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VATE seurantaryhmän 2. kokous
Aika:

maanantai 20.12.2021 klo 12:03 – 14:08

Paikka:

Maakuntasali (Sepänkatu 1 KUOPIO) tai TEAMS

Kutsutut:

Liite 1

ASIAT:
1.
PÄÄTÖS:
2.
PÄÄTÖS:
3.

PÄÄTÖS:

4.
PÄÄTÖS:
5.

PÄÄTÖS:
6.
PÄÄTÖS:

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Antti Kivelä avaa kokouksen.
Pj avasi kokouksen.
Kokoukseen osallistujien toteaminen
Kokoukseen osallistuvat toteaa sihteeri nimenhuudolla.
Läsnäolo todettiin liitteen 1 mukaisesti. Sovittiin, että asia 7 käsitellään seuraavaksi.
Johtamisjärjestelmän valmistelun tilanne
VATEn puheenjohtaja Jari Saarinen ja VATEn esittelijä Leila Pekkanen antavat tilannekatsauksen
valmistelusta.
Merkittiin tiedoksi Leila Pekkasen ja Jari Saarisen katsaus liitteen 3 mukaisesti, mihin organisoitumisen
valmius kuvattu. Yliopistollisen sairaalan brändi, nimi KYS haluttaisiin näkyviin konsernitasolla. YTA,
koulutus- ja yritysyhteistyö yms kuuluu osaksi strategiayksikköä konsernissa. Yliopistollisuuden
rahoitusvaje pitää pystyä kattamaan toiminnasta. Yliopistollisuus pitäisi saada valutettua koko
hyvinvointialueen toimintaan. Tasa-arvoisuus ja henkilöstön kuuleminen tärkeitä valmistelussa. Yliopisto
vaikuttavuuden talon kautta kiinnostunut tutkimaan HVAn valmistelua, myös ministeriön tutkijat ovat
asiasta kiinnostuneita.
Hallinnon, talouden, tukipalveluiden ja HR.n valmistelun tilanne
Muutosjohtaja Janne Niemeläinen antaa tilannekatsauksen valmistelusta.
Merkittiin tiedoksi Janne Niemeläisen katsaus liitteen 4 mukaisesti. Tahtotila on kuntien ruokahuollon
osalta tyydyttävän ratkaisun hakeminen valmistelussa.
Palveluiden valmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtajat Antti Hedman, Mikko Korhonen ja Jukka Koponen antavat tiiviit katsaukset
palveluiden valmistelun tilanteesta.
Merkittiin tiedoksi Antti Hedmanin, Mikko Korhosen ja Jukka Koposen katsaus liitteen 5 mukaisesti.
Todettiin, että joka sektorilla valmistelua tehdään otona (avainhenkilöriski).
ICT-valmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtaja Tuomo Pekkarinen antaa tilannekatsauksen valmistelusta.
Merkittiin tiedoksi Tuomo Pekkarisen katsaus liitteen 6 mukaisesti.
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Hyvinvointialueen talous ja rahoitus sekä investointikyky
Vastuuvalmistelija Kari Janhonen antaa tilannekatsauksen ennustetusta tilanteesta.
Merkittiin tiedoksi : Talousjohtaja Janhonen antoi liitteen 2 mukaisen katsauksen hyvinvointialueen
taloudesta, rahoitusasemasta ja investointikyvystä. Tarpeeseen nähden sote-menot Pohjois-Savossa
tulisi kasvaa muuta maata keskimäärin vähemmän. Investoinnit rahoitetaan kassavaroin v 2023, koska
hyvinvointialueella ei ole lainanottovaltuutta. Vuoden 2024 lainanotto edellyttää 50M€ vuosikatetta.
Vuonna 2022 laadittavaan strategiaan painotus sopeuttamistoimille. Tase osoittaa 68,5 M€ rahat ja
pankkisaamisia. Maksuvalmius tippuu merkittävästi hyvinvointialueella, n 23 pv tasolle. Investoinnit v
20223 yhteensä 86,7 M€. Kesken olevat urakat 2023 uusi sydän ja psykiatrian talo yhteensä 48M€. Lisäksi
v 2023 ICT-investoinnit (atpj) 5 M€, mihin ei mahdollisesti ole varaa. HVA:n talous kestää 2% menojen
kasvun.
Toiminnalliset muutokset tarvitaan kustannusten hillitsemiseksi. Kansalaisten tasavertaisuus palveluiden
osalta pian tarkasteltavaksi. Tavoite on peruspalvelujen parantaminen, lähipalveluja karsimalla ei
saavuteta säästöjä. Rakenteellinen kehittäminen on tarpeen. Pohjois-Savo on pitkään ylikäyttänyt
erikoissairaanhoitoa, mitä purkamalla liikkumavaraa on mahdollista saada. Kustannusten vähentäminen
asukasluvun vähenemisen tahtiin on haasteellista. Myös tarvekertoimeen vaikuttaa asukasmäärä!
Yliopistollisuus ei tule rahoituksessa huomioiduksi, koska se jakautuu kaikille hyvinvointilalueille.

8.
PÄÄTÖS:

Muut ajankohtaiset asiat
Kokouspalkkiot menevät maksuun läsnäolotiedolla, ei erillistä laskua. Matkoista ja muista kuluista lasku
esitettävä.
Esitettiin toive viestinnästä, että valmistelusta aktiivisesti laaja-alaisesti viestitään.
Esitettiin toive VATE seurantaryhmän kokouksesta 17.1.2022 alkavalla viikolla.

9.

Seuraavat kokoukset
- Seuraava kokous 31.1.2022 tai 2.2.2022 klo 12-14.00 maakuntasalissa tai TEAMSissä.
- on tullut pyyntö harkita muuta kuin maanantaita kokouspäiväksi!
- > seuraava kokous sovittiin 17.1.22 alkavalle viikolle ja 4. kokous 2.2.2022 pidettäväksi.

10. Kokouksen päättäminen
Pj päätti kokouksen klo 14:08 ja toivotti kaikille Rauhallista Joulua!

Antti Kivelä
VATEn seurantaryhmän pj

Tarja Miettinen
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)
( ) 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 poistui klo 12:46
(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
(x ) Janne Parkkila (VAS)

( ) 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

( ) Anne Waldén TEAMS

( ) Jukka Tiihonen

( ) Kati Kantanen TEAMS

( ) Merja Vartiainen

(x ) Antti Jokikokko TEAMS

( ) Petteri Ristikangas

(x ) Eija Komulainen TEAMS

( ) Kirsi Solmari

( x) Reetta Kettunen TEAMS

( ) Joonas Hänninen

( x) Timo Tuunainen TEAMS

( ) Anitta Korhonen

(x ) Antti Hedman (1. vpj)

( ) Kari Janhonen

(x ) Janne Niemeläinen TEAMS

( ) Anne Kantanen

(x ) Leila Pekkanen

( ) Petteri Soininen

( ) Eija Peltonen TEAMS

( ) Jari Lukkarinen

(x ) Olli Lappalainen TEAMS

( ) Minna Hiltunen T

(x ) Jukka Koponen (2.vpj)

( ) Laura Natunen

( ) 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
( x) Marko Korhonen, maakuntajohtaja TEAMS
( ) Petteri Alanko, viestintäjohtaja
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Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta
(x ) Jussi Lampi
(x ) Tarja Miettinen, sihteeri
(x ) Satu Kapanen
Muut paikalla olleet:
(x) Hanna Ripaoja
(x) Kari Janhonen
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HVA talousnäkymät 20.12.2021
Kari Janhonen, talousjohtaja
Vastuuvalmistelija

20.12.2021

2

Kuntien ja hyvinvointialueiden
rahoituslaskelmat

Kaikki rahoituslaskelmat ovat edelleen
alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista
epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten
takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan
kertaan ennen lopullista laskentaa.
Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen
voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa. VM
20.12.2021
20.12.2021
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Väestön ikärakenteen muutoksiin
pohjautuvien ennustelaskelmien
mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannusten arvioidaan kasvavan
vuosina 2020–2030 keskimäärin 0,9
prosenttia vuodessa (koko maa 1,4
%),STM 15.12.2021

20.12.2021
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Ivestoinnit ja lainanottovaltuudet
• Vuoden 2023 investoinnit rahoitetaan liikkeenluovuttajilta (PSSHP ja
Vaalijala ) siirtyvillä kassavaroilla
• STM:n investointioppaan mukaan PSHVA:lla ei ole lainanottovaltuutta
vuonna 2023, koska liikkeenluovuttajien lainat ylittävät maksimi
lainamäärän ( vuosikate 2022 x 10 )
• Vuoden 2023 investointien painopiste on keskeneräisten urakoiden
loppuun saattamisessa
• Vuoden 2024 investoinnit rahoitetaan laatimalla 2023 budjetti siten, että
vuoden 2023 vuosikate ( 50-60 M€) mahdollistaa riittävän
lainanottotason. Budjetin toteutumisesta pidetään kiinni.
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PERUSTELUJA SOTE-kustannusten hillintään
• Vuoden 2022 aikana laaditaan HVAlle toiminnallinen strategia, joka
painottaa toiminnan sopeuttamista tulevaan rahoitukseen.
Painelaskelman 12.5.2021 mukaan kulut saavat nousta max 2 % / vuosi
pitkällä tähtäimellä
• Kulujen tarkastelu tehdään kaikkien kululajien ja koko konsernin osalta
• Investointeja jaksotetaan pitemmälle ajalle ja tarkastellaan kriittisesti
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Pohjois-Savon Hyvinvointialue

TASE HAHMOTELMA
VASTAAVAA
A
I
II
III

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

B

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

C
I
II
III
IV

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
461 547 112,37
13 987 943,76
404 914 491,07
42 644 677,54

A
I
III

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot

B

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

2 159 354,70
116 523 663,35
5 687 922,61
42 320 422,32

C

PAKOLLISET VARAUKSET

D

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

68 515 318,42

E
I
II

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

580 230 130,42

80 355 104,67
79 510 171,03
844 933,64

1 059 300,02
25 823 607,00
5 476 344,51
467 515 774,22
313 122 596,09
154 393 178,13

580 230 130,42

Tase 31.12.2020 tilanteen mukaan

20.12.2021
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Maksuvalmius
70,0
62

60,0

51

50,0

40

40,0

30,0
25
23

20,0

10,0

0,0
TP2019

20.12.2021

TP2020

TPENN2021

TPENN2022

HVAENN2023
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Rakennukset
Laitteet
Sovellukset
Muut
YHTEENSÄ

20.12.2021

2021
38,0
14,0
5,7
0,3
58,0

2022
56,4
20,4
7,9
8,1
92,8

2023
53,1
21,9
11,6
0,0
86,7

2024
37,5
24,5
14,8
0,0
76,8

2025
17,4
16,1
26,3
0,0
59,8

2026
15,5
17,4
26,0
0,0
58,9
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Pelastustoimi ja kokonaisturvallisuus
Rakennushankkeet (20 vuoden vuokrakustannusten tarkastelu)
Uusia > 5 M€ pelastusasemarakennuksia, jotka korvaavat nykyiset vanhat rakennukset:
•
•
•
•
•
•

