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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu VATE (väliaikainen valmistelutoimielin)
  10.02.2022

Aika 10.02.2022 klo 13:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

Asia Sivu
11 ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA 2

12 ASIAKAS- JA POTILASJÄRJESTELMIEN
KÄYTTÖLINJAUKSET KOSKIEN VUODENVAIHDETTA
2022-23

4

13 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMIIN
TARVITTAVAT MUUTOKSET KOSKIEN
VUODENVAIHDETTA 2022-23

5
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

10.02.2022

11
ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA

VATE
 Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Pekka Kivilevo, pek-

ka.kivilevo@sipoo.fi; kehittämiskohtaja Katja Blomberg, kat-
ja.blomberg@porvoo.fi

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee hankkia käyttöönsä asian-
hal lin ta jär jes tel mä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toi min ta kau-
del la käytössä on ollut Porvoon kaupungin asianhallintajärjestelmä
Dy nas ty. Hyvinvointialueen oma asianhallintajärjestelmä on hy vin-
voin ti alu een hallinnon toiminnan kannalta kriittinen. Sen käyt töön ot-
to on tarkoituksenmukaista toteuttaa jo kevään 2022 aikana, jotta
1.3. 2022 aloittavan aluevaltuuston ja muun toimielinorganisaation
ko kous hal lin ta pystytään toteuttamaan.

 Asianhallintajärjestelmän kilpailuttaminen on työläs ja aikaavievä
pro ses si, mutta mahdollistaa toivottujen määritelmien tekemisen kil-
pai lu tus vai hees sa. Vaihtoehtoisesti hyvinvointialueelle on mah dol lis-
ta hankkia in-house -menetelmällä Kuntien Tieralta CaseM -jär jes tel-
mä. Casem edellyttäisi Kuntien Tieran osakkeiden hankintaa.

 Asianhallintajärjestelmän hankintaa on selvitetty Kuntien Tiera
Oy:ltä. Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden
omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien,
kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja yhteistyössä
omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten
toimijoiden kanssa.

 Valmistelussa on huomioitu voimaanpanolain 10 §, jonka mukaan
väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia
sopimuksia määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika
päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

 Liitteet:
 CaseM presentation
 CaseM kokonaisuuden ratkaisukuvaus 2022
 Vantaa ja Kerava HVA liittyminen Kuntien Tieraan 3.11.2021
 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen val mis te lu toi mi-

elin 1.12.2021

 Esitys:
 Päätetään merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita kymmenen (10)

kappaletta. Valtuutetaan henkilö hoitamaan merkinnän vaatimat
käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.
Osakkeiden osto toteutetaan ehdollisena alla esitettyjen väliaikaisen
valmistelutoimielimen toimivaltaa koskevien huomioiden mukaisesti.
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 Voimaanpanolain 10 § 3 momentin 2 kohta rajoittaa ajallisesti
väliaikaisen valmistelutoimielimen oikeutta tehdä hyvinvointialuetta
sitovia sopimuksia. Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu
siten, että se voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain
määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

 Ministeriöt ovat soteuudistus.fi -sivustolla esittäneet
näkemyksenään, että määräaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan myös
sellaiset osakkeiden ostoa koskevat sopimukset, joissa on sovittu
osakkeiden takaisin-lunastusvelvollisuudesta ilman mitään erillistä
korvausvelvollisuutta, jos hyvinvointialue ei halua jatkaa osakkeiden
omistusta edellä mainitun määräajan päätyttyä.
Valmistelutoimielimen on tarvittaessa otettava sopimuksiin sellaiset
niiden voimassa oloa koskevat määräykset (optiot), jotka
mahdollistavat sen, että hyvinvointialueet voivat jatkaa sopimusten
voimassa oloa määräaikaisesti



VATE LISÄLISTA 3/2022 4
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valmistelutoimielin)
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12
ASIAKAS- JA POTILASJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖLINJAUKSET KOSKIEN
VUODENVAIHDETTA 2022-23

VATE
 Valmistelu ja lisätiedot: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä, mar-

ko.perttila@loviisa.fi

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössä useita asiakas- ja
po ti las tie to jär jes tel miä. Tulevaisuudessa hyvinvointialue tarvitsee
yh tei sen ja yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän.
Yhtenäistäminen on suuri hanke eikä sen läpivieminen ole mah dol-
lis ta lyhyessä aikataulussa. Hyvinvointialueella ei ole käy tös sään
lainkaan ICT-infrastruktuuria eikä hallinnon tukijärjestelmiä (nk. TO-
RI-jär jes tel mät). Tästä syystä rajalliset kehitysresurssit on koh dis tet-
ta va näiden järjestelmien toteuttamiseen.

