä palveluiden vastuualueiden kanssa. Muutokset vaativat niin nykyisistä tiloista luopumista 

kuin joidenkin uusien tilojen vuokraamista. 

 

Kuntayhtymällä on ruokapalveluissa kolme omaa tuotantokeittiötä (MKS, Kangasniemi ja Ris- 

tiina). Merkittävä osa tarvittavista aterioista ostetaan kunnilta tai kuntaomisteiselta yhtiöiltä. Ta-

voitteena on yhtenäistää ruoantuotannon ohjausjärjestelmä sekä kehittää edelleen reseptiikkaa ja 

parantaa eri toimintojen prosesseja. 

 

Siivouspalveluista merkittävä osa on omaa toimintaa. Ostopalveluja käytetään joissakin kunnissa 

ja lisäksi Mikkelin kaupungissa sijaitsevissa pienissä kohteissa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa 

toimintakäytänteet. Tavoitteena on myös henkilöstön motivointi ja oikea sijoittelu uudessa organi-

saatiossa. 

 

Välinehuollon tavoitteena on kuntayhtymän käytössä oleva välineistön vienti T-doc -järjestelmään. 

Tällä tavoin käytetyn välineistön jäljitettävyys ja seuranta saadaan oikealle tasolle. Lisäksi yhte-

näistetään välinehuoltoprosessin toimintatavat sekä laatujärjestelmä: autoklaavien ja pesukonei-

den validointi sekä seurantajärjestelmät sairaalan nykyisten järjestelmien mukaiseksi. 

 

Vuoden 2017 aikana toteutuu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, joka vaikuttaa erityisesti 

logistiikkaan. Lisäksi logistiikassa on tavoitteena keskittää varastotoiminnot yhteen toimipistee-

seen. 

 

Tukipalvelujen tuotantotapojen jatkuva kehittäminen sekä palvelujen tarvemuutosten ennakointi 

ja mukauttaminen palvelujen vastuualueiden tarpeisiin vaatii tiivistä yhteistyötä eri vastuualueiden 

kanssa. Tässä tarkoituksessa on hyvä siirtyä vuosisopimuskäytäntöihin. 

 

Palvelujen rajapinnan tarkempi määrittely ja tukipalvelujen prosessien kytkeminen asiakkaiden ja 

potilaiden palveluprosesseihin on keskeinen tehtävä. 

 

Henkilöstön työssäjaksamista tuetaan koulutuksella sekä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. 

Henkilöstön sairauspoissaoloja pyritään vähentämään henkilöstön uudelleensijoittelulla. 

 

4.2 Terveyspalvelut 

 
Terveyspalvelujen vastuualue vastaa väestön tarpeenmukaisesta terveyden ja hyvinvoinnin edis-

tämisestä, terveysneuvonnasta ja terveyden ja sairauksien tutkimusten ja hoidon lähipalveluista 

sekä niistä terveydenhuollon erikois- ja tutkimuspalveluista, jotka toteutetaan isolta osin yhteisinä 

palveluina. 

Terveyspalvelujen vastuualueella tuotetaan terveydenhuollon päivystyspalvelut, vastaanottopal-

velut ja sairaalapalvelut. 
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Kuva 2. Terveyspalvelujen organisaatio. 

 
 
4.2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävä 

 
Terveyspalveluissa edistetään yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa terveyttä ja hyvinvointia, 

ehkäistään terveysongelmia, hoidetaan asiakaslähtöisesti sairauksia, ehkäistään niiden pahene-

mista, tuetaan kuntoutumista ja potilaita sairauden kanssa elämisessä tavoitteena terveempi ja 

hyvinvoivempi Etelä-Savo vuonna 2030. 

Väestö saa asiakas- ja tarvelähtöisiä, monipuolisia, saumattomia, laadukkaita ja kustannusvaikut-

tavia a) ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja, b) terveydenhuollon päivystys- ja vastaanottopalve-

luja ja kotisairaalapalveluja sekä c) sairaalavuodeosasto- ja leikkaushoitopalvelua sekä näitä tuke-

via tutkimuspalveluja. 

 

Terveydenhuollon päivystyspalveluina toteutetaan ensihoito- ja monitoimijapäivystys- sekä kotisai-

raalapalvelut. Vastaanottopalveluina järjestetään lähipalveluina hyvinvointikeskuksissa ja -ase-

milla annettavat avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palvelut. Mikkelin hyvinvointikeskuk-

sessa/keskussairaalassa tarjotaan erikoistason vastaanottopalvelut, diagnostiset tukipalvelut (ra-

diologia, patologia, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian 

palvelut) ja lääkehuollon palvelut sekä Mikkelin kantakaupungin perusterveydenhuollon vastaan-

ottopalvelut. Sairaalapalveluina tuotetaan monialaiset (operatiivinen, konservatiivinen ja yleislää-

ketieteen/perusterveydenhuollon vuodeosastot) sairaalavuodeosastopalvelut, naistentautien ja 

synnytysten sekä lastentautien palvelut, terveyssosiaalityön palvelut, valvonta- ja tehohoito sekä 

leikkaustoiminta. 

 

4.2.2 Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset 

 
Väestön ikääntyessä terveydenhuollon palvelujen kysyntä kasvaa edelleen. Pelkästään ikääntymi-

sestä aiheutuva kustannuskasvu terveydenhuollossa on eri arvioiden mukaan 0,5–1 % vuodessa. 

Etelä-Savon maakunnassa, jossa väestön keski-ikä ja huoltosuhde ovat jo nykyiselläänkin valta-

kunnan korkeinta ja kasvu edelleen jatkuu, terveydenhuollon palvelutarve, vaikka väestön koko-

naismäärä väheneekin, tulee edelleen kasvamaan. Tämä edellyttää uusien, nykyistä vähemmän 
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suoria asiakas-/potilaskontakteja sisältävien toimintamallien käyttöönottoa (mm. sähköinen asi-

ointi ja seurantatietojen välittyminen sähköisesti) potilaiden hoitamiseksi, koska taloudelliset reu-

naehdot eivät tule mahdollistamaan henkilöstöresurssin kasvattamista. 

Erityisen keskeistä on sopia alueellisesta työnjaosta perus- ja erityispalveluiden välillä tilanteessa, 

jossa terveyspalvelujen integraatiolle on edellytykset. Tuottavuuden ja toimintojen resursoinnin 

(huomioiden myös henkilöstön saatavuus) näkökulmista palvelutuotantoa arvioidaan ja kehitetään 

ottaen huomioon asiakkaiden/potilaiden voimavarat ottaa suurempaa vastuuta omasta terveydes-

tään ja sairauksiensa omahoidosta (ml. digitalisaatio ja sähköinen asiointi). 

Potilasturvallisuuden edistäminen on kaikessa toiminnassa keskeistä. Potilasturvallisuuden to- 

teutumista seurataan koko ajan potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenet-

telyllä. Palvelujen ja toimintojen vaikuttavuus ja terveyshyödyn aikaansaaminen ovat keskeisiä 

tavoitteita toiminnalle. 

Terveyspalvelujen vaikuttavuuden seuraamiseksi on suunniteltu 15D-mittarin käyttöönottoa. Se 

on yleiseen käyttöön soveltuva ja moniulotteinen mittari, jolla terveydenhuollon asiakas tuottaa 

itse tiedon kokemastaan elämänlaadusta. Mittaria voidaan käyttää sekä suunniteltaessa tervey-

denhuollon toimintaa että arvioitaessa toimenpiteiden vaikuttavuutta. Mittari soveltuu lisäksi ter-

veydenhuollon toiminnan kustannusvaikuttavuuden arviointiin. 

 
4.2.3 Palvelulinjaus 

 
Terveydenhuollon palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti. Tämä toteutetaan asiakas- ja potilas-

ryhmien segmentoinnilla, joka huomioi sekä sairauden tai sairauksien aiheuttaman sairauskuor-

man että potilaan pärjäämisen voimavarat. 

Terveyspalvelujen erikois- ja perustason palvelujen integroituminen antaa edellytykset osaltaan 

ammattilaisten välisen konsultaatiotoiminnan ja osaamisen vahvistamiseen. Tällöin potilaiden 

hoito- ja seurantatoiminta voidaan toteuttaa sekä aikaisempaa etupainotteisemmin että nykyistä 

lähipalvelupainotteisemmin. Erikois- ja perustason palvelujen tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laa-

tua kehitetään koulutustoiminnalla, benchmarking-toiminnalla (tuottavuus ja kustannusvaikutta-

vuus) ja laatumittareilla toimintaa seuraamalla ja niiden perusteella toimintaa kehittämällä. 

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisellä ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämisellä ja 

laajamittaisemmalla käyttöönotolla, huomioiden potilasryhmien segmentointi, mahdollistetaan 

asiakkaiden/potilaiden kasvava omavastuisuus omasta hoidostaan. 

 
4.2.4 Sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 

 
Terveyspalvelujen valtuustoon nähden sitova tuloslaskelma on seuraava: 

 
euroa Tp 2015 Ta/m 2016 Ta 2017 

Toimintatulot 135 989 281 134 001 068 156 696 033 

Toimintamenot -130 445 949 -127 826 931 -154 980 752 

Toimintakate   1 715 281 

 
Tarkempi erittely on liitteessä 2.  
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Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: 
 
1. Terveyspalveluissa hoitoprosessit toteutetaan potilas-/asiakaslähtöisesti, asiakkaan tarpei-

den mukaisesti. Tämä varmistetaan kuvaamalla palvelualueiden pääprosessit ja määrittä-

mällä niissä asiakkaan osallisuus hoitoprosesseissa ja seuraamalla uudelleen muotoiltujen 

prosessien toteutumista. Asiakasnäkökulman toteutumista selvitetään myös asiakas- kyse-

lyllä ja yhteydenottojen sisällöillä potilasasiamieheen. 

 
2. Talousnäkökulmasta tuottavuutta kehitetään toteuttamalla integraation myötä aikaisempaa 

tarkoituksenmukaisempi erikoistason ja perustason palvelujen porrastus, jolloin potilas saa 

palvelunsa oikealla palvelutasolla. Tämän toteutumista seurataan valtakunnallisella so- 

maattisen erikoissairaanhoidon tuottavuusmittauksella. Tavoitteena on säilyttää sijoitus kol-

men parhaimman erikoissairaanhoitoa antavan keskussairaalan joukossa. Tuottavuutta seu-

rataan myös terveyspalveluihin ja niihin läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen episodi-potilas-

ryhmitys (EPR) -mittauksella. Tavoitteena on tuottavuuden paraneminen. 

 
3. Toiminnan vaikuttavuutta, terveyshyödyn aikaansaamista seurataan terveyspalvelujen vai- 

kuttavuusmittauksin käyttöönottamalla 15D-vaikuttavuusmittari ja kehittämällä vaikuttavia 

toimintamalleja tulosten viitoittamana. Palvelun laadun seurantaan otetaan käyttöön laatu- 

mittarit, joilla seurataan laatua ja laatuun vaikuttavien taustatekijöiden toteutumista. 

 
4. Talousraportointia (talouden tunnusluvut) ja kustannustietoisuutta kehitetään talousrapor- 

toinnin sisältöä kehittämällä ja talousarvion toteuman raportoinnilla ja poikkeamiin reagoi- 

malla. 

 
5. Toimintaprosessien näkökulmasta keskeistä on toteuttaa palvelut minimissään hoitotakuu- 

lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Kustannustehokas toiminta edellyttää siitä, että hoi-

toon pääsy toteutuu ilman jonotusta suoralla ajan antamisella kiireettömissäkin tapauksissa. 

Tähän päästään käynnissä olevalla ajanvarauskirja-projektin tavoitteet toteuttamalla. Sujuvat 

ja toimivat hoitoketjut suunnitellaan ”kotoa kotiin” -periaatteella. Potilaskohtaiset Terveys- ja 

hoitosuunnitelmat (TERHO) otetaan nykyistä laajemmin käyttöön hoidon suunnitelmallisuu-

den parantamiseksi ja tarpeettoman päällekkäisyyden purkamiseksi. Toiminnan toteutumista 

seurataan episodipotilasryhmitys-mittauksella ja TERHO-suunnitelmien kattavuutta seura-

ten. 

 
4.2.5 Kehittämis- ja tuottavuustoimet 

 
Tuottavuutta kehitetään 
 

 toteuttamalla potilas-/asiakasryhmien tarkoituksenmukainen segmentointi ja allokoimalla 

palveluresurssit asiakaslähtöisesti 

 

 laajentamalla sähköisen asioinnin mahdollisuuksia (mm. turvallisen viestinvälitys- ja säh- 

köisen ajanvaraustoiminnan laajentaminen, sähköisen kiireellisen hoidontarpeen arvioin- 

nin käyttöönotto) 

 
 porrastamalla palvelut tarkoituksenmukaisesti ja lisäämällä erikoistason tarjoamaa konsul- 

taatiopalvelua (ml. live-konsultaatio ja videokonsultaatio) 
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 purkamalla yhteisen potilastietojärjestelmän/-rekisterin mahdollistamana toimintojen pääl- 

lekkäisyyttä. 

Vaikuttavuutta kehitetään 
 

 entistä nopeammalla vasteella potilas-/asiakastarpeisiin (konsultaatiotoiminnan vahvista-

minen) 

 terveys- ja hoitosuunnitelmien (TERHO) laajamittaisempi laadinnalla yhteistyössä potilai- 

den/asiakkaiden kanssa (suunnitelmallisempi hoito) 

 vaikuttavuuden seurannan toteuttamisella 15D-mittaroinnilla ja tulosten huomioimisella toi- 

minnan kehittämisessä. 

 

Kustannusten nousun hillintä 
 

Ottamalla käyttöön asiakasmaksu koko ESSOTEn alueen perusterveydenhuollon toiminnoissa 

myös sairaanhoitajan vastaanottokäynnille on saatavissa aikaan noin 0,3 miljoonan euron kus-

tannussopeutus. 

 

Ulkokuntalaskutusta lisätään (synnytykset, päivystysleikkaukset ja mahdollisuuksien mukaan 

myös muut päivystysleikkaukset), mikä mahdollistaa noin 0,4 miljoonan euron lisätulon.  

 
Hoitojen ja tutkimusten toteuttaminen aikaisempaa enemmän omana erikoistason toimintana su-

pistaen nykyistä yliopistosairaaloissa ja muissa sairaaloissa toteutuvaa toimintaa, mahdollistaa 

noin 0,5 miljoonaa euroa toteutunutta toimintaa alemman kustannustason vuonna 2017. 

 
Säästöt henkilöstömenoissa tulevat olemaan haasteellisia ja voivat toteutua vain työntekijöiden 

eläkkeelle siirtymisen tai muualle siirtymisen myötä. Terveyspalvelujen organisaatioiden yhteen-

liittymisen myötä syntyy myös jossain määrin synergiaetua. 