Keskuspelastusasema, Kuopion Neulamäki: käyttöön v. 2024, hanke n. 13 M€, vuokratilamalli, pääoma- ja käyttövuokra n. 1,4 M€/v., yht. 28 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2024
Pelastusasema, Siilinjärvi: käyttöön v. 2023, hanke n. 5 M€ (pelastustoimi 70 %), leasing-rahoitus, vuokra-arvio n. 0,3 M€/v., yht. 6 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2023
Pelastusasema, Varkaus: käyttöön v. 2024, pelastuslaitoksen osuus n. 5,2 M€, vuokra-arvio n. 0,35 M€/v., yht. 7 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2024

Lisäksi uusia rakennuksia käyttöön v. 2022:
•
•
•
•
•
•

Pelastusasema, Kuopion Itkonniemi, hanke 3 M€, vuokratilamalli, pääoma- ja käyttövuokra n. 0,25 M€/v., yht. 5 M€
-vuokrasopimus alkaa 1.1.2022
Pelastusasema, Kuopion Petonen, hanke 6,6 M€, vuokratilamalli, pääoma- ja käyttövuokra n. 0,6 M€/v., yht. 12 M€
-vuokrasopimus alkaa 1.1.2022
Pelastusasema, Kuopion Nilsiä, Kuopion kaupungin hanke n. 3 M€, pääoma- ja käyttövuokra n. 0,23 M€/v., yht. 4,6 M€
-vuokrasopimus alkaa 1.1.2022

Hanke tulossa vireille:
•
•
•
•

Pelastusasema, Leppävirta: valmistumistavoite v. 2024, arvio kustannuksista n. 4 M€ ja vuokraksi n. 0,28 M€/v., yht. 5,6 M€
-vuokrasopimus alkanee v. 2024
Hyvinvointialueen ja pelastustoimen tilanne- ja johtokeskus. Kustannusarvio n. 1,4 M€. Vuokra-arvio n. 0,1 M€/v., yht. 2 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2024

20.12.2021
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Laiteinvestoinnit 2022-2026
Vuosi

Alle 300 t€ 300 t€-1M€

1-5 M€

Yli 5 M€

Yhtensä

2022

4 824 250

3 140 350 7 700 000

15 664 600

2023

6 000 000

6 500 000 7 500 000

20 000 000

2024

6 000 000

6 225 000 3 800 000 5 500 000 21 525 000

2025

6 000 000

3 650 000 3 470 000

13 120 000

2026

6 000 000

5 280 000 6 100 000

17 380 000

20.12.2021
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Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kiinteistöjen tasearvo ja investointitarve (SHP)
• Kiinteistöjen tasearvo vuoden 2021 alussa: 330 M€
• Tulevat rakennusinvestoinnit:
• 2021: 38 M€
• 2022: 56 M€
• 2023: 53 M€
• 2024: 38 M€

20.12.2021
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SHP:n hankkeet
• KYS Uusi Sydän 2025: 65 000 brm2, 180,9 M€, 2018 - 2026
• Vaihe 1: 12 500 brm2, 34 M€, 2018 - 2020

• Vaihe 2: 28 500 brm2, 78 M€, 2020 - 2023
• Vaihe 3: 21 000 brm2, n. 59 M€, 2022 - 2025
• Vaihe 4: 3 000 brm2, n. 9 M€, 2025 – 2026
• KYS Psykiatriatalo + tunneli:
• 15 000 brm2, n. 48 M€ (valtuuston käsittelyssä 13.12.)
• 2022 – 2024
• Investointitasot vuosittain:
• 2023: 53,1 M€ (Uusi Sydän ja Psykiatriatalo: 48 M€)
• 2024: 37,5 M€ (Uusi Sydän ja Psykiatriatalo: 33 M€)

• 2025: 17,5 M€ (Uusi Sydän: 10 M€)
• 2026: 15,5 M€ (Uusi Sydän: 5 M€)

20.12.2021
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PSHVA ICT-investoinnit 2023-2026
• Elinkaarenhallinta ja pienkehittäminen
• 6 Meur / vuosi

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asikas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen
(mukaanlukien toiminnan- ja tuotannonohjaus)
•
•
•
•
•

20.12.2021

2023
2024
2025
2026
2027

5 Meur
8,5 Meur
20 Meur
20 Meur
15 Meur

14

20.12.2021

15

20.12.2021
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Painelaskelman korotukset

20.12.2021

17

20.12.2021

18

Johtaminen ja Osaaminen
valmistelutilanne
Poliittinen seurantaryhmä 20.12.2021

Tilannekuva

20.12.2021

2

Vuosikello

20.12.2021

3

Keskeiset valmistelutehtävät
• Edetty syksyllä vahvistetun vaiheittaisen valmistelun mukaisesti
• Johtamisfoorumi 08.9.2021
• Konsernirakenteen ja poliittisen rakenteen valmistelu, palvelutuotannon rakenteen valmistelu rinnakkain
• Verkkoaivoriihi – kysely 1 – 11.11.2021 kohdistettiin 684 esihenkilö- ja johtamisasemassa olevalle, vastauksia
saatiin 270 eli 40 %.
• Konsernirakenteen ”iso kuva” mallinnettu ja on käsittelyssä poliittisessa seurantaryhmässä
• Poliittisen rakenteen valmistelun tapaaminen 20.12.2021
• Vuoden 2022 alussa:
• Koko henkilöstölle kohdennetaan kysely, joka valmistellaan henkilöstön näkökulmasta
• Asukaskyselyn toteutus vuoden 2022 aikana
• Johtamisen käsikirjan laatiminen aloitetaan tammikuussa 2022
•
•

Pohja-aineistona Posote20 toteutetun johdon muutosvalmennukset tuloksena valmistunut johtamisen käsikirja
Etänä enemmän koulutushankkeen raportti ja huomiot johtamisen

• Strategiatyön asiantuntijapalvelun kilpailuttaminen ja valmistautuminen siten, että aluevaltuusto voi aloittaa
strategiatyön ja palvelustrategian laatimisen maaliskuussa 2022
• Valmistauduttu valtuustotyön käynnistymiseen
• Luottamushenkilöiden perehdytys ja koulutusohjelma, välineet, kokousaikataulujen alustavat suunnitelmat
• Vuosikello laadittu, mallia otettu myös muiden alueiden valmistelusta

20.12.2021
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Kyselyn tulokset: Muutosvalmiutta ja
uskallusta ideoida rohkeasti uutta

20.12.2021
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Muut valmistelutehtävät
• Ministeriön neuvottelut 15.12.2021, pohjana THL arviointiraportti, syksy 2021
• Keskeiset huomiot:
•
•
•
•
•

Erikoissairaanhoidon tarvevakioitu palvelutarve alle maan keskiarvon (1 %), kustannukset vastaavasti n. 1 % yli maan keskiarvon
Huomio lastensuojeluun sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin
Hyvinvointialueen talousasema on heikko, investointivaraa eikä lainanottovaltuutta ole, mutta merkittävä investointipaine!
Talouden reunaehdot: kustannusten kasvu max.2 %/ vuosi ja vuosikatetta on tehtävä n. 50 - 60 milj.€ vuosittain, mikä merkitsee
voimakasta kustannusten säästöpainetta jo vuodesta 2023 alkaen.
Investointiohjelma seuraaville vuosille mittava, priorisoitava hankkeita voimakkaasti

• Tiedolla johtaminen, etenee kansallisen tiekartan mukaisesti
• Viestintä
• Sekä muutosviestintä että hyvinvointialueen viestinnän organisoitumisen mallin rakentaminen
• Brändityö aloitettu

• Digiohjelman laatiminen käynnistynyt marraskuussa 2021
• Osallisuusrakenteiden valmistelu etenee aikataulussa, järjestöt, yhteistyö yritysten kanssa jne.
• Demokratia, vaalijärjestelyt etenevät suunnitellusti

20.12.2021
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Hyvinvointialuejohtaja

Sisäinen tarkastus

Konserniyksiköt

Henkilöstö
Hallinto
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Päätöksenteko
Päätöksenteko

Konsernihallinon tukipalvelut,
riskienhallinta ja valvonta

Talouden suunnittelu,
seuranta ja raportointi

Tukipalveluyhtiöt

20.12.2021

Tietopalvelut, asiakirjahallinto,
kirjaamo, arkisto jne.

Työhyvinvointi, työsuojelu
Rekrytointi ja
Päätöksenteko
Päätöksenteko
ja tasa-arvo
koulutus

Strategia ja kehittäminen
Strategiajohtaja

Talous
Talousjohtaja

Johtoryhmä
(esimerkiksi)

Viestintä ja
markkinointi

Palvelualueet
Päätöksenteko
ja lakiasiat

Hallinto
Hallintojohtaja

Omistajaohjaus

Kehittämistoiminta TKIO

Tietohallinto

Talouden tukipalvelut,
controllerpalvelut

Yliopistosairaala
ja ESH palvelut

Perhe- ja
vammaispalvelut

Yhteiset
palvelut

Ikä-ihmisten
palvelut

Kokonaisturvallisuus
ja Pela

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Pelastusjohtaja

Keskitetty työPäätöksenteko
voiman hallinta

HYTE ja osallisuus

Hankinnat ja Logistiikka ja
tilapalvelut

Palvelutoiminta

Konserniyksiköiden
johtajat +
asiakkuusjohtajat +
Pelastusjohtaja, johtava
lääkäri

Asiantuntijuus (johtava lääkäri)
Lääketiede, sosiaalihuolto, hoitotiede, kokonaisturvallisuus

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt
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Palveluiden järjestäminen
Strateginen johtaminen, ohjaus ja suunnittelu
Rahoitus ja taloudellinen vastuu

Keskitetyt ja integroidut hallinnon palvelut koko
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialuejohtaja

Sisäinen tarkastus

Konserniyksiköt

Henkilöstö
Hallinto
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Päätöksenteko
Päätöksenteko

Konsernihallinon tukipalvelut,
riskienhallinta ja valvonta

Tietopalvelut, asiakirjahallinto,
kirjaamo, arkisto jne.

