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1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VATE

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitys:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
VATE

Valitaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen pöytäkirjan
tarkastajat.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Tiia
Gustavsonin ja Annika Immosen.
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3
LISÄLISTA
VATE

Lisälistan asioiden käsittely.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää käsitellä lisälistan asiat.
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4
MYRSKYLÄN JA PUKKILAN KUNTIEN PHHYKY:N PERUSPÄÄOMAOSUUDET
HYVINVOINTIALUEELLE SIIRRYTTÄESSÄ
VATE

Valmistelu ja lisätiedot: valmistelutoimielimen puheenjohtaja
Ann-Sofie
Silvennoinen,
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi,
hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, matti.latva-pirila@myrskyla.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat Myrskylän ja Pukkilan
kunnat ovat jäseninä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä ja
ovat järjestäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa sitä kautta.
Ns. voimaanpanolain (616/2021) 27 §:n mukaan kunkin kunnan
HUS- sairaanhoitopiirin peruspääomaosuudet siirtyvät sen hyvinvointialueen omaisuudeksi, jonka alueelle ne kuuluvat 1.1.2023. Helsingin kaupungin HUS-sairaanhoitopiirin peruspääomaosuus muuttuu HUS-yhtymän peruspääomaosuudeksi. Ns. Uudenmaan
erillislain (615/2021) 13 § 2 mom. mukaan kunkin HUS-yhtymän
jäsenenä olevan Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Helsingin
kaupungin osuus HUS-yhtymän varoihin sekä vastuu sen veloista
määräytyvät Helsingin kaupungin ja kunkin hyvinvointialueen
peruspääomaosuuksien suhteessa.
Säännöksissä ja esitöissä ei suoraan käsitellä nyt tarkasteltavaa kysymystä siitä, miten Myrskylän ja Pukkilan siirtyminen HUS-yhteistyön ja -jäsenyyden piiriin osana Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta
vaikuttaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen peruspääomaosuuteen
tulevassa HUS-yhtymässä. Esille onkin noussut erityisesti kysymys
siitä, miten Myrskylän ja Pukkilan nykyisiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän peruspääomaosuuksia arvioidaan suhteessa
Itä-Uudenmaan tulevaan peruspääomaosuuteen, ja tulevatko nykyiset peruspääomaosuudet mahdollisesti huomioiduiksi lisäyksenä
Itä-Uudenmaan peruspääomaosuuteen HUS-yhtymässä.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on pyytänyt asiasta kannanottoa
myös Kuntaliitolta oikeudellisten tulkintaraamien varmistamiseksi.
Kuntaliiton arviossa on muun ohella viitattu voimaanpanolain 20 § 2
mom:iin, jonka mukaan kuntayhtymän (sairaanhoitopiirin) varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten
siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden
vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin. Kuntaliiton toteamuksen mukaan
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säännöstä sovelletaan myös peruspääomien siirtoihin.
Lopuksi Kuntaliitto on katsonut, että Myrskylän ja Pukkilan peruspääomaosuudet nykyisessä sairaanhoitopiirissä siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jolleivät hyvinvointialueet toisin sovi tai jollei siirtoja katsota edellä mainitulla tavalla vähäisiksi. Tämän korotetun peruspääomaosuuden on Kuntaliiton arviossa katsottu määrittelevän Uudenmaan erillislain 13 §:n mukaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuuden HUS-yhtymän varoihin ja vastuisiin.
Kuntaliiton näkemys ja sen taustalla ollut kysymyksenasettelu on kokonaisuudessaan esitetty tämän päätösesityksen liitteenä.
Asian jatkoarvioinnissa sekä HUS:n ja PHHYKY:n kanssa käydyissä
keskusteluissa on sittemmin arvioitu, että peruspääomaosuuksien
siirtäminen edellyttää eri osapuolten tarkempaa hallinnollista päätöksentekoa siirron vaatimista järjestelyistä. Keskusteluissa on viitattu
mm. HUS:n perussopimukseen, joka sallii peruspääomaosuuden
korotuksen, kun sairaanhoitopiiriin liittyy uusi jäsenkunta.
Osapuolet ovat joka tapauksessa alustavasti valmistautuneet selvittämään Myrskylän ja Pukkilan PHHYKY-peruspääomaosuuksien
siirtymistä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle sekä näiden peruspääomaosuuksien huomioimista Itä-Uudenmaan peruspääomaosuuden korotuksena HUS-yhtymässä.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille sekä
voimaanpanolaissa tarkoitetulle HUS-valmisteluryhmälle, että Myrskylän ja Pukkilan kuntien peruspääomaosuudet siirretään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle hyvinvointialueuudistusta koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Samalla esitetään, että kyseiset peruspääomaosuudet huomioidaan
suoraan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lakisääteisen peruspääoman korotuksena tulevassa HUS-yhtymässä. Lisäksi esitetään, että HUS-sairaanhoitopiiri ja HUS-valmisteluryhmä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ryhtyvät tarvittaviin hallinnollisiin
valmisteluihin ja päätöksentekoon edellä kuvatun järjestelyn
toteuttamiseksi.
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5
VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN TALOUS
VATE