 

4.2.6 Merkittävät riskit ja riskienhallinta 
 

Merkittävimmät riskit liittyvät toimintojen aidon integroitumisen ja sen mukanaan tuomien etujen 

saavuttamisessa epäonnistumiseen. Jo suunniteltujen toimintamallien käyttöönotto ja niiden yh-

teinen jatkokehittäminen sekä toimintamalleihin sitoutuminen turvaavat integroitumisessa onnis-

tumisen. Riskinä on myös avainhenkilöryhmien saatavuudessa ilmenevät ongelmat. Toistaiseksi 

suurimmat ongelmat ovat liittyneet tiettyjen erikoisalojen lääkäreiden ja myös yleislääkäreiden saa-

tavuusongelmiin. Myös joidenkin erityistyöntekijöiden saatavuudessa on ilmennyt ongelmaa. Rek-

rytointiponnistelujen aktivoinnilla voi olla mahdollista helpottaa tilannetta.  
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4.3 Vanhus- ja vammaispalvelut 

 
Vanhus- ja vammaispalvelujen lähtökohtana on asiakkaan kotona asuminen, jota tuetaan riittävillä 

ja oikea-aikaisilla palveluilla sekä palveluohjauksella. Tavoitteena on siirtää raskaamman eli tehos-

tetun palveluasumisen tarvetta. Palvelut järjestetään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä 

(palveluasumisessa tai perhehoidossa) elämän loppuun asti (ageing in place -periaate). Lääketie-

teellinen hoito, seniorikeskuksen konsultaatio ja palvelut, lyhytaikaisjaksot, kuntoutus, toimintaky-

kyä tukeva toiminta tukevat kotona asumista. Kuntoutus ja erityisesti kotikuntoutus sekä lyhytai-

kaishoitojaksot tukevat kotona selviytymistä. Seniorikeskus mahdollistaa kuntayhtymän alueelle 

lääketieteellisen avun ja tuen sekä vahvistaa alueen geriatrista osaamista. Tiivis yhteistyö kun-

touksen, terveyspalvelujen kotisairaalan ja ensihoidon kanssa tukevat osaltaan kuntalaisten ko-

tona selviytymistä. 

Lähipalvelut ja yhteiset palvelut on määritelty vastuualueella. Vanhus- ja vammaispalvelut ovat 

suurimmalta osin lähipalveluja. Sähköisiä palveluita on kehitetty ja mm. kotihoidon toiminnanohjaus 

on käytössä koko kuntayhtymän alueella koordinoimassa kotihoidon toimintaa. Palveluohjaus ja 

asiakaspaikkojen osoittaminen tapahtuu SAS-työpöydän kautta. Sähköisiä hakemuksia kehite-

tään edelleen. Kehittämisalueena etäyhteys ja -seuranta. 

 

 
 

Kuva 3. Vanhus- ja vammaispalvelujen organisaatio. 

 

 
4.3.1 Toiminta-ajatus ja tehtävä 

 
Kuntayhtymän alueella vanhus- ja vammaispalvelut tukevat kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, 

toimintakykyä, turvallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät lisäpalvelun-

tarpeen syntymistä. Kuntalaiset saavat palvelut joustavasti ja yhdenvertaisesti koko kuntayhty-

män alueella. Asiakkaan valinnanmahdollisuus lisääntyy ja yhteistyö tiivistyy. Kuntayhtymän toi-

mintapaikkakunnilla on asiakaslähtöisiä hyvinvointikeskuksia. 

Vanhus- ja vammaispalvelua tuotetaan omana, ostopalveluna ja palvelusetelipalveluna. Vanhus-

ten palveluasuminen sekä vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut ovat ostopalveluista 

suurimmat. Esimerkiksi Mikkelissä vanhusten ostopalvelupaikkoja on 303, joiden kustannukset 

on 12 716 000 euroa. Ostopalvelujen osuus on noin 60 prosenttia vastuualueen toiminnasta. 



40 

 

 

Palveluseteleillä tuotetaan palveluasumista, kotihoidon palveluja sekä omaishoidon jaksohoitoa. 

Vammaispalvelussa on käytössä henkilökohtaisen avun palveluseteli. 

 
4.3.2 Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset 

 
Vanhuspalveluissa yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä noin tuhannella 

asukkaalla, vuoteen 2025 noin 3 400:lla ja vuoteen 2030 noin 5 060:lla. Vammaispalveluissa asia-

kasmäärä on kasvanut kuntayhtymän kunnissa vuosittain. Mikkelissä vuosittainen kustannusten 

kasvu on ollut vanhuspalvelussa noin 3-4 % ja vammaispalvelussa noin 5-7 %. 

Vuonna 2015 kuntayhtymän kunnissa 75 vuotta täyttäneistä 92 % asui kotona, säännöllistä koti-

hoitoa sai noin 14 %, omaishoidon tukea sai 5 % ja tehostetussa palveluasumisessa asui 7 % 

väestöstä. Perinteinen laitoshoito on pääsääntöisesti purettu tai suunnitelmat lakkauttamisesta on 

tehty (Kangasniemi). Vanhuspalveluissa on vain yksi perhehoitokoti ja vammaispalvelussa 12 

(asiakkaita 19). 

 

4.3.3 Palvelulinjaukset 

 
Vanhus- ja vammaispalvelujen keskeinen periaate on väestön tarpeita vastaavia peruspalvelujen 

tuottaminen alueellisesti toimivassa palvelurakenteessa. Lähtökohtana on asiakkaan kotona asu-

minen. Palvelut järjestetään kotona tai kodinomaisessa ympäristössä (palveluasumisessa tai per-

hehoidossa) elämän loppuun asti. Lääketieteellinen hoito, lyhytaikaisjaksot, kuntoutus, toiminta-

kykyä tukeva toiminta tukevat kotona asumista. 

Kaikenikäisten omaishoito ja perhehoito ovat kärkihankkeita, joihin sosiaali- ja terveysministeriö 

on myöntänyt rahoitusta. Keskeisiä periaatteita ovat ennaltaehkäisy, kuntouttava työote, yhteistyö 

sekä palvelurakenteen painopisteen siirtäminen kevyempien palvelujen suuntaan asiakasoh-

jausta lisäämisellä. 

 
Osaava, moniammatillinen ja verkostoitunut henkilökunta ja johto huolehtivat ajantasaiseen tie-

toon perustuvista, palvelutarpeiden mukaan kehittyvistä oikea-aikaisista palveluista ottaen huo-

mioon asukkaiden valinnan mahdollisuuden. 

Lähipalveluja ja kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluja ovat ennakoiva toiminta, etsivä vanhustyö, 

päivä- ja työtoiminta, palveluohjaus, kotihoito ja tukipalvelut, omaishoidon tuki ja tukitoimet. Yhtei-

siä palveluja ovat ympärivuorokautinen asuminen ja hoito (palveluasuminen, jaksohoito ja asumis-

palvelut, perhehoito) ja vammaispalvelun erityispalvelut. 

 

4.3.4 Sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

Vanhus- ja vammaispalvelujen valtuustoon nähden sitova tuloslaskelma on seuraava: 
 

euroa Tp 2015 Ta/m 2016 Ta 2017 

Toimintatulot 16 146780 15 764 593 111 908 320 

Toimintamenot -91 439 552 -90 512 320 -112 355 561 

Toimintakate   -447241 

 
Tarkempi erittely on liitteessä 3.  
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Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: 
 

1. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kotona asuu 75 vuotta täyttäneistä 94 %.  Iäk-

käistä säännöllistä kotihoitoa saa 11–12 %, omaishoidon tukea 7 % ja tehostetussa palvelu-

asumisessa on noin 4–5 %. Lisätään palvelurakenteeseen ikääntyneiden perhehoitoa ja ke-

hitetään omaishoidon uusia toimintamalleja osana kärkihanketta. 

 
2. Kehitysvammaisten laitoshoitoa ostetaan vain poikkeustapauksissa. Vammaispalvelun lai-

tospalveluista luovutaan ja ne korvataan asumispalvelulla. Kehitysvammaisten päivä- ja työ-

toiminnat tuotetaan omana toimintana ja kalleimmista ostopalveluista pyritään luopumaan. 

 
3. Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa (tehostettu palveluasuminen) asuu ensisijaisesti 

vaikeasti muistisairaita ja vaikeavammaisia asiakkaita, jotka eivät tule toimeen omassa ko-

dissaan, tavallisessa palveluasumisessa tai perhehoidossa.   

 
Palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti määrävälein ja mikäli ympärivuorokautista palve-

luntarvetta ei ole, asiakkaan palveluntarve arvioidaan uudelleen. Ympärivuorokautisessa pal-

velussa voidaan käyttää 1–12 kuukauden arviointijaksoa. 

 
4.3.5 Kehittämis- ja tuottavuustoimet 

 
Vanhus- ja vammaispalveluissa tarvitaan palvelurakenteen keventämistä. Tämä mahdollistetaan 

kehittämällä lisää välimuotoista asumista, kuten tavallisen palveluasumisen, pienkodin ja perhe-

hoidon sekä omaishoidon palveluita. Omais- ja perhehoidon kehittämiseen on saatu STM:n kär-

kihankerahaa. Omaishoidon tukitoimia lisätään. Kotihoidon palvelut suunnataan asiakkaille, joi-

den palvelutarve on säännöllistä sekä toistuvaa. 

SHL-mukaiset palvelut ovat aina ensisijaisia. Vammaispalveluissa hyödynnetään peruspalveluja, 

joiden lisäksi järjestetään tarvittavat erityispalvelut. Palvelurakennetta kehittämällä kustannuskas-

vua hillitään. Omaa toimintaa lisätään ostopalvelun rinnalle ja päällekkäiset toiminnot puretaan.  

Henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön. Siinä asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella 

tehdään päätös palvelujen hankkimiseen käytettävissä olevasta rahamäärästä. Asiakas valitsee 

itse palvelut, joihin hän käyttää tämän rahan. 

Henkilökohtainen avustajakeskus luodaan koordinoimaan avustajatoimintaa. Tehtävänä on rek-

rytoida avustajia, työnantajien ja avustajien neuvonta, työsuhteisiin liittyvistä asioista tiedottaminen 

työnantajille ja avustajille (palkanlaskenta hankitaan Kunnan Taitoa Oy:ltä).  

Tavoitteena on henkilökohtaisen avun saatavuuden parantaminen, avustajien valmennuksen ke-

hittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen ja avustajajärjestelmän kehittäminen kuntayhtymän 

alueella. Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu toteutetaan pääsääntöisesti työnantajamallilla, 

jonka rinnalle laajennetaan palvelusetelin käyttöä. 

Nykyinen tehostetun palveluasumisen paikkamäärä on riittävä, mikäli peittävyyttä lasketaan. 

Vuonna 2016 paikkamäärä on yhteensä 815. Mikäli tavoite on 4 %, laskee paikkamäärä 420, ja  

6 %:lla laskee paikkamäärä 628 vuoteen 2020. Mikäli tavoite pidetään nykytasolla eli n. 7 % eli 

tarve noin 899 paikkaa (84 paikkaa lisää), syntyy kustannuksia lisää vuoteen 2025 yhteensä 

noin 3,5 miljoonaa (112 euroa/hoitopäivähinta.) 
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Uusien toimintojen myötä kehitetään toimintaa (omais- ja perhehoidon kehittäminen, seniori- kes-

kus, poikkihallinnollinen yhteistyö, palveluohjauksen kehittäminen), optimoidaan julkisen ja yksityi-

sen sekä järjestöjen resurssien käyttöä, lisätään kustannustehokkuutta vähentämällä ei-välttämät-

tömiä päivystyskäyntejä, toimintojen päällekkäisyyttä ja yhteen sovitetaan palveluprosesseja. 

Kotihoidon resurssia arvioidaan systemaattisesti toiminnanohjauksen seurannan kautta. Välittö-

män työajan tavoite on ollut lähihoitajilla 60 % ja sairaanhoitajilla 40 %. Kun matkojen optimointi 

ja sähköinen ovenavaus saadaan toimimaan, välittömän työajan nostoa harkitaan osana tuotta-

vuusohjelmaa, kotihoidon työntekijöille 60–65 %. 

Tavoitteena on teknologian nykyistä parempi ja tehokkaampi hyödyntäminen kaikissa palve- 

luissa. Kuntalaisten valinnan mahdollisuuksia lisätään (palveluseteli) ja järjestöjen roolia ja vapaa-

ehtoistoimintaa vahvistetaan tukemaan asukkaiden hyvinvointia ja tehdään tiivistä yhteistyötä 

kumppanuusperiaatteella. Palvelusetelin nykyistä laajempi hyödyntäminen (kriteerit/setelin 

arvo/asiakkaan omavastuuosuus). 

 

4.3.6 Merkittävät riskit ja riskienhallinta 

 
Merkittävät riskit liittyvät talouteen ja riskienhallintaa tehdään systemaattisella palvelujen toimin-

nan kehittämisellä, uusien toimintamallien arvioimisella ja talouden tiukalla seurannalla. Talouden 

toteumaa seurataan kuukausittain. Vammaispalvelun ostopalvelun määrärahat ovat riittämättö-

mät suhteessa asiakastarpeeseen tilinpäätöksen 2015 mukaan, joten 1,5 miljoonan euron ylitysuhka 

on olemassa. Palvelut ovat lakisääteisiä ja myönnettävä asiakkaille. Henkilöstömääräraha riski on 

olemassa, avoimiin vakansseihin ei ole määrärahavarausta. Yksiköissä on mitoitusvelvoitteet ja 

perusmitoitus on minimi eli vakituisten poissaolojen kattamiseen tarvitaan sijainen. 

 
4.4 Perhe- ja sosiaalipalvelut 

 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen palvelut tuotetaan tällä hetkellä Mikkelin sote-yhteistoi-

minta-alueen, Essote-kuntayhtymän sekä seitsemän jäsenkunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, si-

vistyspalveluissa ja yleishallinnon toimintayksiköissä.  

 

Vuoden 2017 alusta nämä palvelut integroituvat kuntayhtymän perhe- ja sosiaalipalvelukokonai-

suudeksi, jossa moniammatillisesti tarjotaan palveluja joustavasti, asiakaslähtöisesti ja kustan-

nustehokkaasti. 

Perhe- ja sosiaalipalveluista äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kouluku-

raattori- ja koulupsykologipalvelut, lapsiperheiden ja lastensuojelun avohuollon sosiaalityö sekä 

aikuissosiaalityö, taloudellisen tuen palvelut, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tarjotaan lähi-

palveluina. 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnoista lastenpsykiatria, turvakoti, nuorten vastaanottoyksikkö 

Havurinne, talous- ja velkaneuvonta sekä maahanmuuttotoimisto tuottavat jatkossakin palveluja 

kuntayhtymän kunnille yhteisinä palveluina.  

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin toiminta siirtyy kuntayhtymän omaksi toiminnaksi 1.1.2017 lu-

kien. Perheoikeudelliset (lastenvalvojapalvelut) palvelut ovat 1.1.2017 alkaen kuntayhtymän yh-

teisenä palveluita. 
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Kuva 4. Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatio. 
 
 

4.4.1 Palvelulinjaukset 

 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävänä on edistää eri väestöryhmien hyvinvointia laaja-alaisesti. 

Toiminnan lähtökohtana on palvelujen helppo saavutettavuus ja henkilökohtainen kohtaaminen 

lähipalveluissa. Erityisenä kohderyhmänä on erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat sekä paljon pal-

veluja käyttävät asiakkaat. ”Ihmiseltä ihmiselle, lähellä ja helposti saatavilla.” 

