POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 2/2021

Aika:

Ke 10.2.2021 klo 11.33 – 14.47

Paikka:

Etäkokouksena

Jäsenet:

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen Ahti Moilanen, var.
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä

X
X
X klo 14.27 saakka
X
X jäävinä asiakohta 5
X
X
X
X
X
X
X

Muut kutsutut:

Risto Heinonen
Mika Pietilä
Esa Aalto
Ahti Moilanen (Tuomas Okkosen varalla)

X
X
X

Ilkka Luoma
Satu Kangas
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimperi-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto

X jäävinä asiakohta 5
X
X
X
X klo 13.57 saakka
X klo 12.26 alkaen
X

Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen
Sanna Salmela
Laura Paloheimo Nuutti Ruokangas
Seija Aikkila, sihteeri

X
X klo 14.22 saakka
X
X

Anu Vuorinen, asiat 2 ja 6
Ilkka Haataja, asiat 4 ja 5
Hanna-Leena Saarela, asiat 4 ja 5
Katja Rantala ja Kimmo Kasteenpohja/
UNA Oy, asia 4

X
X
X
X

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 11.33. Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.
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2. Hankkeen tilannekatsaus
Työvaliokunta 4.2.2021
Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.
Rakennehankkeen digiosio on ehdottanut, että hankesuunnitelmaan muutetaan. Sosiaalipalvelujen
ajanvarausjärjestelmän (alkuperäisen suunnitelman kohta 3.11) toteuttaminen ei onnistu kustannus- ja
aikataulusyistä. Sen sijasta ehdotetaan toteutettavaksi asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen ja
asiakkuuden hallinta, digitalisaation näkökulma (alkuperäisen suunnitelman kohta 3.15). Ehdotettava
osio tukee Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ikäihmisten kehittämisohjelmassa käyttöön otettavaa
keskitetyn palveluohjauksen ja neuvonnan toimintamallia (KAAPO).
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen
tilannekatsauksen tiedoksi.
Samalla työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että digiosion
toteutussuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: sosiaalipalvelujen ajanvarausjärjestelmän (alkuperäisen
suunnitelman kohta 3.11) sijasta toteutetaan asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen ja asiakkuuden
hallinta, digitalisaation näkökulma (alkuperäisen suunnitelman kohta 3.15).
Päätös:
Hyväksyttiin. Samalla työvaliokunta päätti, että seuraavaan kokoukseen laaditaan arvio hankkeiden
taloudesta vuonna 2021 ja tehdään sen johdosta mahdolliset tarkennukset hankkeiden toteutukseen.
___________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 10.2.2021
Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.
Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen
tilannekatsauksen tiedoksi.
Samalla työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että digiosion
toteutussuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: sosiaalipalvelujen ajanvarausjärjestelmän (alkuperäisen
suunnitelman kohta 3.11) sijasta toteutetaan asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen ja asiakkuuden
hallinta, digitalisaation näkökulma (alkuperäisen suunnitelman kohta 3.15).
Päätös:
Hyväksyttiin.
3. Sote-palvelustrategiatyön tiekartta ja työsuunnitelma
Työvaliokunta 4.2.2021
Sote-palvelutyön vaiheittaista etenemistä on kuvattu liitteenä olevassa tiekartassa. Sisällöllisen
työskentely edellyttää linjauksia työvaliokunnassa ja suppeassa poliittisessa ohjausryhmässä.
Etenemisessä huomioidaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät päätökset.
Anu Vuorinen esittelee asiaa kokouksessa.
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Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy sotepalvelustrategiatyön etenemisen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Sen mukaisesti:
-

Käynnistetään ja resursoidaan koetalousarvion laatimistyö ja perustetaan controller-verkosto.
Koetalousarvioon sisällytetään myös pelastustoimi.
Käynnistetään ja resursoidaan sote-kiinteistöselvitys

Päätös:
Hyväksyttiin muilta osin, mutta sote-kiinteistöselvityksen osalta edellytetään vielä tarkempi
suunnitelma ennen päätöstä. Lisäksi todettiin, että organisaatiot ratkaisevat omien osaajiensa
irrottamisen koetalousarvio- ja controller-verkoston työhön. Työvaliokunta toimii Deloitten työn
ohjausryhmänä.
___________________________________
Suppea poliittinen ohjausryhmä 10.2.2021
Anu Vuorinen esittelee asiaa kokouksessa. Liitteenä asiaan liittyvä suunnitelma ja muuta materiaalia.
Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy sotepalvelustrategiatyön etenemisen liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Sen mukaisesti:
-

Käynnistetään ja resursoidaan koetalousarvion laatimistyö ja perustetaan controller-verkosto.
Koetalousarvioon sisällytetään myös pelastustoimi.