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo@sipoo.fi.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen taloustilanne helmikuu 2022 esitellään kokouksessa.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee taloustilanteen tiedoksi.
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6
ETEVAN ICT- KOKONAISRATKAISU
VATE

Valmistelu ja lisätiedot: toimitusjohtaja Sampo Salo
po.salo@eteva.fi; tietohallintapäällikkö Marko Perttilä
ko.perttila@loviisa.fi

sammar-

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali-ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Lait astuvat voimaan
porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n
1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.
Eteva kuntayhtymän toiminta tulee siirtymään muutoksessa kuudelle
(6) eri hyvinvointialueelle; Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Vantaa-Kerava, Kanta-Häme sekä Päijät-Häme. Eteva kuntayhtymällä on käytössään toimintansa tueksi paljon erilaisia tietojärjestelmiä, joissa olevia tietoja tulee siirtää hyvinvointialueille.
Eteva kuntayhtymä yhdessä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
kanssa ovat yhdessä valmistelleet Eteva ICT-kokonaisratkaisun, jonka kautta Etevan palvelutoiminta voi ICT:n näkökulmasta jatkua keskeytyksettä 31.12.2022 asti ja tietojen saatavuus on turvattu hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023. Ratkaisun keskiössä ovat Etevan toiminnassa muodostuneet asiakas- ja potilastiedot sekä tietojen saatavuuden varmistaminen kuudella eri hyvinvointialueella. Etevan ICT-kokonaisuuteen kuuluu myös HR:n, talouden ja hallinnon
tietojärjestelmiä, joita hyvinvointialueet tarvitsevat laatiessaan Eteva
kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2022. Näille järjestelmille ei ole
lähtökohtaisesti käyttöä tämän jälkeen. Kokonaisratkaisun kautta toteutetaan näiden tietojärjestelmien hallittu alasajo velvoitteineen.
Esitetyn mallin kautta on suunniteltu yhdessä hyvinvointialueiden
kanssa toiminnallinen ja tekninen ratkaisu, jolla mahdollistetaan Eteva Lifecare käyttö hyvinvointialueilla.
Eteva kuntayhtymä tulee voimaanpanolain § 21 mukaisessa selvityksessä 28.2.2022 esittämään, että edellä mainitut hyvinvointialueet tulevat hyväksyvät esitetyn ICT- ratkaisun sekä sen vastuut ja
kustannusjaon perusteet. Edellä mainittujen hyvinvointialueiden tulee käsitellä esitys hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Mikäli hyvinvointialueet hyväksyvät tulevan esityksen, tulee niiden laatia
asiasta yhteinen sopimus.
Liite: Eteva ICT- kokonaisratkaisun esitys.
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Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin kannattaa esitettyä ICT-kokonaisratkaisua ja merkitsee tiedoksi valmistelun tilanteen.
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7
TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN HYVINVOINTIALUEELLE SIIRRYTTÄESSÄ 2023
VATE