 

Palvelut jakaantuvat perhepalveluihin, lastensuojelun palveluihin ja sosiaalipalveluihin. Asiakas-

palveluprosessit ylittävät palvelualuerajat tarpeen mukaan: 

 

 moniammatilliset palvelutiimit 
 

 lasten, nuorten ja perheiden lähipalvelut 
 

 yhteisesti tuotetut palvelut tukevat lähipalveluja (esim. työparius), omatyöntekijä/vastuu 

työntekijä 
 

 yhteisesti tuotetut palvelut ovat erityisen tuen palveluja, joihin ohjaudutaan pääsääntöisesti 

lähipalvelujen kautta 
 

 oman palvelutuotannon rinnalla on ostopalveluja ja avustuksin tuetaan järjestöjä (vastik-

keelliset avustukset) 
 

 ostopalvelusopimusten korvaaminen omalla palvelutuotannolla, jos sillä saavutetaan kus-

tannussäästöä ja joustavampaa asiakaspalvelua 
 

 sähköisten palvelujen käyttöönotto vaiheittain (puhelinpalvelut, e-lomakkeet ym.) kuntayh-

tymän yhteisen linjauksen mukaisesti 
 

 palvelujen ja henkilöstön sijoittuminen kuntien hyvinvointikeskuksiin ja hyvinvointiasemille, 

joissa on myös palvelujen muiden vastuualueiden palveluja, kuten terveyspalvelujen vas-

taanottopalveluja lähipalveluina  
 

 LAPE muutosohjelman sisällöt ohjaavat muutosta (muutosagentin tuki). 
  



44 

 

 

4.4.2 Sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 
Sosiaali- ja perhepalvelujen valtuustoon nähden sitova tuloslaskelma on seuraava: 
 

euroa Tp 2015 Ta/m 2016 Ta 2017 

Toimintatulot 8 019 906 6 488 500 33 503 936 

Toimintamenot -35 549 588 -32 207 683 -33 587 562 

Toimintakate   -8 3626 

 
Tarkempi erittely on liitteessä 4. 

 
Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: 

 
1. Lapsi- ja perhepalvelujen integraatio tavoitteena uuden muotoiset peruspalvelut: moniam-

matillinen tekeminen ja työnjaon selkeyttäminen 

 

2. Neuvolan, lapsiperheiden kotipalvelu, oppilas- ja opiskeluhuollon, ennaltaehkäisevien palve-

lujen, lastenpsykiatrian ja lasten tukiyksikön palveluprosessin uudistus  

 lähipalvelujen ja kuntayhtymän yhteisten palvelujen vahvistaminen vaikuttavammin ja 

kustannustehokkaammin 

 moniammatilliset tiimit (paikalliset perhepalvelutiimit ja oppilashuoltotiimit) 

 lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli laajenee kaikkiin kuntayhtymän kuntiin vuoden 

2017 alusta 

 sähköiset palvelut: asiakaspalvelu ja ammattihenkilöstön konsultaatiot 
 lasten oikeudelliset lastenvalvojapalvelut ovat yhteisiä palveluja ja sosiaalityötä tiiviste-

tään. 

 

3. Sijais- ja tukiperheyksikkö sekä tukiperheyksikkö Pessin muutos kuntayhtymän omaksi toi-

minnaksi 1.1.2017 alkaen tavoitteena saada oman palvelutuotannon myötä palveluun jous-

tavuutta ja koota pirstaleista palvelua 

 

 ostopalvelun korvaaminen omalla palvelutuotannolla (neljän työntekijän lisäys) 

 perhehoidon vahvistaminen 

 sujuva palveluprosessi toimintapaikkakuntien lähipalelujen ja yhteisesti tuotetun sijais-

huollon/jälkihuollon välillä. 

 

4. Sosiaali- ja kriisipäivystys on osa monitoimijapäivystystä 2017 alkaen. Toimintaan sisältyy 

väkivaltatyön koordinointi (väkivaltaa kohdanneiden ja tekijöiden apu) 

 

 päivystyksen uusi toimintamalli: vakituiset työntekijät hoitavat sosiaalipäivystyksen 

 

5. Sosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelun muutos 
 

 toimeentulotuen muutos 1.1.2017 alkaen (etuuskäsittelijän työn vähennys) 

 sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tehtävärakenteen vahvistaminen ja sosiaalisen kuntou-

tuksen kehittäminen 

 työllisyyden hoito kuntien ja työvoimahallinnon kanssa. 
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4.4.3   Kehittämis- ja tuottavuustoimet 
 

Vastuualueen kehittämis- ja tuottavuustoimet ovat: 
 

 asiakaspalvelussa pääpaino peruspalveluissa: lapsen, nuoren ja perheen tuki ja aut- 

taminen varhaisessa vaiheessa, jotta asiakas ei ohjaudu suoraan kalliimpiin palveluihin 

 yhteisesti tuotetuista palveluista tuetaan lähipalveluja (konsultaatiot) 

 erityisen tuen palveluja tarvitsevat sekä paljon palveluja tarvitsevat: nimetään vastuu- 

työntekijä/oma työntekijä 

 sähköisten palvelujen ja ohjauksen käyttöönotto suunnitelmallisesti (palveluprosessit); 

hyödynnetään sosiaali- ja perhepalveluissa olevien asiakkaiden omatoimisuutta 

 arvioidaan ostopalveluja omaan palvelutuotantoon: palveluja hankittaessa ja tuotetta-

essa haetaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta 

 asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen (lapsiperheiden palveluseteli laajenee kun-

tayhtymän kaikkiin sote-kuntiin). 

 

4.4.4 Merkittävät riskit ja riskienhallinta 

 
Vastuualueella on ammattiryhmiä, joiden rekrytoinnissa on koko maassa pulmia (esim. lastenpsy-

kiatrit, puheterapeutit, toimintaterapeutit, sosiaalityöntekijät). Suuri haaste tulee olemaan se, 

kuinka saadaan rekrytoitua ja sitoutettua osaavaa henkilöstöä. Rekrytoinneissa käytetään avointa 

hakumenettelyä ja valtakunnallisia rekrytointitapoja. 

 

Oman tuotannon lisäksi vastuualueella on ostopalvelua. Haasteena on hankintaosaamisen var-

mistaminen, hankintasopimusten ajantasaisuus ja purku/reklamointipykälien selkeys, ostetun pal-

velun laadun ja sisällön sopimusten aikainen seuranta ja valvonta. 

 

Perhe- ja sosiaalipalveluissa uudistetaan palveluprosesseja niin, että palveluissa integroituvat so-

siaali-, terveys- ja sivistystoimen palvelut. Riskinä on, miten palveluprosessit ja uudet palvelutiimit 

toimivat. Prosessien onnistuminen varmistetaan osallistamalla henkilöstö palveluprosessien ja 

oman työn uudistamiseen (itse- ja vertaisarviointi, asiakaspalaute, suoritteiden seuraaminen). 

 

Suoritteet ja palvelutiedot kootaan eri organisaatioiden palvelutuotannosta ja eri henkilöiltä. Riski 

on, että suoritemäärien ja kustannusten tiedot vaihtelevat tilastoinnin/seurannan osalta eri kun-

nissa. 

 
4.5 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualueeseen kuuluvat avopalvelujen sekä asumis- ja lai-

tospalvelujen palvelualueet. Avopalveluihin kuuluvat mielenterveys- ja päihdevastaanotot 

(mukaan lukien psykiatrian vastaanotot) ja toiminallinen kuntoutus. Asumis- ja laitospalveluihin kuu-

luvat psykiatrinen osastohoito, päihdekuntoutujien laitospalvelut sekä mielenterveys- ja päih-

deasumispalvelut. 
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Kuva 5. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisaatio. 

 
 

4.5.1 Toiminta-ajatus ja tehtävä 

 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueen tehtävänä on tarjota kuntayhtymän alueen asukkaille 

ja laajemminkin Etelä-Savon väestölle avopalveluja sekä asumis- ja laitospalveluja asiakaslähtöi-

sesti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat mielenterveys- ja päihdepalvelut 

turvaavat kuntayhtymän alueen väestön hyvinvointia ja terveyttä. Asukkaille palvelut tuotetaan 

moniammatillisesti. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa noudetaan hoitotakuuta. 

Alueen asukkaiden mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistetään ja tuetaan osallistavilla toimin-

tatavoilla. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa henkilöstö on osaavaa ja toimintatavat ovat näyttöön 

perustuvia. Palveluja kehitetään yhteistyössä asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

 
4.5.2 Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset 

 
Mielenterveyden häiriöt, jotka aiheuttavat työkyvyttömyyden, ovat suurin sairausryhmä koko 

maassa (41 %). Mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyden aiheuttajana on ollut suurin 

ryhmä vuodesta 2000 lähtien. Etelä-Savossa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevien (25–64 -vuotiaiden) määrä on pysynyt jokseenkin samana 10 

vuoden aikana, mutta se on huomattavasti korkeampi kuin koko maan keskiarvo (Etelä-Savon 

sairaanhoitopiiri 4,5 %, Etelä-Savo 4,3 %, koko maa 3,2 % ). Ikävakioitumaton sairastavuusindeksi 

Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä oli 109,2 vuonna 2013, kun koko maan indeksi on 100. 

 

Päihdehuollon asumispalvelujen, laitoshoidon ja avopalvelujen käyttö on kasvanut Etelä-Savon 

sairaanhoitopiirissä viimeisen kymmenen vuoden aikana 30–40 %. Päihteiden vuoksi sairaaloiden 

ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen määrä on vastaavasti laskenut sairaanhoitopii-

rissä, maakunnassa ja koko maassa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudis-

tamista on jatkettava.  

 

4.5.3 Palvelulinjaukset 

 
Kuntayhtymän tärkeä kehittämiskohde on mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistaminen. Pal-

velurakennetta muutetaan enemmän laitosvaltaisesta avo- ja kuntouttavien palvelujen suuntaan.  
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Mikkelin hyvinvointikeskuksen/keskussairaalan kokonaisuuteen rakennetaan uudisinvestointina 

Mielentalo, jossa on psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdetyön avo-, kuntoutus- ja laitospalve-

lujen uudenlainen integroitu palvelukokonaisuus.    

 

4.5.3 Sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen valtuustoon nähden sitova tuloslaskelma on seuraava: 
 

euroa Tp 2015 Ta/m 2016 Ta 2017 

Toimintatulot 19 551 532 18 011 969 32 088 389 

Toimintamenot -23 304 753 -21 697 600 -32 088 362 

Toimintakate   27 

 
Tarkempi erittely on liitteessä 5. 

 
Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: 
 

1. Kehitetään palveluista entistä asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia. Vuoden 2017 aikana 

tavoitteena on 

 
 uuden organisaation käynnistäminen 

 päällekkäisyyksien purkaminen ja integraation toteuttamisen aloittaminen 

 toimintamallien ja käytänteiden yhtenäistäminen mielenterveys- ja päihdepalveluissa 

 tilojen tiivistäminen ja yhteiset tilat 

 hoitokäytäntöjen vaikuttavuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen. 

 
2. Tavoitteena on mielenterveys- ja päihdepalveluissa kustannusten kasvun hillitseminen. 

 

3. ESPER-hanke, joka on toimintamalli- ja tilahanke, on tärkeä osa mielenterveys- ja päihde-

palvelujen kehittämistä sekä tulevaisuuden palvelujen rakentamista. 

 
Hankkeessa on tarkoituksena luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaali- ja 

terveydenhuollon toiminnalle työnimellä Mielentalo. Rakentamishankkeen lisäksi ESPER- 

hankkeessa suunnitellaan uudistettuja toimintamalleja, jotta erikoispalvelujen ja peruspalve-

lujen integraatio ja palveluketjut onnistuvat. Tavoitteena on, että vuonna 2020 uudenlaiset 

toiminnat voivat aloittaa toimintansa uudessa Mielentalossa. 

 
4.5.4 Kehittämis- ja tuottavuustoimet 
 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualueella seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehi-

tystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisiin 

palveluihin. 

Painopistealueena on peruspalvelujen vahvistaminen, päihdepalvelujen avokuntoutuksen kehittä-

minen, osallistuminen monitoimijapäivystyksen toiminnan aloittamiseen sekä nuorison mielenter-

veys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuuden kehittäminen.  

Kehittämistyö tehdään moniammatillisesti yhdessä eri toimintayksiköiden henkilöstön ja palvelun-

käyttäjien yhteistyönä. Kehittämistyössä on laajasti mukana muut vastuualueet, järjestöt sekä muut 

yhteistyökumppanit. 
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4.5.5 Merkittävät riskit ja riskienhallinta 

 
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen riskit talousarviossa ovat: 
 

 uusien toimintamallien kustannuslaskenta 

 mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen kustannusten hallinta 

 henkilöstökustannukset (määräaikaisen työpanoksen arviointi) sekä kustannusten seu- 

ranta. 

 
4.6 Kuntoutuspalvelut 

 
Kuntoutuspalveluiden vastuualue tuottaa kuntayhtymän toiminta-alueella koti- ja avokuntoutus-

palveluita, kuntouttavaa hoitoa lähikuntoutusosastoilla sekä vaativaa neurologista ja ortopedistä 

kuntoutusta. Vastuualueella on integroitu erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden kuntoutuspal-

velut yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 

 

Kuva 6. Kuntoutuspalvelujen vastuualueen organisaatio. 

 

 
4.6.1 Toiminta-ajatus ja tehtävä 

 
”Helposti saatavilla, kaikessa mukana, arjen tukena.” 
 

Toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan kaikilla hoidon tasoilla yhtenäisin kriteerein ja mittarein. Pal-

velut ovat helposti saatavilla ja vastaavat asiakkaan arjesta nouseviin haasteisiin.  

 

4.6.2 Toiminnan ja toimintaympäristön muutokset 

 
Väestön vanheneminen ja palvelutarpeen lisääntyminen edellyttää kuntoutuspalveluissa toimia 

palvelurakenteen ja toiminnan kohdentumisen muuttamiseksi. 

Palvelurakenteen keventäminen voidaan toteuttaa kuntayhtymän alueella sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön nimeämän valtakunnallisen uudistamiskomitean mukaisesti kuntoutuksen painopisteen 

siirtämisellä laitoksista asiakkaiden kotona tapahtuvaksi toiminnaksi. Tavoitteena on, että kun-

tayhtymän eri asiakasryhmät voisivat elää toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään. 

Kuntoutuksen vastuualue tukee vanhuspalveluiden rakennemuutosta. Tavoitteena on tukea asi-
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akkaiden toimintakykyä ja saada lähikuntoutusosastoilta asiakkaat kotiutettua, minkä jälkeen kun-

toutus jatkuu kotikuntoutuksena. Tämä edellyttää, että kuntouttavia toimia tehostetaan hoitojak-

sojen aikana ja niiden jälkeen. Myös kotiutukseen liittyviä toimia vahvistetaan niin, että kuntoutus 

on niissä vahvasti mukana. 