Päätös:
Hyväksyttiin. Samalla käytiin evästävää keskustelua kiinteistöselvityksen käynnistämisestä.
Työvaliokunta tekee asiasta ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

4. UNA Oy:n esittely (klo 13.00 alkaen)
UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala ja digijohtaja Kimmo Kasteenpohja tulevat kokoukseen
esittelemään yhtiön toimintaa. Liitteenä esittelymateriaali.
Yhtiön toimintaan voi tutustua ennalta seuraavista linkeistä avautuvien videoiden avulla:
-

https://www.youtube.com/watch?v=TrQB6SnxnWo
https://www.youtube.com/watch?v=2x0hpkdZkL4

Päätös:
Merkittiin esittely tiedoksi.
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5. Sosiaalihuollon alueellisen asiakastietojärjestelmän vaatimusmäärittely ja hankinta
Työvaliokunta 4.2.2021
Laaja poliittinen ohjausryhmä käsittelee kokouksessaan 5.2.2021 Pohjois-Pohjanmaan tulevan
hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisua. Työvaliokunnan ja suppean poliittisen
ohjausryhmän ehdotus on, että se toteutetaan Esko potilastietojärjestelmän ja siihen integroidun
sosiaalihuollon ratkaisun mukaisesti.
Seuraavaksi asiassa on ratkaistava, millä tavalla sosiaalihuollon ratkaisu toteutetaan. Ensimmäisessä
vaiheessa on päätettävä, miten sosiaalihuollon vaatimusmäärittely toteutetaan. Vaihtoehdot ovat:
-

Tehdään määrittely omana työnä
Määrittelyn tekee Esko-Systems Oy
Määrittely toteutetaan yhteistyössä Esko Systems Oy:n ja UNA Oy:n kanssa.

Myöhemmässä vaiheessa tulee vielä ratkaistavaksi, millä tavalla sosiaalihuollon ratkaisun hankinta
toteutetaan (hyvinvointialueen omana hankintana, Esko-Systems Oy:n hankintana vai
hyvinvointialueiden yhteishankintana esim. UNA Oy:n kautta).
Liitteenä on sote-ict-hankeosion laatima ehdotus etenemisestä. Sen mukaan vaatimusmäärittely
toteutettaisiin yhteistyössä Esko Systems Oy:n ja UNA Oy:n kanssa. UNA Oy:n osalta tämä merkitsee
hankkeen oman työn ja Esko Systems Oy:n työn lisäksi n. 100.000 € ostopalvelua.
Suppean poliittisen ohjausryhmän kokoukseen 10.2.2021 on tulossa UNA Oy:n esittely.
Hankejohtajan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että sosiaalihuollon ratkaisun
vaatimusmäärittely toteutetaan yhteistyössä Esko Systems Oy:n ja UNA Oy:n kanssa.
Päätös:
Ilkka Haataja esitteli asian.
Hyväksyttiin lisäyksellä: Vaatimusmäärittely toteutetaan osana POPsote-hanketta ja järjestelmän
kilpailuttamisesta päätetään erikseen.
Merk. Ilkka Luoma ja Kirsti Ylitalo-Katajisto poistuivat esteellisenä kokouksesta, tämän asian käsittelyn
ajaksi. Tämän pykälän ajan, Pasi Parkkila toimi Ilkka Luoman varajäsenenä ja kokouksen
puheenjohtajana.
Suppea poliittinen ohjausryhmä 10.2.2021
Liitteenä on sote-ict-hankeosion laatima ehdotus etenemisestä.

Työvaliokunnan ehdotus:
Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että sosiaalihuollon ratkaisun
vaatimusmäärittely toteutetaan yhteistyössä Esko Systems Oy:n ja UNA Oy:n kanssa. Vaatimusmäärittely toteutetaan osana POPsote-hanketta ja järjestelmän kilpailuttamisesta päätetään erikseen.
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Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Merk. Ilkka Luoma ja Kirsti Ylitalo-Katajisto jääväsi itsensä tässä asiakohdassa.

6. Tulevan hyvinvointialueen rahoitus
Ilkka Luoma, Anu Vuorinen ja Jouko Luukkonen esittelevät tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen ja
edunvalvontaan liittyviä asioita.
Päätös:
Merkittiin esittelyt tiedoksi.

7. Seuraavat kokoukset
-

Ti 2.3.2021 klo 13 – 15
Pe 19.3.2021 klo 9 – 11
Pe 16.4.2021 klo 8 – 10
Ti 11.5.2021 klo 9 – 11
Pe 28.5.2021 klo 8 – 10
Ti 22.6.2021klo 9 – 11

Merkittiin kokousajankohdat tiedoksi.

8. Muut asiat
Viestintä:
Keskusteltiin viestinnän ja tiedottamisen lisäämisestä. POPsoten viestintä huomioi esille tulleet toiveet
viestinnän tarpeista.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.47.

Allekirjoitukset

MERK. JUSSI YLITALO
Jussi Ylitalo
puheenjohtaja

SEIJA AIKKILA
Seija Aikkila
sihteeri

