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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

40
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

VATE
 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 Esitys:
 Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja toteaa kokouksen

lail li ses ti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

41
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

VATE
 Valitaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen pöytäkirjan

tar kas ta jat. 

 Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin  va lit see  pöytäkirjantarkastajiksi An-
ni ka Immosen ja Matti Latva-Pirilän.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

42
VALMISTELUTOIMIELIMEN SOPIMUS- JA REKRYTOINTIOHJEISTUS

VATE
Valmistelu ja lisätiedot: Porvoon kaupungin vs. hallintopäällikkö Olli

  Ojanperä ol li.ojanpera@porvoo.fi

Taustaa:

  Hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja ter vey den huol-
lon ja pelastustoimen järjestämisen uu dis ta mi ses ta annettu laki on
hy väk syt ty eduskunnassa 23.6.2021. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa
ja pelastustoimea kos ke van uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
kos ke van lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021,
jälj. voimaanpanolaki) mukaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
pe rus tet tu jul kisoi keu del li se na yhteisönä 1.7.2021.

  Hyvinvointialueelle on asetettu väliaikainen valmistelutoimielin, joka
vas taa hyvinvointialueen toiminnan ja hal lin non käynnistämisen val-
mis te lus ta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu maa lis-
kuus sa 2022. Vä li ai kai sen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toi mi-
val las ta säädetään voimaanpanolaissa.

  Sote- ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät Itä-Uudenmaan hy vin voin ti-
alu eel le 1.1.2023. Voimaanpanolain 12 §:n mukaan kunkin hy vin-
voin ti alu een kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yh-
teis toi min ta-aluei den, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alu-
een pelastustoimen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osal-
lis tut ta va hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
val mis te luun ja annettava hy vin voin ti alu eel le siinä tarpeellista vir-
ka-apua. Lisäksi uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden tu-
li si pyrkiä vält tä mään kaikkia sellaisia toimia, joilla saattaa olla kiel-
tei siä vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen ja toi min taan. Tämän
vuok si on tärkeää, että lakkaavat organisaatiot ottavat toi min nas-
saan huomioon jo tässä vai hees sa seuraavat väliaikaisen val mis te-
lu toi mi eli men esittämät suositukset.

  Valmistelutoimielimen suositukset lakkaaville organisaatioille:

 johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatason virat ja tehtävät, silloin
kun niissä on organisaation arvion mu kaan työn teettämisen
tar ve, suositellaan täytettäväksi määräaikaisina vuoden 2022
lop puun saakka

 lakkaavissa organisaatioissa noudatetaan maltillista palk ka po li-
tiik kaa
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 uusien kustannusvaikutuksiltaan merkittävien hankintojen osal-
ta (esim. ICT, sairaalatekniikka ym.) neu vo tel laan val mis te lu toi-
mi eli men ja lakkaavien organisaatioiden välillä ja vältetään
pääl lek käi siä han kin to ja, ellei ne ole lakkaavan organisaation
toi min nan kannalta välttämättömiä

 merkittävät kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä val-
mis te lu toi mi eli men ja lakkaavien or ga ni saa tioi den välillä

 merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia tulee välttää
pait si, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi
ly kä tä tai jos valmistelutoimielin / hyvinvointialue puoltaa han-
kin taa (tar kem mat ohjeet kunnille ja kuntayhtymille sopimusten
hal lin taan liitteessä)

 lisäksi suositellaan vahvaa yhteistyötä hyvinvointialueen lak kaa-
vien organisaatioiden välillä kaikessa pää tök sen teos sa ja toi-
min nas sa, jolla on taloudellista tai muuta merkittävää vaikutusta
hy vin voin ti alu eel le.

 merkittävät investointi- ja kehittämishankkeet käsitellään erik-
seen väliaikaisessa val mis te lu toi mi eli mes sä

