Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
- hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Laaja poliittinen seurantaryhmä 22.11.2021

Ilkka Luoma
Muutosjohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen pj
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Vastaa alueen
sote- ja pelastuspalveluiden
järjestämisestä
Palvelee noin
413 000 asukasta

Ylimmässä
johdossa vaaleilla
valittava
aluevaltuusto

Työllistää
17 000–18 000
työntekijää

Asukasosallisuus
aluevaalien ja
osallisuustoiminnan kautta

Yhdistää alueen nykyiset
19 sote-organisaatiota ja
kaksi pelastuslaitosta
yhdeksi kokonaisuudeksi

Aloittaa
toimintansa
1.1.2023

Oma budjetti yli
1,5 miljardia
vuonna 2023,
rahoitus pääosin
valtiolta

Talousarvio 2022 (vate 16.11.2021)
Henkilöstömäärä
Vate
Muu

Vaterahoitus
Päätös
524 617
900 000
1 150 000
170 000
140 000
240 000
250 000
250 000
420 000

Henkilöstökulut

Ostopalv
ja muut

382 950
860 000
1 000 000
170 000
110 000
239 000
240 000
203 000
280 000

141 667
40 000
150 000

Sis valtuustoryhmien tukea 4 kk (131.667)

17,80
26,70
3,00
2,20
14,10
7,90
9,40
6,50

Vaterahoitus
Ehdotus
524 617
1 155 400
1 446 313
183 439
151 725
269 800
276 292
299 000
482 200

30 000
1 000
10 000
47 000
140 000

Riskienhallinnan selvitys 20.000

4,00
1,25
7,50

532 000
89 550
250 980

480 000
89 000
230 000
156 383

155 000
61 000
130 000
100 000

325 000
28 000
100 000
56 383

100,35

5 661 316

5 000 000

3 930 950

1 069 050

Budjetti laskettuna koko vuodelle

11 322 633

10 000 000

Käytettävissä vuonna 2022

3 748 188

3 748 188

Budjetin alitus (+)/ ylitys (-)

-7 574 445

-6 251 812

Poliittiset toimielimet
Sote-tuotanto
Järjestämistoiminta
Pelastustoimi
Konsernipalvelut
HR
Hallinto
Sopimukset
Talous ja hankinnat
ICT
Ateria- ja puhtauspalvelut
Infrapalvelut
Viestintä
Varaus
Yhteensä

2,50
4,60
1,00
1,00
0,80
1,00
0,60
0,50

12,00

Huom

ICTrahoitus
70 000

Mukana välttämätön tiedolla johtaminen (yritetään ICT-rah)

ICT lisäksi 528.500, jos ei saada ICT-rahoitukseen
6 opiskelijaa
Monetra-käyttöönottoprojekti 100.000
ICT-rahoitukseen
Sis. yhtiöiden perustamiseen 270.000

284 700
10 000

262 100
626 800

Valtion vuodelle antaman Pohjois-Pohjanmaan HVA budjetin ja valmistelun rahoitustarpeen välinen ero n. 6,2
m€. 17.11. alivaltiosihteeri Päivi Nergin tapaaminen Oulussa lupaava ja myönteinen
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Kansallinen kokonaisarvio n. 390 m€ vs PoP n. 90 m€
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
• Valtionavustusta annetun hakuilmoituksen liitteenä olevan hakuoppaan kohdassa 2.1
(Avustuksen tarkoitus) todetaan, että avustuksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa
alueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän häiriötön toiminta järjestämisvastuun
siirron yhteydessä. Näin ollen avustus kohdistetaan erityisesti yleishallinnon toiminnan
kannalta välttämättömiin muutostöihin ja hankintoihin ja muihin toimialariippumattomiin
ICT-toimintoihin sekä toimialakohtaisiin järjestelmiin kohdistuviin välttämättömiin ja
lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin.
• Haluamme korostaa, että sosiaali- ja terveysministeriö arvioi yhteistyössä
valtiovarainministeriön ja sisäministeriön kanssa hakemuksessa esitettyjen tehtävien