Työhyvinvointi, työsuojelu
Rekrytointi ja
Päätöksenteko
Päätöksenteko
ja tasa-arvo
koulutus

Strategia ja kehittäminen
Strategiajohtaja

Talous
Talousjohtaja

Johtoryhmä
(esimerkiksi)

Viestintä ja
markkinointi

Palvelualueet
Päätöksenteko
ja lakiasiat

Hallinto
Hallintojohtaja

Omistajaohjaus

Talouden suunnittelu,
seuranta ja raportointi

Kehittämistoiminta TKIO

Tietohallinto

Talouden tukipalvelut,
controllerpalvelut

Tukipalveluyhtiöt

Yliopistosairaala
ja ESH palvelut

Perhe- ja
vammaispalvelut

Yhteiset
palvelut

Ikä-ihmisten
palvelut

Kokonaisturvallisuus
ja Pela

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Pelastusjohtaja

Keskitetty työPäätöksenteko
voiman hallinta

HYTE ja osallisuus

Hankinnat ja Logistiikka ja
tilapalvelut

Palvelutoiminta
Jakautuu n. kpl
yksiköihin

Konserniyksiköiden
johtajat +
asiakkuusjohtajat +
Pelastusjohtaja, johtava
lääkäri

Asiantuntijuus (johtava lääkäri)
Lääketiede, sosiaalihuolto, hoitotiede, kokonaisturvallisuus

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Yhteiset tukipalvelut koko hyvinvointialueelle
20.12.2021
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Poliittinen seurantaryhmä 20.1.2021
Tilannekatsaus HTT-valmistelu

Hallinnon rakenteet ja demokratia
ALUEVAALIT 23.1.
Ennakkoäänestys 12.18.1.
Vaalituloksen vahvistaminen 26.1.

2021

Aluevaltuuston toimikausi
alkaa 1.3.2022

2022

marraskuu

joulukuu

tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

Aluevaalien valmistelu aluevaalilautakunta
Neuvottelu
jen tulos

Piirijärjestöjen neuvottelut

Ehdokasasettelu päättynyt 14.12. / ehdokkaita 475

Aluevaltuuston ja –hallituksen toiminnan suunnittelu ja valmistelu
Toiminnan käynnistämiseen liittyvät
tehtävät
Kokoustilat

Organisaatiotiedot

Viestintä (internet, julkaisukanavat)

Kokousaikataulun
valmistelu/tilavaraukset

Laitteisto

Päätöksentekoorganisaatiorakenne

Palkkahallinto:
Luottamustoimielinten pohjatiedot

Palkkioiden maksun valmistelu

Hallintosääntö

Kokoustekniikka, tilojen varustus

Aluevaltuuston ja –hallituksen toiminnan käynnistyminen

Palkkioiden määrittely

Luottamushenkilörekisteri

Teams –työtila

Lomakkeet yms.

Sidonnaisuusrekisteri

Asianhallintajärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu (D10)

Palkkioiden maksu

Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto(D10)
Tuotantokanta 24.2.2022

TOS (tiedonohjaussuunnitelman valmistelu)

D10 asianhallintaohjelmiston käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Koulutuskannan asennus
ja tietojen perustaminen

Testaus

Koulutus

Tuotantokanta

Kirjaamo?
Luottamustoimielinten perustaminen

Käyttöohjeiden valmistelu

Aluevaltuusto aloittaa, esityslistat, ptk

Sähköisen kokoushallintaohjelmiston käyttöönoton
suunnittelu ja valmistelu
Luottamustoimielinten pohjatiedot ja
asetukset, aineistot

Testaus

Koulutus

Sähköisen kokoushallintaohjelmiston käyttöönotto
Tuotantokanta

Luottamustoimihenkilöiden koulutuksen suunnittelu ja valmistelu
Vaihtoehtojen , kouluttajien ja alustan
selvittäminen

Aineiston valmistelu, koulutusten suunnittelu

Lakisääteisten vaikuttamistoimielinten toiminnan suunnittelu ja valmistelu käynnistyminen
Linjaus toiminnan
käynnistymisestä
20.12.2021

Toiminnan suunnittelu ja valmistelu nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, ikäneuvosto

Luottamushenkilöiden sähköisen kokoushallinnan koulutus jatkuu toiminnan
käynnistymisen mukaisessa aikataulussa

Luottamustoimihenkilöiden koulutus
Koulutukset

Lakisääteisten toimielinten toiminnan käynnistyminen
Kunnille pyyntö edustajien nimeämisestä

Toiminnan
käynnistäminen
1.1.2023? 2

Konsernitalous
• Talousarvion 2023 laadinta käynnistyy kustannuspaikka ja laskentatunnisteiden laatimisella 1 /
2022. Organisaatiorakenne tarvitaan työn käynnistämiseen.
• Sisäinen laskenta ja kustannuslaskenta suunnittelussa.
• Tilintarkastuksen kilpailutus valmistelussa, toimeksianto annettu Sansialle

• Vakuutusten kilpailutus käynnistyy alkuvuodesta 2022 (meklarista jo Vaten päätös).
• Vaten riskit kartoitettu ja riskienhallinta toimenpiteitä viimeistellään.

• Talousskenaariota laadittu käyttötaloudesta, investoinneista ja rahoituksesta.
• Rahoitusjärjestelmää on käyty läpi STM:n ja VM:n kanssa.

• Konserniohjeet, omistajapolitiikka, osakassopimukset valmistelussa.

20.12.2021
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Henkilöstön siirto
• Ensimmäiset henkilöstötiedot saatu
• Kartoitetaan määrä, luonne, tehtäväsisällöt ja luodaan suunnitelma henkilöstösiirtosuunnitelman liitteeksi
hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä sekä yhtenäistettävistä asioista

• HR-järjestelmät valittu, projekti aloitettu henkilöstön teknisestä siirrosta uuteen järjestelmään
• Luodaan uuden työnantaja ohjaustiedot järjestelmään ja suunnitellaan HR-prosessit toimintoineen

• Työnantajan lakisääteisten asiakirjojen versiot 0.1 valmistuvat henkilöstösiirtosuunnitelman
liitteeksi
• Päivitetään aluevaltuuston ohjeistamalla tavalla tarvittaessa

• Yhteistoimintaneuvottelujen aloitus ohjeistettu luovuttajaorganisaatioille
• Aloitetaan yhteistoimintamenettelyt henkilöstönsiirrosta tammikuussa 2022

• Siirtyvällä henkilöstöllä hyvin erilaisia palkkauselementtejä ja paikallisia palkkauskäytäntöjä.
Näiden yhdistäminen järjestelmiin ja toiminnan jatkuminen liikkeen luovutuksen periaattein
aiheuttaa hankaluutta
• Vaatii yhteistoimintaneuvotteluja ammattijärjestöjen kanssa

• ICT-osaaminen on kriittinen riski. Tekninen henkilöstön siirto vaatii laajaa ICT osaamista ja eri
rajapintojen ja integraatioiden rakentamista, jotta toiminta on turvattua hyvinvointialueen alettua.
• Suurin osa ICT rajapinnoista on oltava käyttövalmiudessa jo 1.9.2022 lukien, jotta toiminnat
jatkuvat sujuvasti 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueella yhtenäisesti

20.12.2021
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Sopimusten siirto ja selvitykset
• Kaikilta luovuttajilta koulutettu sopimusten tallentajat ja kaikki aloittaneet tallennuksen.
• Sopimuksia tallennettu Cloudiaan yhteensä 5800 kpl / tarkastettu 1400 kpl.
• Määräaika sopimusten tallentamiseen Cloudiaan 31.12.2021 (tarkastusaikaa 28.2.2022 asti).
• Kaikille luovuttajaorganisaatioille toimitettu selvitys excell-pohja, jolla luovuttaja antaa hva:lle
voimanpanolain mukaisen selvityksen 28.2.2021 mennessä:

-

20.12.2021

Siirtyvistä sopimuksista (cloudiaan tallennetut sopimukset ovat osa selvitystä)
Siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
Vastuista ja velvoitteista
Kunnan omistamista tiloista, joista tehdään 3+1 vuoden vuokrasopimus hva:n kanssa
Siirtyvän henkilöstön määrä, palkkakulut, lomapalkkavelka
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Tukipalvelut
• Servica, Sansia, Monetra, Sakupe ja Istekki toimittaneet yhtiöinä riskianalyysit sekä sitoumukset tuottaa palvelut
koko tulevalle hyvinvointialueelle
• Hyvinvointialueen valmistelija käynyt kuntakohtaisia keskusteluita kuntien kokonaistilanteesta
( 2kpl kuntia käymättä)
• Servica käynyt kuntakohtaisia neuvotteluita kunnan yhteydenoton perusteella
• Henkilöstön työterveyshuollon osalta selvitetään eri vaihtoehtoja

Siirtoedellytysten valmistelussa selvitetty:
- Henkilöstön siirtoon liittyviä rajapintoja
- Tila asioita
- Irtaimen omaisuuden tietojen keruuta
- ICT-rajapintojen selvityksen aloitus (keittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä)
- Palvelutarveselvityksiä (aterioiden määrä, siivottavien m2-määrä, keittiöiden nykyinen tuotantotapa
- Aloitettu laskelmien laadinta ateriakustannuksista kokonaisuudessaan Pohjois-Savon hyvinvointialue,
budjetaarista arviointia varten
- Aterioihin liittyvien kiinteistöiden pudotuspaikkojen selvitys ja karttapisteisiin kohdistus (asiakasryhmäkohtaiset
kiinteistöt, ei kotihoidon asiakkaiden osoitteet)
- Keittiöverkko eri skeenaario vaihtoehtojen rakentaminen lopullisen päätöksen teon tueksi (aluevaltuusto) aloitettu
tuotantokeittiöiden osalta
- Siivottavien tilojen m2 tarve selvitetty

20.12.2021
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Omaisuus ja toimitilat
• Omaisuus- ja toimitilatietojen kerääminen on toteutettu kuntiin marras-joulukuun aikana
• Pääosin tiedot toimitettu, yksittäisten kuntien osalta on puutteita
• Kuntakierrokset kaikkiin Pohjois-Savon kuntiin toteutetaan joulukuun 2021 – tammikuun 2022
aikana
• Suurin osa kierroksista tammikuussa
• Tarkoituksena on tavata kunnan toimitilahenkilöstöön, tutustua yksittäisiin kohteisiin,
tarkentaa tarvittaessa kerättyjä toimitilatietoja, tunnistaa sisäilmahaasteelliset kohteet
• Kierroksille osallistuu pääsääntöisesti: kiinteistönpitopäällikkö Hannu Lahti,
turvallisuuspäällikkö Olli Siitonen, sisäilmastoasiantuntija Paavo Rautiainen, osalle
kierroksia kiinteistöjohtaja Petri Pyy
• Kuntien tilatiedot viedään sähköiseen Modulo –tilatietojärjestelmään (Maakuntien tilakeskuksen
järjestelmä Hyvinvointialueille)
• Omaisuuden siirron ja vuokrauksen periaatteiden määrittely on aloitettu
• VM:ltä on tullut siirtymäkauden vuokra-asetus lausunnolle, lausuntoaikaa on 24.1.2022 saakka