 

Kuntoutuksen painopisteen siirtäminen hoitamisesta ja korjaamisesta ennaltaehkäisyyn tarkoittaa 

toimia, joilla ehkäistään suureen palvelujen tarpeeseen joutumista ja muun muassa kotihoidon 

asiakasmäärän kasvua. Tavoitteena on vähentää säännölliseen palveluiden varaan joutumista ar-

vioimalla ja suunnittelemalla kuntouttavat toimet osana muuta hoito- ja palvelusuunnittelua sekä 

toteuttamalla tehokkaat interventiot oikea-aikaisesti. 

 
4.6.3 Palvelulinjaukset 

 
Kuntoutuspalvelujen vastuualue kuntayhtymän organisaatiossa on toimia palvelujen vastuualueiden 

rajat ylittävästi. Tämä tarkoittaa, että kuntoutuspalveluissa tehdään yhteistyötä kaikkien palvelujen 

vastuualueiden ja hoidon tasojen kanssa sujuvien hoitoketjujen ja uusien toimintamallien luo-

miseksi. 

Kuntoutuksen vastuualue edistää yhdessä tekemisen kulttuuria kuntien, järjestöjen ja vapaaeh-

toisten kanssa tiivistämällä yhteistyötä ja etsimällä ratkaisuja muun muassa vanhus- ja vammais-

palvelujen vastuualueen kanssa asiakasmäärän kasvun hillitsemiseksi. 

Kuntoutuksen vastuualue edistää työntekijöiden välisen tarkoituksenmukaisen tehtäväjaon toteu-

tumista, moniammatillisen ja monialaisen työotteen toteutumista ja yhdessä tekemisen kulttuuria. 

 
4.6.4 Sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 

 
Kuntoutuspalvelujen valtuustoon nähden sitova tuloslaskelma on seuraava: 
 

euroa Tp 2015 Ta/m 2016 Ta 2017 

Toimintatulot 10 951 790 12 205 162 20 055 984 

Toimintamenot -21 364 193 -20 873 427 -19 941 284 

Toimintakate   114 700 

 

Tarkempi erittely on liitteessä 6. 

 

Toiminnalliset tavoitteet ovat seuraavat: 

 
1. Toiminnan tavoitteena on lykätä säännöllisen kotihoidon tarpeen kasvua ja saada yleistä pal-

velutarvetta vähenemään kuntoutuksen keinoin. Tähän tavoitteeseen pääsyn keskeinen voi-

mavara on varhainen moniammatillinen kuntoutuksen- ja palvelutarpeen arviointi asiakkaan 

omassa toimintaympäristössä. 

 
2. Kuntoutuspalveluissa otetaan käyttöön arviointijakso ja kuntoutusjakso ennen kuin päätös 

säännöllisen kotihoidon piiriin ottamisesta tehdään. Vanhus- ja vammaispalvelualueen 

kanssa mallinnetaan riittävän pitkä arviointijakso ja tarpeen mukainen kuntoutus ennen pää-

töstä asiakaskohtaisesta säännöllisestä kotihoidosta. 
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3. Kuntayhtymän kaikilla toimintapaikkakunnilla aloittaa toimintansa kotikuntoutuksen tiimit yh-

teistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Kotikuntoutuksen koordinaattori aloittaa työn kun-

tayhtymän alueella vuoden 2017 alusta kotihoidon kuntouttavan työn ja hoitajien osaamisen 

vahvistajana. 

 

4. Monialaisten kuntoutusjaksojen suunnittelu aloitetaan kotona asuville paljon palveluja tarvit-

seville kotihoidon asiakkaille tai palvelujen piiriin jonossa oleville yhdessä vanhuspalvelujen 

vastuualueen ja monialaisen kuntoutusvastaanoton kanssa. 

 
5. Valtakunnallisten kuntoutuksen linjausten mukaisesti aloitetaan fysioterapeuttien suoravas-

taanotot. Kuntayhtymän joillakin terveysasemilla on jo aloitettu fysioterapeuttien suoravas-

taanotto. Terapeuttien koulutusta suoravastaanottopalveluihin on laajennettu vuoden 2016 

aikana. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toiminta kuntayhtymän toimintapaikkakunnilla. 

Tämä vapauttaa lääkärityötä muuhun käyttöön. Samanaikaisesti toimintamalli on myös asi-

akkaiden saaman palvelun ja kustannuskehityksen näkökulmasta perusteltu. 

 
6. Fysiatrian toiminta on alueen kunnille annettavaa yhteistä palvelua. Fysiatrian lääkäripalve-

luja toteutetaan moniammatillisesti lääkäreiden sekä fysio- ja toimintaterapeuttien yhteis-

työnä. Fysiatrian erikoislääkärien arviot tapahtuvat toistaiseksi lähetekäytännön mukaisesti. 

Jatkossa sujuvoitetaan yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä 

käynnistämällä opetukselliset yhteisvastaanotot. Toiminta tähtää perustason osaamisen vah-

vistamiseen ja erikoissairaanhoidon konsultaatiotarpeen vähenemiseen. 

 
7. Moniammatillinen yhteisenä palveluna järjestettävä kuntoutusvastaanotto palvelee kaikkia 

kuntayhtymän kuntia. Yksikkö kuuluu jatkossa kuntoutuksen vastuualueelle. Toiminnasta 

vastaa kuntoutusylilääkäri yhdessä kuntoutusohjaajien ja alueellisen kuntoutussuunnittelijan 

kanssa. Tähän toimintaan nivoutuu vahvasti myös alueellisen apuvälineyksikön palvelut. 

Kuntoutusylilääkärin työstä 10 prosenttia kohdentuu apuvälineyksikön asiakkaille. 

  

8. Kuntoutuksen ammattilaisten tehtävänä on arvioida toimintakyvyn laskua ennakoivia teki-

jöitä, sekä osallistua terveyden edistämiseen ja huolehtia tarvittavan koulutuksen järjestämi-

sestä ja tuesta muulle henkilökunnalle. 

 

4.6.5 Kehittämis- ja tuottavuustoimet 

 
Kuntoutuksen vastuualue kehittää toimivia alan palveluja kuntayhtymän toimintapaikkakunnilla. 

Valtakunnallisesti kehitteillä olevan kuntoutuksen palvelupaketin perusteiden mukaisesti vastuu-

alue raportoi kuntoutuksen kustannukset ja suoritteet.  

 

Kuntoutuspalveluissa kehitetään asiakkaiden segmentointia. Tällä tavoin vaikeimmassa ase-

massa ja eniten palveluja tarvitsevat asiakasryhmät saavat riittävät kuntoutuspalvelut ja samalla 

tuetaan omatoimiseen kuntoutukseen kykeneviä asiakkaita ohjauksella ja tiedonsaannilla.  

 

Toimitilojen käyttöä tehostetaan. Iltaisin ja viikonloppuisin annettavien palvelujen laajentamista 

suunnitellaan yhdessä kuntayhtymän kuntien ja muiden palvelujen vastuualueiden kanssa. Var-

hainen ja moniammatillinen kuntoutuksen ja palvelutarpeen arvio tuo toimintaan selkeyttä ja kus-

tannustehokkuutta. 

  



51 

 

 

4.6.6 Merkittävät riskit ja riskienhallinta 
 
Alueen väestö vanhenee ja hoidon tarve on vaativampaa. Toimintakykyä ylläpitävän kuntoutuk-

sen tarve kasvaa ja asiakkaiden määrä lisääntyy. Tehostetun ja tuetun palveluasumisen paikkojen 

niukkuus voi vaikeuttaa kuntouttavien osastojen tehokasta toimintaa ja hidastaa osastoilla tapahtu-

vaa kiertoa. 

Henkilöstöriskeihin varaudutaan niin, että työntekijöiden osaaminen on laaja-alaista, jotta toiminta 

on kaikissa tilanteissa keskeytyksetöntä ja sijaisten työpanos on käytössä. Fysioterapeuttien saatavuus on  

ollut hyvä, toiminta- ja puheterapeuttien osalta tilanne on vaikeampi. Kuntoutuksen alan lääkärien 

saatavuuteen liittyy ongelmia. Se on riski kuntoutuksen palveluissa. 

 
 
5  INVESTOINTIOSA 
 
Investointeja rahoitetaan pääosin vieraalla pääomalla. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että 

investoinnit palvelevat kaikin tavoin kuntayhtymän ydintoiminnan ja -palvelujen kehittämistä sekä 

sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. Investoinnit palvelevat myös jäsenkuntien tarpeita. 

Tämän vuoksi investoinnit sovitetaan yhteen jäsenkuntien kanssa. 

 

ESPER-hanke moninkertaistaa velkamäärän. Vuoden 2017 osalta merkittävimmät rahoitustar-

peet tulevat ESPER-hankkeen ensimmäisestä (8,5 milj. euroa) ja toisesta (31 milj. euroa) vai-

heesta.  

 

Vuoden 2017 investointeihin varataan rahoitusta 6,8 miljoonaa euroa ESPER-hankkeen lisäksi. 

Investoinnit jakautuvat seuraavasti (liite 7):  

 

 sairaanhoidolliset laitteet 2,5 miljoonaa euroa 

 tietotekniikka 1,8 miljoonaa euroa ja  

 tekniikka (talotekniikka ja muut tekniset palvelut) 2,6 miljoonaa euroa. 

 

ESPER-hankeen myötä muutakin tekniikka joudutaan uusimaan. Kunnat tekevät vuokrakiinteis-

töjen investoinnit. Talotekniikan investoinnit kohdistuvat ainoastaan kuntayhtymän omistamiin 

kiinteistöihin.  

 
5.1 Investointien rahoitus 
 

Jäsenkunnilta ei peritä erillisiä rahoitusosuuksia investointimenoihin, vaan investoinnit rahoite-

taan tulorahoituksella ja lainoituksella. 

 

5.2 ESPER-hankkeen investoinnit 
 

ESPER-hankkeen investoinnin rahoitusta varten on puitesopimus (valtuusto 23.3.2016 § 30) Eu-

roopan Investointipankin kanssa 55 miljoonan euron lainotuksesta. Loppuosa investoinnin rahoi-

tuksesta on kilpailutettu syksyllä 2015 ja valtuuston päätöksen mukaisesti. Rajoittaja on Kunta-

rahoitus Oy. 

 

ESPER-hankkeen investointikulut on laskettu 26.10.2016 tilanteen mukaisesti. Valtuusto on 

hyväksynyt erikseen ESPER-hankeen kokonaiskustannusarvion 105,7 miljoonaa euroa  

(alv 0 %) ja toteuttamisaikataulun vuosille 2015–2020. 
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5.3 ESPER-hankkeen toiminnallinen suunnittelu ja rakentaminen 

 
Vastaanottoalueen ensimmäisen vaiheen 1. kerroksen B-G ja HK- rakennusosien tilat ovat koko-

naisuudessaan valmiit tammikuun 2017 loppuun mennessä. Pankalammen vastaanottotoiminnan 

väistötilat E-rakennuksen 1. kerroksessa valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Vastaan-

ottoalueen vaiheet 2, 3 ja 4 jatkuvat U-osan laajennuksen jälkeen vuosina 2018–2020.  

 

ESPER-hanketoimisto tukee vastaanottoalueen johtoa ja työntekijöitä uusiin tiloihin asettumisessa 

uuden toimintamallin mukaisesti. Erikoissairaanhoidon vastaanottojen, kaupungin perustervey-

denhuollon vastaanottojen ja monitoimijapäivystyksen yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi, 

joka toimii samoissa tiloissa, edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota. 

 
Kuuman sairaalan rakentaminen (U-rakennusosa) tulee hallituksen ja edelleen valtuuston pää-

tettäväksi tammi-helmikuussa 2017. U-osan ennakoivia töitä tehdään puolen vuoden ajan huhti-

kuun loppuun 2017 saakka ja varsinainen rakentaminen alkaa toukokuussa 2017. U-osan laajen-

nus valmistuu maaliskuussa 2019, jonka jälkeen tehdään muutostöitä HK-osalla yli vuoden ajan 

(heräämöt, välinehuolto). Rakentamisen aloitus viivästyy neljä kuukautta alkuperäisestä aikatau-

lusta. Tämä johtui E-rakennusosassa esille tulleista rakennusteknisistä ongelmista sekä sosiaali- 

ja terveysministeriön investoinnin poikkeuslupapäätöksen odottamisesta. 

 

ESPER-hanketoimisto vastaa Kuuman sairaalan toiminnallisen suunnittelun ja tilasuunnittelun 

yhteensovittamisesta yhdessä käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa. Perhetalon tilojen työsuun-

nitelmat valmistuvat helmikuun lopussa 2017, jolloin alkaa urakkalaskenta. Perhetalon kustan-

nukset ovat tiedossa toukokuussa 2017. Päätökset Perhetalon investoinnista tehdään tämän jäl-

keen. Rakentaminen voi alkaa kesäkuussa 2017 jatkuen tammikuuhun 2019. 

 
Mielentalon toiminnallinen suunnittelu jatkuu huhtikuuhun 2017, jonka jälkeen välittömästi alkaa 

rakennussuunnittelu. Mielentalon rakentaminen alkaa vuonna 2019 jatkuen noin kahden vuoden 

ajan.  

 
Parkkitalo, jonka rakennuttaa Mikkelin sairaalaparkki Oy, valmistuu huhtikuussa 2017. 
 
5.4 ESPER-hankkeen riskienhallinta 

 
Vuosi 2017 on rahoitusriskin näkökulmasta vuotta 2016 helpompi, sillä alkuvuodesta 2016 saatiin 

Euroopan investointipankilta myönteinen lainapäätös ja vuoden 2016 lopussa STM:ltä ESPER-

investoinnin poikkeuslupapäätös. Samoin varmistui, että synnytykset jatkuvat Mikkelin keskus-

sairaalassa vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2016 saatiin lisäksi Kuuman sairaalan, Perhetalon ja 

Sairaalaparkin rakennuslupapäätökset Mikkelin kaupungin lupaviranomaiselta. Euroopan inves-

tointipankin edellyttämä auditointi voi myös tuoda muutoksia. 

 

Vuonna 2017 on täydessä käytössä hankkeen kustannusseurannan järjestelmä, ScudoPro, mikä 

mahdollistaa ajantasaisen kustannusseurannan osaprojekteittain, huomioiden myös sopimukset 

ja niiden sitoutumat ja vaikutukset ennusteeseen. Avainhenkilöriskiä voidaan pienentää, kun poik-

keuslupapäätöksen myötä hanketoimiston työntekijöiden työsuhteita jatketaan 2018 loppuun 

saakka.  

 

Vuonna 2017 ESPER-hankkeessa tarkennetaan edelleen toimintamalli- ja tilasuunnitelmia sai-

raaloiden välisen työnjaon ja maakunta-/sote-uudistuksen näkökulmasta. Talousarviovuonna 
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2017 hankkeen suurimmat riskit liittyvät rakentamisen aikaisten väistöjen onnistumiseen, raken-

tamisen kustannuksiin ja toimitussopimuksiin. 

