
etela-savo.fi 1



Hyvinvointialueen kuvaus:

Etelä-Savon maakunnassa 
on kaksi sairaanhoitopiiriä:

• Itä-Savon sairaanhoitopiiri  
(n. 40 000 asukasta) 

• Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 
(n. 97 500 asukasta)

• Yhteensä 14 kuntaa

• Yhteensä 
hyvinvointialueella 
n. 140 000 asukasta

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia

• Etelä-Savossa asuu paljon ikääntynyttä väestöä jolla 
suuri palvelutarve. Etelä-Savossa väestön sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelutarve on maan toiseksi suurin.

Vahvuudet:

Haasteet:

• Tahto ja halu tehdä sekä kehittää palveluita monipuolisesti ja pitää alue 

asuttuna

• Halu hyödyntää olemassa olevia resursseja uudella tavalla

• Moniammatillinen yhteistyö

• Kokeilukulttuuri

• Luonto

* Lähde: Maakunnan nykytila-analyysi. 2020 sekä yhteiskehittämistyöpajat kevät 2021.

• Ikääntyneiden (65 v. 

täyttäneet) osuus 29 % 

(ylittää maan keskiarvon). 

Kasvuennuste 2030 

mennessä: + 7 %

• Vapaa-ajan asukkaiden suuri 

määrä lisää palvelukysyntää 

(n. 294 000 vuositasolla).

• Työttömien osuus maan 

keskitasoa, 

nuorisotyöttömien osuus 

ylittää maan keskiarvon.

• Työkyvyttömyyseläkettä 

saavien osuus maan 

keskitasoa korkeampi. 

• Kelan sairastuvuusindeksin 

arvo ylitti maan keskitason.

• Palveluiden saavutettavuus 

(ikärakenne, pitkät välimatkat, 

huonot julkiset 

liikenneyhteydet, vesistö)



Kustannusten kasvuennuste

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia * Lähde: Maakunnan nykytila-analyysi. 2020 sekä THL päätösten tueksi 07/2019. 

THL:n ennustelaskelmien mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kustannusten vuotuinen kasvuennuste on suurinta alueilla, joissa 

väestön kasvu on koko maata suurempaa ja joihin väestö keskittyy.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset olivat 

vuonna 2019 yhteensä 415,3 miljoonaa euroa (4 203 euroa / 

asukas). Asukaskohtaiset kustannukset olivat noin 21 prosenttia 

suuremmat kuin maassa keskimäärin, ja ne olivat kasvaneet 

edellisvuodesta lähes seitsemän prosenttia, maan toiseksi eniten.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väestö vähenee ennusteen mukaan vuoteen 2030 

mennessä 11 prosentilla (koko maan kasvu +1,0 %). 

65 vuotta täyttäneen väestön ennustetaan kasvavan alueella vastaavalla ajanjaksolla 

14 prosenttia (koko maassa 24 %). 

Väestörakenteen muutoksen perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 

reaalikasvuksi ennakoidaan vuosina 2017–2030 keskimäärin 0,5 prosenttia vuodessa (koko 

maassa 1,2 %). 

Alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kokonaiskasvun ennuste 

vuoteen 2030 mennessä on noin kuusi prosenttia (koko maassa 17 %). 

Ikääntyneiden palvelujen kustannusten ennustetaan kasvavan alueella vuoteen 2030 

mennessä eniten, 36 prosenttia (koko maassa 50 %). 

Toiseksi eniten kasvua ennustetaan perusterveydenhuollon vuode-osastohoidon menoihin, 

28 prosenttia (koko maassa 40 %). 
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Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia

Sinä ja läheisesi olette työmme 

ytimessä. Tarpeitasi kuunnellaan ja 

kanssasi keskustellaan sinulle 

parhaiten sopivimmista ja 

vaikuttavimmista ratkaisuista. 

Tarpeesi määrittää keitä 

ydinosaajia ympärillesi kootaan. 

Saat myös ohjausta ja 

neuvontaa eri palveluihin liittyen. 