20.12.2021
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Omaisuus ja toimitilat
• Muuta valmisteluun liittyvää:
• Kuntakierroksia järjestetään vuoden 2022 ajalle lisää, ns. pintaraapaisu saadaan joulukuu 2021
– tammikuu 2022 välisenä aikana
• Laadittavia ja neuvoteltavia vuokrasopimuksia kuntien ja hyvinvointialueen kanssa on todella
paljon
• Sovittava periaatteet, miten keväästä 2022 lähtien toteutetaan kunnilta vuokrattavien
tilojen hyväksyntä sekä vuokrasopimusten neuvottelu- ja allekirjoittamismenettelyt
• Lopullisen vuokra-asetuksen julkaisu näyttää menevän keväälle 2022
• Luotettavien vuokrakustannustietojen saamiselle liittyy aikataulullinen haaste
• Omaisuus- ja toimitilainvestointien tarkempi kartoittaminen on sovittava, valmistelu yhteistyössä
muiden valmistelukokonaisuuksien kanssa
• Suuren toimitilamäärän haltuunottoa on valmisteltava vuonna 2022, keskeiset henkilöt on
saatava sitoutettua riittävän ajoissa
• Kunnissa on käynnissä useita eri rakennushankkeita, jotka on tarkoitus tehdä hyvinvointialueen
toiminnan tarpeeseen, näiden käsittelyn osalta on huomioitava yhtenäiset periaatteet

20.12.2021
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Asianhallinta
• Valmistelussa tällä hetkellä:
• Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen hyvinvointialueelle
- Lähes valmis perustehtävien osalta, tehtäviä täydennetään, kun organisaatiorakenne tarkentuu
• Asianhallinnan ratkaisun suunnittelu ja ohjaus
-> Yhteisen asianhallintajärjestelmän D10 käyttöönotto 1.3.2022

• Tulossa v. 2022:
•
•
•
•
•
•

20.12.2021

Arkistojen nykytilan kartoitus siirtyvien arkistojen osalta
Ohjeistus arkistojen päättämisestä ja siirrosta
Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen asianhallinnan osalta
Tietosuojaselosteiden laatiminen
Asianhallintajärjestelmän integraatiot muihin järjestelmiin
Sähköinen arkisto
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Haasteita ja riskejä
• Valmistelun aikataulu kaikilla osa-alueilla; korostuu ICT-valmistelussa ja kaikkien järjestelmien
osalta.
• Järjestelmätoimittajien ICT-resurssit niukat; kaikille alueille ei riitä resursseja.
• Henkilöriskit valmistelijoiden osalta; valtaosa tekee valmistelua oman työn ohella. Tarve irrottaa
luovuttajista valmistelijat kokoaikaisiksi.
• Rahoituksen riittämättömyys valmistelussa.

20.12.2021
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Muutosjohtajat (palvelut)
Antti Hedman,
Mikko Korhonen ja
Jukka Koponen
Tilannekatsaus palvelujen valmistelusta.

VATE seurantaryhmä
20.12 2021

20.12.2021

1

Strategioiden
valmistelutyö
2022

20.12.2021

2

Valmistelu tilanne järjestämien/palvelut
• STM tiekartanmukainen eteneminen ajankohtaista nyt
• Työn alla järjestämistehtävän organisointi, järjestäjän viranomaistehtävät
• Tulossa
•
•
•
•

TKI-, ja opetukseen liittyvät ryhmät
Strategiaan liittyvä pohjatyö
Yhtenäiset potilas- ja sosiaaliasiahenkilöiden tehtävien järjestäminen
Projektisuunnitelma erityshuollonpalvelujen palvelujen siirtymisestä

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

20.12.2021
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Valmistelu tilanne
järjestämien/palvelut
• Palvelut valmistelu käynnissä
• Organisoitumisen valmistelu
• Palveluiden valmisteluvastuiden rajapinta työ sisäiset ja ulkoiset

• Valmistelun pohjana vapaaehtoisessa valmistelussa tehty työ, jota jatketaan
• Lähtökohtana asiakaslähtöiset integroidut palvelut
• Alatyöryhmille aikataulutettu tehtäväksi anto josta keskisimpiä
•
•
•
•
•

Palvelukriteerit ja yhden mukaistettavat palvelut
Asiakasrajapinnan valmistelu ja palveluohjaus
Integraation toteutuminen
Tuotettavat palvelut, palveluverkosto
Lähivuosien kehittämistävoitteet

• Hanketyön hyödyntäminen

20.12.2021
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Valmistelu tilanne järjestäminen/palvelut
• Yleisesti ottaen henki hyvä
• vaikka organisaatiot koronan ja henkilöstöpulan kuormittamia

• Aikatauluriskit
• Henkilöresurssiriskit
• Omikron !!

20.12.2021
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Pelastustoimi
Toimintaympäristö ja sen turvallisuus
• Toimeenpano etenee tällä hetkellä tiekartan ja projektisuunnitelman mukaisesti.

• Osana hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden valmistelua työ käynnissä kaikilla osa-alueilla:
• Hyvinvointialueen turvallisuuden nykytilan ja kehittämistarpeiden arviot
• Riskianalyysit ja -arviot (YTS; mm. häiriötilanteet, onnettomuudet, poikkeusolot)
• Varautuminen, valmiussuunnittelu ja valmiusasiat
• Hyvinvointialueen organisaatioturvallisuus
• Pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn, väestönsuojelun ja toimialakohtaisen
varautumisen valmistelu säädösten, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä
valmiusjärjestelmän muutosvaatimusten pohjalta.
• Valmistelussa huomioidaan myös 24/7 –toiminnan edellyttämä jatkuvuudenhallinta.

• Valmistelun haasteena erityisesti nykyisen organisaation tehtävien ja toimeenpanotyön
yhtyeensovittaminen sekä toimeenpanotehtäviin yhteisen työskentelyajan löytäminen
(avainhenkilöriski)
20.12.2021
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PSHVA ICT-valmistelun tilanne
VATE seurantaryhmä 20.12.2021
Tuomo Pekkarinen, muutosjohtaja

1

Status
• ICT-muutosjaoston työjärjestys ja ICT-muutoshankkeen ohjausmalli hyväksytty VATE:ssa 1.12.2021
•

ICT-muutosjaosto toimii ICT-hankeen ohjausryhmänä

• Nopeutetun rahoituksen ohjausryhmä työskentely käynnistetty
•
•
•

Ensimmäisen kokous 13.12, jossa STMn edustaja oli kutsuttu mukaan
Esiselvitys tilaukset toimittajille tehty
Raportointitavat sovittu, mutta tarkennettava varsinaisen rahoituksen suhteen valtion suuntaan

• Järjestelmä ja Perus ICT-linjauksia tehty, joiden pohjalta asioita on lähdetty edistämään
•
•
•

TAHE järjestelmät valittu
Tukipalveluiden tuotanto tukipalveluyhtiöittäin ja yhtiöiden tuotannonohjausjärjestelmillä
Perus ICT-perustuu SHP:n nykyisiin palveluihin

• Hankeorganisaation laadinta
•
•
•
•

Ohjausryhmät ja tasot käyty läpi
Nimeämiset käynnissä (ohryt+projektiryhmät)
Toimitettu valmistelurakenne 15.12 HVA:lle, jossa ICT-rakenne liitetään koko valmistelun organisaatiokaavioon
Varsinaista PSHVA:n organisaatiorakennetta tarvitaan ICT-muutosprojektia varten pikaisesti

• Resursointi
•
•

70% haetuista resursseista on vahvistettu Istekin osalta
Sovellustoimittajia on kontaktoitu

2

Status
•

Rahoituspäätös tulossa viikolla 51 ICT-muutoksen läpivientiin
•
•
•
•
•
•

•

Sopimusten valmistelu
•
•
•

•

Muutossuunnitelma noudattaa syksyn 2021 aikana tehtyjä linjauksia esim. tukipalvelutuotannon osalta
Viestintä- ja koulutussuunnitelma ja ICT-vuosikello rakenteilla

Tietohallinnon organisoitumisen (yhteistyössä strategia- ja kehittäminen) suunnittelu aloitettu
•

•

Sopimukset A-E osa-alueittain
Projektikortit valmistelussa
Toimittajatilausten valmistelu

ICT-muutoshankkeen kokonaisaikataulun laadinta meneillään
•
•

•

Päätöksen pohjalta tehdään analyysit, että miten se vaikuttaa projektointiin
Tehdään tarvittavat priorisoinnit ja projektoinnin muutokset (vko 1/2022)
Tehdään tarvittavat sopimukset(PSSHP-Istekki) ja tilaukset toimittajille
Muutosprojektit pyritään saamaan käyntiin heti vuodenvaihteen jälkeen
Pohjois-Savon hyvinvointialueen muutosrahoitushakemus oli hyvin realistinen
2023-2026 haetaan rahoitusta seuraavassa vaiheessa

Suunnitellaan myös keskitetty laitehallinto ja digitaalisen kehittämisen malli

Tiedon saatavuuden haasteet vs. konsolidointi toiminnan näkökulmasta
•

Usean järjestelmän käyttö alkuvaiheessa samaan toimintoon esim. PTH

•

Asian suunnittelu jatkuu

•

Haasteena asiakastiedon kirjaaminen ja uusien palvelurakenteiden toteuttaminen (esim. keskitetyt palvelut ja sähköinen asiointi)

3

ICT-organisointi 2022

4

Liite 1
14.12.2021

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)
( ) 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 poistui klo 12:46
(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
(x ) Janne Parkkila (VAS)

( ) 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

( ) Anne Waldén TEAMS

( ) Jukka Tiihonen

( ) Kati Kantanen TEAMS

( ) Merja Vartiainen

(x ) Antti Jokikokko TEAMS

( ) Petteri Ristikangas

(x ) Eija Komulainen TEAMS

( ) Kirsi Solmari

( x) Reetta Kettunen TEAMS

( ) Joonas Hänninen

( x) Timo Tuunainen TEAMS

( ) Anitta Korhonen

(x ) Antti Hedman (1. vpj)

( ) Kari Janhonen

(x ) Janne Niemeläinen TEAMS

( ) Anne Kantanen

(x ) Leila Pekkanen

( ) Petteri Soininen

( ) Eija Peltonen TEAMS

( ) Jari Lukkarinen

(x ) Olli Lappalainen TEAMS

( ) Minna Hiltunen T

(x ) Jukka Koponen (2.vpj)

( ) Laura Natunen

( ) 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
( x) Marko Korhonen, maakuntajohtaja TEAMS
( ) Petteri Alanko, viestintäjohtaja
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Liite 1
14.12.2021

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta
(x ) Jussi Lampi
(x ) Tarja Miettinen, sihteeri
(x ) Satu Kapanen
Muut paikalla olleet:
(x) Hanna Ripaoja
(x) Kari Janhonen
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HVA talousnäkymät 20.12.2021
Kari Janhonen, talousjohtaja
Vastuuvalmistelija

20.12.2021
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Kuntien ja hyvinvointialueiden
rahoituslaskelmat

Kaikki rahoituslaskelmat ovat edelleen
alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista
epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten
takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan
kertaan ennen lopullista laskentaa.
Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen
voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa. VM
20.12.2021
20.12.2021
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Väestön ikärakenteen muutoksiin
pohjautuvien ennustelaskelmien
mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannusten arvioidaan kasvavan
vuosina 2020–2030 keskimäärin 0,9
prosenttia vuodessa (koko maa 1,4
%),STM 15.12.2021

20.12.2021
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Ivestoinnit ja lainanottovaltuudet
• Vuoden 2023 investoinnit rahoitetaan liikkeenluovuttajilta (PSSHP ja
Vaalijala ) siirtyvillä kassavaroilla
• STM:n investointioppaan mukaan PSHVA:lla ei ole lainanottovaltuutta
vuonna 2023, koska liikkeenluovuttajien lainat ylittävät maksimi
lainamäärän ( vuosikate 2022 x 10 )
• Vuoden 2023 investointien painopiste on keskeneräisten urakoiden
loppuun saattamisessa
• Vuoden 2024 investoinnit rahoitetaan laatimalla 2023 budjetti siten, että
vuoden 2023 vuosikate ( 50-60 M€) mahdollistaa riittävän
lainanottotason. Budjetin toteutumisesta pidetään kiinni.

