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VATE seurantaryhmän 1. kokous 

Aika: maanantai 15.11.2021 klo 13:00 – 15:04 

Paikka: Maakuntasali (Sepänkatu 1 KUOPIO) tai TEAMS 

Kutsutut:  Liite 1 

 

ASIAT: 

1. Kokouksen avaus 

- Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen. 

- Todetaan, että 1. kokouksen sihteerinä toimii hallintojohtaja Tarja Miettinen 

PÄÄTÖS: Jari Saarinen avasi kokouksen ja sihteerinä toimii Tarja Miettinen.  

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

- Kokoukseen osallistuvat todetaan nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Kokouksen osallistujat todettiin liitteen 1 mukaisesti. 

 

3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

- VATE seurantaryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

PÄÄTÖS: VATE seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Antti Kivelä ja varapuheenjohtajaksi Kari Ojala. 

 

4. Kokouksen keskeyttäminen ja puheenjohtajan vaihtaminen 

- VATEn seurantaryhmän puheenjohtajaksi valittu jatkaa kokouksen puheenjohtajana. 

PÄÄTÖS: Puheenjohtajaksi vaihtui Antti Kivelä. 

 

5. Sihteerin valinta 

- VATE seurantaryhmä nimeää itselleen sihteerin. 

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Tarja Miettinen. 

 

6. Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus 

- VATEn puheenjohtaja Jari Saarinen ja VATEn esittelijä johtoryhmän puheenjohtaja Leila Pekkanen 

antavat tilannekatsauksen johtaminen ja osaaminen tehtäväkokonaisuuden valmistelusta. 

 

- Vastuuvalmistelija Kati Kantanen (Pohjois-Savon hyvinvointialue) ja muutosjohtaja Sami Sipilä (Etelä-

Savon hyvinvointialue) antavat tilannekatsauksen toimeenpanon käynnistymisestä. Pohjois-Savon ja 

Etelä- Savon väliaikaishallintojen tilannekatsaus kehitysvammapalveluiden siirtymisen valmistelusta. 

Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden väliaikaishallinnot ovat käynnistäneet työskentelyn 

nykyisten Vaalijalan erityishuoltopiirin palveluiden siirtymisestä hyvinvointialueille. 
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Voimaanpanolain mukaisesti erityishuoltopiirit purkautuvat ja niiden palvelut siirtyvät uusille 

hyvinvointialueille. Vaalijalan erityishuoltopiiri siirretään lain mukaan varoineen ja velkoineen sekä 

sitoumuksineen hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023 (liite 2). 

 

- Muutosjohtajat (palvelut) Antti Hedman, Mikko Korhonen ja Jukka Koponen antavat 

tilannekatsauksen palvelujen valmistelusta (liite 3). 

- Muutosjohtaja Janne Niemeläinen (HTT) antaa tilannekatsauksen hallinnon, talouden ja 

tukipalvelujen valmistelusta (liite 4). 

- Muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen antaa tilannekatsauksen ICT-valmistelusta (liite 5). 

- Hankejohtaja Jussi Lampi antaa tilannekatsauksen yhdyspintojen valmistelusta (liite 6). 

PÄÄTÖS: Johtamisen ja osaamisen muutosjohtajat Jari Saarinen ja Leila Pekkanen kertoivat valmistelusta, jossa 

ensiksi johtamisfoorumin avulla määriteltiin laaja-alaisesti eritasoista johtoa osallistamalla uuden 

hyvinvointialueen johtamisen periaatteet ja kriteerit. Näitä tietoja apuna käyttäen käynnistettiin 

verkkoaivoriihi, johon osallistettiin yli 600 henkilöä erilaisista viiteryhmistä (esimiehet, kehittäjät, 

henkilöstöedustajat jne.). Kyselyn tuloksilla jatketaan organisaation määrittelyä siten, että pienryhmissä 

valmistellaan ehdotusta konsernirakenteesta ja toisessa pienryhmässä tuotannosta. Lisäksi poliittisten 

piirijärjestöjen kanssa pidetään iltamia poliittisen päätöksenteon mallintamiseksi.  

 Muut muutosjohtajat antoivat katsauksensa liitteiden 2-6 mukaisesti. Katsaukset merkittiin tiedoksi. 

 Muutosjohtajille esitettiin kysymyksiä siitä, miten ensihoito ja tilannekeskus valmistelu etenee 

Hyvinvointialueelle. Lisäksi tuotiin esille, että organisaation, palveluverkon yms. valmistelu tulee vasta 

aluevaltuustolle ratkaistavaksi. Myös huolta tukipalveluiden järjestämisen osalta tuotiin esille. 

7. Muut ajankohtaiset asiat 

- Kokouspalkkiot maksetaan kokouksen osallistumistiedolla, vain matkakuluista tulee tehdä erillinen 

lasku.  

 

8. Seuraavat kokoukset 

- Seuraava kokous 20.12.2021 klo 12-14.00 maakuntasalissa tai TEAMSissä. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.04. 