Etelä-Savon hyvinvointialue on uudistushaluinen 

ja kokeilee ennakkoluulottomasti uusia 

toimintamalleja. Kokemuksesi ja palautteesi 

onkin meille tärkeää voidaksemme kehittää 

toimintaamme. 

Asioit joustavasti niin saavutettavissa ja 

helppokäyttöisissä sähköisissä palveluissa 

kuin myös paikan päällä lähipalveluissa 

koko Etelä-Savon alueella.
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Etelä-Savo: 

Vuonna 2030 
94 % 75 vuotta
täyttäneistä asuu
kotona tai 
kodinomaisessa
ympäristössä.

Vaikuttavuustavoite:
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Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma 
pähkinänkuoressa

• Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman visiona on kehittää ja ylläpitää 
laadukkaita ikääntyneiden palveluita vuoteen 2030 mennessä

• Ikäohjelmaa laadittaessa luotiin yhteinen tahtotila sidos- ja ydinryhmien kanssa, 
jotta ne tarkastelisivat rohkeasti palvelurakenteen nykytilaa ja edistäisivät sen 
kehittämistä pitkällä aikavälillä

• Tavoitteena oli luoda realistinen, helposti ymmärrettävä, toimintaa kuvaava ja 
mitattavissa oleva visio, jota kohti edetään.

• Taustalla on pyrkimys innostaa osallistumaan yhteiseen kehittämistyöhön.

• Vision määrittelyn ikäohjelmalle luotiin toimintaa ohjaavat arvot, strategiset 
tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset, jotka ohjaavat strategian jalkauttamista 
käytäntöön
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Työpajat, kokoontumiset ja kysely

Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman laadittiin yhteiskehittämisen menetelmin -> 
syyskuussa ja marraskuussa 2020 järjestettiin Ikääntyneiden palveluiden työpajat ja 
työpajojen jälkeen sähköinen kysely 

Työpajojen ja kyselyn tulosten perusteella muodostettiin toimenpidekortit, joissa 
nähtävillä ikäohjelman painopistealueet, strategiset tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset

Ikäohjelman toimenpidekortit lausuntokierroksella keväällä 2021organisaatioissa ja 
sidosryhmillä -> ehdotusten perusteella kirjoitettiin ikäohjelman luonnosversio

Ikäohjelman luonnos ydinryhmälle kommentoitavaksi toukokuussa 2021, ikäohjelman 
luonnos sidosryhmille kommentoitavaksi kesän 2021 aikana

Valmis Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma syksyllä 2021
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Ikäohjelman painopistealueet ja toiminnan suunta 
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Painopistealue Toiminnan suunta Strateginen tavoite (esimerkki) Toimenpide-ehdotus (esimerkki)

Sosiaalisesti ja taloudellisesti 

kestävällä tavalla toteutetut palvelut

Luodaan yhtenäiset hyvät käytänteet 

ikääntyneiden palveluihin

Turvallinen kotona asuminen on 

lisääntynyt eri toimialojen yhteistyönä

• Luodaan toimiva ja kustannusvaikuttava 

palvelurakenne

Ikääntyvien työikäisten parantunut 

työkyky ja pidentyneet työurat

Työhyvinvoinnin edistäminen 

(Terveenä eläkkeelle)