 
 
 

  Toteutusaika peruskorjaus Uudisrakennus Investointi 

      brm2 brm2 1000 € 

VAIHE 1      
Vastaanottoalue 2015 - 2020 4 685   
Laajennusosa   926  
Vastaanottoalue yhteensä   9 000 

      
VAIHE 2       
KUUMA SAIRAALA 2017 - 2020    
U-rakennus 2017- 2019 2 109 5 991 25 409 

Muut osat  2019 - 2020 4 920  8 887 

KUUMA SAIRAALA YHTEENSÄ   34 296 

      
VAIHE 3      
PERHETALO     

  2017- 2019  11 065 25 620 

      
VAIHE 4      
MIELENTALO     

  2019 - 2021 12 800 2 360 26 913 

      
PYSÄKÖINTITALO 2016 - 2017   8 500 

      
Evakko     2 602 

Ympäristö ja taide       1 000 

YHTEENSÄ     107 931 

 

 

Taulukko 12. ESPER-hankkeen investoinnit. 

 
 

5.5 Mikkelin kaupungin osuus 
 

Osana kuntayhtymän perustamista sovittiin, että Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston ja 

Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksillä Mikkelin kaupungin investointiavustuksesta ESPER- 

hankkeelle. Päätös on tehty vaiheen 1. rahoittamisesta (2,7 milj. euroa). Tämä kirjataan rahoi-

tusosuutena investointiin. 

 

 

6   SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 
 

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä käytetään hyväksyttyä poistosuunni-

telmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 

hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistomenetelmänä on tasapoisto. 

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan vuosi-

kuluksi. 

 
Kuntayhtymän jäsenkunnista siirtyvä kalusto kirjataan kohtaan käytetyt koneet. Kalusto poisto-
aika on kolme vuotta. 
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Poistosuunnitelmaa on muutettu 1.1.2013 alkaen. Rakennusten osalta muutettu poistosuunnitelma 

ei koske vanhoja rakennuksia. Uusilla rakennuksilla (vuodesta 2013) poistoaika on 30 vuotta. 

 

 
Aineettomat oikeudet 

 

Atk-ohjelmat ja oikeudet 4 v. 

Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. 

Aineelliset hyödykkeet 
 

Maa- ja vesialueet Ei poistoa 

Rakennukset  

Sairaalarakennukset  

Keskussairaala  
Päiväkeskus, talousrakennus, taloustoimisto  

30 v. 

Vanha sairaala, uusi sairaala 40 v. 

Laajennusosa 50 v. 

Vuokrattavat tilat 5 v. 
Huolto-, toimisto- ja muut rakennukset  

Keskussairaala  

Hallintorakennus, päiväkoti 30 v. 

Tönölä 20 v. 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v. 

Koneet ja kalusto  

Kuljetusvälineet 5 v. 

Lääkintävälineet 5 v. 

Raskaat lääkintävälineet 10 v. 

Muut koneet, laitteet ja kalusto  

Tietokoneet 4 v. 

Muut koneet, laitteet ja kalusto 5 v. 

Muut aineelliset hyödykkeet  

Taide ja arvoesineet Ei poistoa 
 

 
 
Taulukko 13. Kuntayhtymän suunnitelman mukaiset poistot. 

  



55 

 

 

7  RAHOITUSOSA 
 

Lyhytaikaisen lainan ottovaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2017 ovat 35 miljoo-

naa euroa. Talousarviossa 2017 on varauduttu 31,2 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan nosta-

miseen. Tästä lainamäärästä ESPER-hankkeeseen on varattu 20,9 miljoonaa euroa ja muihin in-

vestointeihin 6,8 miljoonaa euroa. 

 
Lainakanta (pitkä- ja lyhytaikaiset lainat yhteensä) on vuoden 2016 lopussa noin 36 miljoonaa eu-

roa. Vuotuiset rahoituskustannukset tämän hetkisellä korkotasolla ovat noin 0,2 miljoonaa euroa. 

  

Talousarvion rahoitusosassa nettolainamäärä lisääntyy 26,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lai-

namäärä vuoden 2017 lopussa on 63,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 lopussa 82,3 miljoonaa 

euroa. Rahoituslaskelma on liitteessä 8. 

 

 

 

 

 

 

120,0 
 

 

100,0 
 

 

80,0 
 

 

60,0 
 

 

40,0 
 

 

20,0 
 

 

0,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    2021 
 
Taulukko 13. Lyhyt- ja pitkäaikaisen lainan määrä. 
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8   PALVELUJEN KUSTANNUSTEN JAKO JA HINNOITTELUPERIAATTEET 

 
Kuntayhtymän laskutus perustuu kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirtäneille jäsenkunnalle 

määriteltyyn perussopimuksen 18 § mukaiseen jakoperusteeseen vuonna 2017 seuraavasti  

(Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala): 

 10 % vuonna kuntien asukasluvun mukaisesti 

 50 % aiheuttamisperiaatteella tilikauden toteutuneiden kulujen mukaisesti 

 40 % vuonna aiheuttamisperiaatteella laskettuna kolmen viimeisen vuoden tilikausien 

(2014–2016) toteutuneiden kulujen mukaisesti. 

Perussopimuksen mukaisesti erikoissairaanhoidon kuntayhtymälle siirtäneiden jäsenkuntien 

maksuosuus määräytyy seuraavasti (Joroinen, Pieksämäki): 

 täysjäsenten kohdan 1. mukainen asukasperusteinen osuus lasketaan vain kuntayhtymälle 

siirretyistä tehtävistä ja 

 vuonna 2017 aiheuttamisperiaatteella 90 %. 

 
Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti laskutettava osuus lasketaan seuraavasti: Asukkaiden saamat 

palvelut ryhmitellään palvelusuoritteiksi, joille lasketaan tilikausittain toteutuneiden kustannusten 

mukaiset todelliset suoritehinnat. Suoritehintoihin sisällytetään kuntayhtymän hallituksen vahvista-

mien 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 9 mukaisesti sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti jaettuna eri palve-

luiden käytön esimerkiksi käyntien ja hoitopäivien mukaan. 

 
Ennakot ja laskutuskäytäntö 
 

Kuntien maksuosuudet laskutetaan kuukausittain kuntayhtymän valtuuston hyväksymään talous-

arvioon perustuvana ennakkomaksuna ja tilikauden päätyttyä suoritettavana tasauseränä. Ta-

sauserä muodostuu toteutuneiden maksuosuuksien ja ennakkomaksujen välisestä erotuksesta. 

Ennakkomaksun eräpäivä on kunkin kuukauden 12. päivä. Kuntien ennakkomaksuja voidaan kun-

tayhtymän hallituksen päätöksellä tarvittaessa tarkistaa toimintavuoden aikana. Loppulasku, 

jossa erityisvelvoitteiden ennakkomaksut on huomioitu, tehdään 28.2.2018 mennessä. 

 
Erikoissairaanhoidon oma toiminta 
 

Kuntayhtymässä käytetään laskutuksen ja tilastoinnin perusteena DRG-pohjaista hinnoittelua so-

maattisten vuodeosastojen ja päiväkirurgian toiminnassa. Psykiatrian vuodeosastotoiminta lasku-

tetaan hoitopäivähinnoilla. Samoin hoitopäivähinnoilla laskutetaan erityisen kalliit ja harvinaiset 

hoidot sekä pitkittyneet hoidot (erikoissairaanhoidolliset syyt) ja jatkohoidon jonotus.  

 

Oman toiminnan laskutussuoritteita ovat lisäksi poliklinikkakäynnit, sarjahoitokäynnit sekä tietyt tut-

kimukset ja toimenpiteet. Jäsenkuntien osalta em. laskutusperusteita käytetään muuna laskennal-

lisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä tulevina vuosina. Palveluiden yk-

sikköhinnat (hinnaston) vahvistaa hallitus. Hinnasto sisältää DRG-jaksojen, hoitopäivien ja avo-

hoitokäyntien hinnat sekä erikoisalojen keskimääräiset hoitopäivähinnat, joita käytetään pitkitty-

neiden hoitojen ja jatkohoitoa jonottavien (1–3 pv) laskutuksessa. 
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Siirtoviivehinnoittelu on vain erikoissairaanhoitoa käyttäville jäsenkunnille. 
 

Erikoissairaanhoidosta kevyempään hoitomuotoon jonottavalle potilaalle annettavaa vuode- 

osastohoitoa ei katsota erikoissairaanhoidon palveluksi. Hinnoittelu määräytyy DRG-laskutetta-

valta jaksolta erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1,5-kertaisena. 

 
Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen laskutus 
 
Ostopalvelujen kustannukset sisältyvät kuntalaskutusosuuksiin. Toteutuneita ostopalvelukustan-

nuksia käytetään muuna laskennallisena perusteena vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä 

tulevina vuosina. Ostopalvelut tilastoidaan kunnittain kaikkien jäsenkuntien osalta. Kuntayhtymän 

pieni koko aiheuttaa merkittävää vuosittaista heittelyä erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Osto-

palvelut menevät läpilaskutuksena Pieksämäen ja Joroisten osalta. 

 

Kalliin hoidon tasausrahasto 
 

Kuntayhtymässä on käytössä kalliin hoidon tasausjärjestelmä, jonka kustannukset jaetaan kun-

nille asukaslukujen suhteessa. Tasausjärjestelmän piiriin hoidot siirtyvät, kun potilaskohtai-

set/asiakaskohtaiset kustannukset ylittävät 50 000 euroa vuodessa. Sen yli menevät vuosikus-

tannukset menevät tasauksena jäsenmaksuun. Tasaus koskee omaa toimintaa ja ostopalveluja. 

 
Potilasvakuutus 
 

Potilasvakuutus kattaa kaikki jäsenkuntien kunnalliset terveydenhuollon yksiköt ja vammaispal-

velulain mukaiset vastuut, joten potilasvakuutuksen kustannukset peritään kapitaationa jäsen-

kunnilta potilasvakuutuksen laskutuksen jaksotuksessa. Loppulasku määräytyy kapitaatiosuh-

teessa erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 

 
Palvelujen myynnin hinnoittelu 
 

Muille sairaanhoitopiireille myytävät palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei erikseen toisin 

sovita. Samoin vakuutusyhtiöille, puolustusvoimille, pakolaisten vastaanottokeskukselle ja vanki-

lalle sekä KELA:lta laskutettavat 29 (42) kiireellistä hoitoa tarvitsevien EU-kansalaisten ja sopi-

musmaista tulevien hoidot laskutetaan samalla hinnalla.  

 

Kiireellinen hoito ulkokuntalaisille (pl. erikoissairaanhoito) perustuu tuotteistukseen tai tuotehin-

taan, jolla terveydenhuollon toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa tai jolla kuntayhtymä las-

kuttaa jäsenkuntiansa. Korvauksesta vähennetään hoidosta potilaan suorittama asiakasmaksu ja 

muut palvelun tuottajan hoitoon liittyen saamat toimintatulot (TervhL 58 §). 

Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista maista tulevien potilaiden hoidosta peritään to-

delliset hoitokulut. 

 

Kuntayhtymän peruspääomien korko 
 

Perussopimuksen mukaisesti, koron täsmäytyspäivä on 15.12.2017 vaikutus - 200.000 euroa. 

Maksupäivä on 31.12.2017. 

 
Asiakasmaksut 
 

Asiakasmaksut peritään kulloinkin voimassaolevan maksulain ja -asetuksen määritellyn mukai-

sesti erikseen hyväksyttävän hinnaston (asiakasmaksujen perusteet) mukaisesti. 
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Käyttöomaisuuden siirrot 
 

Käyttökelpoisen irtaimen omaisuuden siirto tapahtuu tasearvolla. Käytetyn poistonalaisen irtaimis-

ton käsittely suoritetaan poistomääräysten mukaisesti. 

 
 
9 KONSERNI 
 
Kuntayhtymän konserni laajeni keväällä 2016, kun perustettiin kuntayhtymän täysin omistama Mik-

kelin Sairaalaparkki Oy. Mikkelin Sairaalaparkki Oy keskittyy sairaala-alueen asiakas- ja henkilös-

töpysäköinnin järjestämiseen pysäköintitalon lisäksi myös muualla sairaalakorttelissa. Sairaala-

parkki Oy:n rahoitus on hoidettu emoyhtiön SVOP-lainoituksella. 

 
Konsernin toisena tytäryhtiönä toimii Mikkelin Pesula Oy (kuntayhtymän osuus 57,14 %) 
 

Kuntayhtymällä on muita merkittäviä omistuksia kuntayhtymäliikelaitos ISLABissa (9 %), Kiinteistö 
Oy Säästömikossa (20,9 %) ja Medi-IT Oy:ssä (3 %). 

 
 
10 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2017 

 
Luottamushenkilöille maksetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta 1.10.2016 voimaan 

tulleen hallintosäännön mukaan 1.1.2017 alkaen seuraavasti: 

 
 

Vuosipalkkiot euroa/vuosi 
 

– yhtymävaltuuston puheenjohtaja 1.500 euroa 

– tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.500 euroa 

– yhtymähallituksen puheenjohtaja 3.000 euroa 

euroa – yhtymähallituksen varapuheenjohtaja 1.500 euroa 

 

Kokouspalkkiot €/kokous 

 

– valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta, 

yksilöasioiden jaosto 
100 euroa 

– toimikunnat ja muut elimet   80 euroa 

   

Ansiomenetyskorvauksen enimmäismäärä euroa/h  22 euroa 

 
 

Mikäli luottamushenkilö sopii työnantajansa kanssa, että tämä myöntää luottamustehtävän hoi-

tamista varten palkallista virkavapautta, kuntayhtymä maksaa tällaisista virkavapaista työnanta-

jalle korvauksen laskua vastaan samaan enimmäismäärään saakka. 
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Liite 1 

Vastuualueiden tuloslaskelma 2017 yhteensä 

 

YHTEENSÄ MUU MUU MUU ESH ESH ESH YHT YHT YHT

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liiketoiminnan myynt 62 0 0 58 216 47 000 47 000 58 278 47 000 47 000

Korvaukset valtiolta 2 227 228 2 762 050 2 477 376 478 563 550 000 550 000 2 705 791 3 312 050 3 027 376

Korvaukset kunnilta ulkokunnat 734 981 565 560 535 444 147 410 883 146 306 089 6 421 100 148 145 864 146 871 649 6 956 544

Korvaukset kunnilta jäsenkunnat 0 0 165 768 422 0 0 138 970 971 0 0 304 739 393

Muut suoritteiden myynti 3 515 862 1 700 931 2 569 257 7 973 443 6 724 300 5 934 800 11 489 305 8 425 231 8 504 057

Myyntituotot yhteensä 6 478 132 5 028 541 171 350 499 155 921 104 153 627 389 151 923 871 162 399 238 158 655 930 323 274 370

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut 20 351 272 19 938 574 22 362 176 5 276 565 5 511 287 6 947 492 25 627 837 25 449 861 29 309 668

Tuet ja avustukset 1 200 895 1 005 050 528 602 0 1 300 1 300 1 200 895 1 006 350 529 902

Muut palvelumaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maksutuotot yhteensä 21 552 167 20 943 624 22 890 778 5 276 565 5 512 587 6 948 792 26 828 732 26 456 211 29 839 570

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 676 573 767 221 658 507 148 430 142 500 142 500 825 003 909 721 801 007

Muut toimintatuotot 382 644 370 530 333 715 223 672 78 900 4 000 606 316 449 430 337 715

Muut toimintatuotot 1 059 216 1 137 751 992 221 372 102 221 400 146 500 1 431 319 1 359 151 1 138 722

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 29 089 516 27 109 916 195 233 498 161 569 773 159 361 375 159 019 163 190 659 289 186 471 292 354 252 662