 

 

Sähköpost. 16.11.2021   

Antti Kivelä  Tarja Miettinen 

VATEn seurantaryhmän pj VATEn seurantaryhmän sihteeri 
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VATE seurantaryhmän poliittiset jäsenet 

(x ) maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (KESK)  

( x) maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Pia Hedman (SDP) TEAMS 

( x) maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja Jouni Holopainen (KOK)  

( x) maakuntavaltuuston puheenjohtaja Markku Eestilä (KOK)  

( x) maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen (SDP) TEAMS 

( x) maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen (KESK)  

( x) sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi (KESK) TEAMS 

( x) sairaanhoitopiirin hallituksen 1. varapuheenjohtaja Minna Reijonen (PERUS) TEAMS 

( x) sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja Kari Ojala (KOK) TEAMS 

( x) sairaanhoitopiirin valtuuston 1. varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen (SDP) TEAMS 

( x) sairaanhoitopiirin valtuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Back-Hytönen (KESK)  

( x) maakuntahallituksen jäsen Anne Roponen (VIHR), varalla Ari Paanala TEAMS 

( ) Janne Parkkila (VAS) ( x) varalla Jaakko Turunen 

 

VATEn jäsenet  VATEn varahenkilöt 

(X ) Kirsi-Tiina Ikonen TEAMS ( ) Eeva Suomalainen  

( X) Jari Saarinen (pj) ( ) Mikko Korhonen  

( ) Vesa Toivanen ( ) Tanja Tilles-Tirkkonen  

( X) Anne Waldén TEAMS ( ) Jukka Tiihonen  

( X) Kati Kantanen TEAMS ( ) Merja Vartiainen  

( X) Antti Jokikokko TEAMS ( ) Petteri Ristikangas  

( X) Eija Komulainen TEAMS ( ) Kirsi Solmari   

( X) Reetta Kettunen TEAMS ( ) Joonas Hänninen  

( ) Timo Tuunainen  ( ) Anitta Korhonen   

( X) Antti Hedman (1. vpj) ( ) Kari Janhonen  

( X) Janne Niemeläinen TEAMS ( ) Anne Kantanen  

( X) Leila Pekkanen ( ) Petteri Soininen  

( X) Eija Peltonen TEAMS ( ) Jari Lukkarinen  

( X) Olli Lappalainen TEAMS ( ) Minna Hiltunen T   

( X) Jukka Koponen (2.vpj) ( ) Laura Natunen  

( X) Ilkka Fritius TEAMS ( ) Kirsi Ruutala                                                                                                                                                 

 

Muut osallistujat:  

(X ) Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja , ICT muutosjohtaja TEAMS 

( X) Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja TEAMS 

( X) Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja palvelujen muutosjohtaja 

( ) Petteri Alanko, viestintäjohtaja  

(X) Sami Sipilä, muutosjohtaja Etelä-Savo / asia 6 
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 Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta  

( X) Jussi Lampi  

( X) Tarja Miettinen, sihteeri  

( X) Satu Kapanen 

 

  

 

 

 



Pohjois-Savon hyvinvointialueen ajatukset erityishuoltopiirin  palveluiden järjestämisestä 2023 alkaen 
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Erityishuoltopiirien siirtäminen hyvinvointialueille

”Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava 
hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa”

✓Pohjois-Savon hyvinvointialue näkee, että Vaalijalan varat, velat ja sitoumukset siirtyvät hyvinvointialueelle Pohjois-
Savon jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa

✓Vaalijalan toiminta ja henkilöstö, jotka ovat olleet Pohjois-Savon alueella, siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

✓Vaalijalan Pohjois-Savon alueella sijaitsevat toimitilat siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tahtotilana on tulevaisuudessa järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten perus- ja
erityispalvelut asukaslähtöisesti lähellä kotia ja perhettä lähi- ja hyvinvointialueen palveluna.
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Vaalijalan yksiköiden sijainti Pohjois-Savossa

• Asuminen

• 10 yksikköä (Kuopio, Varkaus, Joroinen, Siilinjärvi, Tervo, Rautalampi, Suonenjoki)

• Perhehoitajia toimeksiantosuhteessa

• 177 asiakasta, työntekijöitä 208

• Tekeminen

• 5 yksikköä (Kuopio, Varkaus, Tervo

• 148 asiakasta, työntekijöitä 18

• ELY keskuksen palveluiden koordinointi Varkaudesta käsin

• Pohjois Savon poliklinikka (Kuopio)

• Lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimistosihteeri
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Tällä hetkellä Vaalijala tuottaa Pohjois-Savon 
hyvinvointialueelle kuntoutuspalveluita

• Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret

• Autisminkirjon asiakkaat

• Kehitysvammapsykiatriset asiakkaat

• Neuropsykiatriset asiakkaat

• Psykososiaalista tukea tarvitsevat asiakkaat

• Kohonneen turvallisuusriskin asiakkaat (THL)

• Aistimonivammaiset asiakkaat

• Monivammaiset asiakkaat
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Tulevaisuudessa hyvinvointialueella 
monialainen vammaispalvelukeskus

• Hyvinvointialueen valmistelussa näkemyksenä

• Vammaisten palvelut edellyttävät hyvinvointialueen vammaispalvelukeskuksessa toimivaa monialaista
erityispalveluyksikköä

• asiakkaina ovat monivammaiset, kehitysvammaiset, kehitysvammapsykiatriset, neuropsykiatriset, autismikirjoon kuuluvat
asiakkaat sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

• Yksikkö tekee moniammatillisia palvelutarpeen arviointeja, kuntoutus- ja asiakassuunnitelmia sekä konsultoi seudullisia palveluita
jalkautuen tarvittaessa asiakkaan toimintaympäristöön.

• Käytännössä tämä tarkoittaisi

• Pohjois-Savon hyvinvointialueen erityispalveluyksikköön siirtyisi Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikan palvelut

• Tavoitteena, että erityispalveluyksikön yhteydessä tulisi toimimaan lyhytaikainen kuntoutus/hoidon arviointiosasto, jonne
siirtyisi ajansaatossa nyt Vaalijalassa tuotetut lyhytaikaiset laitoshoitojaksot .

• Tahdosta riippumaton kuntoutuspalvelun järjestäminen tulee selvittää erikseen
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Lisäksi visiona hyvinvointialueen lasten ja 
nuorten kuntoutusyksikkö

• Pohjois-Savon hyvinvointialueelle tarvitaan lasten ja nuorten kuntoutusyksikkö
palveluiden järjestämiseksi.
• Yksikön asiakkaina tulevat olemaan alle 21-vuotiaat lapset ja nuoret, joilla vammaisuuden ja muun

erityisen tarpeen lisäksi psyykkisen, psykiatrisen ja neuropsykiatrisen hoidon, tuen ja
erityisopetuksen tarvetta.

• Lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden siirtymiseen Vaalijalasta Pohjois-Savon
hyvinvointialueelle tarvitaan siirtymäaika

• Siirtymäajan palveluiden osalta (2023-2024) tarveselvitykset:

1. Lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutus ja tilapäishoito

2. Erityislasten ja nuorten asumis- ja kuntoutusyksikkö

3. Aistimonivammaisten pitkäaikainen kuntoutus
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Etelä-Savon ja Pohjois-Savon yhteistyö

• Erityishuoltolain mukainen ja THL:n määräämä tahdosta riippumaton hoito
(oikeuspsykiatrinen hoito)
▪ Esimerkiksi rikoksesta tuomitsematta jätettyjen tahdosta riippumaton hoito ja kuntoutus.

✓Asiakkaat siirtyvät valtion mielisairaalasta tai yliopistollisen sairaalan oikeuspsykiatrian yksiköstä,

✓Taustalla henkirikoksia, seksuaalista hyväksikäyttöä , pahoinpitelyjä, tuhopolttoja, varkauksia.

• Lähetteellinen erityisen vaativa kehitysvammaisten lääketieteellinen hoito, siltä osin kuin 
hyvinvointialue ei itse tuota

• Pohjois-Savon ulkopuolella Vaalijalan tuottamat asumispalvelut

• Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakkailla pitkäaikainen koti (siirto vain asiakkaan ja hänen 
läheistensä aloitteesta).
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Yhdessä on turvattava hallittu toiminnan muutos
Valmistelu Etelä-Savon ja Pohjois-Savon yhteistyönä 11/2021- 31.12.2022

• SOTE-järjestämislain perusteella siirtyvät kaikki P-Savossa sijaitsevat yksiköt ja palvelut hyvinvointialueelle 

• Projektisuunnitelma 11/2021 aikana siirtosuunnitteluun turvallisuuden takaamiseksi ja palvelutuotannon siirtoon liittyvien mahdollisten riskien ehkäisemiseksi
• Asiakas, henkilöstö

• Siirtyvien yksiköiden asiakas-, omais- ja henkilöstön viestintä

• Monialaisen erityisyksikön suunnittelun ja palvelutuotannon kuvaamisen (poliklinikka- ja kuntoutuspalvelut) valmistelu

Siirtymäajan palveluina (2023-2024) 

• lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutus ja tilapäishoito 

• erityislasten ja nuorten asumis- ja kuntoutusyksikkö 

• aistimonivammaisten pitkäaikainen kuntoutus

Siirtymäajan jälkeen Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä

• erityishuoltolain mukainen ja THL:n määräämä tahdosta riippumaton hoito (oikeuspsykiatrinen hoito), lähetteellinen erityisen vaativa kehitysvammaisten lääketieteellinen hoito, 
Pohjois-Savon ulkopuolella Vaalijalan tuottamat asumispalvelut, joissa hyvinvointialueen asiakkailla pitkäaikainen koti (siirto vain asiakkaan ja hänen läheistensä aloitteesta).

Palveluiden siirtosuunnitteluun osallistetaan mm. alueen vammaisneuvostot ja läheiset myöhemmin hyvinvointialueen osallisuussuunnittelussa sovittavalla tavalla.

Siirtymäajalla yhteistyössä valmistelu
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Kiitos
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Muutosjohtajat (palvelut) 
Antti Hedman, 
Mikko Korhonen ja 
Jukka Koponen 

Tilannekatsaus palvelujen valmistelusta.

VATE seurantaryhmä 

15.11 2021
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Valmistelu tilanne järjestäminen/palvelut

• Yleisesti ottaen henki hyvä 

• vaikka organisaatiot koronan  ja henkilöstöpulan  kuormittamia
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Valmistelu tilanne järjestämien/palvelut

• STM tiekartanmukainen eteneminen
• Väestön palvelutarve 

• Tukeudutaan HYTE työhön ja vapaaehtoisessa valmistelussa tehtyyn työhön

• Edistetty HYTE työn organisoitumista

• Järjestämisen reunaehdot
• Työn alla järjestämistehtävän organisointi, järjestäjän viranomaistehtävät

• Integraatio, koordinaatio ja yhteistyö
• Integraatiota tukeva rakenne ja siihen liittyvät toimintamallit valmistelussa

• Sote Pela Integraation ratkaisuista linjaus

• Yliopistollisen sairaalan rooli
• STM tekemässä selvitystä yliopistollisten sairaaloiden määrittelystä ja tehtävistä /rahoituksesta

• STM valmistelee asetusta tutkimus, innovaatio, kehittämis- ja koulutustoiminnasta /rahoituksesta
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Valmistelu tilanne 
järjestämien/palvelut

• Palvelut valmistelu käynnissä
• Organisoitumisen valmistelu

• Palveluiden valmisteluvastuiden rajapinta työ

• Palvelukriteerit ja yhden mukaistettavat palvelut
• Alatyöryhmien aikataulutettu tehtäväksi anto ja raporttipohja valmis
• Yhdyspintatyö kunta-sote toiminoissa käynnistetty

• Hankinnat
• Kriittisimpiä tunnistettu ja edistetty
• Odotetaan substanssin selvitettäväksi tulevaa sopimusmassa

• Tuotannon ohjaus
• Osallistuttu tietojohtamisen valmisteluun
• Valvonta kysymykset, potilas- ja asiakasturvallisuustyön suunnittelu käynnissä
• Sote substanssin varautumiskysymysten valmistelu aloitettu
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Valmistelusta