5 | 20.12.2021
20.12.2021
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PERUSTELUJA SOTE-kustannusten hillintään
• Vuoden 2022 aikana laaditaan HVAlle toiminnallinen strategia, joka
painottaa toiminnan sopeuttamista tulevaan rahoitukseen.
Painelaskelman 12.5.2021 mukaan kulut saavat nousta max 2 % / vuosi
pitkällä tähtäimellä
• Kulujen tarkastelu tehdään kaikkien kululajien ja koko konsernin osalta
• Investointeja jaksotetaan pitemmälle ajalle ja tarkastellaan kriittisesti

6 | 20.12.2021
20.12.2021
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Pohjois-Savon Hyvinvointialue

TASE HAHMOTELMA
VASTAAVAA
A
I
II
III

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

B

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

C
I
II
III
IV

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
461 547 112,37
13 987 943,76
404 914 491,07
42 644 677,54

A
I
III

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot

B

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

2 159 354,70
116 523 663,35
5 687 922,61
42 320 422,32

C

PAKOLLISET VARAUKSET

D

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

68 515 318,42

E
I
II

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

580 230 130,42

80 355 104,67
79 510 171,03
844 933,64

1 059 300,02
25 823 607,00
5 476 344,51
467 515 774,22
313 122 596,09
154 393 178,13

580 230 130,42

Tase 31.12.2020 tilanteen mukaan

20.12.2021
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Maksuvalmius
70,0
62

60,0

51

50,0

40

40,0

30,0
25
23

20,0

10,0

0,0
TP2019

20.12.2021

TP2020

TPENN2021

TPENN2022

HVAENN2023
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Rakennukset
Laitteet
Sovellukset
Muut
YHTEENSÄ

20.12.2021

2021
38,0
14,0
5,7
0,3
58,0

2022
56,4
20,4
7,9
8,1
92,8

2023
53,1
21,9
11,6
0,0
86,7

2024
37,5
24,5
14,8
0,0
76,8

2025
17,4
16,1
26,3
0,0
59,8

2026
15,5
17,4
26,0
0,0
58,9
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Pelastustoimi ja kokonaisturvallisuus
Rakennushankkeet (20 vuoden vuokrakustannusten tarkastelu)
Uusia > 5 M€ pelastusasemarakennuksia, jotka korvaavat nykyiset vanhat rakennukset:
•
•
•
•
•
•

Keskuspelastusasema, Kuopion Neulamäki: käyttöön v. 2024, hanke n. 13 M€, vuokratilamalli, pääoma- ja käyttövuokra n. 1,4 M€/v., yht. 28 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2024
Pelastusasema, Siilinjärvi: käyttöön v. 2023, hanke n. 5 M€ (pelastustoimi 70 %), leasing-rahoitus, vuokra-arvio n. 0,3 M€/v., yht. 6 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2023
Pelastusasema, Varkaus: käyttöön v. 2024, pelastuslaitoksen osuus n. 5,2 M€, vuokra-arvio n. 0,35 M€/v., yht. 7 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2024

Lisäksi uusia rakennuksia käyttöön v. 2022:
•
•
•
•
•
•

Pelastusasema, Kuopion Itkonniemi, hanke 3 M€, vuokratilamalli, pääoma- ja käyttövuokra n. 0,25 M€/v., yht. 5 M€
-vuokrasopimus alkaa 1.1.2022
Pelastusasema, Kuopion Petonen, hanke 6,6 M€, vuokratilamalli, pääoma- ja käyttövuokra n. 0,6 M€/v., yht. 12 M€
-vuokrasopimus alkaa 1.1.2022
Pelastusasema, Kuopion Nilsiä, Kuopion kaupungin hanke n. 3 M€, pääoma- ja käyttövuokra n. 0,23 M€/v., yht. 4,6 M€
-vuokrasopimus alkaa 1.1.2022

Hanke tulossa vireille:
•
•
•
•

Pelastusasema, Leppävirta: valmistumistavoite v. 2024, arvio kustannuksista n. 4 M€ ja vuokraksi n. 0,28 M€/v., yht. 5,6 M€
-vuokrasopimus alkanee v. 2024
Hyvinvointialueen ja pelastustoimen tilanne- ja johtokeskus. Kustannusarvio n. 1,4 M€. Vuokra-arvio n. 0,1 M€/v., yht. 2 M€
-vuokrasopimus alkaa v. 2024

20.12.2021
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Laiteinvestoinnit 2022-2026
Vuosi

Alle 300 t€ 300 t€-1M€

1-5 M€

Yli 5 M€

Yhtensä

2022

4 824 250

3 140 350 7 700 000

15 664 600

2023

6 000 000

6 500 000 7 500 000

20 000 000

2024

6 000 000

6 225 000 3 800 000 5 500 000 21 525 000

2025

6 000 000

3 650 000 3 470 000

13 120 000

2026

6 000 000

5 280 000 6 100 000

17 380 000

20.12.2021
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Pohjois-Savon hyvinvointialue
Kiinteistöjen tasearvo ja investointitarve (SHP)
• Kiinteistöjen tasearvo vuoden 2021 alussa: 330 M€
• Tulevat rakennusinvestoinnit:
• 2021: 38 M€
• 2022: 56 M€
• 2023: 53 M€
• 2024: 38 M€

20.12.2021
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SHP:n hankkeet
• KYS Uusi Sydän 2025: 65 000 brm2, 180,9 M€, 2018 - 2026
• Vaihe 1: 12 500 brm2, 34 M€, 2018 - 2020

• Vaihe 2: 28 500 brm2, 78 M€, 2020 - 2023
• Vaihe 3: 21 000 brm2, n. 59 M€, 2022 - 2025
• Vaihe 4: 3 000 brm2, n. 9 M€, 2025 – 2026
• KYS Psykiatriatalo + tunneli:
• 15 000 brm2, n. 48 M€ (valtuuston käsittelyssä 13.12.)
• 2022 – 2024
• Investointitasot vuosittain:
• 2023: 53,1 M€ (Uusi Sydän ja Psykiatriatalo: 48 M€)
• 2024: 37,5 M€ (Uusi Sydän ja Psykiatriatalo: 33 M€)

• 2025: 17,5 M€ (Uusi Sydän: 10 M€)
• 2026: 15,5 M€ (Uusi Sydän: 5 M€)

20.12.2021
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PSHVA ICT-investoinnit 2023-2026
• Elinkaarenhallinta ja pienkehittäminen
• 6 Meur / vuosi

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asikas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen
(mukaanlukien toiminnan- ja tuotannonohjaus)
•
•
•
•
•

20.12.2021

2023
2024
2025
2026
2027

5 Meur
8,5 Meur
20 Meur
20 Meur
15 Meur

14
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Painelaskelman korotukset

20.12.2021
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20.12.2021
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Johtaminen ja Osaaminen
valmistelutilanne
Poliittinen seurantaryhmä 20.12.2021

Tilannekuva

20.12.2021

2

Vuosikello

20.12.2021

3

Keskeiset valmistelutehtävät
• Edetty syksyllä vahvistetun vaiheittaisen valmistelun mukaisesti
• Johtamisfoorumi 08.9.2021
• Konsernirakenteen ja poliittisen rakenteen valmistelu, palvelutuotannon rakenteen valmistelu rinnakkain
• Verkkoaivoriihi – kysely 1 – 11.11.2021 kohdistettiin 684 esihenkilö- ja johtamisasemassa olevalle, vastauksia
saatiin 270 eli 40 %.
• Konsernirakenteen ”iso kuva” mallinnettu ja on käsittelyssä poliittisessa seurantaryhmässä
• Poliittisen rakenteen valmistelun tapaaminen 20.12.2021
• Vuoden 2022 alussa:
• Koko henkilöstölle kohdennetaan kysely, joka valmistellaan henkilöstön näkökulmasta
• Asukaskyselyn toteutus vuoden 2022 aikana
• Johtamisen käsikirjan laatiminen aloitetaan tammikuussa 2022
•
•

Pohja-aineistona Posote20 toteutetun johdon muutosvalmennukset tuloksena valmistunut johtamisen käsikirja
Etänä enemmän koulutushankkeen raportti ja huomiot johtamisen

• Strategiatyön asiantuntijapalvelun kilpailuttaminen ja valmistautuminen siten, että aluevaltuusto voi aloittaa
strategiatyön ja palvelustrategian laatimisen maaliskuussa 2022
• Valmistauduttu valtuustotyön käynnistymiseen
• Luottamushenkilöiden perehdytys ja koulutusohjelma, välineet, kokousaikataulujen alustavat suunnitelmat
• Vuosikello laadittu, mallia otettu myös muiden alueiden valmistelusta

20.12.2021
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Kyselyn tulokset: Muutosvalmiutta ja
uskallusta ideoida rohkeasti uutta

20.12.2021
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Muut valmistelutehtävät
• Ministeriön neuvottelut 15.12.2021, pohjana THL arviointiraportti, syksy 2021
• Keskeiset huomiot:
•
•
•
•
•

Erikoissairaanhoidon tarvevakioitu palvelutarve alle maan keskiarvon (1 %), kustannukset vastaavasti n. 1 % yli maan keskiarvon
Huomio lastensuojeluun sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin
Hyvinvointialueen talousasema on heikko, investointivaraa eikä lainanottovaltuutta ole, mutta merkittävä investointipaine!
Talouden reunaehdot: kustannusten kasvu max.2 %/ vuosi ja vuosikatetta on tehtävä n. 50 - 60 milj.€ vuosittain, mikä merkitsee
voimakasta kustannusten säästöpainetta jo vuodesta 2023 alkaen.
Investointiohjelma seuraaville vuosille mittava, priorisoitava hankkeita voimakkaasti

• Tiedolla johtaminen, etenee kansallisen tiekartan mukaisesti
• Viestintä
• Sekä muutosviestintä että hyvinvointialueen viestinnän organisoitumisen mallin rakentaminen
• Brändityö aloitettu

• Digiohjelman laatiminen käynnistynyt marraskuussa 2021
• Osallisuusrakenteiden valmistelu etenee aikataulussa, järjestöt, yhteistyö yritysten kanssa jne.
• Demokratia, vaalijärjestelyt etenevät suunnitellusti

20.12.2021
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Hyvinvointialuejohtaja

Sisäinen tarkastus

Konserniyksiköt

Henkilöstö
Hallinto
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Päätöksenteko
Päätöksenteko

Konsernihallinon tukipalvelut,
riskienhallinta ja valvonta

Talouden suunnittelu,
seuranta ja raportointi

Tukipalveluyhtiöt

20.12.2021

Tietopalvelut, asiakirjahallinto,
kirjaamo, arkisto jne.

