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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa
• Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä keskussairaalan samaan organisaatioon.
• Yhdistymistä valmisteltu vuoden 2014 keväästä lähtien kuntien
yhteistyönä. Siun soten oma johto valittu kesällä 2016.
• Ennakoi valtakunnan sote-uudistusta
• Toiminta alkaa 1.1.2017
www.siunsote.fi

Miksi ei jääty odottamaan?
Koska asioiden täytyy muuttua:
•
•

Talouden realiteetit: muutoksia on tehtävä, jotta lähipalvelut saadaan turvattua
Mahdollisuus rakentaa kustannustehokas ja asukaskeskeinen palvelujärjestelmä

Koska me voimme:
•

Yhdessä tekemisen perinne ja asioiden sopimisen kulttuuri maakunnassa

– ensihoito, yhteispäivystys, laboratorio, kuvantaminen, apuvälineet, lääkehuolto,
hankinnat, koulutus, kehitysvammahuolto, ISO
– Yhteinen terveydenhuollon tietojärjestelmä ja maakuntaverkko.

•

Riittävä väestöpohja (170 000) myös erikoissairaanhoitoon,
yksi keskussairaala, ei aluesairaaloita
www.siunsote.fi

Miksi uudistus tehdään?

• Sujuvammat palvelut,
hyvinvoivat ihmiset
• Perustat turvataan
• Talous kunnossa
• Ammattilaiset riittävät

Kestävyysvaje
supistuu vuoden
2029 loppuun
mennessä
3 mrd euroa

Turvataan
sote-palvelut
tulevaisuudessa
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Mitä muutos tarkoittaa?
• Palvelurakenteen muutosta, palvelujen yhdenmukaistamista
• Moniammatillista, sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävää
työskentelytapaa
• Uusia sähköisiä palveluja ja työskentelytapaa
• Tiedolla johtamista ja kustannusten tarkkaa seurantaa
• Yhteistyön uusia ulottuvuuksia: mm. kolmas sektori
• Tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa yhteisillä rajapinnoilla, mm.
terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, liikenne
www.siunsote.fi

Maakuntakonserni sote-tehtävissä
Valtuusto päättää:
tavoitteet,
hallintosääntö,
investointiKonsernisuunnitelma,
ohjaus
tilinpäätöksen
vahvistaminen,
vastuuvapaus
yms. lakisääteiset
asiat

Maakuntavaltuusto

Maakuntahallitus
--------------------Maakuntajohtaja
Maakunnan sotelautakunta
Sote-järjestämisjohtaja
viranhaltijaorganisaatio

Maakunnan
palvelulaitos
- Hallitus ja johtaja

Järjestäjän ohjaus ja valvonta
Maakunnan
konserniyhtiöt
(muu kuin sote tuotanto)

Ostopalveluhankinnat
omaan
tuotantoon

Maakunnan
oman sotetuotannon
yhtiöt

Valtuuston tehtäviin kuuluva päätöksenteko mm.
• hallintosääntö ja palvelutuotantostrategia
(sis. palvelulaitoksen hallintosäännön ja ostopalveluhankintojen linjaukset)
• soten yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja
sen valmisteluun osallistuminen ja niistä
maakunnan alueelle johdettavat linjaukset
Maakuntahallitus:
Konserniohjaus (maakunnan yhtiöt ja
palvelulaitos)
Maakuntajohtaja
Maakunnan virkamiesjohto ja esittely
maakuntahallitukselle, konsernijohto
Soten järjestämisestä vastaava toimielin:
• Valtuuston hallintosäännössä määrittelemissä
rajoissa järjestämisvastuuta ja tuottamista
koskevat päätökset ja yleiset toimintalinjat
• Sote-johtaja: järjestämisen operatiivinen
johto
Palvelulaitoksen hallitus ja johtaja:
• oman tuotannon operatiivinen ja ammatillinen
johto ja oman tuotantotoiminnan järjestäminen
• ostopalvelujen hankinta maakunnan linjaamissa
rajoissa maakunnan omaan tuotantoon
• ammattilaisista koostuva hallitus ja johtaja
(ei luottamushenkilöitä)
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Järjestäjä vahvistuu

Maakunnan
Sote-palvelut palvelulaitos
- Hallitus ja johtaja
irti kuntapohjasta

Maakunta
vahva isäntä
14.10.2016
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Lähipalvelut lähellä – erikoisemmat
palvelut saavutettavissa
• Siun soten lähtökohtana ovat laadukkaat, yhdenmukaiset ja
kustannustehokkaat palvelut kaikkialla maakunnassa.
• Lähipalvelua ovat myös sähköiset palvelut. Uusia,
ennakkoluulottomia ratkaisuja rakennetaan.
• Ammattilaisten keskinäinen yhteistyö ja konsultaatiokäytännöt
tuovat myös erikoisemmat palvelut lähelle asukasta.
• Kohti kokonaisvaltaista hoitoa ja palvelua: asukas saa
tarvitsemansa palvelun yhden luukun periaatteella.
www.siunsote.fi

Laboratorion
näytteenotto

Vastaanottopalvelut
(kiireellinen ja kiireetön)

Lääkinnällinen
peruskuntoutus

Kotiin annettavat
palvelut
Röntgen

Sähköiset
palvelut

Asumispalvelut

Päihdehuollon
peruspalvelut

Päivystys
ja ensihoito
24/7
Huume- ja
sekakäyttäjien
laitoshoito

Päihdekatkaisu
Mielenterveystyön
tukipalvelut

Vammaisten
asumispalvelut

Sosiaalityön
erityispalvelut

Sosiaalipäivystys
Kasvatus- ja
perheneuvonta

Lastensuojelun
erityispalvelut

Kuntouttava
työtoiminta

Suun
terveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto
Neuvolat

Erityistyöntekijät

Mielenterveystyön
peruspalvelut
Perussosiaalityö

Yhteiset palvelut/resurssit

Vaativa
kuntoutus

Vammaisten
erityispalvelut

Terveyskeskussairaala

Tehostettu
palveluasuminen

Lähipalvelut

Erikoissairaanhoito

Lääkärituki

Vammaisten
työ- ja
päivätoiminta

Työterveyshuolto

Esimerkki palvelujen
jakautumisesta
lähipalveluihin ja
yhteisiin palveluihin.

Lastensuojelun
avohuolto

www.siunsote.fi

Kiitos!
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
www.siunsote.fi