• Valmistelun pohjana vapaaehtoisessa valmistelussa tehty työ, jota jatketaan
• Lähtökohtana asiakaslähtöiset integroidut palvelut
• Asiakassegmentointi, ketkä tarvitsevat/hyötyvät integroiduista palveluista
• Ohjaus, neuvonta ja palveluohjaus oleellista (Tulsote hanke)

• Palveluverkkoa työstetään
• Digitaalisten ja mobiilien palvelujen osuus tuotannossa

• Valmistellaan pohjaa työryhmien jatkotyön raportoinnille
• Kriittiset toimenpiteet 1.1.2023 mennessä
• Lähivuosien kehittämistavoitteet
• Miten ESH tukee SOTE yms. keskuksia, Vastuu valmistelijana Anu Turpeinen

• Jalkautuvat ja konsultaatiopalvelut 

• Kliinisten tukipalvelujen järjestäminen

• Hoitoketjutyö ja tehtävänjako

• Konsernirakenne ja palvelutuotannon organisoitumisen malli voi vielä muovata tulevaa valmistelua
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Yliopistollinen sairaala

• Selvityksiä tekeillä STM:ssä
• Yo-sairaalan määrittely, tehtävät lainsäädäntöön ennen 1.2.2023

• Huomioiminen rahoituksessa?

• Tutkimustoiminnan, innovaatioiden ja koulutuksen mahdollistaminen jatkossakin

• Asetus TKKI-toiminnasta tekeillä

• YS-sairaalan tehtäviä
• Vaativan ja muun ESH tuotanto

• Tutkimus ja innovaatio
• Opetus ja koulutus
• Koordinaatiovastuut

• Rahoituskysymykset
• Tutkimus ja kehitys
• Opetus

• Brandin merkitys
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Palveluiden järjestäminen
Pelastustoimi
Toimintaympäristö ja sen turvallisuus 

• Pelastustoimen jaostossa valmistellaan pelastustoimen (pelastuslaitoksen) palvelut, 

toimialakohtainen varautuminen ja jatkuvuudenhallinta-asiat. Tavoitteissa ja toimeenpanossa 

huomioidaan pelastustoimen kansalliset tavoitteet (SM).

• Toimintaympäristö ja sen turvallisuus –jaostossa valmistellaan hyvinvointialuetta koskevat 

varautumis-, valmius- ja turvallisuusasioita. 

• Aikataulu on napakka, mutta toimeenpanovaiheelle asetetut tavoitteet saavutetaan.

• Valmistelijat sekä organisaatiot ovat sitoutuneet valmisteluun.

• Toimeenpanoa tehdään omien virkatehtävien ohessa, joten ajankäyttö aiheuttaa järjestelyjä ja 

venymistä. Valmisteluvaiheen riskienhallinnassa korostuu avainhenkilöriskit.

Muutosjohtaja Jukka Koponen 
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Pelastuslaitoksen palvelut ja 
palveluverkko

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palveluverkko 2021
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Toimintaympäristö ja sen turvallisuus

Alueellinen nykytilan kuvaus turvallisuuden näkökulmasta 
ja kehittämiskohteet

Varautuminen ja 
valmiussuunnittelu

• Konsernitason varautuminen, 
valmius ja kriisijohtaminen

• Pelastustoimen ja soten 
varautumisen yhteensovittaminen 

• Toimialojen ja toimintojen  
valmius sekä  jatkuvuudenhallinta

• Alueelliset varautumis- ja 
pandemiasuunnitelmat

• Viranomaisyhteistyö

Organisaatioturvallisuus
(ei tiekartassa, yhdyspinnat)

• Henkilöturvallisuus
• Turvallisuusselvitykset
• Toimitila- ja 

rikosturvallisuus
• Paloturvallisuus ja 

kemikaaliturvallisuus
• Ympäristöturvallisuus
• Turvallisuuskoulutukset ja   

turvallisuusharjoitukset

Maakunnan kuntien ja 
pelastuslaitoksen  

varautumisyhteistyö 
Kuntien valmiussuunnittelun 
ja varautumisen tukeminen

Riskien tarkastelu
Alueellinen riskiarvio

Riskianalyysit
Kansalliset strategiat ja riskiarviot

Pohjois-Savon 
valmiustoimikunta 

Varautumisen 
yhteensovittaminen ja 

kehittäminen

Pohjois-Savon 
maakunnallisten 

toimijoiden johtoryhmä 
Varautuminen, valmius, 
yhteistyö, tilannekuva

Varautumisen sihteeristö
Suunnittelu, valmistelu ja 

toimeenpano

Hyvinvointialueen 
yhdyspinnat

Hallinto, talous ja 
tukipalvelut

Johtaminen ja 
osaaminen

Palvelut

ICT

Olemassa oleva varautumisyhteistyö  





26.1.2022 1

Hallinto, talous, tukipalvelut
A. Hallinnon rakenteet 1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen

toiminnan järjestäminen  organisointi ja hyvinvointialueen 

demokratia käynnistäminen

2. Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 

järjestämisen valmistelu

Janne Niemeläinen / 3. Pelastustoimen hallinnollisen aseman 

Psshp selkiyttäminen

4. Riskienhallinnan ja valvonnan

 suunnittelu

5. Aluevaltuuston aloittamiseen liittyvä

 valmistelu

B. Konsernitalous 1. Talouden suunnittelu ja esivalmistelut 

VATE:n aikana

Kari Janhonen 2. Hyvinvointialueen talouden organisointi

 ja käynnistäminen

3. Pelastustoimen talouden huomioiminen

C. Henkilöstöasiat 1. Siirtyvään henkilöstöön 

asioiden valmistelu

Kaarina Halonen

2. Aluevaltuustolle ehdotettavan 

siirtosuunnitelman  

ja –sopimusten valmistelu

3. Henkilöstön siirtojen käynnistäminen

D. Sopimukset 1. Olemassaolevien sopimusten 

kerääminen

Paavo Autere 2. Sopimusten siirron valmistelu 

3. Sopimusten hyväksynnän valmistelu

E. Tukipalvelut 1. Tukipalveluiden selvitys sekä siirron tai 

hankinnan valmistelu 

Anne-Mari Lappalainen 2. Tukipalveluiden siirto ja yhtenäistäminen

F. Omaisuus ja toimitilat 1. Omaisuussiirtojen selvitykset

2. Omaisuuden siirron valmistelu

Petri Pyy 3. Omaisuuden siirto 

4. Selvitykset toimitiloista 

5. Toimitilojen siirron valmistelu ja siirto

G. Asianhallinta 1. Asianhallinnan suunnitelman laatiminen 

ja hallinnointi

Tuija Pehkonen 2. Asianhallinnan, arkistotoimen ja 

rekisterin organisointi ja siirrot

H. Tietohallinnon 1. Siirron valmistelu organisoitumisen ja 

organisointi jatkuvuuden näkökulmasta

2. Tietohallinnon toteutus organisoitumisen 

Mika Ålander ja jatkuvuuden näkökulmasta

Valmistellaan osana ICT

kokonaisuutta
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Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin sekä kuntien 
antamat selvitykset

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 
hyvinvointialueelle selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;

2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä

3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista 
muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä 
tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, 
sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 
§:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
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Hallinnon rakenteet ja demokratia

Hallintosäännön valmistelu yhdessä Kuntaliiton kanssa meneillä. Hallintosääntömalli valmis 
tammikuussa 2022, mihin ”istutetaan” Pohjois-Savon poliittinen päätöksentekojärjestelmä ja 
johtamisjärjestelmä.

Johtavien viranhaltijoiden valinnan valmistelu.

Aluevaalien valmistelu käynnissä.

Aluevaltuuston ja –hallituksen aloittamisen valmistelu käynnissä. Luottamushenkilöiden 
kouluttaminen, kokoustilat, palkkioiden maksatus, kokousaikataulut, kokoustilat, 
laitehankinnat ym.
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Konsernitalous

• Vuosien 2021 ja 2022 talousarvion valmistelu.

• Talous- ja toimintasuunnitelman laatiminen vuosille 2023-2025 (sis investoinnit ja rahoitus).

• Hyvinvointialueen maksujen määrittely.

• In-House yhtiöiden omistusjärjestelyt ja osakassopimukset.

• Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnittelun valmistelu.
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Sopimusten siirtäminen

• Hyvinvointialueelle siirtyy luovuttajaorganisaatioista arviolta noin 10.000 sopimusta. 
Lisäksi siirtyy Sansian kilpailuttamien sopimusten ”käyttöoikeuksia” noin 1.000.

• Luovuttajaorganisaatioiden sopimusten tallentajat koulutettu.

• Luovuttajat tallentavat sopimukset hankittuun Cloudia sopimushallintajärjestelmään; 
sopimuksia tallennettu nyt noin 600. Sairaanhoitopiirin ja Ylä-Savon Soten sopimukset 
siirretään migraatiolla Cloudiaan (yhteensä noin 7000 sopimusta).

• Sopimusten analysoijat (6 opiskelijaa on koulutettu) käyvät läpi tallennettuja sopimuksia 
sovitun mallin mukaisesti. 
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Henkilöstön siirron valmistelu
• Alustavat tiedot siirtyvästä henkilöstöstä kerätty (siirtyvää henkilöstöä 12.857)

• Valmistellaan työaikamuotojen, kelpoisuusehtojen ja nimikkeistön yhtenäistämistä (eri 
nimikkeitä 531 kpl)

• Valmistellaan henkilöstön siirtosopimus

• Valmistellaan yhtenäiset henkilöstöohjeet; tällä hetkellä 19 erilaista tapaa toimia

• Valmistelussa uusi tulokulma rekrytointiin ja oppilaitosyhteistyöhön (vetoa ja pitoa)

• Valmistellaan henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen ottaen huomioon siirtyvän 
henkilöstön merkittävimmät työkykyriskit

• Kaikessa valmistelussa haetaan yhtä yhtenäistä tapaa toimia (myös yt-menettelyt)
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Omaisuus ja toimitilat

• Kartoitettu aiemman valmistelun pohjalta toimitilat (Maakuntien tilakeskus), joista tehdään 
kuntien kanssa sopimukset. Kuntiin lähetetty selvityspyyntö tietojen päivittämisestä. 

• Tiloja tulee olemaan kaikkiaan yhteensä noin 63 ha ja noin 450 toimipistettä.

• Toimitiloihin jalkaudutaan tarkastukselle joulukuussa.

• Valmistellaan vuokrasopimukset vuokrattavista tiloista.

• Selvitetään kunnista ja kuntayhtymistä siirtyvä irtain omaisuus ml. lääkinnälliset laitteet.
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Tukipalvelut

• Vate linjannut 18.10. kokuksessa, että tukipalveluiden valmistelu pohjautuu nykyisten In-
House yhtiöiden varaan (Monetra, Istekki, Servica, Sansia, Sakupe, Islab). 
Työterveyshuollon osalta asia on jatkoselvittelyssä ja mahdollinen kilpailuttaminen.

• Kunnat eivät voi tuottaa tukipalveluita suoraan hyvinvointialueelle.

• Haasteita ruokahuollon osalta, koska osa ruokahuollon toiminnoista jää edelleen kuntaan.

• Valmistelu käynnistynyt laajalla rintamalla yhtiöiden kanssa.
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Asianhallinta

• Uuden asianhallintajärjestelmän käyttöön otto alkaa 20.12.2021. Tuotantokanta saadaan 
käyttöön 24.2.2022 ja järjestelmä täydessä käytössä 1.3.2022. Rinnalla otetaan käyttöön 
sähköinen kokoushallinta.