Ikääntymiseen varautuminen 

ennakoiden

• Elintapaohjaus, ohjaus ja neuvonta sekä 

palveluohjauksen tuki ensisijaista, tietoa on 

saa-tavilla erilaisissa neuvontapisteissä 

Iäkkäät ovat toimintakykyisiä 

pidempään

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen 

sekä oikea-aikaiset ja ennakoivat 

palvelut

Aktiivisten, toimintakykyisten 

elinvuosien määrän kasvu

• Oikea-aikaisuus ennakoivissa toimenpiteissä 

ja palveluissa: asiakasohjaus on ensisijainen 

kontakti palveluihin

Vapaaehtoistyön sekä järjestö- ja 

yhdistystoiminnan vakiintunut 

asema

Vapaaehtoistyön sekä järjestöjen ja 

yhdistysten palvelut osaksi 

palvelupolkuja tukemaan sote-palveluja

Vapaaehtoistyöllä on toimijoiden 

yhdessä sopimat koordinaatiorakenteet

• Luodaan hyvinvointialueen vapaaehtoistyön 

prosessi ja toimintamenetelmät sekä 

seuranta-järjestelmä

Hyvinvointia lisäävät uudet 

teknologiat ja digitalisaatio

Etäpalveluiden ja laitteiden 

esteettömyys, käytettävyys ja 

saavutettavuus

Itsenäistä suoriutumista tukevat 

älykkäät teknologiat parantavat 

ikäihmisten hyvinvointia

• Teknologiaa hyödynnetään kaikessa 

palveluntuotannossa

• Investoidaan älykalusteisiin ja hyvinvointia 

seuraaviin älyratkaisuihin

Ikäystävälliset asuinympäristöt ja 

asuminen

Turvallinen ja inhimillinen elämä 

omassa kodissa

Omaehtoinen ennakointi ikääntymisen 

mukanaan tuomiin asumisen ja siihen 

liittyviin palvelujen haasteisiin

• Kodin turvallisuuden arviointi, edistäminen ja 

ennakointi ikääntymisen varalle

• Tehdään korjauspalvelut ja neuvonta tutuksi 

tiedottamalla, konkreettinen apu osana 

asiakasohjausta 



Periaatteet palveluverkon 
rakentamiseksi

Etelä-Savon Hyvinvointialueen palvelustrategia

Uusien 
toimintamallien 
kehittäminen ja 

tukeminen

Asiakas 
ytimessä

Esim. sähköisten ja liikkuvien palveluiden 
kehittäminen ja hyödyntäminen, 
moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

”Yhden luukun periaate”. Asiakas saa 
palvelu- ja hoidontarpeen mukaiset palvelut.

Hoitoon  pääsyn sujuvuus, hoidon jatkuvuus 
ja vaikuttavuus

Asiakastyytyväisyys

Palveluiden 
integroituminen



Ikä-SIBin mahdollisuudet 
ehkäisevän toiminnan 

välineenä
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Hyvinvoinnin ja ehkäisevän 
toiminnan muutostrendit

• Terveydelle on haettu dynaamisempaa määrittelyä, koska WHO:n (1948) aikanaan 
tuottama määritelmä terveydestä ei ota huomioon ihmisten kykyä selviytyä itsenäisesti 
muuttuvien fyysisten, sosiaalisten, ja tunne-elämän haasteiden kanssa ja elää 
täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta.

• Uudeksi terveyden määritelmäksi on ehdotettu ihmisen kykyä sopeutua ja ohjata itse omaa 
elämäänsä erilaisten haasteiden keskellä, jolloin määrittely nostaa kansalaisen keskiöön. 

• Palvelujärjestelmän malli, jossa hoidetaan tai poistetaan sairauksia tai ongelmia yksi 
kerrallaan, ei enää toimi. Siirtyminen kohti ennaltaehkäisevää toimintaa ja omahoitoa 
edellyttää ennakoivaa otetta myös palvelujärjestelmän sisällä.

• Tämä johtaa pohtimaan, miten ihmisten omatoimisuuden sisältävään asiakaslähtöisyyteen 
voidaan päästä, minkälaista systeemistä muutosta se edellyttää ja millaisia toimijoita 
tarvitaan.

• Antaako SIB –ennakoinnin malli tähän vastauksia?
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Erilaisia selitysmalleja, esimerkkinä 
terveyserot

• Aineelliset selitysmallit: Elin- ja työolojen erot eri väestöryhmissä

• Elämänkulkuun liittyvät selitysmallit: Elämäntapahtumien kasautuvat vaikutukset 
lapsuudesta vanhuuteen

• Käyttäytymiseen liittyvät selitysmallit: Terveyskäyttäytyminen ja siihen liittyvät 
kulttuuriset erot

• Poliittiset selitysmallit: Hallinnon rakentuminen sekä vallan ja 
vaikutusmahdollisuuksien erot eri väestöryhmissä