välttämättömyyttä ensisijaisesti järjestämisvastuun häiriöttömän siirtämisen
kannalta. Avustuksella ei lähtökohtaisesti rahoiteta tietojärjestelmien uudistamista tai muuta
kehittämistoimintaa, joka kohdistuu palvelujen tai toiminnan laadun yleiseen parantamiseen.
Avustuksella ei myöskään rahoiteta sellaisia kunnille jääviä tehtäviä, jotka eivät liity suoraan
hyvinvointialueiden perustamiseen. Hyvinvointialueiden perustamisesta koituu kunnille
erilaisia tehtäviä, mutta niitä ei ole mahdollista kattaa nyt jaettavalla ICTmuutosavustuksella.
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on hakenut valtionavustusta ICT-muutokseen yhteensä
90 860 057 euroa. Valtion talousarviossa vuosille 2021-2022 varattu avustussumma on
kokonaisuutena 220 miljoonaa euroa. Nämä varat jaetaan kaikkien avustuksen saajien kesken
ja ne ovat käytettävissä 1.1.2021 - 31.12.2025 aiheutuviin kuluihin.
• Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta katselmoimaan
oman hakemuksensa alla olevien huomioiden pohjalta ja yksilöimään jokaisen

tehtäväalueen kannalta vain ehdottoman välttämättömät toimenpiteet.
Vastauksena tähän lisäselvityspyyntöön tulee toimittaa päivitetyt (1) hankesuunnitelma ja
(2) kustannusarviolomake. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että
perustelette hakemuksessanne eri tehtäväkokonaisuuksien välttämättömyyden
häiriöttömän järjestämisvastuun siirron näkökulmasta. Hakemuksen arviointi perustuu
näihin perusteluihin.
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta

Sosiaalihuollon järjestelmät
• Pohjois-Savon hyvinvointialue esittää avustuksella toteutettavaksi yhteisen sosiaalihuollon
asiakas-tietojärjestelmän kilpailutusta ja käyttöönottoa. Hakemuksen liitteenä toimitetussa
hankesuunnitelmassa todetaan, että ”Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaalihuollon
tietojärjestelmät eivät mahdollista konsolidoitua ratkaisua. Puolet siirtyvistä järjestelmistä ei
ole Kanta-yhteensopivia eli tiedot eivät ole käytettävissä hyvinvointialueella. Yhtenäinen
tietojärjestelmä mahdollistaa sote-uudistuksen tavoitteiden täyttämisen ja yhtenäiset
kansalliset toimintamallit sosiaalipalvelujen ja asiakirjojen hallintaan”.
• Muutostoimien avustuskelpoisuuden osalta sosiaali- ja terveysministeriön ensisijainen
tulkintaviitekehys perustuu häiriöttömän järjestämisvastuun siirtämisen mahdollistamiseen
sekä valtionavustuksesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin kohtiin 8-14 sekä näistä
annettuihin perusteluihin

• Hakemuksen perusteella ei voida vetää johtopäätöstä, jonka mukaan
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto olisi
järjestämisvastuun häiriöttömän siirtymän näkökulmasta välttämätön toimenpide
tai kustannustehokas ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen siirtymä uuteen
hallintorakenteeseen välttämättömine ratkaisuineen. Vaikutelma on, että suurelta osin
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esitetyt toimenpiteet eivät olisi asetuksen perusteella avustettavia.

Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
Suun terveydenhuollon tietojärjestelmät
• Hakemuksen liitteenä toimitetussa hankesuunnitelmassa todetaan, että ”hyvinvointialueelle
siirtyvät suun terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät mahdollista konsolidoitua ratkaisua.
Tavoitteena oleva yhtenäinen tietojärjestelmä mahdollistaa sote-uudistuksen tavoitteiden
täyttämisen ja yhtenäiset kansalliset toimintamallit suun terveydenhuollossa.”
• Perusteluissa viitataan sote-uudistuksen tavoitteiden edistämiseen. Sosiaali- ja
terveysministeriö ei kuitenkaan arvioi ICT-muutoskulujen välttämättömyyttä soteuudistuksen kokonaistavoitteiden vaan järjestämisvastuun häiriöttömän siirtymisen
näkökulmasta.