• Hallinnollisessa toiminnassa pyritään mahdollisimman paljon sähköistämään prosesseja.

• Selvitetään nykyisten arkistojen tilatarpeet kunnissa.

• Tietohallinnon organisointi valmistellaan ICT valmistelun yhteydessä



26.1.2022 10

Merkittävimmät riskit

• Aikataulujen tiukkuus ja asetetut määräajat rajaavat valmistelua merkittävästi

• Henkilöriskit / henkilöresurssien niukkuus. Valmistelua tehdään pääsääntöisesti osa-
aikaisesti oman työn ohella.

• ICT-toimittajien resurssit / järjestelmien käyttöön ottoja on jokaisella alueella eikä 
toimittajien resurssit ole riittäviä käyttöön ottoihin.



VATE seurantaryhmä 15.11.2021

Tuomo Pekkarinen

ICT-muutosjohtaja Pohjois-Savon hyvinvointialue
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Ohjausmalli PSHVA ICT valmistelu
VATE

Muutosjohtajien 
johtoryhmä

ICT Muutosjohtaja
Tuomo Pekkarinen

Perus ICT kartoitus 
ja suunnittelu

Tommi Tervo ja 
Pekka Ruippo

TORI järjestelmien 
Valmistelu

Vastuuhenkilö 
Eino Turunen ja 

Mika Ålander

TOSI järjestelmien
Valmistelu

Vastuuhenkilö Pasi 
Puttonen ja Sari 

Korhonen

ICT Muutosjaosto
Tuomo Pekkarinen, Harri Kumpulainen, Tommi Tervo, Pekka Ruippo, 
Sanna Kaskivirta, Vesa Hätinen, Tuija Hartikainen, Markku Koljonen 

Sari Korhonen, Mika Ålander, Tero Lähivaara

STM ICT-ryhmä
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Tietohallinnon 
alueellinen 

neuvottelukunta

Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä

Hankehallinta
Tuija 

Hartikainen ja 
Markku 

Koljonen

Tukipalveluyhtiöiden 
seurantaryhmä

Tuomo 
Pekkarinen+tukipalve

luyhtiöt

Luovuttajaorganisaatioiden 
seurantaryhmä

Tuomo Pekkarinen
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Valmistelun tilanne 15.11.2021

• Jaoston tehtävä johtaa ja ohjata ICT-muutosvalmistelua ja varmistaa, että tarvittavat asiat 
ovat valmistelussa huomioitu ja resursoitu

• ICT-valmistelussa valmistellaan myös laitehallinnan kokonaisuus sekä HTT-osiossa olevat 
tietohallinnon tehtävät

• ICT-muutosjaosto laati ICT-muutossuunnitelman ja –rahoitushakemuksen, joka jätettiin 
STM:lle 21.10.2021
• ICT-muutosrahoitushakemus on kokonaisuudessaan n. 29,1 meur

• Sosiaali- ja terveysministeriöstä saapui lisäselvityspyyntö 12.11.2021
• Pääsisältö: avustus kohdennettava vain välttämättömiin järjestämisen siirtämiseen liittyviin ICT-

muutoskustannuksiin

• Meneillään olevat tehtävät
• Lisäselvityspyynnön vastauksien laatiminen

• ICT-muutossuunnitelman mukaisten osakokonaisuuksien projektointi ja projektien resurssointi

• Projektien aikataulutus ja riippuvuuksien tunnistaminen
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ICT valmisteluun vaikuttavia
linjauksia

• Pohjois-Savon hyvinvointialueen ICT-arkkitehtuuri tulee perustumaan Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiirin ICT-arkkitehtuuriin ja palvelutuotantomalliin

• VATE linjasi 18.10.2021 että hyvinvointialueen konserninrakenteessa hyödynnetään 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin konserninrakenteeseen kuuluvia inhouse-yhtiöitä 
tukipalveluiden tuottamisessa
• Tämä tarkoittaa sitä, että pääkumppani ICT-palveluntuottajana tulee olemaan Istekki Oy

• Kehittämisyhteistyö jatketaan UNA Oy:n kanssa

• ICT-muutosjaoston tehtäviin kuuluu tietojärjestelmävalintojen tekeminen yhteistyössä 
substanssin edustajien kanssa
• Esim. palvelutuotannon valmistelussa käydään substanssin näkökulmasta läpi 

palvelutuotannon tarpeet ja ICT-valmistelu varmistaa ajateltujen tietojärjestelmäratkaisujen 
käytettävyyden hankintajuridisesti, tietoturvan ja tietosuojan kannalta ja kokonaisarkkitehtuurin 
näkökulmasta

• Käydyn keskustelun perusteella tehdään tietojärjestelmäratkaisuihin liittyvät valinnat 
huomioiden käytettävissä olevat aika ja muut resurssit



26.1.2022 6

ICT-muutossuunnitelma ja
-rahoitushaku
Presentation subtitle
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Rahoituksen kohdistuminen

• ICT-muutosrahoituksella on tarkoitus taata hyvinvointialueen käynnistyminen 1.1.2023

• Rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti 

• toimialariippumattomien tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden muutosten läpiviemiseen

• ICT-palvelutuotannon järjestämiseen

• tietohallinnon/ICT-organisaation muutoksiin ja järjestämiseen

• ja muihin välttämättömiin muutoksiin
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Talous- ja 
henkilöstöhallinnon
tietojärjestelmälinjaukset
Presentation subtitle
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Taloushallinnon tietojärjestelmät

• Taloustyöryhmä esittää, Pohjois-Savon hyvinvointialueen talouspalveluissa käytetään
KYSn käyttämiä järjestelmiä

• Oracle Financials (kirjanpito, reskontrat)

• Rondo (ostolaskujen kierrätys)

• Banking (maksuliikenne)