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -57 128 454 -57 150 197 -55 819 204 -51 206 898 -50 047 088 -52 878 966 -108 335 352 -107 197 285 -108 698 170

Henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eläkekulut -13 879 232 -13 709 611 -9 103 631 -9 127 150 -8 744 073 -7 601 485 -23 006 382 -22 453 684 -16 705 116

Muut henkilöstösivuk -3 154 614 -3 248 580 -3 177 323 -2 740 188 -3 000 145 -2 668 680 -5 894 802 -6 248 725 -5 846 003

Henkilöstökorvaukset 1 139 201 808 700 462 500 769 317 475 900 348 200 1 908 518 1 284 600 810 700

Henkilökulut yhteensä -73 023 098 -73 299 688 -67 637 658 -62 304 922 -61 315 406 -62 800 930 -135 328 018 -134 615 094 -130 438 589

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -55 306 735 -55 513 963 -55 972 267 -26 878 143 -24 590 392 -25 182 392 -82 184 878 -80 104 355 -81 154 659

Muiden palvelujen ostot -18 117 360 -16 210 029 -14 136 106 -12 600 222 -15 577 286 -13 382 787 -30 717 582 -31 787 315 -27 518 893

Palvelujen ostot yhteensä -73 424 094 -71 723 993 -70 108 373 -39 478 366 -40 167 678 -38 565 179 -112 902 460 -111 891 670 -108 673 552

Aineet, Tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -5 324 058 -5 235 583 -5 683 198 -20 719 219 -19 929 770 -20 760 365 -26 043 277 -25 165 353 -26 443 563

Varastojen lisäys/vä 0 0 0 -102 049 0 0 -102 049 0 0

Aineet, Tarvikkeet -5 324 058 -5 235 583 -5 683 198 -20 821 268 -19 929 770 -20 760 365 -26 145 326 -25 165 353 -26 443 563

Muut toimintakulut

Avustukset -19 791 230 -18 093 318 -10 462 869 0 0 0 -19 791 230 -18 093 318 -10 462 869

Vuokrat -5 340 763 -1 334 938 -754 140 -1 739 405 -1 669 198 -1 438 600 -7 080 168 -3 004 136 -2 192 740

Muut toimintakulut -174 250 -115 790 -92 994 -682 583 -232 600 -230 000 -856 833 -348 390 -322 994

Muut toimintakulut yhteensä -25 306 243 -19 544 046 -11 310 003 -2 421 988 -1 901 798 -1 668 600 -27 728 231 -21 445 844 -12 978 603

TOIMINTAKULUT YHTEEN -177 077 495 -169 803 308 -154 739 232 -125 026 543 -123 314 653 -123 795 074 -302 104 035 -293 117 961 -278 534 307

TOIMINTAKATE -147 987 979 -142 693 392 40 494 266 36 543 229 36 046 724 35 224 089 -111 444 746 -106 646 669 75 718 355

VUOSIKATE -147 987 979 -142 693 392 40 494 266 36 543 211 36 046 724 35 224 089 -111 444 746 -106 646 669 75 718 355

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suunnitelman mukaiset -556 601 -402 236 -311 152 -1 355 298 -1 535 480 -1 533 980 -1 906 997 -1 937 276 -1 845 132

Kertaluonteiset pois 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poistot yhteensä -556 601 -402 236 -311 152 -1 355 298 -1 535 480 -1 533 980 -1 906 997 -1 937 276 -1 845 132

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ -148 544 573 -143 095 628 40 183 114 35 187 914 34 511 244 33 690 109 -118 895 075 -114 758 082 73 873 223

Sisäiset kulut -40 183 114 -34 236 100 -74 419 214

Sijaishallinto 0 0 -11 585 606 0 0 -2 438 100 0 0 0

Tila-ja tukipalvelut 0 0 -21 064 236 0 0 -14 615 400 0 0 0

Henkilöstöhallinto 0 0 -422 040 0 0 -1 171 600 0 0 0

Talous-ja hankintapalvelut 0 0 -1 050 141 0 0 -851 400 0 0 0

Hallintopalvelut 0 0 -441 395 0 0 -5 713 800 0 0 0

Tietohallinto 0 0 -5 557 995 0 0 -6 061 300 0 0 0

Kuntayhtymänhallinto 0 0 -61 701 0 0 -3 384 500 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ II 0 -545 991 -545 991
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Liite 2 

Terveyspalvelujen tuloslaskelma 2017 

 

 

TERVEYSPALVELUT MUU MUU MUU ESH ESH ESH YHT YHT YHT

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myynt -16 -16 0 0

Korvaukset valtiolta 221 879 218 250 478 563 550 000 550 000 700 442 768 250 550 000

Korvaukset kunnilta ulkokunnat 547 041 411 300 434 978 118 267 750 117 104 244 4 551 300 118 814 791 117 515 544 4 986 278

Korvaukset kunnilta jäsenkunnat 21 020 631 113 506 504 0 0 134 527 135

Muut suoritteiden my 655 843 662 870 664 474 7 483 634 6 670 300 5 803 800 8 139 477 7 333 170 6 468 274

Myyntituotot yhteens 1 424 763 1 292 420 22 120 083 126 229 930 124 324 544 124 411 604 127 654 694 125 616 964 146 531 687

Maksutuotot

Terveydenhuollon mak 3 344 446 3 299 200 3 716 375 4 707 969 4 967 504 6 403 709 8 052 415 8 266 704 10 120 084

Tuet ja avustukset 36 087 19 250 26 846 1 300 1 300 36 087 20 550 28 146

Muut palvelumaksut 0 0 0

Maksutuotot yhteensä 3 380 533 3 318 450 3 743 221 4 707 969 4 968 804 6 405 009 8 088 502 8 287 254 10 148 230

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 14 247 16 100 12 696 5 949 2 500 2 500 20 196 18 600 15 196

Muut toimintatuotot 6 490 3 350 920 219 399 74 900 225 889 78 250 920

Muut toimintatuotot 20 736 19 450 13 615 225 348 77 400 2 500 246 085 96 850 16 116

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 826 032 4 630 320 25 876 919 131 163 248 129 370 747 130 819 113 135 989 281 134 001 068 156 696 033

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -12 149 399 -12 123 093 -8 954 259 -40 777 308 -39 650 669 -42 265 781 -52 926 707 -51 773 762 -51 220 040

Henkilösivukulut

Eläkekulut -3 071 407 -3 061 190 -1 422 034 -7 272 495 -6 932 620 -5 965 713 -10 343 902 -9 993 810 -7 387 747

Muut henkilöstösivuk -667 760 -696 220 -503 340 -2 185 987 -2 369 994 -2 088 494 -2 853 747 -3 066 214 -2 591 834

Henkilöstökorvaukset 206 167 162 000 79 000 584 493 373 900 275 200 790 660 535 900 354 200

Henkilökulut yhteens -15 682 398 -15 718 503 -10 800 633 -49 651 298 -48 579 382 -50 044 788 -65 333 696 -64 297 886 -60 845 421

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen os -2 614 169 -2 421 648 -2 078 018 -22 017 736 -20 929 292 -21 482 292 -24 631 905 -23 350 940 -23 560 310

Muiden palvelujen os -5 148 088 -4 135 241 -4 788 422 -11 117 546 -14 156 528 -12 025 438 -16 265 634 -18 291 769 -16 813 860

Palvelujen ostot yht -7 762 257 -6 556 889 -6 866 440 -33 135 282 -35 085 820 -33 507 730 -40 897 539 -41 642 709 -40 374 170

Aineet, Tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aik -2 061 976 -2 040 346 -2 283 164 -18 504 806 -17 809 620 -18 527 815 -20 566 782 -19 849 966 -20 810 979

Varastojen lisäys/vä -103 541 -103 541 0 0

Aineet, Tarvikkeet j -2 061 976 -2 040 346 -2 283 164 -18 608 347 -17 809 620 -18 527 815 -20 670 323 -19 849 966 -20 810 979

Muut toimintakulut

Avustukset -5 039 -5 000 -3 500 -5 039 -5 000 -3 500

Vuokrat -1 185 936 -160 822 -87 380 -1 699 631 -1 613 098 -1 381 500 -2 885 567 -1 773 920 -1 468 880

Muut toimintakulut -44 391 -24 850 -12 521 -609 394 -232 600 -230 000 -653 785 -257 450 -242 521

Muut toimintakulut yhteensä -1 235 366 -190 672 -103 401 -2 309 025 -1 845 698 -1 611 500 -3 544 391 -2 036 370 -1 714 901

TOIMINTAKULUT YHTEEN -26 741 999 -24 506 409 -20 053 638 -103 703 952 -103 320 521 -103 691 833 -130 445 949 -127 826 931 -123 745 471

TOIMINTAKATE -21 915 966 -19 876 089 5 823 281 27 459 295 26 050 227 27 127 280 5 543 332 6 174 137 32 950 562

VUOSIKATE -21 915 966 -19 876 089 5 823 281 27 459 284 26 050 227 27 127 280 5 543 332 6 174 137 32 950 562

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaise -256 520 -118 054 -256 000 -1 265 795 -1 460 780 -1 459 280 -1 522 315 -1 578 834 -1 715 280

Kertaluonteiset pois

Poistot yhteensä -256 520 -118 054 -256 000 -1 265 795 -1 460 780 -1 459 280 -1 522 315 -1 578 834 -1 715 280

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ -22 172 478 -19 994 143 5 567 281 26 193 489 24 589 447 25 668 000 -1 522 315 -1 578 834 31 235 282

Sisäiset kulut -5 567 281 -25 668 000 -31 235 281

Sijaishallinto -1 850 221 -1 968 000

Tila-ja tukipalvelut -2 729 925 -10 638 700

Henkilöstöhallinto -67 500 -881 000

Talous-ja hankintapalvelut -135 783 -769 300

Hallintopalvelut -57 205 -4 143 000

Tietohallinto -718 650 -4 631 000

Kuntayhtymänhallinto -7 997 -2 637 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ II 0 0 1
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Liite 3 

Vanhus- ja vammaispalvelujen tuloslaskelma 2017 

 

 

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT PTH PTH PTH ESH ESH ESH YHT YHT YHT

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myynt

Korvaukset valtiolta 616 284 525 400 180 876 616 284 525 400 180 876

Korvaukset kunnilta ulkokunnat 87 174 114 360 70 808 162 584 253 000 0 249 758 367 360 70 808

Korvaukset kunnilta jäsenkunnat 93 777 662 253 000 0 0 94 030 662

Muut suoritteiden my 949 980 837 921 1 376 019 949 980 837 921 1 376 019

Myyntituotot yhteensä 1 653 438 1 477 681 95 405 365 162 584 253 000 253 000 1 816 022 1 730 681 95 658 365

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut 13 262 860 12 927 561 15 251 137 21 819 19 400 19 400 13 284 679 12 946 961 15 270 537

Tuet ja avustukset 118 150 66 150 56 050 118 150 66 150 56 050

Muut palvelumaksut 0 0 0

Maksutuotot yhteensä 13 381 010 12 993 711 15 307 187 21 819 19 400 19 400 13 402 829 13 013 111 15 326 587

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 625 175 713 901 630 811 625 175 713 901 630 811

Muut toimintatuotot 302 754 306 900 292 557 302 754 306 900 292 557

Muut toimintatuotot 927 929 1 020 801 923 368 927 929 1 020 801 923 368

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 15 962 378 15 492 193 111 635 920 184 403 272 400 272 400 16 146 780 15 764 593 111 908 320

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -29 049 636 -29 078 350 -29 348 584 -101 834 -141 250 -495 822 -29 151 470 -29 219 600 -29 844 406

Henkilösivukulut

Eläkekulut -6 582 535 -6 601 433 -4 696 816 -16 731 -24 012 -84 290 -6 599 266 -6 625 445 -4 781 106

Muut henkilöstösivuk -1 575 842 -1 634 988 -1 621 968 -6 385 -8 659 -29 898 -1 582 227 -1 643 647 -1 651 866

Henkilöstökorvaukset 720 034 441 300 294 500 172 720 206 441 300 294 500

Henkilökulut yhteensä -36 487 979 -36 873 471 -35 372 868 -124 779 -173 921 -610 009 -36 612 757 -37 047 392 -35 982 878

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen os -34 009 863 -34 533 459 -36 013 943 -34 009 863 -34 533 459 -36 013 943

Muiden palvelujen os -8 317 826 -7 962 199 -6 381 423 -80 066 -18 462 -63 433 -8 397 892 -7 980 661 -6 444 856

Palvelujen ostot yhteensä -42 327 689 -42 495 659 -42 395 366 -80 066 -18 462 -63 433 -42 407 755 -42 514 120 -42 458 799

Aineet, Tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aik -2 214 041 -2 106 107 -2 401 194 -2 758 -2 650 -850 -2 216 799 -2 108 757 -2 402 044

Varastojen lisäys/vä 0 0 0

Aineet, Tarvikkeet -2 214 041 -2 106 107 -2 401 194 -2 758 -2 650 -850 -2 216 799 -2 108 757 -2 402 044

Muut toimintakulut

Avustukset -7 587 502 -7 918 398 -8 303 469 -7 587 502 -7 918 398 -8 303 469

Vuokrat -2 515 799 -865 703 -575 359 -10 216 -2 526 015 -865 703 -575 359

Muut toimintakulut -88 700 -57 950 -56 533 -24 -88 724 -57 950 -56 533

Muut toimintakulut yhteensä -10 192 000 -8 842 051 -8 935 361 -10 240 -10 202 241 -8 842 051 -8 935 361

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -91 221 709 -90 317 288 -89 104 789 -217 842 -195 033 -674 292 -91 439 552 -90 512 320 -89 779 082

TOIMINTAKATE -75 259 332 -74 825 095 22 531 131 -33 440 77 367 -401 892 -75 292 772 -74 747 727 22 129 238

VUOSIKATE -75 259 332 -74 825 095 22 531 131 -33 440 77 367 -401 892 -75 292 772 -74 747 727 22 129 238

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaise -195 794 -220 935 -15 152 -195 794 -220 935 -15 152

Kertaluonteiset pois

Poistot yhteensä -195 794 -220 935 -15 152 -195 794 -220 935 -15 152

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ -75 455 125 -75 046 030 22 515 979 -33 440 77 367 -401 892 -75 488 566 -74 968 662 22 114 086

Sisäiset kulut -22 515 979 -60 500 -22 576 479

Sijaishallinto -6 059 272 0

Tila-ja tukipalvelut -12 128 787 -13 000

Henkilöstöhallinto -222 037 -1 100

Talous-ja hankintapalvelut -606 456 -3 400

Hallintopalvelut -254 155 -16 500

Tietohallinto -3 209 745 -23 200

Kuntayhtymänhallinto -35 527 -3 300

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ II 0 -462 392 -462 393
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Liite 4 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloslaskelma 2017 

 

 

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT MUU MUU MUU ESH ESH ESH YHT YHT YHT

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myynt 62 62 0 0

Korvaukset valtiolta 1 142 765 1 724 300 1 814 300 1 142 765 1 724 300 1 814 300

Korvaukset kunnilta ulkokunnat 41 831 5 100 18 258 3 592 684 3 237 000 154 000 3 634 515 3 242 100 172 258

