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PALVELURAKENNE JA 
PALVELUSTRATEGIA KUOPIO 

Valtakunnallinen tavoite                                               75 - vuotta 
täyttäneet   

Peittävyys  Tavoite 
% 

Sulut Kuopio 

2017 - 2019 

1/2017 
Kuopio, ei sis. Juankoski 

Alkuvuoden tilanne 

Kotona asuvat  91 – 92 (93)  93,5   

Säännöllisen kotihoidon piirissä 13 – 14 (18) 14.1    

Omaishoidon tuen piirissä 6 - 7 (6) 4.7    

Tehostettu palveluasuminen (Tepa) 6 – 7 (5) 4.4    

Pitkäaikaislaitoshoidossa olevat 2 – 3 (2) 2.1    

Tepa + pitkäaikaislaitosh.yhteensä 8 – 10 (7)  6.5   

16.6.2017 Mikko Korhonen 

Ikäystävällinen Kuopio ohjelma 
Rakennetta kevennetty voimakkaasti avohoito painotteiseksi 



• Eduskunta päättää uudistuksesta Syksyllä 2017. 

• Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. 

• Palvelut uudistuvat vaiheittain. 

• Tietoa 

– http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/sote-

uudistus.html 

– http://alueuudistus.fi/etusivu 

Sote-uudistuksen aikataulu 
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KOTIHOITO / IKÄÄNTYMINEN 
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HAASTEET 

l Kuinka ikääntymisen aiheuttamaan 

palvelutarpeeseen vastataan 

l Kun rahoitus niukkenee (alustava arvio 20 

milj) 

l Kun sote rahoituksesta osa kiinnittyy 

investointeihin / poistoihin (uudet 

rakennukset) 

l Maakunta päättää palvelutasosta ja antaa 

palvelulupauksen 

l Voidaanko vastata nykyisellä 

toimintamallilla haasteeseen vai tarvittako 

uutta näkemystä ja otetta 
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MAAKUNTASTRATEGIA 
VALMISTELUVAIHE 
 

l Asiakkaan tarpeet palveluiden lähtökohtana 

l Digitaalisten ja älykkäiden ratkaisujen edelläkävijä 

l Kokonaisuudet huomioiva työnjako valtion, kuntien ja koko 

maakuntayhteisön kanssa 

l Palvelut hankitaan markkinoilta aina kun on 

mahdollista ja tarkoituksenmukaista 

l Rohkeat, nopeat ja tuloshakuiset kokeilut 

l Aktiivisuus kansainvälisissä toimintaympäristöissä 

l Ketterä päätöksenteko, hallinto ja toteutus 
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PALVELUT 

16.6.2017 Mikko Korhonen 



Valinnanvapaus 

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti markkinaehtoisuuden 

lisääjinä 

 
Asiakasseteli (tuottajina vain yhtiöt) 

 –  SOTEKESKUS (Joka on siis yhtiö) 

 osakokonaisuuksiin (vaikka olisi omaakin tuotantoa) 

 esim: erityistyöntekijät, erikoislääkärit  lab  rtg 

 kotipalvelu, kasvatus perhe neuvonta 

-  LIIKELAITOS 

 maakunnan linjausten mukaisesti väh 15%(kokonaisuudesta ei palveluittain) t 

  HUOM liikelaitos ei voi tuottaa ko palvelua  !!! Tehtävä Strateginen valinta 

 mahdollisia esimerkkejä 

  -terveydenhuolto erityistasonpalveluja esim kaileikkaus , erityistutkimukset, 
 apuvälinepalvelut 

 -sosiaalihuoto: asumispalvelut päivätoiminta omaishoitaja vapaa hk apu, 
 kotipalvelu kotihoito 

 

Henkilökohtainen budjetti (tuottajina yhtiöt tai liikelaitos korvaajana) 

- jatkuvan tuen ja avun tarve - palvelujen henkilökohtaistaminen (vanhuspalvelulaki, 
vammaispalvelulaki ,kehitysvammaisten erityishuolto) velvoittava 

- Jatkuva laaja-alainen palvelutarve ja kyky hallinnoida (tuettu päätöksenteko) 

- Esim omaishoito,,päivätoiminta asumispalvelut hk avustaja…. 

 



SETELI JA HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 
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PK- JA MIKROYRITYKSET 
HALLITUKSEN ESITTELY DIOISTA POIMITTUA 

l asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisen 

budjetin palvelujen tuottajina. 

l sote-keskus /liikelaitos voi täydentää omaa 

palvelutuotantoa ostamalla kilpailuttamalla 

tai suorahankintoina. 

l tuottaa tukipalveluja maakunnassa toimiville 

palveluntuottajille (esim. siivous, 

ruokahuolto). 

l voivat toimia sote-keskuksena 

yhteistyösopimusten tai yhteisen yrityksen 

kautta (esim. osuusukunta), keskisuuret 
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POHJOIS- SAVO 

l Ylä Savo valinnan vapaus kokeilu käynnissä 

l Laajempaan valinnan vapauden pilottiin 

haetaan maakuntaan 

l -edellytys 80 % kuntien väestöstä 

l Henkilökohtaisen budjetin pilotointiin haku 

todennäköinen 

l Jos pilotit  

l =>Uudistuksen Toimeenpano 1.7 2018 

lähtien portaittain?? 
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. 

 

 

• Kiitos 