• Taloustyöryhmä esittää, että raportoinnissa tietovarastopohjainen raportointi ja talous-
laskutustiedoissa mahdollistettava laskentatunnisteiden hyödyntäminen excelissä. 
Johdon raportointiin esitetään Tableu ja Balanced Scorecard ratkaisun rakentamista
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Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät

• VATE päätti kokouksessaan 3.11.2021, että hyvinvointialueen HR-järjestelmäksi valitaan
Pohjois-Savon Monetra Oy:n tarjoama Personec F -järjestelmä.
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TORI transitio projektien päätehtävät

Tietohallinnon suunnittelu

Yhteentoimivuus ja kokonaisarkkitehtuurityö(tiedonhallintalaki)

Asianhallinnan käyttöönotto

Intra ja www-sivujen käyttöönotto PSHVA:lle

Hallinnon arkistointiratkaisun käyttöönotto

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto(Monetra)

Tiedolla johtamisen yhtenäistäminen

•Tietoaltaan laajennus HVA käyttöön ja tarvittavien raporttien käyttöönotto

Sähköposti ja toimistosovellusten käyttöönotto

• Pohjana PSSHP:n O365, joka muunnetaan PSHVA.FI tenantiksi
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TOSI transitio projektien päätehtävät

APTJ järjestelmien muutokset. Nykyjärjestelmillä jatketaan.

• Terveys:Uranus, LifeCare ja Alue-Pegasos(Omni), WinHit(suun TH)

• Sosiaali: ProConsona(Omni) ja Lifecare

• UNA-tilannekuvan laajennus koko alueen käyttöön

• UNA-sosiaalihuollon hankinnan valmistelu

PELA+ensihoitomuutokset

• KEJO

• Codea

• Muut mahdolliset+TUVE
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TOSI transitio projektien päätehtävät

Kliiniset järjestelmät

• Erikoisalakohtaiset järjestelmämuutokset joissa on organisaatiotietoja ja integraatioita

• Useita kymmeniä järjestelmiä(labra, kuvantaminen, teho, leikkuri, anestesia)

Tukipalveluiden järjestelmät ja niiden muutokset

• Servica, SAKUPE, Islab, Sansia

Keskitetty laitehallinta (sisältää myös lääkinnälliset laitteet)

Kansalaisten digitaaliset palvelut

• Yhteinen kansalaisten portaali

• OmaOlon suunnittelu

• Terveyskylän kehitys

• Etävastaanottojen ja kotihoidon VideoHoivan konsolidointi ja laajennus
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TOSI päätehtävät

Arkistointi Kanta-palveluihin

• Sosiaali Lifecare Kuopio, Siilinjärvi ja Rautalampi

• ProConsona arksitointi (Varkaus,Lapinlahti,Leppävirta, Keitele, Kaavi, Tuusniemi, 
Vesanto, Tervo, Pielavesi, Rautavaara, Suonenjoki)

• Terveys Lifecare Siilinjärvi, Varkaus

APTJ hallinnollisen datan arkistointi 

• Kuopion ja Ylä-Savon SOTEn Effica PTJ arkistointi
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Perustietotekniikka konsolidointi

Alueellisen tietoverkon rakentaminen

Yhteisen palomuurin käyttöönotto

Tietosuoja ja tietoturva

Päätelaitteet ja muut laitteet

Kapasiteeti- ja konesalimuutokset
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Perustietotekniikan järjestelmät

Yhteinen automatisoitu käyttövaltuushallinta ja alueellinen toimialue

Integraatioalustan kapasiteetin kasvattaminen

Puhelinjärjestelmät

Kulunvalvonta



26.1.2022 17

Muut välttämättömät tehtävät

YTA-alueen tilannekuva

InHouse yhtiöiden osakkuuksien hankinta
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Järjestelmäarkkitehtuuri







2



17.11.2021 3

Toimeenpanovaiheen 
strategiset linjaukset

Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpano pohjaa 
kansallisiin tavoitteisiin ja sitä ohjaa 
voimaanpanolaki. 

Pohjois-Savon toimeenpanossa on tunnistettu tarve 
tehdä myös alueellisia linjauksia ja muodostaa 
periaatteita keskeisiin valmistelukokonaisuuksiin.

Linjaukset ja periaatteet ovat väliaikaishallinnon 
virkamiesjohdon näkemyksiä ja niillä pyritään 
tukemaan onnistunutta toimeenpanoa

• Tavoitteena on onnistunut, kansallisten tavoitteiden mukainen, 
toimeenpano tiukassa aikataulussa ja niukoilla resursseilla

• Näitä ei pidä sekoittaa tulevan aluevaltuuston tehtäviin (strategia, 
palveluverkko jne..)

• Linjaukset koskevat toimeenpanoaikaa (pääsääntöisesti vuosia 
2021-2022).

• Linjauksia tuottamiseen ovat osallistuneet muutosjohtajat ja osa 
vastuuvalmistelijoista ja ne käsitellään JORYssä sekä VATEssa.

• Linjauksia täydennetään tarvittaessa



Hyvinvointialueuudistuksen 
kansalliset tavoitteet

• Kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• Turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut kaikille 
suomalaisille

• Parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta erityisesti perustasolla

• Turvata ammattimaisen työvoiman saanti

• Vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin

• Hillitä kustannusten kasvua

• Parantaa turvallisuutta



Johtaminen ja osallisuus – Keinot ja 
periaatteet

• Uuden johtamisjärjestelmän tulee perustua yhdessä sovittuihin periaatteisiin

• Asiakaslähtöinen toiminta 

• Ketteryys & muutoskyvykkyys

• Integraation mahdollistaminen

• Yhtenäiset toimintamallit ja -tavat

• Johtamisjärjestelmän rakenteen tulee tukea vahvaa järjestäjän roolia ja tuotannon ohjausta 

• Johtamisen tueksi, toiminnan kehittämiseksi ja tuotannon toimintaedellytyksien varmistamiseksi aloitetaan 
hyvinvointialueen digitalisaatiostrategian ja -ohjelman valmistelu.