Yleissuositus sopimusten laadintaan kunnille ja kun tayh ty mil-
le/eri tyis huol to pii reil le:

 kunnat hankkivat (hankintalain mukaisesti suoraostoina tai kil pai-
lu tet tui na) sotepalvelunsa ja -ta va ran sa siten, että sopimusten
päät ty mis ajan koh ta on 31.12.2022 mutta sopimus sisältää mah-
dol li suu den yhteen tai kahteen 1-2v. optioon, joihin hy vin voin ti-
alue ehtii ottaa kantaa loppuvuodesta 2022 (han kin ta lain mu-
kaan yhden kunnan sopimusta ei voi laajentaa kaikkien alueiden
käyt töön v. 2023 alus sa; sopimusten kestoja pyrittävä vii meis-
tään tässä vaiheessa yhdenmukaistamaan, jotta hy vin voin ti alue
voi ottaa palvelu- ja tavarahankintoihin kantaa tar koi tuk sen mu-
kai si na kokonaisuuksina)

 sopimuksia voidaan laatia pidemmällekin ajanjaksolle, jos ne to-
teu te taan yhteishankintana (eli -kil pai lu tuk se na) kaikkien hy vin-
voin ti alu een kuntien kesken

Valmistelutyöpanoksen antaminen hyvinvointialueen
valmisteluun

  Valmistelutoimielin suosittaa uudistuksessa mukana olevia or ga ni-
saa tioi ta noudattamaan seuraavia pe ri aat tei ta, jos organisaation
työn te ki jä osallistuu senhetkisestä tehtävästään käsin val mis te lu toi-
mi eli men val mis te lu työ hön

 virka/palvelussuhde säilyy nykyisessä organisaatiossa

 asiantuntija/valmistelija tekee valmistelutyötä omalla palkallaan
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 nykyinen organisaatio maksaa palkkakulut ja vastaa työn an ta ja-
vel voit teis ta

 hallinnollinen esimies on nykyisessä organisaatiossa

 operatiivinen työnjohto-oikeus on valmistelutoimielimen pu heen-
joh ta jal la tai jaoston puheenjohtajalla

 Jos valmistelutoimielin erikseen rekrytoi määräaikaisen työn te ki-
jän, vastaa val mis te lu toi mielin/hy vin voin ti alue kaikista työn an ta-
ja vel voit teis ta.

Esitys:

  Väliaikainen valmisteltutoimielin hyväksyy esitetyn ohjeistuksen hy-
vin voin ti alu een sopimus- ja rekrytointiohjeistukseksi. Väliaikainen
val mis te lu toi mi elin antaa seuraavat suositukset lakkaaville or ga ni-
saa tioil le.

 johtaja-, päällikkö- ja asiantuntijatason virat ja tehtävät, silloin
kun niissä on lakkaavan organisaation ar vion mukaan työn teet-
tä mi sen tarve, suositellaan täytettäväksi määräaikaisina vuoden
2022 lop puun saakka

 lakkaavissa organisaatioissa noudatetaan maltillista palk ka po li-
tiik kaa

 uusien kustannusvaikutuksiltaan merkittävien hankintojen osalta
(esim. ICT, sairaalatekniikka ym.) neu vo tel laan vaten ja lak kaa-
vien organisaatioiden välillä ja vältetään päällekkäisiä hankintoja,
ell ei ne ole lakkaavan organisaation toiminnan kannalta vält tä-
mät tö miä

 merkittävät kehittämishankkeet valmistellaan yhteistyössä vaten
ja lakkaavien organisaatioiden välillä

 merkittäviä vate/hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia tulee vält-
tää paitsi, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden
vuok si lykätä tai jos vate/hyvinvointialue puoltaa hankintaa (tar-
kem mat ohjeet kun nil le ja kuntayhtymille sopimusten hallintaan
liit tees sä)

 lisäksi suositellaan vahvaa yhteistyötä vate/hyvinvointialueen ja
lak kaa vien organisaatioiden välillä kai kes sa päätöksenteossa ja
toi min nas sa, jolla on taloudellista tai muuta merkittävää vai ku-
tus ta hy vin voin ti alu eel le. Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin
suo sit taa uudistuksessa mukana olevia or ga ni saa tioi ta nou dat ta-
maan seuraavia periaatteita, kun valmistelutehtäviä hoidetaan
ny kyi sis tä or ga ni saa tiois ta annettavan virka-avun kautta:

 merkittävät investointi- ja kehittämishankkeet käsitellään erik-
seen väliaikaisessa val mis te lu toi mi eli mes sä
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Yleissuositus sopimusten laadintaan kunnille ja
kuntayhtymille/erityishuoltopiireille:

 kunnat hankkivat (hankintalain mukaisesti suoraostoina tai kil pai-
lu tet tui na) sotepalvelunsa ja -ta va ran sa siten, että sopimusten
päät ty mis ajan koh ta on 31.12.2022 mutta sopimus sisältää mah-
dol li suu den yhteen tai kahteen 1-2v. optioon, joihin hy vin voin ti-
alue ehtii ottaa kantaa loppuvuodesta 2022 (han kin ta lain mu-
kaan yhden kunnan sopimusta ei voi laajentaa kaikkien alueiden
käyt töön v. 2023 alus sa; sopimusten kestoja pyrittävä vii meis-
tään tässä vaiheessa yhdenmukaistamaan, jotta hy vin voin ti alue
voi ottaa palvelu- ja tavarahankintoihin kantaa tar koi tuk sen mu-
kai si na kokonaisuuksina)

 sopimuksia voidaan laatia pidemmällekin ajanjaksolle, jos ne to-
teu te taan yhteishankintana (eli -kil pai lu tuk se na) kaikkien hy vin-
voin ti alu een kuntien kesken

  Valmistelutyöpanoksen antaminen hyvinvointialueen val mis te-
luun

Valmistelutoimielin suosittaa uudistuksessa mukana olevia or ga ni-
saa tioi ta noudattamaan seuraavia pe ri aat tei ta, jos organisaation
työn te ki jä osallistuu senhetkisestä tehtävästään käsin val mis te lu toi-
mi eli men val mis te lu työ hön

 virka/palvelussuhde säilyy nykyisessä organisaatiossa· asi an tun-
ti ja/val mis te li ja tekee valmistelutyötä omalla palkallaan

 nykyinen organisaatio maksaa palkkakulut ja vastaa työn an ta ja-
vel voit teis ta

 hallinnollinen esimies on nykyisessä organisaatiossa

 operatiivinen työnjohto-oikeus on valmistelutoimielimen pu heen-
joh ta jal la tai jaoston puheenjohtajalla

 Jos valmistelutoimielin erikseen rekrytoi määräaikaisen työn te ki-
jän, vastaa val mis te lu toi mielin/hy vin voin ti alue kaikista työn an ta-
ja vel voit teis ta.

  Liite: Sopimusohjausta koskeva ohjeistus
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

43
VALMISTELUTOIMIELIMEN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HANKINNOISSA

VATE
Valmistelutoimielimelle esitetään, että hallintosäännön 7 §:n mu kai-
nen val mis te lu toi mi eli men toimivalta alle 60.000 euron hankinnoissa
de le goi daan toi mi eli men puheenjohtajalle. Euroraja vastaa han kin ta-
lain 25 §:ssä tarkoitettua  tavara- ja palveluhankintojen kansallista
kyn nys ar voa.

  Samalla esitetään, että pää tös pöy tä kir ja tehdään kaikista vähintään
20.000 euron suuruisista hankinnoista. Ra jan alittavista hankinnoista
riit täi si puheenjohtajan hyväksymä sähköposti- tai muu vastaava ti-
laus taikka sopimusasiakirja.

  Esitys:
  Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy toimivallan delegoinnin

han kin nois sa esi tyk sen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

44
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTIEN JA HYVINVOINTIALUEIDEN RAPORTOIMIEN
TIETOJEN TIETOMÄÄRITYSTEN YLLÄPIDON YHTEISTYÖRYHMÄÄN

VATE Käydään keskustelu edustajan nimeämisestä val tio va rain mi nis te riön
asettamaan kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tie to-
mää ri tys ten ylläpidon yhteistyöryhmään. (Liite)

 Yhteistyöryhmä on pysyväksi määräajaksi nimettävä ryhmä, jonka
toi mi kau si on kolme vuotta. Seuraava toimikausi on x.10.2021-
31.12.2024.

 Esitys:
 Väliaikainen valmistelutoimielin nimeää edustajan yhteistyöryhmään

toi mi kau del le 10.2021- 31.12.2024.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

45
VALMISTELUTOIMIELIMEN TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

VATE
 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella työ ter-

veys huol lon palveluiden järjestäminen ajalle 2021-2022.