Työhyvinvointi, työsuojelu
Rekrytointi ja
Päätöksenteko
Päätöksenteko
ja tasa-arvo
koulutus

Strategia ja kehittäminen
Strategiajohtaja

Talous
Talousjohtaja

Johtoryhmä
(esimerkiksi)

Viestintä ja
markkinointi

Palvelualueet
Päätöksenteko
ja lakiasiat

Hallinto
Hallintojohtaja

Omistajaohjaus

Kehittämistoiminta TKIO

Tietohallinto

Talouden tukipalvelut,
controllerpalvelut

Yliopistosairaala
ja ESH palvelut

Perhe- ja
vammaispalvelut

Yhteiset
palvelut

Ikä-ihmisten
palvelut

Kokonaisturvallisuus
ja Pela

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Pelastusjohtaja

Keskitetty työPäätöksenteko
voiman hallinta

HYTE ja osallisuus

Hankinnat ja Logistiikka ja
tilapalvelut

Palvelutoiminta

Konserniyksiköiden
johtajat +
asiakkuusjohtajat +
Pelastusjohtaja, johtava
lääkäri

Asiantuntijuus (johtava lääkäri)
Lääketiede, sosiaalihuolto, hoitotiede, kokonaisturvallisuus

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt
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Palveluiden järjestäminen
Strateginen johtaminen, ohjaus ja suunnittelu
Rahoitus ja taloudellinen vastuu

Keskitetyt ja integroidut hallinnon palvelut koko
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialuejohtaja

Sisäinen tarkastus

Konserniyksiköt

Henkilöstö
Hallinto
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Päätöksenteko
Päätöksenteko

Konsernihallinon tukipalvelut,
riskienhallinta ja valvonta

Tietopalvelut, asiakirjahallinto,
kirjaamo, arkisto jne.

Työhyvinvointi, työsuojelu
Rekrytointi ja
Päätöksenteko
Päätöksenteko
ja tasa-arvo
koulutus

Strategia ja kehittäminen
Strategiajohtaja

Talous
Talousjohtaja

Johtoryhmä
(esimerkiksi)

Viestintä ja
markkinointi

Palvelualueet
Päätöksenteko
ja lakiasiat

Hallinto
Hallintojohtaja

Omistajaohjaus

Talouden suunnittelu,
seuranta ja raportointi

Kehittämistoiminta TKIO

Tietohallinto

Talouden tukipalvelut,
controllerpalvelut

Tukipalveluyhtiöt

Yliopistosairaala
ja ESH palvelut

Perhe- ja
vammaispalvelut

Yhteiset
palvelut

Ikä-ihmisten
palvelut

Kokonaisturvallisuus
ja Pela

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Pelastusjohtaja

Keskitetty työPäätöksenteko
voiman hallinta

HYTE ja osallisuus

Hankinnat ja Logistiikka ja
tilapalvelut

Palvelutoiminta
Jakautuu n. kpl
yksiköihin

Konserniyksiköiden
johtajat +
asiakkuusjohtajat +
Pelastusjohtaja, johtava
lääkäri

Asiantuntijuus (johtava lääkäri)
Lääketiede, sosiaalihuolto, hoitotiede, kokonaisturvallisuus

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Yhteiset tukipalvelut koko hyvinvointialueelle
20.12.2021
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Päätöksentekojärjestelmän valmistelu
II vaihe
Kommentit 29.11.2021
Päivitetty 30.11.21, 2.0
Päivitetty 14.12.2021

Valmisteluun ja mietittäväksi
tapaamiseen 20.12.2021
• DIAT 4 - 8

Malleja muiden alueiden valmistelusta

• DIAT 10 – 12

Järjestämisvastuu ja tehtäviä

• DIAT 14 – 21

Kommenttien perusteella valmisteltu ehdotus malliksi,
esimerkkejä lautakuntien ja jaostojen tehtävistä

• DIAT 23-26

Kommentit aiempiin luonnoksiin

Toimeenpanon ja aluevaltuuston työn käynnistymisen kannalta on välttämätöntä, että
päätöksentekorakenne saadaan päätettyä viimeistään tammikuun 2022 aikana. Tavoitteena
on sopia siitä 20.12. ja viimeistellä se tammikuussa.
20.12.2021

2

Malleja muiden
alueiden valmistelusta

20.12.2021

3

PohjoisPohjanmaa,
luonnos
20.12.2021

Joitakin huomioita:
• Nähtävästi epähuomiossa Hyvinvointialuejohtajan alaisuuteen on esitetty lautakuntia
• Yksilöasioille yksi jaosto, joka todennäköisesti on riittävä myös meillä
• 3 lautakuntaa
➢ Tulevaisuuslautakunta, kehittämistoiminta
➢ Yhdyspintalautakunta, palvelut
➢ Turvallisuuslautakunta, pela, varautuminen, valmius jne.
➢ Alueelliset neuvottelukunnat (maantieteellinen laajuus ja haaste on ratkaisut neuvottelukunnilla, joilla
vaikuttamismahdollisuus)

4

PohjoisKarjalan
malli,
luonnos
20.12.2021

Lautakunnat
• Hyte-lautakunta, koskee palveluja kokonaisuudessaan, ei pelkästään hyvinvointia ja terveydenedistämistä
• Turvallisuuslautakunta (Pela, varautuminen ja valmius)
Jaostot
• Yksilöasioiden jaosto
• Turvallisuusjaosto
• Ympäristöjaosto, HVA-alueelle tulee myös ympäristöasiat
• Henkilöstöjaosto (yt-elin)
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EteläPohjanmaan
malli,
luonnos
20.12.2021

Lautakunnat
• Hyte sekä yhdyspintalautakunta
• Henkilöstö-, tutkimus- ja kehittämislautakunta
• Talous- ja investointilautakunta
• turvallisuuslautakunta

6

Pirkanmaan
valmistelun
perusvaihtoehdot
20.12.2021
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Pirkanmaan
malli
20.12.2021

Huomioita:
• Poikkeaa selkeästi muista alueista
• Valiokuntamalli, valtuustolle valmisteltavat asiat, strateginen taso ja ohjaus
8

Esihenkilöiden, johdon ja henkilöstöjärjestöjen
näkemys uudesta johtamisrakenteesta

20.12.2021
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Järjestämisvastuu

20.12.2021

10

Järjestäjän tehtäviä

20.12.2021

11

Uudistuksen tavoitteet,
valtakunnallinen ohjaus

20.12.2021

12

20.12.2021

13

Vuosikello

20.12.2021

14

Kommenttien
perusteella valmisteltu
ehdotus malliksi

20.12.2021

15

VE 1

Aluevaltuusto

Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto

Vaalilautakunta

Vammaisneuvosto

Tarkastuslautakunta

Aluehallitus

Yrittäjäfoorumi
Sisäisen valvonnan , tarkastuksen
ja riskienhallinnan jaosto

Kuntafoorumi

Strategia- ja
elinvoimalautakunta

Integraatio ja HYTE
lautakunta

Yksilöjaosto
Jaosto?

Strategiasta johdetut
tavoitteet valtuustokaudelle

Jaosto?

Ikääntyvät jaosto
Lapsi- ja perhejaosto
Yliopistosairaala ja
erikoissairaanhoidon
palvelut

Palvelutuotanto

YHTIÖT
Konserniyhtiöt / tukipalvelut
Istekki, Islab, Monetra, Sakupe,
Sansia,Servica, Työtervesyhuolto?
Osakkuusyhtiöt

Tuotanto

Osallisuusrakenteet
tuotannon tukena

Jaosto?

Kokonaisturvallisuuslautakunta

Järjestäjä

Konserni- ja omistajaohjausjaosto

Yhteistoimintaelin

Pohjois-Savo on mukana valtakunnallisessa valmisteluverkostossa, jossa on käyty läpi alueiden
valmisteluperiaatteita

Valmisteluperiaatteet

20.12.2021

• Perusteet esitetylle lautakuntamallille
• Sote-palvelujen lautakunta vastaa koko toiminnan integraatiosta. Jos lautakuntien toimintaa
hajotetaan usealle teemalautakunnalle, ei integraatiovaatimus toteudu.
• Teema / ikäryhmittäiset jaostot valmistelevat asioita lautakunnalle
• Vahva järjestäjä, joka vastaa koko uudistukselle sekä omalle alueelleen asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta huomioiden valtiolle tehtävä säännöllinen raportointi ja
neuvottelumenettelyt
• Järjestäjää edustaa konsernihallinto, johon kuuluvat poliittiset toimielimet ja ylin johto
• Organisoitumisen tulee edistää integraatiota erityistason ja perustason palveluissa
(erikoissairaanhoito- perusterveydenhuolto –sosiaalihuolto sekä pelastustoimi yhdyspintojen
osalta)
• Palvelutuotanto on operatiivista toimintaa
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Aluehallituksen
tehtävät

20.12.2021

Aluehallituksen tulee:
• vastata hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta
• vastata aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta
• valvoa hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin
määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää sen puhevaltaa
• edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastata hyvinvointialueen
henkilöstöpolitiikasta
• vastata hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta
• vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä
hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden
tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta
• huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan
järjestämisestä
• huolehtia hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.
• järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus.
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Yleiset tehtävät

Lautakunnat
vastaavat
järjestämisen
tehtävästä

20.12.2021

•

johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

•

vastata valtuuston ja hallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta

•

vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen
sovittamisesta

•

vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

•

seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

•

varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden
vahvistaminen)

Integraatio ja HYTE lautakunta (työnimi)

1.

vastata palvelujen järjestämisestä, tuotannon ohjaamisesta

2.

edistää toiminnan tuloksellisuutta

3.

ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua hallituksen linjausten mukaisesti

4.

seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista

5.

vastata viranomaistoiminnasta

6.

tekee esitykset palveluja koskevista valtuuston tai hallituksen päätettäväksi tulevista asioista

7.

vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja
tuloksellisuudesta

8.

määrätä sopimusten vastuuhenkilöt tehtäväalueellaan.

9.

Vastaa talousarvioesityksen mukaisesta palvelu- ja vuosisuunnitelmasta

10.

Vastaa avustusten ja tukien myöntämisestä hallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti

11.