• Yhtenäiset henkilöstöpoliittiset linjaukset tukee mm. työvoiman saatavuutta

• Monimuotoinen työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

• Koulutus- ja osaamisvaatimukset

• Ulkomaisen työvoiman käyttö

• Osallisuuden vahvistaminen päätöksenteossa sekä palvelutoiminnan suunnittelussa että kehittämisessä

• Osallisuusrakenteiden vahvistaminen (sis. lakisääteiset vaikuttamistoimielimet)

• Asukas- ja asiakasosallisuuden edistäminen 

• Kolmannen sektorin toimintaedellytysten ja valmisteluun osallistumisen varmistaminen

• Viestintä tukee hallittua muutosta

• Ajantasaisuus ja avoimuus



Hallinto, talous ja tukipalvelut 
- Keinot ja periaatteet

• Yhdenmukaiset hallinnon tietojärjestelmät ja yhteiset sähköiset tavat niiden hyödyntämiseen.

• Yhdenmukainen maksu ja taksapolitiikka kaikkiin hyvinvointialueen palveluihin.

• Työnantajapalvelut tulee suunnitella huomioimaan henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin 
varmistaminen sekä resurssien uudelleen kohdentaminen vastaamaan hyvinvointialueen osaamisen 
tarpeita.

• Yliopistollisen sairaalan roolia ja palvelutuotantoa yhteistyöalueella tulee vahvistaa, jotta varmistetaan 
hyvinvointialueen talouden kestävyys ja maakunnan elinvoimaisuus.

• Tukipalvelut tuotetaan yhden tuottajan mallilla ja niissä käynnistymisvaiheessa tukeudutaan 
pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin nykyisiin in-house yhtiöihin.

• Uudet päätöksenteon ja toiminnan rakenteet, tukipalvelut sekä toimintamallit tulee suunnitella 
huomioiden laskeva rahoitus ja sen kestävyys.

• Vahva konsernihallinto varmistamaan tuotannon toimintaedellytykset

• Etulinjassa tulee vahvistaa juridiikan, tietosuojan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kyvykkyyksiä 
sekä hankerahoituksen hyödyntämisen osaamista 



Palveluiden järjestäminen - Keinot ja periaatteet 
• Käynnistämisvaiheen palveluverkko (sote ja pelastustoimi) pohjaa pääsääntöisesti nykyiseen, 

kuitenkin hyödyntäen kehittyviä digitaalisia ja jalkautuvia palveluita. 
• Tarkempi lähipalveluiden määrittely toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeen perusteella ja 

tuotettavien palveluiden vaativuuden perusteella.
• Pelastuslaitoksen palveluverkon rakennetta ohjaa pelastustoimen riskianalyysi.
• Tulevaisuuden palvelunverkon tulee perustuu palvelutarpeeseen ja uusiin tapoihin tuottaa 

palveluita.

• Asiakaslähtöiset hyvinvointialueen laajuiset palveluprosessit sekä perustason, erityistason että 
pelastuslaitoksen palveluissa. 

• Palveluprosessien, -ohjauksen ja -kriteerien suunnittelu siten, että matalan kynnyksen 
ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat ensisijaisia ja ehkäisevät raskasta palveluarvetta.

• Vahvistetaan yliopistosairaalan roolia vaativien palveluiden tuotannossa koko yhteistyöalueella. 
• Peruspalveluiden vahvistaminen digitaalisilla ja jalkautuvilla palveluilla, jotta erityistason 

resurssit kohdentuvat oikein ja mahdollistavat vaativien palveluiden laajemman tuottamisen 
yhteistyöalueelle. 

• Monialaiset sote-keskukset vahvistamaan perustason palveluita.

• Kehitysvammaisten perus- ja erityispalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Savon 
hyvinvointialueella asukaslähtöisesti lähellä kotia ja perhettä lähi- ja hyvinvointialue palveluina.

• Lähetteelliset erityisen vaativat kuntoutuspalvelut tuotetaan yhteistyössä Etelä-Savon 
hyvinvointialueen kanssa.

• Osaamisen ja henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi vahvistetaan tutkimus- ja opetustoiminnan 
roolia osana koko yliopistollisen hyvinvointialueen palvelujärjestelmää.



ICT - Keinot ja periaatteet

• Tukipalvelut tuotetaan yhden tuottajan mallilla käyttäen sairaanhoitopiirin nykyistä in-
house yhtiöitä (ISTEKKI).

• Keskittyminen toimeenpano kannalta kriittisiin kysymyksiin – välttämättömät ensin.

• ICT-toimeenpanon onnistunut toteuttaminen vaatii muilta toimeenpanon 
tehtäväkokonaisuuksilta selkeää aikataulusta ja tehtäväksiantoja sekä yhteistyötä. 

• Tulevaisuuden yhtenäinen ICT-infra hallitusti siirtymävaiheiden kautta.

• Ensivaiheessa työ käynnistetään pääsääntöisesti nykyisillä potilasjärjestelmillä.

• Toimeenpanon aikana nykyisiä järjestelmiä tarkastellaan ja tehdään palveluiden 
tarvitsemat ristiinkäyttöratkaisut sekä mahdollisesti pienimuotoiset konsolidaatiot.

• Strateginen suunnittelu hyvinvointialueen potilastietojärjestelmien konsolidaatiosta
aloitettava jo toimeenpanovaiheessa tehden yhteistyötä yhteistyöalueella sekä 
muiden yliopistollisten hyvinvointialueiden kanssa.

• Toimeenpanon aikana tulee aloittaa konsernitasoisen digitalisaatiostrategian suunnittelu. 

• Tiedonhallintalaki tulee huomioida johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen 
suunnittelussa.