 Esitys:
 Käydään keskustelu työterveyshuollon järjestämistavasta.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

46
HENKILÖSTÖEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VALMISTELUTOIMIELIMEN JAOSTOIHIN

VATE
 Pääsopijajärjestöille on lähetetty pyyntö nimetä edustajat neljään

val mis te lu toi mi eli men jaostoon. Edustajat on pyydetty nimeämään
seu raa viin jaostoihin:

 Johtaminen ja osaaminen
 HR
 Yhdyspinnat kunnissa
 Palvelujen järjestäminen

 Esitys:
 Väliaikainen valmistelutoimielin nimeää henkilöstön edustajat

pääsopijajärjestöjen ehdotusten mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

47
VALMISTELUTOIMIELIMEN KIRJAAMOPALVELUT

VATE
 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin kuuluu valmistella su ju-

vien kirjaamopalveluiden järjestäminen.

 Esitys:
 Käydään keskustelu kirjaamopalveluiden järjestämistavasta.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

48
VALMISTELUTOIMIELIMEN TALOUSARVIO JAOSTOITTAIN SEKÄ TILINTARKASTAJAN
NIMEÄMINEN

VATE
 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin kuuluu valmistella vuo-

den 2022 talousarvio sekä nimetä tilintarkastaja.

 Talousarvioon tulee jaostoittain syöttää niiden valmistelutoimielimen
jä sen ten palkkakustannukset, jotka kunta tai muu organisaatio tulee
las kut ta maan valmistelutoimielimeltä. Lisäksi talousarvioon tulee
jaos toit tain syöttää valmistelutoimielimen palkkaaman väliaikaisen
hen ki lös tön palkkakustannukset sekä ehdotukset tarvittavan ul ko-
puo li sen konsulttiavun kustannuksista.

Nimetään väliaikaisen valmistelutoimielimen tilintarkastajan teh tä-
vään Porvoon kaupungin tilintarkastusyhteisön tehtävään osoittama
ti lin tar kas ta ja.

 Esitys:
 Merkitään talousarvion valmistelutilanne tiedoksi  ja nimetään ti lin-

tar kas ta ja ehdotuksen mukaisesti. 
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

49
MUUTOSVALMENNUS ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN ESIMIEHILLE

VATE
 Käydään keskustelu ja esitetään muutosvalmennuksen hankintaa

Itä- Uudenmaankuntien esimiehille saadun tarjouksen perusteella
(lii te).

 Toimintaympäristön muutos, kiristyvä kilpailu työvoimasta, pal ve lu-
tar pei den kasvu sekä sote-uudistus edellyttävät uudistustyötä. Joh-
ta mi sen uudistaminen varmistaa muutosten toteutuksen, mutta vaa-
tii uudistumiskykyä myös jokaiselta johtajalta ja esimieheltä.

 Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa esimiesten valmiuksia muu-
tos joh ta mi ses sa, lisätä ymmärrystä vuorovaikutustaitojen mer ki tyk-
ses tä ja antaa valmiuksia toimia haasteellisissa vuo ro vai ku tus ti lan-
teis sa muutoksissa.

 Esitys:
 Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy esitetyn tarjouksen muu-

tos val men nuk ses ta esimiehille. Hankinnan hinta alittaa hankintalain
25 §:ssä tarkoitetun kansallisen kynnysarvon, eikä hankintaan siten
sovelleta hankintalakia.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

50
HENKILÖSTÖSIIRTOTYÖKALUN HANKINTA

VATE
 Käydään keskustelu saadusta tarjouksesta henkilöstösiirtotyökalun

hankintaan liittyen.

Taustaa:
 Hyvinvointialueuudistuksessa Itä-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja

ter veys pal ve lu jen henkilöstön, koulukuraattorien ja -psykologien, osa
tu ki pal ve lu jen sekä Etevan ja Kårkullan henkilöstön tietoja siirretään
luo vut ta vis ta organisaatioista perustettavalle hyvinvointialueelle.