•Hakemuksen perusteella ei voida vetää johtopäätöstä, jonka mukaan
suun terveydenhuollon tietojärjestelmän hankinta olisi
järjestämisvastuun häiriöttömän siirtymän näkökulmasta välttämätön
toimenpide tai kustannustehokas ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen siirtymä uuteen
hallintorakenteeseen välttämättömine ratkaisuineen.
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
Muut asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät toimenpiteet
• Hakemuksen liitteenä toimitetussa kustannusten arviointilomakkeessa todetaan, että
kustannuksia liittyy sekä hyvinvointialueen APTJ-ympäristön käyttöönottoon (Esko) sekä
hyvinvointialueen yhteisen APTJ-kokonaisuuden käyttöönotto (Esko PTH). Kumpaankin
tehtäväkokonaisuuteen esitetään 200 000 euron avustussummaa, eli yhteensä 400 00
euroa.
• Perusteluissa kuitenkin todetaan seuraavaa: ”Hyvinvointialueelle siirtyy 30 APTJ-järjestelmää
liitännäisten tukijärjestelmien kanssa. Järjestelmiä ei kyetä konsolidoimaan vuoden 2022
aikana vaan ne täytyy uudelleen konfiguroida integroida hyvinvointialueen tarpeisiin (ts.
irrottaa kunnista). Kuntannusten arvioinnissa on käytetty aiemman valmistelun tietopohjaa,
asiantuntija-arvioita ja tietojärjestelmätoimittajien budjetäärisiä tarjouksia”.
• Lisäksi hakemuksen liitteenä toimitetussa hankesuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
”Alueella on esimerkiksi Esko Systemsin, CGIn, TietoEvryn ja Mediconsultin toimittamia APTjärjestelmiä, joita ei voida yhtenäistää toiminnallisesti, teknisesti, sopimusteknisesti eikä
aikataulullisesti 1.1.2023 mennessä. Tämä tarkoittaa, että siirtyviin järjestelmiin täytyy tehdä
hyvinvointialueen toimintaa ja organisaatiota vastaavia muutoksia.”.
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
Muut asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyvät toimenpiteet
• Annettujen tietojen pohjalta muodostuu käsitys, että järjestämisvastuun häiriöttömän
siirtämisen kannalta välttämättömät toimenpiteet liittyvät hyvinvointialueen toimintaa ja
organisaatiota vastaavien muutoksien tekeminen nykyisiin tietojärjestelmiin.
Hakemuksessa kuitenkin haetaan avustusta ilmeisesti toimiin, joiden tarkoituksena on ottaa
käyttöön hyvinvointialueen laajuisesti yksi järjestelmä (Esko).
• Edellä mainituista syistä sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lisäselvitystä siitä, mitkä

toimenpiteet ovat häiriöttömän järjestämisvastuun kannalta välttämättömiä
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmista. Sosiaali- ja
terveysministeriö pyytää kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, että avustuksella
rahoitetaan perustellusti kustannustehokas ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen siirtymä
uuteen hallintorakenteeseen välttämättömine ratkaisuineen.
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta

Kansalaisten digitaaliset palvelut
• Hakemuksen liitteenä toimitetussa hankesuunnitelmassa todetaan, että: ”Hyvinvointialueen
sähköisen asioinnin alusta kokoaa yhteen digitaalisen palvelutarjonnan. Kuntalaisille
tarjottavat digitaaliset palvelupolut toimivat sujuvasti ja alueen asukkaille taataan
tasavertaiset ja -laatuiset digitaaliset palvelut. Digitaalinen palvelukokonaisuus vastaa
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen keskeisiin teemoihin, kuten virtuaalinen
sote-keskus, asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ja etälääketieteen keskus.”
• Lisäksi hakemuksen liitteenä annetussa kustannusten arviointilomakkeessa todetaan, että
”Hyvinvointialueen tavoitteena on yhtenäistää sähköisten palvelujen kokonaisuus ottamalla
käyttöön yhtenäinen palvelualusta (ns. Oma-portaali). Palvelukokonaisuus muodostuu 1)
kansallisten digitaalisten palveluiden alueellisesta integroinnista ja käyttöönotosta (mm.
Omaolo, Terveyskylä, sähköinen perhekeskus, KaPA-palvelut, Pelastustoimi.fi) ja 2)
alueellisten digitaalisten palvelujen yhtenäistämisestä ja käyttöönotoista (ajanvaraus,
asiakas- ja palveluohjaus, kontaktien hallinta) ja 3) uusien toimintaa tehostavien prosessien
käyttöönotosta”

• Esitetty peruste siitä, että kehitettävä digitaalinen palvelukokonaisuus vastaa
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeen keskeisiin teemoihin ei täytä
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asetuksenmukaista välttämättömyyskriteeriä.

Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
APTJ-kokonaisuuteen keskeisesti liittyvien tietojärjestelmien konfigurointi ja laajentaminen
hyvinvointialueen tarpeisiin (esim. palveluseteli, toimintakykyarviot, kotihoidon ratkaisut, jne.).
• Hakemuksen liitteenä toimitetussa hankesuunnitelmassa todetaan, että: ”Hyvinvointialueen sote-palvelujen
käytössä on erilaisia APTJ-kokonaisuuteen integroituja toiminnan kannalta kriittisiä järjestelmiä, jotka on
tarkoituksenmukaista yhtenäistää. Yhtenäistämällä/laajentamalla tekniset ratkaisut ja palvelut
hyvinvointialueen asukkaat saavat käyttöönsä mahdollisimman yhdenvertaiset palvelut (esim.
toimintakykyarviot, palvelusetelit). Nämä tietojärjestelmäratkaisut ovat keskeinen osa hyvinvointialueen
kustannustehokasta toimintaa.”
• Lisäksi hakemuksen liitteenä annetussa kustannusten arviointilomakkeessa todetaan, että:
”Hyvinvointialueen toiminnan tehostamisen kannalta pyritään laajentamaan yhtenäisiä sidosjärjestelmiä
(RAI, Palvelusetelit, ine), joiden avulla yhtenäistetään ja yhdenvertaistetaan palveluja hyvinvointialuella. Tämä
tarkoittaa alueen parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä ja levittämistä aluella.”.

• Esitetty peruste siitä, että toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia tai pitkän
aikavälin näkökulmasta kustannustehokkaita ei riitä perustelemaan
välttämättömyyttä valtionavustusta koskevan asetuksen kontekstissa. Niin ikään
peruste, jossa vedotaan toimenpiteiden yhtenäistävään tai yhdenvertaistavaan vaikutukseen ei itsessään ole
riittävä.
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Lisäselvityspyyntö koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen uudistamiseen liittyvää ICT-muutoksen
valtionavustushakemusta
Hyvinvointialueen kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen
• Hakemuksen liitteenä toimitetussa hankesuunnitelmassa todetaan: ”Tietojen kirjaamiskäytännöt
ja tietosisällöt ovat kirjavia, samoja tietoja kirjataan eri organisaatioissa eri järjestelmiin tai
samojen järjestelmien eri kenttiin. Jotta hyvinvointialueen asiakas- ja potilastiedot olisivat
tarkoituksenmukaisesti hyödynnettävissä hoito- ja palvelutapahtumissa ja johtamisessa, on
tiedonhallintaan ja kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen panostettava luomalla toimintamallit sekä
koulutettava siirtyvä henkilöstö.”
•
Hakemuksesta ei käy ilmi, millä tavalla tai missä laajuudessa kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen
on järjestämisvastuun häiriöttömän siirtämisen näkökulmasta välttämätöntä. Esitetty peruste siitä,
että toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ei riitä perustelemaan välttämättömyyttä
valtionavustusta koskevan asetuksen kontekstissa. Toimenpiteiden perusteluista tulisi käydä ilmi
erityisesti se, miltä osin kirjaamisen yhtenäistäminen on välttämätöntä häiriöttömän toiminnan
kannalta.
• Edellä mainituista syistä sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lisäselvitystä siitä, miltä osin

kirjaamiskäytänteiden yhtenäistämisen osalta esitetyt toimet ovat häiriöttömän
järjestämisvastuun siirtämisen näkökulmasta välttämättömiä? Pyydämme esittämään
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toimenpidekokonaisuuden ja kustannusarvion, joka on rajattu häiriöttömän siirtämisvastuun
näkökulmasta välttämättömään.

Mitä tehdään joulukuussa?
• toimi-, palvelu- ja vastuualuetason määrittelyn jälkeen tehdään vastuuyksikkölistaus
• Valmistellaan pohjaehdotus johtamisjärjestelmästä
• Johtamisjärjestelmän osana tuodaan esitys yksityiskohtaisesta sote-järjestämistoiminnan
organisoimisesta
• Valmistellaan ehdotus pelastustoimen toimialuetasoa alemman tason tarkemmasta
organisoitumisesta
• Jatketaan palvelustrategiatyötä
• Jatketaan osana palvelustrategiatyötä vuoden 2023 budjettiraamin hahmottelua ja
muutoskustannusten arviointia
• Valmistelu kaikilla osa-alueilla jatkuu työsuunnitelmien mukaisesti
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