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Timo	
  Salmisaarelle	
  Vuoden	
  Maineteko	
  2013	
  -‐tunnustus
(Helsinki,	
  4.	
  huh9kuuta	
  2014)	
  Kansainvälisten	
  huippuyliopistojen	
  alumniklubit	
  palkitsivat	
  Timo	
  Salmisaaren	
  
vuosiQain	
  jaeQavalla	
  Vuoden	
  Maineteko	
  -‐tunnustuksella.	
  Tunnustus	
  jaetaan	
  henkilölle	
  tai	
  yhteisölle,	
  joka	
  on	
  
kuluneen	
  vuoden	
  aikana	
  erityisen	
  merkiQävällä	
  tavalla	
  kunnostautunut	
  suomalaisille	
  tärkeässä	
  asiassa.
Timo	
  Salmisaari	
  on	
  ollut	
  Etelä-‐Karjalan	
  sosiaali-‐	
  ja	
  terveyspiirin	
  (Eksote)	
  mielenterveys-‐	
  ja	
  päihdepalvelujen	
  
johtajana	
  vastuussa	
  muutosprosessista,	
  joka	
  valintatoimikunnan	
  mielestä	
  osoiQaa	
  näkemyksellisyyQä,	
  
ennakkoluuloQomuuQa,	
  rohkeuQa	
  ja	
  pääQäväisyyQä.	
  Timo	
  Salmisaari	
  on	
  valintatoimikunnan	
  mielestä	
  
esimerkillisellä	
  tavalla	
  vaikutuspiirissään	
  tarQunut	
  terveydenhuollolle	
  tyypillisiin	
  rakenteellisin	
  ongelmiin	
  ja	
  
tehnyt	
  konkreeTsia	
  aloiQeita	
  ongelmien	
  korjaamiseksi	
  kehiQämällä	
  ja	
  panemalla	
  toimeen	
  uusia	
  
toimintatapoja,	
  jotka	
  ovat	
  tuoneet	
  selkeäs9	
  mitaQavissa	
  olevia	
  parannuksia.
Rakenteellisena	
  muutoksena	
  Eksotessa	
  yhdisteTin	
  jäsenkun9en	
  mielenterveys-‐	
  ja	
  päihdepalvelut	
  sekä	
  
erikoissairaanhoidon	
  psykiatrian	
  tulosyksikkö.	
  Keskeistä	
  muutoksessa	
  on,	
  eQä	
  toimintaa	
  on	
  tarkasteltu	
  
uudella	
  tavalla	
  asiakkaan	
  silmin:	
  kansalaiset	
  voivat	
  hakeutua	
  hoitoon	
  milloin	
  vain,	
  odotusajat	
  on	
  minimoitu	
  
ja	
  palveluvalikko	
  on	
  uudisteQu	
  vastaamaan	
  tarpeita	
  en9stä	
  paremmin.	
  Esimerkkeinä	
  uudesta	
  ajaQelusta	
  
valintatoimikunta	
  nostaa	
  esiin	
  seuraavaa:
Uudistus	
  on	
  pitänyt	
  sisällään	
  lukuisia	
  yksittäisiä	
  sekä	
  ideologisia	
  että	
  toiminnallisia	
  ratkaisuja:	
  päihdetyö	
  
kuuluu	
  koko	
  henkilöstölle,	
  perhetiimi	
  tukee	
  perheitä	
  ja	
  omaisia,	
  terveysasemille	
  on	
  siirretty	
  henkilöstöä	
  
varhaista	
  puuttumista	
  ja	
  palveluohjausta	
  varten,	
  liikkuvan	
  työn	
  määrää	
  on	
  lisätty	
  kaikenikäisille	
  
huomattavasti,	
  lastenpsykiatrinen	
  osastohoito	
  on	
  korvattu	
  lähes	
  kokonaan	
  kotisairaalatoiminnalla,	
  
päihderiippuvaisille	
  on	
  luotu	
  uusia	
  palveluja,	
  kuten	
  neulojen	
  vaihtopiste.	
  Muutosten	
  seurauksena	
  
sairaalahoitojen	
  tarve	
  on	
  alle	
  puoliintunut	
  ja	
  ulkopuolisten	
  päihdehoitojen	
  tarve	
  laskenut	
  yli	
  70	
  %.	
  Eksoten	
  
mielenterveyspalvelujen	
  nettomenot	
  pienenivät	
  ja	
  samaan	
  aikaan	
  työtyytyväisyys	
  ei	
  ole	
  kärsinyt,	
  
henkilöstöpula	
  on	
  poistunut	
  ja	
  mikä	
  tärkeintä,	
  asiakastyytyväisyys	
  on	
  parantunut.	
  ”Vastaavanlainen	
  
uudistus	
  olisi	
  mahdollista	
  toteuttaa	
  kaikkialla	
  sosiaali-‐	
  ja	
  terveydenhuollossamme”,	
  sanoo	
  Timo	
  Salmisaari.
Valtakunnallisessa	
  sote-‐uudistuksessa	
  on	
  kyse	
  laadukkaiden	
  palvelujen	
  tuottamisesta	
  asiakkaan	
  lähellä	
  
mahdollisimman	
  kustannustehokkaasti.	
  Tämä	
  on	
  toteutettu	
  Eksoten	
  mielenterveys-‐	
  ja	
  päihdepalveluissa	
  
palvelurakenteen	
  ja	
  -‐valikon	
  uudistamisella	
  asiakaslähtöisesti,	
  innovatiivisesti,	
  luovasti	
  ja	
  taloudellisesti.	
  
Kyse	
  on	
  ollut	
  uudenlaisesta	
  julkishallinnon	
  prosessien	
  luomisesta	
  ja	
  hallinnasta.
Vuoden	
  maineteko	
  -‐tunnustuksen	
  myöntävät	
  Harvardin,	
  IMD:n,	
  INSEAD:n	
  ja	
  Stanfordin	
  alumniklubit.
Vuoden	
  maineteko	
  -‐tunnustuksella	
  on	
  jo	
  12-‐vuo9nen	
  historia.	
  Aikaisemmin	
  palkinnon	
  ovat	
  saaneet	
  dosenT	
  
Eero	
  Hirvensalo,	
  ministeri	
  Max	
  Jakobson,	
  tuoQaja	
  Seppo	
  Vesterinen,	
  hallituksen	
  puheenjohtaja	
  Juha	
  
Nurminen,	
  Lordi-‐yhtye,	
  yriQäjäneuvos	
  Kirs9	
  Paakkanen,	
  presidenT	
  MarT	
  Ah9saari,	
  poliisikomentaja	
  Jukka	
  
Riikonen,	
  toimitusjohtaja	
  Mikael	
  Hed	
  ja	
  Angry	
  Birds	
  -‐9imi,	
  eduskunnan	
  oikeusasiamies	
  Petri	
  Jääskeläinen	
  
sekä	
  Startup-‐sää9ö.
Lisä9etoa	
  maineteon	
  tunnustuspalkinnosta	
  osoiQeessa	
  www.vuodenmaineteko.ﬁ.
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