 Jatkuvuuden varmistamiseksi hyvinvointialueen kannattaa jatkaa
olemassa olevien, kunnilta siir ty vien asiakas- ja
potilastietojärjestelmien avulla vuodenvaihteen 2022-23 ylitse.

 Käytössä olevat pääasialliset järjestelmät ovat terveydenhuollon
osalta Lifecare, Mediatri ja Pe ga sos, sosiaalihuollon osalta YPH
Effica ja Pro Consona, sekä op pi las huol lon osalta Aura. Lisäksi
järjestelmiin on integroitu kun ta koh tai ses ti kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmät Saga, Hilkka, Me diat ri ja Pegasos
Mukana. Apotti oli tarkoitus ottaa käyttöön Lo vii sas sa syksyllä 2022,
mutta sen käyttöönottoa on siirretty, jotta vuo den vaih teen 2022-23
osalta jatkuvuus ei vaarantuisi.

 Joitakin järjestelmiä on käytössä useissa kunnissa, kuten
sosiaalihuollon Pro Consona. Se on käytössä Sipoossa, Askolassa
ja Loviisassa. Tässä tapauksessa tie to kan nat kannattaa kuitenkin
pitää toistaiseksi erillään ja odottaa lin jaus ta asiakas- ja
potilastietojärjestelmien laajemmasta yh te näis tä mi ses tä.

 Esitys:
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

päättää jatkuvuuden ta kaa mi sek si jatkaa nykyisten asiakas- ja
potilastietojärjestelmien käyttöä vuo den vaih teen 2022-23 yli. Näitä
järjestelmiä ovat Lifecare, Me diat ri ja Pegasos. Myös kotihoidon
toiminnanohjauksen järjestelmien käyt töä päätetään jatkaa
vastaavassa laajuudessa. Näitä jär jes tel miä ovat Saga, Hilkka,
Mediatri ja Pegasos Mukana. Usean kunnan alu eel la käytössä
olevan Pro Consona -järjestelmän tietokannat päätetään pitää
erillään toistaiseksi.
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ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMIIN TARVITTAVAT MUUTOKSET KOSKIEN
VUODENVAIHDETTA 2022-23

VATE
 Valmistelu ja lisätiedot: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä mar-

ko.perttila@loviisa.fi

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on käytössä useita asiakas- ja
po ti las tie to jär jes tel miä. Niiden osalta on kartoitettava, suunniteltava
ja tehtävä muutoksia esim. rekisterinpitäjyyden osalta. Muutosten to-
teut ta mi seen tarvitaan sovellustoimittajien apua.

 LifeCare-potilastietojärjestelmä on käytössä useissa alueen
kunnissa. Järjestelmän toimittaja on TietoEVRY Industry Software.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on saa nut Tieto Finland Oy:ltä
tarjouksen koskien tarvittavien muu tos ten kartoitusta. Kartoituksen
arvioitu hinta on 126 510 € ja se tulisi han kin ta lain mukaisesti
kilpailuttaa. Lopullinen hinta määräytyy to teu tu neen työmäärän
mukaisesti. Toteuttajana voi tässä ta pauk ses sa toimia ainoastaan
järjestelmätoimittaja, joten perusteet suo ra han kin nal le ovat
olemassa. Väliaikainen valmistelutoimielin päät tää hallintosäännön
mukaisesti yli 60 000 € arvoisista han kin nois ta. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen tulisi näin ollen päättää se kä
suorahankinnasta että tehdä tilaus saadun tarjouksen mu kai ses ti.

 Esitys:
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

päättää hyväksyä Tieto Finland Oy:n tarjouksen Li fe Ca re-po ti las tie-
to jär jes tel män kartoituksesta koskien vuodenvaihdetta 2022-23.

 Kartoituksen ar vioi tu hinta on 126 510 € ja lopullinen hinta
määräytyy toteutuneen työ mää rän mukaisesti. Hankintaa ei tehdä
tällä päätöksellä, vaan al le kir joit ta mal la erillinen sopimus.
Väliaikainen valmistelutoimielin te kee tässä yhteydessä myös
hankintalain vaatiman suorahankintapäätöksen.