  FCG on kehittänyt henkilöstösiirtoihin työkalun, jonka hy vin voin ti alu-
eet voivat ottaa käyttöönsä. Nykyisessä uudistuksessa ei ole kuten
ai kai sem mas sa valmistelussa keskitettyä ratkaisua/tietomallia hen ki-
lös tön tiedonsiirtoon vaan alueet päättävät asiasta itsenäisesti.

  FCG:n kehittämän työkalun tavoitteena on yhtenäistää alueen hen ki-
lö tie dot, jotta uutta organisaatiota voidaan lähteä rakentamaan. Uu-
dis tuk ses sa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n rooli työ ka lun
käyttöönotossa on koordinoiva.

  Työkalun käyttöönotossa ensimmäisessä vaiheessa määritellään
tie to si säl tö, poiminnan rajaukset sekä luodaan ohjeet luovuttavalle
or ga ni saa tiol le. Tämä tapahtuu suunnitelmien mukaan lokakuun
2021 aikana. Kyseisiin työpajoihin osallistumisen kustannukset
Itä-Uu den maan alueelle ovat max 2500 euroa. Työpajoihin voi hy-
vin voin ti alu eel ta osallistua kolme (3) edustajaa. Kustannukset ovat
riip pu vai set siitä, kuinka monta hyvinvointialuetta osallistuu työ pa joi-
hin.

  Jos hyvinvointialue päätyy hankkimaan FCG:n henkilöstösiirtojen
työ ka lun niin ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on kerätä siir ty-
vän henkilöstön tiedot eri organisaatioiden lähdejärjestelmistä ja yh-
te näis tää henkilötiedot. Yhtenäistetty tietosisältö toimii pohjana seu-
raa vien vaiheiden muutossuunnittelulle sekä myöhemmässä vai-
hees sa hankittavien tietojärjestelmien käyttöönotolle.

  Ensimmäisessä vaiheessa henkilötiedoista mallinnetaan ja kerätään
hen ki lös tön perustiedot. Perustiedot yhdistetään sa man laiseen  muo-
toon eri järjestelmistä. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda
pe rus ku va siirtyvästä henkilöstöstä aluevaaleilla valitulle valtuustolle
esi tel tä vää siirtosuunnitelmaa varten.

  Suunnittelun ja valmistelun edetessä tietosisällön tarpeet tar ken tu-
vat. Toisessa vaiheessa perustietoja täydennetään ja mukaan tuo-
daan lisätiedot, kuten palkat ja palkkiot. Kolmannessa vaiheessa
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mal liin tuodaan vielä lisää tietoja, kuten henkilöstön tutkinnot ja
osaa mi nen.

  Organisaatiokohtaiset poiminnat siirretään sellaisenaan FCG:n Azu-
re-rat kai suun, jossa tiedot käsitellään ja muutetaan tietomallin mu-
kai siin kenttiin ja formaatteihin. Vaihe on tie to jär jes tel mä riip pu ma-
ton.

  Tiedonsiirron jälkeen yhtenäistettyä henkilöstötietoa voidaan hyö-
dyn tää paitsi hyvinvointialueen tietojärjestelmien käyttöönotossa
myös tulevan organisaation suunnittelussa. Kun or ga ni saa tio ra ken-
ne on muodostettu, tehtävät ja henkilöt sijoitetaan oikeille paikoille
or ga ni saa tio ra ken tees sa. Tulevasta organisaatiosta voidaan tehdä
usei ta versioita ja peilata tehtävä-, osaamis- ja palkkarakennetta siir-
re tyn henkilöstötiedon pohjalta.

  Kun uudet hyvinvointialueet ovat organisoituneet, henkilöstösiirto
työ ka lus sa on ennakoiva henkilöstösuunnittelu mahdollisuus.

  FCG:n henkilöstösiirtotyökalun kokonaiskustannukset työvaiheista
ei vät ole vielä saatavana. Tiedot kustannuksista täydennetään
28.9.2021. Jos Itä-Uudellamaalla haetaan ICT-hankerahaa ja jos si-
tä myönnetään, kyseinen työkalu voidaan sisällyttää hankkeen kus-
tan nuk siin.