Valmistelu
ja
lisätiedot:
väliaikaisen
valmistelutoimielimen
puheenjohtaja
Ann-Sofie
Silvennoinen
ann-sofie.
silvennoinen@porvoo.fi; perusturvajohtaja Ilona Koskenniemi ilona.koskenniemi@askola.fi
Itä-Uudenmaan kunnissa ateria-, siivous- vaate ja välinehuolto soteyksiköihin tuotetaan joko soten omana tai kunnan toimintana. Osin
palvelut on ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta.
Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva sääntely estää
nykymuodossaan sen, että kunnat myisivät palvelujaan tuleville
hyvinvointialueille. Myös hyvinvointialueisiin sovelletaan vastaavaa
hyvinvointialuelain sääntelyä, jonka mukaan osallistuminen
kilpailluille markkinoille vaatii yhtiömuodon. Kunnan yhtiön osalta
huomioitavaksi tulee sekin, että hyvinvointialueen omistuksen
puuttuessa
kunnan
yhtiöltä
ei
voi
ostaa
palveluja
inhouse-perusteella
ohi
hankintalain.
Kuntien
omistama
kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva yhtiö voi tarjota hallinnollisia
ja teknisiä tukipalveluita hyvinvointialueelle vain, jos se on voittanut
hankintalain mukaisen kilpailutuksen.
Hyvinvointialueella lähtökohtana siis on, että ostopalvelut hankitaan
hankintalain mukaisin kilpailutuksin. Hyvinvointialuelaki sallii myös
hyvinvointialueiden
yhteisen
yhteistoiminnan
esimerkiksi
tukipalvelujen tuotannossa.
Sosiaalija
terveysministeriö
on
lausuntopyynnössään
VN/26756/2021 pyytänyt kannanottoa luonnokseen hallituksen
esityksestä koskien soteuudistukseen liittyvän lainsäädännön
muuttamista. Lausuntopyyntö on perustunut tarpeeseen korjata
soteuudistuksen voimaanpanoa koskevassa lainsäädännössä
havaittuja puutteita. Vastausaika on päättynyt 20.1.2022. Hallituksen
esitys (HE10/2022 vp.) on sittemmin annettu eduskunnalle, jossa se
on tämänhetkisten tietojen mukaan käsiteltävänä.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muun ohella säädettäväksi
tukipalvelujen ostoa ja myyntiä koskevasta vuoden 2023 loppuun
ulottuvasta
siirtymäajasta.
Hyvinvointialueelle
annettaisiin
siirtymäajaksi mahdollisuus myydä ja ostaa ja kunnalle myydä
sellaisia tukipalveluja, joita kunta tai hyvinvointialueelle siirtyvä
kuntayhtymä on tuottanut ennen uudistuksen voimaantuloa
käytettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi ehdotetaan
säädettäväksi tällaisen toiminnan hinnoittelusta, kirjanpidon
eriyttämisestä sekä henkilöstön siirrosta liikkeenluovutuksen
perusteella sopimuksen päätyttyä.
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Lakiesityksen perusteella hyvinvointialue voisi ostaa tukipalvelut
kunnalta hankintalain estämättä, jos hankinta alittaisi hankintalain 26
§:n mukaiset EU-kynnysarvot (215.000 euroa). EU-kynnysarvoja
sovellettaisiin hankintakohtaisesti eli kunkin sopimuksen osalta
erikseen.
Jos kunnat ja hyvinvointialue tekisivät esityksessä tarkoitetun
sopimuksen, tukipalveluja koskeva henkilöstö ei siirtyisi vuoden
2023 alusta lukien. Esityksessä todetaan selvyyden vuoksi, että
näissäkin
tilanteissa
henkilöstön
siirto
katsottaisiin
liikkeenluovutukseksi sopimuksen päättymisen jälkeen.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi tukipalvelujen
myynnin ja oston siirtymäaikaa koskevan lakiesityksen sisällön ja
käsittelytilanteen. Hyvinvointialue harkitsee jatkossa tarpeen
hyödyntää lakiesityksessä tarkoitettua siirtymäaikaa, jos esitys
hyväksytään ja laki tulee voimaan.
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8
HENKILÖSTÖN SIIRTOSUUNNITELMA JA SIIRTOSOPIMUS
VATE