Vastaa palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä viranomaisen
päätösvallan käyttämisestä

12.

Vastaa otto-oikeuden käyttämisestä
19

Yksilöasioiden jaosto

Integraatio- ja
HYTE
lautakunnan
jaostot (3+1)

•

tehtävänä on lautakunnan puolesta päättää lautakunnan käsiteltäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain ja sosiaalihuoltolain nojalla oikaisupyynnöllä saatetut asiat.

•

toimii tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Ikääntyvien palveluiden jaosto
•

Valmistelee erityislakien mukaiset ohjelmat hallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi (esim. vanhuspalvelulaki)

•

Seuraa ikäkeskuksen palvelutoimintaa

•

Valmistelee ikääntyvien palveluihin liittyviä kysymyksiä, kuten asumisen kehittäminen ja ratkaisut, kotiin annettavien
palvelujen palvelujärjestelmän kehittäminen jne. lautakunnan käsiteltäväksi

•

Käsittelee ikääntyvien palveluiden valvontajärjestelmästä tulleet palautteet ja antaa esitykset lautakunnalle mahdollisia
jatkotoimia varten

Lasten, nuorten ja perheiden ja vammaisten palvelujaosto

•

Valmistelee erityislakien mukaiset ohjelmat hallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi

•

Seuraa perhekeskuksen toimintaa

•

Valmistelee lasten, nuorten ja perheiden palveluiden erityiskysymyksiä sekä kehittämistoimenpiteitä lautakunnan
käsiteltäväksi

•

Käsittelee lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valvontajärjestelmästä tulleet palautteet ja antaa esitykset
lautakunnalle mahdollisia jatkotoimia varten

Yliopistosairaala ja erikoissairaanhoidon palvelut

20.12.2021

•

Valmistelee erityislakien mukaiset ohjelmat hallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi

•

Valmistelee yliopistosairaalapalveluiden erityiskysymyksiä sekä kehittämistoimenpiteitä lautakunnan käsiteltäväksi

•

Käsittelee valvontajärjestelmästä tulleet palautteet ja antaa esitykset lautakunnalle mahdollisia jatkotoimia varten
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Lautakunnan yleiset tehtävät

Kokonaisturvallisuus
lautakunnan
tehtävät
ja jaostot

•

johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa

•

vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta

•

vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa

•

seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta

•

varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)

Erityslainsäädännöstä tulevat tehtävät
•

Sisäministeriön kansallinen ohjaus (PelL)

•

Palvelutasopäätöksen valmistelu aluevaltuuston päätettäväksi

•

Pelastustoimen omavalvonta-asiat ja palvelutasopäätöksen valvonta

•

Pelastuslaitoksen viranhaltijapäätösten ja pelastusviranomaisen tekemien päätösten oikaisuvaatimukset

•

Pakkokeinoasiat, esim. uhkasakon asettaminen ja tuomitseminen

•

Pelastustoimen suunnitelmien vahvistaminen (SM asetus suunnitelmista)

•

Toimielin on monijäseninen toimielin, eli pelastusviranomainen

Kokonaisturvallisuuslautakunnan alaisuuteen tulisi
Varautuminen ja valmius -jaosto

Jaostossa käsiteltäisiin maakunnalliset varautumiseen ja valmiuteen liittyvät asiat.
Varautumisverkossa toimivat mm. maakunnan valmiustoimikunta, maakunnallisten toimijoiden jory, valmiussihteeristö ja kuntien
varautumisen tukemistoiminnot.

20.12.2021
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Strategia- ja
elinvoimalautakunta

Lautakunnan yleiset tehtävät
• johtaa ja kehittää lautakunnan toimialaa
• vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja
palvelukokonaisuuksien yhteen sovittamisesta
• vastaa yhteistyöstä alueen kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa
• seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta
• varaa asukkaille mahdollisuuden osallistua toimialansa tehtävien
suunnitteluun (osallisuuden vahvistaminen)
Erityistehtävät (esim. ja täydentyvät valmistelussa)
• Strategiasta johdetut ohjelmat
• Muut lainsäädännöstä tulevat kehittämisen erityistehtävät (potilas- ja
asiakasturvallisuus, laatutyö)
• YTA-yhteistyö
• Yliopistoyhteistyö

Lautakunnalla TKIO jaosto
• jolle kuuluisi myös tämän toimialan kehittäminen ja edunvalvonta
20.12.2021
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Asukkaiden osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuudet
• Asukkailla

ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen

toimintaan.
• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää:
• järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja
• selvittämällä asukkaiden ja hyvinvointialueen palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen
päätöksentekoa
• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin
• kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun
• tukemalla asukkaiden sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.
• Asukkaita on kuultava keskeisesti heidän elämäänsä ja arkiympäristöönsä vaikuttavissa
päätöksissä.

20.12.2021
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Kommentit aiemmista
luonnoksista

20.12.2021
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Ve1
Kommentit

•

Paras vaihtoehto jatkotyöstölle, Kannatettavin malli

•

Lautakuntien epätasapaino keskenään toiminnan tai rahoituksen volyymin kannalta ei ole ongelmallista

•

Ikäihmisten ja vammaisten omat lautakunnat
• Vammaispalvelut mietittävä uudelleen!!

•

Kaaviosta näkee selkeästi missä päätökset tehdään

•

Vaikuttaa toimivimmalta palveluiden integroinnin näkökulmasta

•

LA-NU-PE lautakunnan jaos?

•

Kolmannen sektorin edustus puuttuu, järjestöneuvosto?, oppilaitokset?

•

Yrittäjä foorumi on hyvä

•

Hyte? Eikös ole olennainen osa hyvinvointialuetta? Erillinen verkosto?

•

Kuntafoorumi – syytä kuvata tarkemmin yksittäisen kunnan tai seutukunnan ja hyvinvointialueen neuvottelurakenteet

•

Tulevaisuusjaoston rooli sirpaleinen, sidosryhmäyhteistyö?

•

Ikäihmisten lautakunta erikseen

•

Vammaispalvelut yhteisten palveluiden lautakuntaan

•

Tulevaisuuslautakunta erikseen eikä jaostona

•

Mielenterveys- ja päihdepalvelut kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, ikäihmisten palveluihin ja myös yhteisiin
palveluihin. Integraatio edellyttää, että se ei ole erillään näistä palveluista

•

20.12.2021

Mitä tarkoittaa osallisuusrakenteet tuotannon tukena?
• Onko palvelukohtaisesti asiakasraateja, kokemusasiantuntijoita joihin osallisuusohjelma tuottaa ohjeistusta
25

Ve2
Kommentit

20.12.2021

•

Ohjelmatoimikunnat sinällään kannatettavia, mutta niiden soveltuminen
lautakuntarakenteeseen arveluttaa – toimivaltakysymykset?

•

Läpileikkaavat ohjelmatoimikunnat hyvät
• Jäsenet lautakunnista, hallituksesta vai erilliset jäsenet?

•

Toimikunnat aluehallituksen alaisia – onko tehtävä merkittävä jos saman voisi tehdä
lautakunnassa?

•

Vaikuttamistoimielimet päätöksenteko rakenteen alkupäähän, jos toimielinten toiminta
halutaan eläväksi

•

Neuvostot pois lautakuntien alta (vanhus-, vammais-ja nuorisoneuvosto)

•

Ikäihmisten lautakunta omanaan ja vammaispalvelut yhteisten palveluiden lautakuntaan

•

Ovatko vaikuttaja foorumit esim. osallisuusalusta, seudullisesti koottavia tilaisuuksia?
• Kumppanuusiltoja – sidosryhmät yhteistyössä?

•

Espoon malli – toimikunnissa puolet luottamushenkilöitä, puolet virkamiehiä

•

Voivatko olla aluehallituksen alaisia toimijoita?

•

Onko tulevaisuusjaosto turha? Strateginen ohjelma taso olemassa

•

Tulevaisuusjaostolle laajempi edustuksellisuus

•

Tämänkin mallin pohjalta voidaan jatkaa valmistelua

26

• Huonoin
• Lautakunnat liian isoja
• Ei jatkoon lainkaan

• Läpileikkaavat ohjelmatoimikunnat hyvät
• Jäsenet lautakunnista, hallituksesta vai erilliset jäsenet?

Ve3
Kommentit

• Lautakuntien massiivisuus
• Työmäärä (ja vastuu) palvelulautakunnalle, jos koko vain 9 jäsentä
• Lautakuntien epäsuhta – toinen suuri ja painava – toinen kevyt ja luotaava
• Vaikeasti hahmotettava
• Mitkä on päätösvaltasuhteet – lautakunta, toimikunta ja jaosto
• Esim. kumoaisiko lautakunta toimikunnan päätöksen?
• Elinvoimalautakunta vaikuttaa hyvälle
• Asukas ja asiakasosallisuus huomioitava
• Lautakunnat ovat perusturvassa lakisääteisten palvelujen osalta asiakkaiden oikeusturvan kannalta
tärkeitä
• Tuleeko lautakunnasta raskas valitusten käsittely koneisto?

• Vaikuttamisverkostot tärkeä tunnistaa – ohjaus vaikuttamisen kanavaan

20.12.2021
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• Liian tiukka valmistelu aikataulu -> maaliskuussa päätöksiä.
• Valmistelua tulee jatkaa ensi vuoteen
• Lautakuntien tulisi olla 11 paikkaisia
• Jaostojen ja toimikuntienmäärää tulisi nostaa (9 jäsentä?)
• Lautakunnille annettava aitoa toimivaltaa

Yleistä

• Vaikuttamistoimielimien edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ko asioita käsittelevän lautakunnan kokouksiin
• Suurimpana haasteena talouden pitäminen asetetuissa raameissa
• Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen jaoston rooli erillään operatiivisesta johdosta – tärkeä!
• Tulevaisuusjaosto: lautakuntien työtä ja kokonaisuutta tarkasteleva elin, joka tekisi strategista suunnittelua,
koostuisi lautakuntien puheenjohtajista + 5 muusta jäsenestä (yht. 9 jäsentä)
• Osallisuus lakisääteisistä elimistä (nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvosto) kuvattava lautakuntien osana
• Tiedolla johtamisen menetelmin mallintaa asiakasvirrat ja palveluntarpeet
• Nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto valtuuston alaisiksi, ei lautakuntien
• Ohjelmatoimikunnan rooli epäselvä
• Aluehallituksen tärkein rooli valvoa integroitumista
• Lautakuntien jäsenmäärät suuremiksi

20.12.2021
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Uudet päivitetyt mallit 20.12.2021
Konsernirakenne, luonnos
Piirijärjestöjen ehdotus
Konsernirakenteen pohjalta tehty ehdotus

20.12.2021
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Piirijärjestöjen ehdotus

20.12.2021
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Konsernirakenne, päivitetty malli 20.12.2021
Hyvinvointialuejohtaja

Sisäinen tarkastus

Konserniyksiköt

Henkilöstö
Hallinto
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Päätöksenteko
Päätöksenteko

Konsernihallinon tukipalvelut,
riskienhallinta ja valvonta

Talouden suunnittelu,
seuranta ja raportointi

Tukipalveluyhtiöt

Tietopalvelut, asiakirjahallinto,
kirjaamo, arkisto jne.