 Esitys:
 Hankitaan edellä kuvattu henkilöstösiirtotyökalu saadun tarjouksen

mu kai ses ti. Hankinnan hinta alittaa hankintalain 25 §:ssä tarkoitetun
kan sal li sen kynnysarvon eikä hankintaan siten sovelleta han kin ta la-
kia.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

51
VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ASIAT

VATE
 Käydään keskustelu viestinnän ajankohtaisista asioista

 Sote rakenneuudistushankkeeseen liittyvän brän di stra te gi-
an hankinnan kilpailutuksen käynnistäminen

 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon verk-
ko si vus ton avaaminen

 Syksyn 2021 henkilöstilaisuudet

 Esitys:
 Merkitään tiedoksi viestinnän ajankohtaiset asiat.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

52
VALMISTELUTOIMIELIMEN TUKIPALVELUJA KOSKEVA SELVITYS

VATE
 Porvoon kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 20.9.2021 kau-

pun gin hallintopalveluiden uudelleen organisointia hy vin voin ti alu ei-
den perustamisen myötä. Hallintopalveluilla tarkoitetaan tässä Por-
voon hal lin to pal ve lu kes kukses sa tuotettavia talous- ja hen ki lös tö hal-
lin non pal ve lui ta, ICT-palveluita sekä käännös- ja rek ry toin ti pal ve lui-
ta.

Taustaa kaupunginhallituksen kokuksen esityslistalta
20.9.2021:

 Lähtökohtaisesti sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön myötä
osa hal lin to pal ve lui ta tuot ta vas ta henkilöstöstä siirtyy hy vin voin ti alu-
eel le. Samanaikaisesti taloudelliset rea li tee tit ai heut ta vat painetta
su pis taa toimintaa, mutta monet kustannukset eivät skaalaudu alas-
päin. Monet yk sik kö kus tan nuk set ovat päinvastoin nousemassa, kun
esi mer kik si monia jär jes tel mä kus tan nuk sia ei saa da mitenkään puo-
li tet tua.

 Toinen vaihtoehto on tuottaa ainakin osa hallintopalveluista yhdessä
hy vin voin ti alu een kans sa, tai mah dol li ses ti alueellisesti laa jem min-
kin. Kaupunki on alustavasti tunnistanut vaih to eh to ja, joita kan nat tai-
si selvittää tarkemmin, ensivaiheessa yhdessä Itä-Uudenmaan hy-
vin voin ti alu een val mis te lu toi mi eli men kanssa.

 Aikataulu on varsin tiukka, koska hyvinvointialue aloittaa toimintansa
ko ko nai suu des saan 1.1.2023. Tä män takia yhteinen selvitys hal lin-
to pal ve luis ta tulisi tehdä syksyn 2021 aikana. Mi kä li selvityksen jäl-
keen yhteistoiminta nähdään parhaaksi vaihtoehdoksi, asia tulee
mo lem mis sa organisaatiossa pää tet tä väk si keväällä 2022.

 Aikataulusta tekee kriittisen sen, että järjestelmiä tulee kartoittaa ja
kil pai lut taa ennen kuin käyt töön ot to pro jek ti lähtee liikkeelle. Jos
palk ka- ja talousjärjestelmien käyttöönottoprojektin ha luaa teh dä
huo lel la niin, että jälkikäteen ei synny isoa määrää korjattavaa työtä
tai esi mer kik si vir heel li ses ti maksuun menneitä palkkoja, kannattaa
käyt töön ot to pro jek tiin varata aikaa noin vuosi.

 Vaihtoehdot Porvoon kaupungin näkökulmasta
 Alustavasti hallintopalveluiden organisoitumiseksi vuoden 2023 jäl-

keen on tunnistettu kolme mal lia, joi den kautta selvitys tulisi aloittaa.
 Vaihtoehto 1. Kaupungin hallintopalvelukeskus jatkaa supistettuna

osa na Porvoon or ga ni saa tio ta. Hy vin voin ti alue järjestää talous & ICT
pal ve lut haluamallaan tavalla.

 Vaihtoehto 2. Perustetaan yhteinen hallintopalveluorganisaatio, joka
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tuot taa talous- ja hen ki lös tö hal lin non palvelut, ICT-palvelut sekä
kään nös- ja rekrytointipalvelut omistajilleen. Käy tän nös sä ky sees sä
oli si strateginen yhteisyritys, joka tuottaisi hallintopalveluita omis ta jil-
leen.