Korvaukset kunnilta jäsenkunnat 27 173 309 3 083 000 0 0 30 256 309

Muut suoritteiden my 1 788 876 140 700 485 111 860 1 789 736 140 700 485 111

Myyntituotot yhteensä 2 973 535 1 870 100 29 490 978 3 593 544 3 237 000 3 237 000 6 567 078 5 107 100 32 727 978

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut 345 932 411 950 289 514 368 1 000 1 000 346 300 412 950 290 514

Tuet ja avustukset 1 038 570 907 650 445 206 1 038 570 907 650 445 206

Muut palvelumaksut 0 0 0

Maksutuotot yhteensä 1 384 502 1 319 600 734 720 368 1 000 1 000 1 384 870 1 320 600 735 720

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot -1 260 2 220 -1 260 2 220 0

Muut toimintatuotot 65 595 58 580 40 238 3 623 69 218 58 580 40 238

Muut toimintatuotot 64 335 60 800 40 238 3 623 67 958 60 800 40 238

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 422 372 3 250 500 30 265 936 3 597 535 3 238 000 3 238 000 8 019 906 6 488 500 33 503 936

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -6 641 627 -6 848 728 -9 514 236 -962 700 -1 161 419 -1 033 005 -7 604 327 -8 010 147 -10 547 241

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 612 975 -1 456 597 -1 624 420 -169 639 -197 581 -169 661 -1 782 614 -1 654 178 -1 794 081

Muut henkilöstösivuk -391 604 -376 202 -569 487 -49 622 -70 649 -60 180 -441 226 -446 851 -629 667

Henkilöstökorvaukset 89 754 94 900 20 000 1 407 3 000 91 161 97 900 20 000

Henkilökulut yhteensä -8 556 452 -8 586 627 -11 688 143 -1 180 554 -1 426 650 -1 262 846 -9 737 006 -10 013 276 -12 950 989

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot -8 789 938 -8 465 920 -7 753 991 -1 514 617 -1 161 000 -1 200 000 -10 304 555 -9 626 920 -8 953 991

Muiden palvelujen ostot -2 345 837 -1 931 306 -1 995 196 -103 173 -97 880 -187 880 -2 449 010 -2 029 186 -2 183 076

Palvelujen ostot yhteensä -11 135 775 -10 397 226 -9 749 187 -1 617 791 -1 258 880 -1 387 880 -12 753 565 -11 656 106 -11 137 067

Aineet, Tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aik -251 173 -266 020 -293 580 -18 329 -21 300 -21 300 -269 502 -287 320 -314 880

Varastojen lisäys/väh.

Aineet, Tarvikkeet -251 173 -266 020 -293 580 -18 329 -21 300 -21 300 -269 502 -287 320 -314 880

Muut toimintakulut

Avustukset -12 110 169 -10 145 670 -2 092 000 -12 110 169 -10 145 670 -2 092 000

Vuokrat -662 397 -83 551 -21 935 -768 -500 -500 -663 165 -84 051 -22 435

Muut toimintakulut -15 898 -21 260 -10 300 -283 -16 181 -21 260 -10 300

Muut toimintakulut yhteensä -12 788 464 -10 250 481 -2 124 235 -1 051 -500 -500 -12 789 515 -10 250 981 -2 124 735

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -32 731 864 -29 500 353 -23 855 145 -2 817 724 -2 707 330 -2 672 526 -35 549 588 -32 207 683 -26 527 671

TOIMINTAKATE -28 309 492 -26 249 853 6 410 791 779 811 530 670 565 474 -27 529 682 -25 719 183 6 976 265

VUOSIKATE -28 309 492 -26 249 853 6 410 791 779 811 530 670 565 474 -27 529 682 -25 719 183 6 976 265

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaise -6 070 -2 870 -6 070 -2 870 0

Kertaluonteiset pois

Poistot yhteensä -6 070 -2 870 -6 070 -2 870 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ -28 315 563 -26 252 723 6 410 791 779 811 530 670 565 474 -27 535 752 -25 722 053 6 976 265

Sisäiset kulut -6 410 791 -649 100 -7 059 891

Sijaishallinto -2 001 993 0

Tila-ja tukipalvelut -3 248 105 -173 800

Henkilöstöhallinto -71 408 -26 700

Talous-ja hankintapalvelut -160 777 -6 700

Hallintopalvelut -68 063 -171 700

Tietohallinto -850 930 -190 100

Kuntayhtymänhallinto -9 515 -80 100

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ II 0 -83 626 -83 626
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Liite 5 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuloslaskelma 2017 

 

 
 
 

MIELENTERVEYS- J A PÄIHDEPALVELUT MUU MUU MUU ESH ESH ESH YTH YHT YHT

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myynt 58 232 47 000 47 000 58 232 47 000 47 000

Korvaukset valtiolta 0 0 0

Korvaukset kunnilta ulkokunnat 32 055 21 800 2 700 17 600 786 16 465 856 1 663 800 17 632 841 16 487 656 1 666 500

Korvaukset kunnilta jäsenkunnat 15 301 237 13 716 556 0 0 29 017 793

Muut suoritteiden my 65 198 55 940 43 243 360 700 425 898 55 940 43 243

Myyntituotot yhteens 97 252 77 740 15 347 180 18 019 718 16 512 856 15 427 356 18 116 971 16 590 596 30 774 536

Maksutuotot

Terveydenhuollon mak 1 040 952 1 066 370 980 050 351 729 314 303 314 303 1 392 681 1 380 673 1 294 353

Tuet ja avustukset 576 500 500 576 500 500

Muut palvelumaksut 0 0 0

Maksutuotot yhteensä 1 041 528 1 066 870 980 550 351 729 314 303 314 303 1 393 257 1 381 173 1 294 853

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 38 411 35 000 15 000 60 38 471 35 000 15 000

Muut toimintatuotot 2 183 1 200 650 4 000 4 000 2 833 5 200 4 000

Muut toimintatuotot 40 594 36 200 15 000 710 4 000 4 000 41 304 40 200 19 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 179 374 1 180 810 16 342 730 18 372 157 16 831 159 15 745 659 19 551 532 18 011 969 32 088 389

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 513 874 -1 489 370 -2 721 973 -6 831 193 -6 107 145 -6 652 552 -8 345 067 -7 596 515 -9 374 525

Henkilösivukulut

Eläkekulut -270 822 -263 709 -462 735 -1 239 235 -1 081 759 -999 014 -1 510 057 -1 345 468 -1 461 749

Muut henkilöstösivuk -82 419 -82 604 -164 135 -353 937 -369 238 -354 356 -436 356 -451 842 -518 491

Henkilöstökorvaukset 14 685 5 000 80 118 55 000 16 000 94 803 60 000 16 000

Henkilökulut yhteensä -1 852 431 -1 830 683 -3 348 843 -8 344 247 -7 503 142 -7 989 922 -10 196 677 -9 333 825 -11 338 765

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen os -8 813 265 -9 170 860 -9 695 915 -2 126 007 -1 378 600 -1 378 600 -10 939 272 -10 549 460 -11 074 515

Muiden palvelujen os -217 411 -330 270 -162 410 -1 063 541 -995 210 -858 110 -1 280 952 -1 325 480 -1 020 520

Palvelujen ostot yhteensä -9 030 676 -9 501 130 -9 858 325 -3 189 548 -2 373 810 -2 236 710 -12 220 224 -11 874 940 -12 095 035

Aineet, Tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aik -48 804 -95 990 -45 260 -397 194 -338 800 -344 700 -445 998 -434 790 -389 960

Varastojen lisäys/vä 1 492 1 492 0 0

Aineet, Tarvikkeet -48 804 -95 990 -45 260 -395 702 -338 800 -344 700 -444 506 -434 790 -389 960

Muut toimintakulut

Avustukset -88 520 -24 250 -63 900 -88 520 -24 250 -63 900

Vuokrat -279 146 -19 525 -2 866 -8 221 -3 900 -4 300 -287 367 -23 425 -7 166

Muut toimintakulut -3 008 -6 370 -4 540 -64 451 -67 459 -6 370 -4 540

Muut toimintakulut yhteensä -370 675 -50 145 -71 306 -72 672 -3 900 -4 300 -443 346 -54 045 -75 606

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -11 302 586 -11 477 948 -13 323 734 -12 002 170 -10 219 652 -10 575 632 -23 304 753 -21 697 600 -23 899 366

TOIMINTAKATE -10 123 212 -10 297 138 3 018 996 6 369 988 6 611 507 5 170 027 -3 753 221 -3 685 631 8 189 023

VUOSIKATE -10 123 212 -10 297 138 3 018 996 6 369 988 6 611 507 5 170 027 -3 753 221 -3 685 631 8 189 023

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaise -749 -440 -4 153

Kertaluonteiset pois

Poistot yhteensä -749 -440 -4 153

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ -10 123 961 -10 297 578 3 018 996 6 365 835 6 611 507 5 170 027 -3 753 221 -3 685 631 8 189 023

Sisäiset kulut -3 018 996 -5 170 000 -8 188 996

Sijaishallinto -573 487 -408 100

Tila-ja tukipalvelut -1 813 631 -2 528 600

Henkilöstöhallinto -20 925 -172 800

Talous-ja hankintapalvelut -90 207 -32 800

Hallintopalvelut -38 004 -885 600

Tietohallinto -477 430 -748 000

Kuntayhtymänhallinto -5 312 -394 100

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ II 0 27 27
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Liite 6 

Kuntoutuspalvelujen tuloslaskelma 2017 

 
 

KUNTOUTUSPALVELUT MUU MUU MUU ESH ESH ESH YHT YHT YHT

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TP 2015 TA 2016 TA 2017

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myynt

Korvaukset valtiolta 246 300 294 100 482 200 246 300 294 100 482 200

Korvaukset kunnilta ulkokunnat 26 880 13 000 8 700 7 787 079 9 245 989 52 000 7 813 959 9 258 989 60 700

Korvaukset kunnilta jäsenkunnat 8 495 583 8 411 911 0 0 16 907 494

Muut suoritteiden my 55 965 3 500 410 128 249 54 000 131 000 184 214 57 500 131 410

Myyntituotot yhteensä 329 144 310 600 8 986 893 7 915 328 9 299 989 8 594 911 8 244 473 9 610 589 17 581 804

Maksutuotot

Terveydenhuollon maksut 2 357 082 2 233 493 2 125 100 194 680 209 080 209 080 2 551 762 2 442 573 2 334 180

Tuet ja avustukset 7 512 11 500 7 512 11 500 0

Muut palvelumaksut 0 0 0

Maksutuotot yhteensä 2 364 594 2 244 993 2 125 100 194 680 209 080 209 080 2 559 274 2 454 073 2 334 180

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 142 421 140 000 140 000 142 421 140 000 140 000

Muut toimintatuotot 5 622 500 5 622 500 0

Muut toimintatuotot 5 622 500 142 421 140 000 140 000 148 043 140 500 140 000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 699 360 2 556 093 11 111 993 8 252 430 9 649 069 8 943 991 10 951 790 12 205 162 20 055 984

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -7 773 918 -7 610 656 -5 280 152 -2 533 863 -2 986 605 -2 431 806 -10 307 781 -10 597 261 -7 711 958

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 341 493 -2 326 682 -897 626 -429 050 -508 101 -382 807 -2 770 543 -2 834 783 -1 280 433

Muut henkilöstösivuk -436 989 -458 566 -318 393 -144 257 -181 605 -135 752 -581 246 -640 171 -454 145

Henkilöstökorvaukset 108 561 105 500 69 000 103 127 44 000 57 000 211 688 149 500 126 000

Henkilökulut yhteensä -10 443 838 -10 290 404 -6 427 171 -3 004 044 -3 632 311 -2 893 365 -13 447 882 -13 922 715 -9 320 536

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen os -1 079 500 -922 076 -430 400 -1 219 783 -1 121 500 -1 121 500 -2 299 283 -2 043 576 -1 551 900

Muiden palvelujen os -2 088 198 -1 851 013 -808 655 -235 896 -309 206 -247 926 -2 324 094 -2 160 219 -1 056 581

Palvelujen ostot yhteensä -3 167 697 -2 773 089 -1 239 055 -1 455 679 -1 430 706 -1 369 426 -4 623 377 -4 203 795 -2 608 481

Aineet, Tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aik -748 064 -727 120 -660 000 -1 796 132 -1 757 400 -1 865 700 -2 544 196 -2 484 520 -2 525 700

Varastojen lisäys/vä 0 0 0

Aineet, Tarvikkeet -748 064 -727 120 -660 000 -1 796 132 -1 757 400 -1 865 700 -2 544 196 -2 484 520 -2 525 700

Muut toimintakulut

Avustukset

Vuokrat -697 485 -205 337 -66 600 -20 569 -51 700 -52 300 -718 054 -257 037 -118 900

Muut toimintakulut -22 253 -5 360 -9 100 -8 431 -30 684 -5 360 -9 100

Muut toimintakulut y -719 738 -210 697 -75 700 -29 000 -51 700 -52 300 -748 738 -262 397 -128 000

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -15 079 337 -14 001 310 -8 401 926 -6 284 855 -6 872 117 -6 180 791 -21 364 193 -20 873 427 -14 582 717

TOIMINTAKATE -12 379 977 -11 445 217 2 710 067 1 967 575 2 776 953 2 763 200 -10 412 403 -8 668 265 5 473 267

VUOSIKATE -12 379 977 -11 445 217 2 710 067 1 967 568 2 776 953 2 763 200 -10 412 403 -8 668 265 5 473 267

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaise -97 468 -59 937 -40 000 -85 350 -74 700 -74 700 -182 818 -134 637 -114 700

Kertaluonteiset pois

Poistot yhteensä -97 468 -59 937 -40 000 -85 350 -74 700 -74 700 -182 818 -134 637 -114 700

TILIKAUDEN YLI-/ALIJ -12 477 446 -11 505 154 2 670 067 1 882 219 2 702 253 2 688 500 -10 595 221 -8 802 902 5 358 567

Sisäiset kulut -2 670 067 -2 688 500 -5 358 567

Sijaishallinto -1 100 633 -62 000

Tila-ja tukipalvelut -1 143 788 -1 261 300

Henkilöstöhallinto -40 170 -90 000

Talous-ja hankintapalvelut -56 918 -39 200

Hallintopalvelut -23 968 -497 000

Tietohallinto -301 240 -469 000

Kuntayhtymänhallinto -3 350 -270 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ II 0 0 0
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Liite 7 

Kuntayhtymän investointisuunnitelma 2017–2019 

 

2017 2018 2019

Dialyysi

Dialyysikoneet 30 000 30 000 30 000

Ihotautien pkl

Valohoitolaite 35 000

Vastasyntyneiden teho-osasto

Tehohoitopöytä 30 000

Kuljetuskaappi 80 000

kuulontutkimuslaite 20000

Automaattinen kirjaamisratkaisu (Medanets)? 25 000

Esofagusanturillinen (optio) kardiologinen UÄ-laite 55 000

Os 34

Telemetrian keskusvalvomo + etäsuranta

Endoskopia

Endoskoopit 100 000 100 000 100 000

HD keskusyksikkö

Alueelliset palvelut

Radiologia

Läpivalaisulaite 500 000

Natiivikuvauslaite (thorax+luu) 2kpl 350 000 150 000

Keukoventilaatiolaite 30000

Tietokonetomografia 1 200 000

Sydänangiolaite

Magneettikuvauslaite

Mammografialaite

Ultraäänilaite (pieni)