Työhyvinvointi, työsuojelu
Rekrytointi ja
Päätöksenteko
Päätöksenteko
ja tasa-arvo
koulutus

Strategia ja kehittäminen
Strategiajohtaja
Talous
Talousjohtaja

Johtoryhmä
(esimerkiksi)

Viestintä ja
markkinointi

Palvelualueet
Päätöksenteko
ja lakiasiat

Hallinto
Hallintojohtaja

Omistajaohjaus

Kehittämistoiminta TKIO

Tietohallinto

Talouden tukipalvelut,
controllerpalvelut

Yliopistosairaala
ja ESH palvelut

Perhe- ja
vammaispalvelut

Yhteiset
palvelut

Ikä-ihmisten
palvelut

Kokonaisturvallisuus
ja Pela

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Pelastusjohtaja

Keskitetty työPäätöksenteko
voiman hallinta

HYTE ja osallisuus

Hankinnat ja Logistiikka ja
tilapalvelut

Palvelutoiminta

Asiantuntijuus (johtava lääkäri)
Lääketiede, sosiaalihuolto, hoitotiede, kokonaisturvallisuus

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Konserniyksiköiden
johtajat +
asiakkuusjohtajat +
Pelastusjohtaja, johtava
lääkäri

Muokattu
malli

Aluevaltuusto
Vaalilautakunta

Nuorisovaltuusto
Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

Tarkastuslautakunta

Aluehallitus
Yksilöasiain jaosto

Omistajaohjaus ja valvontajaosto

Yhteistoimintaelin

Elinvoima ja strategiajaosto

Yrittäjäfoorumi
Kuntafoorumi

YO-sairaala ja
erikoissairaahoidon
palveluiden ltk

Perhe ja vammaispalveluiden
ltk

Yleispalveluiden ja
hyvinvoinnin ltk

Ikäihmisten ja hoivan
palveluiden ltk

Kokonaisturvallisuuden ltk

Palveluiden järjestäminen
Strateginen johtaminen, ohjaus ja suunnittelu
Rahoitus ja taloudellinen vastuu

Keskitetyt ja integroidut hallinnon palvelut koko
hyvinvointialueelle

Hyvinvointialuejohtaja

Sisäinen tarkastus

Konserniyksiköt

Henkilöstö
Hallinto
Hallintojohtaja
Henkilöstöjohtaja

Päätöksenteko
Päätöksenteko

Konsernihallinon tukipalvelut,
riskienhallinta ja valvonta

Tietopalvelut, asiakirjahallinto,
kirjaamo, arkisto jne.

Työhyvinvointi, työsuojelu
Rekrytointi ja
Päätöksenteko
Päätöksenteko
ja tasa-arvo
koulutus

Strategia ja kehittäminen
Strategiajohtaja
Talous
Talousjohtaja

Johtoryhmä
(esimerkiksi)

Viestintä ja
markkinointi

Palvelualueet
Päätöksenteko
ja lakiasiat

Hallinto
Hallintojohtaja

Omistajaohjaus

Talouden suunnittelu,
seuranta ja raportointi

Kehittämistoiminta TKIO

Tietohallinto

Talouden tukipalvelut,
controllerpalvelut

Tukipalveluyhtiöt

Yhteiset tukipalvelut koko hyvinvointialueelle

Yliopistosairaala
ja ESH palvelut

Perhe- ja
vammaispalvelut

Yhteiset
palvelut

Ikä-ihmisten
palvelut

Kokonaisturvallisuus
ja Pela

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Asiakkuusjohtaja

Pelastusjohtaja

Keskitetty työPäätöksenteko
voiman hallinta

HYTE ja osallisuus

Hankinnat ja Logistiikka ja
tilapalvelut

Palvelutoiminta
Jakautuu n. kpl
yksiköihin

Asiantuntijuus (johtava lääkäri)
Lääketiede, sosiaalihuolto, hoitotiede, kokonaisturvallisuus

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Palveluyksiköt ja
toiminta
yksiköt

Konserniyksiköiden
johtajat +
asiakkuusjohtajat +
Pelastusjohtaja, johtava
lääkäri

Muutosjohtajat (palvelut)
Antti Hedman,
Mikko Korhonen ja
Jukka Koponen
Tilannekatsaus palvelujen valmistelusta.

VATE seurantaryhmä
20.12 2021

20.12.2021

1

Strategioiden
valmistelutyö
2022

20.12.2021

2

Valmistelu tilanne järjestämien/palvelut
• STM tiekartanmukainen eteneminen ajankohtaista nyt
• Työn alla järjestämistehtävän organisointi, järjestäjän viranomaistehtävät
• Tulossa
•
•
•
•

TKI-, ja opetukseen liittyvät ryhmät
Strategiaan liittyvä pohjatyö
Yhtenäiset potilas- ja sosiaaliasiahenkilöiden tehtävien järjestäminen
Projektisuunnitelma erityshuollonpalvelujen palvelujen siirtymisestä

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

20.12.2021

3

Valmistelu tilanne
järjestämien/palvelut
• Palvelut valmistelu käynnissä
• Organisoitumisen valmistelu
• Palveluiden valmisteluvastuiden rajapinta työ sisäiset ja ulkoiset

• Valmistelun pohjana vapaaehtoisessa valmistelussa tehty työ, jota jatketaan
• Lähtökohtana asiakaslähtöiset integroidut palvelut
• Alatyöryhmille aikataulutettu tehtäväksi anto josta keskisimpiä
•
•
•
•
•

Palvelukriteerit ja yhden mukaistettavat palvelut
Asiakasrajapinnan valmistelu ja palveluohjaus
Integraation toteutuminen
Tuotettavat palvelut, palveluverkosto
Lähivuosien kehittämistävoitteet

• Hanketyön hyödyntäminen

20.12.2021

4

Valmistelu tilanne järjestäminen/palvelut
• Yleisesti ottaen henki hyvä
• vaikka organisaatiot koronan ja henkilöstöpulan kuormittamia

• Aikatauluriskit
• Henkilöresurssiriskit
• Omikron !!

20.12.2021

5

Pelastustoimi
Toimintaympäristö ja sen turvallisuus
• Toimeenpano etenee tällä hetkellä tiekartan ja projektisuunnitelman mukaisesti.

• Osana hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden valmistelua työ käynnissä kaikilla osa-alueilla:
• Hyvinvointialueen turvallisuuden nykytilan ja kehittämistarpeiden arviot
• Riskianalyysit ja -arviot (YTS; mm. häiriötilanteet, onnettomuudet, poikkeusolot)
• Varautuminen, valmiussuunnittelu ja valmiusasiat
• Hyvinvointialueen organisaatioturvallisuus
• Pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn, väestönsuojelun ja toimialakohtaisen
varautumisen valmistelu säädösten, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä
valmiusjärjestelmän muutosvaatimusten pohjalta.
• Valmistelussa huomioidaan myös 24/7 –toiminnan edellyttämä jatkuvuudenhallinta.

• Valmistelun haasteena erityisesti nykyisen organisaation tehtävien ja toimeenpanotyön
yhtyeensovittaminen sekä toimeenpanotehtäviin yhteisen työskentelyajan löytäminen
(avainhenkilöriski)
20.12.2021
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PSHVA ICT-valmistelun tilanne
VATE seurantaryhmä 20.12.2021
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Status
• ICT-muutosjaoston työjärjestys ja ICT-muutoshankkeen ohjausmalli hyväksytty VATE:ssa 1.12.2021
•

ICT-muutosjaosto toimii ICT-hankeen ohjausryhmänä

• Nopeutetun rahoituksen ohjausryhmä työskentely käynnistetty
•
•
•

Ensimmäisen kokous 13.12, jossa STMn edustaja oli kutsuttu mukaan
Esiselvitys tilaukset toimittajille tehty
Raportointitavat sovittu, mutta tarkennettava varsinaisen rahoituksen suhteen valtion suuntaan

• Järjestelmä ja Perus ICT-linjauksia tehty, joiden pohjalta asioita on lähdetty edistämään
•
•
•

TAHE järjestelmät valittu
Tukipalveluiden tuotanto tukipalveluyhtiöittäin ja yhtiöiden tuotannonohjausjärjestelmillä
Perus ICT-perustuu SHP:n nykyisiin palveluihin

• Hankeorganisaation laadinta
•
•
•
•

Ohjausryhmät ja tasot käyty läpi
Nimeämiset käynnissä (ohryt+projektiryhmät)
Toimitettu valmistelurakenne 15.12 HVA:lle, jossa ICT-rakenne liitetään koko valmistelun organisaatiokaavioon
Varsinaista PSHVA:n organisaatiorakennetta tarvitaan ICT-muutosprojektia varten pikaisesti

• Resursointi
•
•

70% haetuista resursseista on vahvistettu Istekin osalta
Sovellustoimittajia on kontaktoitu
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Status
•

Rahoituspäätös tulossa viikolla 51 ICT-muutoksen läpivientiin
•
•
•
•
•
•

•

Sopimusten valmistelu
•
•
•

•

Muutossuunnitelma noudattaa syksyn 2021 aikana tehtyjä linjauksia esim. tukipalvelutuotannon osalta
Viestintä- ja koulutussuunnitelma ja ICT-vuosikello rakenteilla

Tietohallinnon organisoitumisen (yhteistyössä strategia- ja kehittäminen) suunnittelu aloitettu
•

•

Sopimukset A-E osa-alueittain
Projektikortit valmistelussa
Toimittajatilausten valmistelu

ICT-muutoshankkeen kokonaisaikataulun laadinta meneillään
•
•

•

Päätöksen pohjalta tehdään analyysit, että miten se vaikuttaa projektointiin
Tehdään tarvittavat priorisoinnit ja projektoinnin muutokset (vko 1/2022)
Tehdään tarvittavat sopimukset(PSSHP-Istekki) ja tilaukset toimittajille
Muutosprojektit pyritään saamaan käyntiin heti vuodenvaihteen jälkeen
Pohjois-Savon hyvinvointialueen muutosrahoitushakemus oli hyvin realistinen
2023-2026 haetaan rahoitusta seuraavassa vaiheessa

Suunnitellaan myös keskitetty laitehallinto ja digitaalisen kehittämisen malli

Tiedon saatavuuden haasteet vs. konsolidointi toiminnan näkökulmasta
•

Usean järjestelmän käyttö alkuvaiheessa samaan toimintoon esim. PTH

•

Asian suunnittelu jatkuu

•

Haasteena asiakastiedon kirjaaminen ja uusien palvelurakenteiden toteuttaminen (esim. keskitetyt palvelut ja sähköinen asiointi)
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