 Vaihtoehto 3. Perustetaan yhteinen hallintopalveluorganisaatio, joka
tuot taa talous- ja hen ki lös tö hal lin non palvelut sekä käännös- ja rek-
ry toin ti pal ve lut omistajilleen. Kaupunki järjestäisi it se ICT-pal ve lut
ko ko nai suu des saan.

 Eri vaihtoehtojen alustavaa arviointia Porvoon kaupungin nä kö kul-
mas ta

 Vaihtoehto 1. Kaupungin hallintopalvelukeskus jatkaa supistettuna
osa na Porvoon or ga ni saa tio ta. Hy vin voin ti alue järjestää talous & ICT
pal ve lut haluamallaan tavalla.Hyöty on se, että Porvoon kaupunki
voi keskittyä omaan tekemiseen eikä hyvinvointialueen ra ken tu mi-
seen tarvitse kiinnittää niinkään huomiota. Toimintaympäristö on jos-
sain määrin yk sin ker tai sem pi ja parhaassa tapauksessa pienempi
ydin tii mi voi olla tehokas. Kaupungin ei tar vit se pohtia ker ta luon tei-
sia alkuvaiheen rakenteellisia yhteisjärjestelyjä.

 haittoina on, että syksyllä 2021 jouduttaisiin aloittamaan sen sel vit tä-
mi nen, miten su pis te taan te ke mis tä ja organisoidaan uudelleen, kun
tu lot putoavat puolella. Työn jakaminen vai keu tuu (mm. si jais jär jes-
te lyt) ja kollegiaalinen tuki heikkenee. Pienempi hal lin to pal ve lu kes-
kus ei ole yhtä houkutteleva työn an ta ja. Porvoo menettäisi mah dol li-
suu den toimia alueellisena toi mi ja na jos se ei säilytä yh teis työn ra-
ken tei ta hyvinvointialueen suuntaan.

  Vaihtoehto 2. Perustetaan yhteinen hallintopalveluorganisaatio, joka
tuot taa talous- ja hen ki lös tö hal lin non palvelut, ICT-palvelut sekä
kään nös- ja rekrytointipalvelut omistajilleen. Käy tän nös sä ky sees sä
oli si strateginen yhteisyritys, joka tuottaisi hallintopalveluita omis ta jil-
leen.

 Hyöty on se, että palvelutason säilyy pitkällä tähtäimellä Porvoolla
kun tukipalveluihin ei tule vuo den 2023 alusta tarvetta vähentää
hen ki lös töä samassa suhteessa kun Porvoon tulot pu toaa. Toiminta
on kus tan nus te ho kas ta, kun samoilla järjestelmillä ja sopimuksilla
voi daan tuot taa palveluita kahdelle /useam mal le organisaatiolle.
Pys ty tään säilyttämään nyt toimiva ko ko nai suus eikä organisaatiota
tar vit se pilkkoa.

 Haittoina on se, että hyvinvointialueen perustaminen ja alkuvaiheen
käyn nis ty mi nen vaativat pal jon työ tä, mikä vaikuttanee jossain mää-
rin myös Porvoon palvelutasoon. Yhteisen or ga ni saa tion re surs sien
oh jaus ja kahden asiakkaan malli edellyttää keskinäistä yhteistyötä,
luot ta mus ta ja mo lem min puo lis ta ymmärrystä.

 Vaihtoehto 3. Yhteisen hallintopalveluorganisaation perustaminen
tuot ta maan talous- ja hen ki lös tö hal lin non palvelut sekä käännös- ja
rek ry toin ti pal ve lut. Kaupunki järjestää itse ICT-pal ve lut.
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 Jos ICT palvelut jätetään tukipalveluyhtiön perustamisen ul ko puo lel-
le, hyötyy Porvoo siitä nä kö kul mas ta, ettei hallintopalvelukeskuksen
tar vit se käyttää energiaa ja resursseja hy vin voin ti alu een ICT rat kai-
su jen pohtimiseen. Kyse on monimutkaisemmasta kokonaisuudesta
kuin ta lous-, palkka-, rek ry toin ti- ja käännöspalvelut. Kaupungin
omas sa hallinnassa ICT-ratkaisut oli si vat jossain määrin hal lit ta vam-
pia.