CD:n polttorobotti 15000

Apuvälineyksikkö

Sähköpyörätuolit

Patologia

Kudoskuljetin 50 000

Näytelasiskanneri 230000

Sytosentifuugi 10 000

Infektiosairaudet ja sairaalahygieenia

Moniresistenssi bakteerit kanta -rekisteri (osa SAI rekisteriä) 30 000

Kliininen fysiologia

Spirometri 30 000

EKG-laitteet 10 000

Ergospirometria

pH-rekisteröintilaitteet (2 kpl)

EKG-pitkäaikaisrekisteröintilaitteet ( 6 kpl) 12 000

Kuormituskoelaitteisto

Verenpainemittauslaitteet (2 kpl) 10 000

EEG

EEG-pitkäaikaisrekisteröintilaite

ENMG

Leikkaus ja anestesia

Leikkaustasojen uusinta

Porasaha 35 000 35 000

Renoskooppi 20 000 20 000

Leikkausvalaisin 25 000 30 000

Laparoskooppinen kamera+optiikka 3D

Resektoskooppi urologiaan

Urologiset skopiavälineet

Potilasvalvontamonitori

Laproskooppinen torni, kamera, valolähde, insuflaattori jne

Ulraäänilaite anestesialääkäreille ja verisuuonikirurgeille

Savukaasujen poistolaittteet diatermioihin 5 kpl

Anestesiaventilaattori 35 000 35 000

Infuusiotorni 20 000

Keskusvalvontayksikön päivitys 30 000

Muutttokustannukset 20 000

Ensihoito

Vierianalyysilaite

Virvepäätelaitteet (3 vuoden positoaika) 70 000

Siirtokuljetusvälineistö

Suuronnettumuusvälineistö 15 000

Potilassimulaattori 50 000

Tehostettu hoito

Päivystys
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Naistentaudit ja synnytykset

Synnytyssänky 20 000

KTG laite 19 000 19 000 20 000

Ultraääni 2 kpl (toinen Pmäki) 80 000 40 000 40 000

Telemetrialaite 10 000

Kolposkooppi (Pieksämäki) 15 000

Hysteroskopia torni ja morselaattori 60 000

KTG Keskusvalmomojärjestelmä (perhetaloon) 100000

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

NBI-laitteisto (narrow band imaging) 50 000

FESS-leikkausnavigaattori 70 000

Näkökenttälaite 30 000

Topografialaite 20 000

Silmänpohjakamera 40 000

Ultraäänilaite 40 000

Porakoneyksikkö 40 000

100 000

Aktiivinen sähköinentyöpöytä neuropsykologiseen kuntoutukseen 40 000

Pablo plus pro interaktiivinen laitteisto 10 300

Neurologia

osasto 24

Seurantamonitorilaitteistoon telemetriaseurantamahdollisuuden hankinta 

Tukipalvelut

Lääkehuolto

 Apteekin lastaussillan eristys (ESPER)

Lääkelaimennusrobotti (tai yhteistyö) 300000

Lääkejakeluautomatiikka 0 300000

Lääkeälykaapit 200000 300000

Laminaarikaapit 100000

Yhteensä 0 600000

SAIRAALAITTEET  YHTEENSÄ 2 429 300 2 331 000 1 605 000

Tietohallinto

Tietoliikenne kehittäminen mpy, lan&wan, kaapelit yms kulut 150000

windows 10 40000

palvelin ympäristön lisätyöt 40000

Effica

Rel 6 47000

valokuvaus 20900

lifecare työpöytä 190260

Radiologia palvelin vaihto 13095

hammaskuvantaminen 52000

uusi laskutus 100000

uusi lääkitys 84000

Qpati päivitys - Juss Aarnio 25000

MS lisenssit 380000 (hinta-arvio)

Safiiri- apteekki toimintaan 10000

Efecte jatko 30000

digitaliset palvelut / sähköinen asioiminen 50000

UNA hallinto 50000 60000

sote tietojärjestelmä kilpailutus 40000 50000 4000000

Logistiikkajärjestelmä kehittäminen 50000

SOTE MUUTOKSET varaus, maakunta, kys- erva 60000

Titanian korvaaminen / päivitys ??? 25000

T-doc päivitys 50000 50000

dynasty lisenssit 24000

sähköinen allekirjoitus (mm Titania - Xarchive) 30000

hoitajakutsu, hälytys integroiminen 60000

proconsona kehitys 50000

Hankkeiden järjestelmäkehitys (tarkista onko 15 D tässä) 40000

logmonitor kehitys 30000

vanhojen potilasarkistojen Arkistoiminen 30000

siem 30000

Raportointi 30000

Hilkka - mobiilikohtihoidon kehitys ja laajennus 30000

TIETOHALLINTO YHTEENSÄ 1 861 255

    Magneettistimulaatiolaite (kust. jaetaan psykiatrian os. 1,2 ja 7  kesken )

Kuntoutusosasto os11

Silmätaudit

Fysiatria

Suu- ja leukasairaudet

Psykiatria
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Tukipalvelut

Ruokapalvelut

Mks osastojen ruokavaunut 20000 20000 40000

Muut investoinnit 20000 20000

Astianpesukonelinja

Astianpesun jäähdytys 30000

Yhteensä 70000 40000 40000

Välinehuolto

Tdoc päivitys (siiretty 2017-2019 tietohallintoon)

Instrumenttien pesu- ja desinfektiokone 80000

Instrumenttien pesu- ja desinfektiokone (lisäys ta+ts 2016-2018:aan) 160000

Vaunupesukone (ESPER: 200.000) 60000

Välinehuollon muutostyöt (ESPER)

Välinehuollon pesukone (Kangasniemi) 45000

Yhteensä 240000 60000 0

Logistiikka

Käsipäätteet 20000

Yhteensä 20000

Tekniset palvelut

Potilassänkyjen uusiminen 40000 40000 50000

Osastojen apuvälineiden uusiminen 30000 30000 40000

Mks valaisimien uusiminen 50000 50000 50000

Hissin 14 peruskorjaus, keskusvarasto

Flexim-ohjelmiston päivitys

Flexim-järjestelmän laajennus kuntiin (ESSOTE) 100000

Moisio, Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 50000

Hissin 17 peruskorjaus, päivystyspkl 130000 Esper

Varasähköjärjestelmät 350000 Esper

0,4 kV VV-jakelujärjestelmä 50000 Esper

Potilaspalvelujärjestelmä osasto 25 tarkentuu myöh.

MKS, valvontakameroiden uusiminen 50000

Patologian ilmastoinnin tehostaminen 50000

Varautuminen Esper-hankkeen tuottamiin oheistöihin 600000 600000 600000

Varautuminen E-siiven tilapäisrakentamiseen 600000

MKS:n vesiliittymän uusiminen 50000

Varaus kuntien laitteisiin, sänkyihin ja apuvälineisiin 400000

Yhteensä 1970000 1300000 740000

Muiden yksiköiden esitykset

Leikkausosaston kahvihuone ja varaston muutos

Mks turvallisuuslaitehankinnat 20000 20000 20000

Henkilöstöruokalan ehostaminen 150000

MKS, lukituksen uusiminen (ei Esperiin sisältyvä)

Moisio, turvallisuuslaitehankinnat

MKS, ovilukitusten kaukovalvonta

MKS, Lumme 1 ja 2 , Marmori esitystekniikka 20000

MKS, Lasaretin esitystekniikka ?? 30000

MKS, K-kerroksen sprinkler

MKS, Fysiatrian äänieristetyt ovet

Yhteensä 220000 20000 20000

Tukipalvelut yhteensä 2520000 1420000 800000

Kaikki yhteensä 6810555
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TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

milj. € milj. € milj. € milj. € milj. €

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 11 682 5 775 1 174 6 600 6 200

Satunnaiset erät 24

Tulorahoituksen korjauserät -604

Investointien rahavirta

Investointimenot -9 259 -25 000 -27 700 -31 000 -36 000

Rahoitusosuudet investointeihin 2 000

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 3 040

Toiminnan ja investointien rahvirta 4 883 -19 225 -24 526 -24 400 -29 800

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 67 0 0 0 0

Antolainasaamisten lisäykset 0

Antolainasaamisten vähennykset 67 0 0 0 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 23 600 27 000 32 800 39 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 643 -3 200 -3 200 -3 200 -2 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -1 000 -1 000 -5 000 -7 000

Oman pääoman muutokset -939

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 368 175 -1 726 200 200

Rahavarat 31.12. 1 627 1 802 76 276 476

Rahavarat 1.1. 200 1 627 1 802 76 276

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 4 883 -19 225 -24 526 -24 400 -29 800

Lainanhoitokate 4,2 1,7 0,4 1,7 2,1

Kassan riittävyys, pv 3 3 0 0 0

Kassasta maksut 2014 2015 2016 2017 2018

Toimintakulut -valmistus omaan käyttöön (tulos) 158 186 160 758 357 979 360 000 361 000

Korkokulut (tulos) 195 360 400 1 463 1 863

Muut rahoituskulut (tulos) 27 10 10 10 10

Investointimenot (rahla) 9 259 25 000 27 700 31 000 36 000

Antolainojen lisäys (rahla) 0 0 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (rahla) 2 643 3 200 3 200 3 200 2 000

Kassasta maksut 170 310    189 328       389 289       395 673       400 873       
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Kuntalaskutusperuste Seurantatiedot

Perhepalvelut

Neuvolapalvelut Käynti/hetu käynti

Ennaltaehkäisevät perhepalvelut Asiakas/hetu asiakkuus

Oppilas- ja opiskeluterveydenhuolto Käynti/hetu käynti

Oppilas- ja opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut Asiakas/hetu asiakas

Lastenpsykiatria Käynti/hetu tuotteet

Lasten ehityksen tukiyksikkö Asiakas/hetu asiakas

Perheoikeudelliset palvelut Asiakas/hetu asiakas

Lastensuojelun palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö Asiakas/hetu asiakas

Lastensuojelun avohuolto Asiakas/hetu asiakas

Lastensuojelun perhetyö Asiakas/hetu asiakasperhe

Sijais- ja jälkihuolon sosiaalityö Asiakas/hetu asiakas

Tukiperheet Asiakas/hetu asiakas

Lastensuojelun perhehoito Hoitovuorokausi/hetu hoitovuorokausi

Lastensuojelun laitoshoito Hoitovuorokausi/hetu hoitovuorokausi

Lastensuojelun perhekotihoito Hoitovuorokausi/hetu hoitovuorokausi

Lastensuojelun jälkihuolto Asiakas/hetu asiakas

Nuorten vastaanottoyksikkö Havurinne ja turvakoti Asiakas/hetu asiakas

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö Asiakas/hetu asiakas

Tuettu asuminen Asiakas/hetu asiakas

Kuntouttava työtoiminta Asiakas/hetu asiakas

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asiakas/hetu kotitalous

Talous- ja velkaneuvonta Asiakas/hetu asiakas

Sosiaali- ja kriispäivystys

Kapitaatio/

asukasluvun suhteessa 

Maahanmuuttopalvelut Asiakas/hetu asiakas

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toiminnallinen kuntoutus Toteuma/hetu Asiakas

Päivätoiminta Käynti Asiakas

Ryhmät Asiakas

Asumispalvelut Hetut/toteutunut palvelu Hoitopäivä

Tavallinen palveluasuminen/ mielenterveys Toteuma/hetu Hoitopäivä

Tehostettu palveluasuminen/ mielenterveys Toteuma/hetu Hoitopäivä

Tavallinen palveluasuminen/ päihde Toteuma/hetu Hoitopäivä

Tehostettu palveluasuminen/päihde Toteuma/hetu Hoitopäivä

Laitoshoitohoito/ päihde Toteuma/hetu Hoitopäivä

Laitoshoito/katkaisu Toteuma/hetu Hoitopäivä

Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Toteuma/hetu Hoitopäivä

Päihdeavohoito Toteuma/hetu Käynti

Osastohoito Toteuma/hetu Hoitopäivä

Osastohoito Hoitopäivä Hoitopäivä

Mielenterveys- ja päihdevastaanotto Asiakas/hetu Käynti

Sosiaalihuollollinen työtoiminta Toteuma/hetu Käynti

Terveyspalvelut

Avoterveydenhuolto

Avoterveydenhuolto Toteuma/hetu käynti

Suun terveydenhuolto Toteuma/hetu käynti

Vammaispalvelut * kuntakohtaisesti toteutuneet

Kuljetuspalvelut:

SHL-mukainen toteuma/hetu asiakkaat

VPL-mukainen toteuma/hetu asiakkaat

Vaikeavammaisten asumispalvelut toteuma/hetu hoitopäivät

toteuma/hetu hoitopäivät

Kehitysvammaisten asumispalvelut  toteuma/hetu hoitopäivät

Päivä- ja työtoiminta

toteuma/hetu asiakkaat/käynti? kumman tiedon saa?

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

Kehitysvammahuollon neuvolapalvelut toteuma/hetu asiakas/käyntimäärä

Perhehoito toteuma/hetu asiakas

Vammaispalvelun omaishoito toteuma/hetu asiakas

(HUOM! Sosiaalipäivystystyksen myynti Pieksämäelle, 

Sulkavalle ja Rantasalmelle
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VANHUSPALVELUT * kuntakohtaisesti, Kotikunnan mukaan

Palveluneuvo Hetut/toteutunut palvelu Asiakas/käyntimäärä/puhelinyhteydent, palvelutarpeen arviointi lkm?

Kotihoito: Hetut/toteutunut palvelu

tilapäinen asiakas/käyntimäärä

säännöllinen

Omaishoidontuki

Hetut/toteutunut palvelu Asiakas

Päivätoiminta Hetut/toteutunut palvelu asiakas/käyntimäärä

Veteraanien kotiin annettavat palvelut Hetut/toteutunut palvelu Asiakas/käyntimäärä

* kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) € (kirjanpito)

Kotiin annettavat tukipalvelut Hetut/toteutunut palvelu Asiakas

Tehostettu palveluasuminen:

Oma hetut/toteutunut palvelut hoitopäivät

Osto hetut/toteutunut palvelut hoitopäivät

Muu palveluasuminen hetut/toteutunut palvelut hoitopäivät

Vanhusten perhehoito hetut/toteutunut palvelut asiakas 

Jaksohoito hetut/toteutunut palvelut hoitopäivät

Geriatrian pkl hetut/toteutunut palvelu käyntimäärät

Lääkärikäynti kotiin hetut/toteutunut palvelu käyntimäärät

Lääkärikäynti asumispalveluun hetut/toteutunut palvelu käyntimäärät

KUNTOUTUS Kuntalaskutusperuste Seurantatiedot

Osastokuntoutus

Neurologinen ja ortopedinen kuntoutus Hinnaston mukaan hoito vrk

Lähikuntoutusosastot Hinnaston mukaan hoito vrk

Avokuntoutus

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

Veteraanien kuntoutus per asiakas


