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Pohjois-Savon väestö, ml. Joroinen 

• 253 524 asukasta 
• 0-6v 7,0% 
• 7-15v 9,3% 
• 16-24v 10,8% 

Osuus (0-17v) 
lapsiväestöstä   
 
• Ylä-Savo     14% 
• Lapinlahti    4,2% 
• Siilinjärvi    14% 
• Kysteri-Nilakka   3,5% 
• Kysteri-Koillinen  4,4% 
• Kuopio     45% 
• Sisä-Savo    4% 
• Leppävirta    4% 
• Varkaus+Joroinen  12% 

16.9.2016 
POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN 

TUOTTAMINEN/Mari Antikainen 8.6.2016 



Eräitä maakuntasuunnittelun 
lähtökohtia 

• Pohjois-Savossa vuonna 2014-2015 
• Maakunnan ls-ilmoitusten määrä vuonna 2014 

yhteensä 3370 ilmoitusta 
 

• Kuopio   1605   (47,63%) 
• Muu maakunta 1765   (52,76%) 

 
• Avohuollon 2015 asiakkuudet 0-17v  
• yhteensä 3395 lasta/nuorta (15.3.2016 tieto) 
• Kuopio   46,92% 
• Muu maakunta 53,08% 

 
• Kodin ulkopuolelle 2015 sijoitetut 0-17 vuotiaat 
• Yhteensä 4814 lasta/nuorta 
• Kuopio    50,06% 
• Muu maakunta 49,94% 

 
 

Perheneuvolapeittävyys  
 (%-osuus kunnan alle 18-vuotiaista, 

jotka vuoden aikana 
asiakkaina/Sotkanet v. 2013) 

 
• Koko maa            7,5%  
• Kuopio (pene+sihti)  3,8% 
• Ylä-Savo           9,7% 
• Siilinjärvi (hyvinvointineuvola)   

             16,1% 
• Varkaus (pene+opph,lpsy,npsy)  

      20,5% 

 
 

• HUOM. Palvelujen ja lukujen vertailu 
vaikeaa 
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LASTENSUOJELU 2015: LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON 
ASIAKKAINA OLLEET 0-20 –VUOTIAAT LAPSET JA NUORET 

% VASTAAVASTA IKÄRYHMÄSTÄ 15.3.2016 TIEDOT/THL 

• Pohjois-Savo 
 

• Iisalmi 
• Juankoski 
• Kaavi 
• Keitele 
• Kiuruvesi 
• Kuopio 
• Lapinlahti 
• Leppävirta 
• Pielavesi 
• Rautalampi 
• Rautavaara 
• Siilinjärvi 
• Sonkajärvi 
• Suonenjoki 
• Tervo 
• Tuusniemi 
• Varkaus 
• Vesanto 
• Vieremä 
• Joroinen 

 

 
 

• 5,7 
• 5,8 
• 3,8 
• 6,8 
• 8,5 
• 6,3 
• 5,1 
• 5,8 
• 6,4 
• 13,2 
• 5,0 
• 6,2 
• 3,8 
• ei saatu / saknas 
• 5,9 
• ei saatu / saknas 
• 9,0 
• 9,4 
• 6,0 
• 7,6 

 

16.9.2016 
POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN 

TUOTTAMINEN/Mari Antikainen 8.6.2016 



Erikoissairaanhoidon käynnit  
(koko maassa keskim. 0,23 käyntiä/0-12vuotias) 

• Keskimääräistä enemmän käyntejä (0.31-
0,58 käyntiä) 

 - esh tuottaa ko kunnan palvelut / 
merkittävän osan palveluista ja/tai 
riittämätön varhaisen tuen palvelu? 
 
 

• Keskimääräistä vähemmän käyntejä (0,03-
0.18 käyntiä) 

 - perheneuvola tuottaa mt-palveluja/palvelut 
ja/tai lapset eivät saa esh-palveluja? 
 
 
 

• Määrä vastaa maan keskiarvoa + 0,03  (0,20-
0,26) 

 - esh ja penen välillä työnjako ok? 