• Psykososiaaliset selitysmallit: Matalan sosiaalisen aseman aiheuttama stressi ja 
kuormitus

• Terveyspalveluihin liittyvät selitysmallit: Erot terveyspalveluiden laadussa ja 
saatavuudessa eri väestöryhmissä 
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Lähde: Mikkonen 2015, Terveyden tasa-arvon tulevaisuus



SIB eli Social Impact Bond 

• Suomessa käytetyt termit ovat joko sosiaalinen markkinointi tai yhteiskunnallinen
markkinointi ja  tarkoittaa prosessia, jonka tavoitteena on käyttäytymisen 
muuttaminen (THL 2012)

• Avainanoja ovat prosessi, käyttäytymisen muutos ja hyöty (yksilölle, yhteiskunnalle)

• SIB sopii kaikille, jotka haluavat kehittää toimintatapojaan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä roolista ja toimialasta riippumatta.

• SIB tarkoittaa myös lähestymistapaa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään 
muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä niin, että se hyödyttää sekä 
yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti.

• Keskeisiä ovat kohderyhmän ja sen käyttäytymisen ymmärtäminen

etela-savo.fi 17

Lähde: THL 2012 Sosiaalisen markkinoinnin ABC, opas 18.



Kompleksisuus ja systeemisyys

• Voiko kompleksisuutta, verkostoja ja systeemejä hallita tai johtaa?

• Pelkästään hyvinvoinnin olemus muodostaa eräänlaisen systeemisen prosessin ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta on kompleksista ja sisältää erilaisia systeemisiä osia 

• Esimerkiksi muutoksissa ei ole yhtä nähtävissä yksittäistä ”syytä” tai kausaalista tekijää, 
vaan muutokset ovat tulosta eri tasojen monimutkaisesta ja jatkuvasta vuorovaikutuksesta.

• Systeemit ja järjestelmät kehittyvät epätasapainotilojen kautta, ja näitä voidaan tietoisesti 
hyödyntää. 

• Pienet muutokset (pilotit, kokeilut) järjestelmässä johtavat laajoihin järjestelmätason
muutoksiin pidemmällä jänteellä ja yhteiskunnalliseen hyötyyn

• Koska suuri muutos tapahtuu pienin askelin ja pienistä teoista (Niche), edelläkävijyys ja 
tilan luominen kokeiluille  on merkityksellistä -> dynaamisuus, innovatiivisuus

• Välitön, liian radikaali muutospyrkimys johtaisi siihen, että olemassa olevat rakenteet 
vastustaisivat muutosta.
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Leväsluoto & Kivisaari 2012, Kohti asiakaslähtöisiä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalleja, VTT.



Hyvinvointi ja vaikuttavuuden 
ekosysteemi
• Heliskosken (2021) mukaan vaikuttavuus syntyy ekosysteemissä, josta 90% on 

nykyisiä tekoja, 80% yhteistä työtä ja 60% sellaista, josta ei synny lisäkustannuksia

• Vaikuttavuutta voidaan tuottaa kahdella eri tavalla: 
• Oppimalla yhdessä tavoitteena olevista muutoksista ja niihin vaikuttamisesta ->mitä 

yhteiskunnallisesti merkityksellistä ymmärrystä tuotamme yhdessä 

• suuntaamalla yhteistä työtä tavoitteena olevan muutoksen toteuttamiseen -> löydettävä ne, joiden 
tavoitteet ovat yhteneviä kanssamme tai ne, joiden tavoitteiden saavuttamiseen me voimme 
osallistua

• Vaikuttavuuskulttuurin syntymiseen vaikuttavat tunteet ja kokemukset seuraavista: 
Luottamus palveluihin, henkilökuntaan, kokemus oikeudenmukaisuudesta, kokemus 
osallisuudesta ja aito osallisuus

etela-savo.fi 19



Kiitos

TtM, EMBA, Hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen

TtM, YTM, Vastuualuejohtaja Niina Kaukonen

Etunimi.sukunimi(at) essote.fi
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