 Ratkaisun huonoina puolina on, että Porvoon ICT:n henkilöstömäärä
pie ne nee, jolloin riskinä on että Por voon tekeminen ja palvelu heik-
ke nee. Ei voida toteuttaa kaikkia digiohjelman ta voit tei ta tai esi mer-
kik si jatkaa tiedolla johtamisen järjestelmän kehittämistä, jos pal ve-
lin tii min osaa mis ta so laskee. Jou du taan ostamaan ulkopuolelta pi-
dem mäl lä aikavälillä enemmän, kos ka pienempi ICT tiimi (ny ky ään
17 hlö) ei pysty toteuttamaan kaikkea eikä houkuttele sa mas sa mää-
rin osaajia.

 Johtopäätös
 Kaupungin kannattaa selvittää tarkemmin eri vaihtoehdot yhdessä

Itä-Uu den maan hy vin voin ti alu een val mis te lu toi mi eli men kanssa.
Hal lin to pal ve lui den tuottaminen yhteisessä or ga ni saa tios sa toisi mu-
ka naan selkeitä hyötyjä, mutta myös tiettyjä haittoja ja riskitekijöitä.
On myös mah dol lis ta, että paras mal li on tuottaa tietyt hal lin to pal ve-
lut yhdessä, ja taas pitää toiset omas sa organisaatiossa. Aikataulu
on kaiken kaikkiaan erittäin tiukka, joten selvitystyö tulee aloit taa vä-
lit tö mäs ti, mikäli siihen yli pää tän sä nähdään perusteita.

 Kaupunginhallituksen päätös:
 Kaupunginhallitus päätti, että Porvoon kaupunki esittää Itä-Uu den-

maan hyvinvointialueen vä li ai kai sel le valmistelutoimielimelle, että
aloi te taan yhteisten hallintopalveluiden tuottamisen sel vit tä mi nen.
Sel vi tys kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut
se kä kään nös- ja rekrytointipalvelut. Selvitys laaditaan syksyn 2021
ai ka na, jonka jälkeen asia tuodaan erik seen päätettäväksi kum mas-
sa kin organisaatiossa.

 Esitys:
 Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy Porvoon kau pun gin hal li-

tuk sen esityksen siitä, että molemmat organisaatiot aloittavat yh teis-
ten hallintopalveluiden tuottamisen selvittämisen.Syksyllä 2021 laa-
dit ta van selvityksen johtopäätökset tulevat erikseen päätettäväksi
se kä hyvinvointialueen (väliaikaishallinnon) että kaupungin toi mi val-
tai sis sa toimielimissä.
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

53
AJANKOHTAISET ASIAT

VATE Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
jä se niä informoidaan ajankohtaisista asioista.

 Jaostojen puheenjohtajien tilannekatsaus työsuunnitelmista.

 Esitys:
 Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat sekä jaostojen pu heen joh ta-

jien työsuunnitelmien tilannekatsaus.



VATE ESITYSLISTA 3/2021 23

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

30.09.2021

54
TIEDOKSI

VATE
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

mer kit see tiedoksi saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

1. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta val tio neu-
vos ton asetukseksi hyvinvointialuetalouden - ja hallinnon neu-
vot te lu kun nas ta. (Liite)

2. Nuorten Suomi ry. Nuorten osallisuus ja kuuleminen val mis te-
lu työs sä 1.9.2021. (Liite)

3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen antama valtuutus. (Liite)
4. Sipoon kunnanhallitus 06.09.2021 §269. Poliittisen seu ran ryh-

män jäsenten nimeäminen. (Liite)
5. Porvoon kaupunginhallitus 30.08.2021 §312. Poliittisen seu-

ran ta ryh män jäsenten nimeäminen. (Liite)
6. Myrskylän kunnanhallitus 13.09.2021 §136. Poliittisen seu ran-

ta ryh män jäsenten nimeäminen. (Liite)
7. Askolan kunnanhallitus 08.09.2021 §166. Poliittisen seu ran ta-

ryh män jäsenten nimeäminen. (Liite)