• Kuopio, Tuusniemi, Juankoski, Keitele ja 
Tervo 
 
 
 
 

• Maaninka, Kaavi, Rautavaara, Pielavesi, 
Vesanto, Leppävirta, Siilinjärvi, Suonenjoki, 
Rautalampi ja Varkaus 
 
 
 

• Lapinlahti ja Ylä-Savon soten kunnat 
 

Suunnittelussa huomioitu: 
- 15-25% lapsista ja nuorista on psykiatrisen avun tarpeessa  
- 10-15 %:lla on psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativa häiriö 
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Maakunnan vahvuuksia uudistumiseen 
• KYS/ESH 
• - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma; hoitopolkumäärittelyt, konsultaatio-mallit: eCAP,  
• -  Lasten mielenterveystalo, nuorten mielenterveystalo 

 
• Varkauden malli yhteistyössä Sos-lapsikylän kanssa: 
- perhevalmentaja  
- ratkaisutiimi  
- resurssien johtaminen lennonjohtonäkökulmalla 
• Ylä-Savon malli:  
- nimetty palveluohjaajamalli /perhekeskus toimintamallina 
- monialainen tiimi 
- Palvelupaketti -mallintaminen 
• Kuopio:  
- avohuollon/perhesosiaalityön kiire- ja selvitystiimit sekä  muutostiimit (vrt. Hackneyn systeeminen malli) 
- digitaalinen hyvinvointisuunnitelma nuorille + ODA 
- asiakaskorttikokeilu palvelutarpeen arvioimisen tukena/resurssiohjauksen työkaluna 
- Voimaperheet 
- Palvelupaketti -mallintaminen 
• Siilinjärvi:  
- Monialainen vakiintunut hyvinvointineuvolamalli 
• Kysterikunnat ym:  
- tehokas resurssiohjaus alueellisen toiminnan organisoimiseksi 
- Vahva lähipalveluperiaate 
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Matalan kynnyksen perhekeskus - alatyöryhmän  tavoitteet  
 

• 1. mallintaa neuvolaverkostoa (ml. kouluterveydenhuolto ja 
opiskeluterveydenhuolto) tulevaisuuden perhekeskusten ytimenä 

• 2. luoda monialainen ”yhden luukun periaatteella” toimiva palveluohjauksen 
malli 

• 3. mallintaa mitkä perheiden peruspalvelut tulisi sijoittaa eri kokoisilla 
väestöpohjilla virtuaalisesti, jos ei fyysisesti yhteen kokonaisuuteen  

• 4. linjata, miten digitalisaatiolla (sähköinen asiointi, sähköinen ajanvaraus, 
sähköinen palveluohjaus) voidaan edistää perheiden sujuvaa asiointia ja avun 
saantia 

• Maakunta-soten neuvolaverkoston suunnittelussa huomioidaan  

• - syntyneiden lasten lukumäärä 

• - 0-6 –vuotiaiden lukumäärä 

• - 7-14 –vuotiaiden lukumäärä 

• - opiskelijat 

• Nuorille, jotka eivät ole opiskelijaterveydenhuollon piirissä tulisi aloittaa 
alueellinen suunnittelu ”nuorisokeskus/ohjaamo/Vamos” –toimintamallista, 
joka huomioisi nuorten palveluohjauksen 16-23-29v?  
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Vaativan erityisosaamisen alatyöryhmän tavoitteet 
(alueellinen/maakunnallinen osaamis- ja tukikeskusnäkökulma) 

• Vaativan erityisosaamisen palveluiden alatyöryhmän tavoitteena on 
mallintaa perhepalveluiden erityistarpeita erityisesti: 
 

• 1. Miten lasten ja nuorten sairaalahoito ja vaativa lastensuojelu sekä 24/7 
päivystys toimii maakuntamallissa? 

• 2. Miten kaikki vakavat kehityshäiriöt ja monialaista erikoisalaosaamista 
vaativat hoitopolut toteutetaan (mm. syömishäiriöt, neuropsykiatriset 
häiriöt ym.)?  

• 3. Miten sote-integraatiossa lasten ja nuorten erikoisalojen ja  vaativan 
lastensuojelun yhteistyömallit kehittyvät (mm. konsultaatio)? 

• 4. Millä työmallilla toteutetaan vaativa kuntoutusarvio yhdenmukaisesti 
maakunnan alueella? 

• 5. Miten hallitaan peruspalveluiden osaamisen tukeminen ja koulutus ja 
sekä kehittämisvastuu maakunnan alueella? 

• 6. Miten erityisosaamisen seututiimit rakentuvat ja toimivat? 
 

16.9.2016 
POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN 

TUOTTAMINEN/Mari Antikainen 23.5.2016 