Valmistelu
ja lisätiedot:
irja.suhonen@porvoo.fi

erityisasiantuntija

Irja

Suhonen,

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on (voimaanpanolaki
10 §) yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja
niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle selvittää siirtyvä
henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja siirtosopimukseksi.
Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä
luovutettava
hyvinvointialueelle
toiminnan
ja
hallinnon
käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot
henkilöstöstä, jotka siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen
1.1.2023. Voimaanpanolain 18 § mukaan näitä tietoja ovat arvio
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
Tiedot siirtyvästä henkilöstöstä tulee luovuttaa valmisteluun
sähköisessä muodossa yhteisesti sovitulla tavalla. Tietojen
luovuttamisen käytännöissä noudatetaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n antamia ohjeita.
Kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät ja tehtäviä hoitava
henkilöstä, opiskelijaterveydenhuollon kuraattorit ja psykologit sekä
tukipalveluhenkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet on edellä
mainittujen tehtävien tukitehtäviä. Lisäksi erityishuoltopiirien Etevan
ja Kårkullan toiminta ja henkilöstö siirtyy Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle niiltä osin kuin ne pääasiallisesti sijoittuvat
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.
Liitteenä oleva luonnos henkilöstön siirtosuunnitelma toimii
työsuunnitelmana henkilöstösiirtojen valmistelussa ja toteutuksessa.
Siirtosuunnitelmassa kuvataan tarvittavat toimenpiteet ja niiden
karkea aikataulu. Siirtosuunnitelmaa täsmennetään tarvittaessa
vuoropuhelussa henkilöstöä edustavien järjestöjen edustajien
kanssa.
Siirtosuunnitelma
on
hyvinvointialueen
toimeenpanosuunnitelma toimivan ja turvallisen henkilöstön
siirtymän varmistamiseksi. Siinä esitetään yhtenäistettävät
välttämättömät asiat.
Henkilöstön
siirtyminen
kunnista
ja
kuntayhtymistä
hyvinvointialueelle tapahtuu liikkeen luovutuksella. Luonnos
henkilöstön siirtosopimukseksi toimii liikkeenluovutusneuvottelujen
pohjana. Sitä täydennetään ja tarkennetaan neuvotteluiden
kuluessa.
Henkilöstön
siirtosopimus
tehdään
henkilöstöä
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luovuttavien työnantajien ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken. Siirtosopimus käsitellään sekä henkilöstöä luovuttavan että henkilöstöä vastaanottavan työnantajan yhteistoimintaelimessä ennen päätöksentekoa. Sopimukseen kirjataan henkilöstön
luovutukseen liittyvät keskeiset seikat. Neuvottelun päätteeksi
syntynyt henkilöstön siirtosopimus sekä tarkka listaus siirtyvästä
henkilöstöstä
tuodaan
hyvinvointialueen
päätöksentekoon
loppuvuonna 2022.
Henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle tapahtuu niin sanotulla
automaattisella liikkeenluovutuksella, koska perusteet tulevat
hyvinvointialueen lainsäädännöstä. Tästä syystä siirtosopimus on
enemmän asioiden todentamisen väline.
Luonnokset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi on
käsitelty ennen aluevaltuuston käsittelyä hyvinvointialueen
yhteistoimintaelimessä 23.2.2022 olleessa kokouksessa.
Liitteet:
Luonnos henkilöstön siirtosuunnitelmaksi
Luonnos henkilöstön siirtosopimukseksi
Esitys:
Väliaikainen valmisteluelin päättää esittää aluevaltuustolle liitteenä
olevat luonnokset henkilöstön siirtosuunnitelma ja siirtosopimus.
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9
HYVINVOINTIALUEEN KUSTANNUSPAIKKARAKENTEEN VALMISTELUTILANNE
VATE

Valmistelu ja lisätiedot: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi;
business
controller
Päivi
Thil
paivi.thil@eteva.fi;
talousjohtaja
Pekka
Kivilevo
pekka.kivilevo@sipoo.fi;
kehittämisjohtaja
Katja
Blomberg
katja.blomberg@porvoo.fi;
palvelujohtaja
Hanna
Kaunisto
hanna.kaunisto@sipoo.fi
Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 alueella pitää olla luotuna uusi palveluita vastaava kustannuspaikkarakenne talouden raportointia varten. Kustannuspaikalla tarkoitetaan toimintayksikköä, jonka kustannuksia halutaan seurata. Kustannuspaikkarakenne jakaa kirjanpidon tuottaman tiedon toiminnan kannalta olennaisiin kokonaisuuksiin, jota voidaan hyödyntää kustannuslaskennassa ja palveluiden hinnoittelussa. Palveluiden järjestäminen ja
kustannuspaikkarakenteen
kehittäminen
liittyvät
vahvasti
talousarvion koostamiseen, kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun.
Jokaisella kustannuspaikalla on oltava myös vastuuhenkilö, joka
vastaa kustannuspaikan toiminnasta ja siitä syntyvistä kustannuksista.
Kustannuspaikkarakenteen valmisteluun on osallistunut tiiviissä yhteistyössä hallinto, talous- ja tukipalvelut jaosto, palveluiden järjestäminen -jaosto ja johtaminen ja osaaminen -jaosto.
Esitys:
Väliaikainen
valmistelutoimielin
merkitsee
kustannuspaikkarakenteen valmistelutilanteen.

tiedoksi

VATE

ESITYSLISTA

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

28.02.2022

4/2022
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10
SELVITYS YHTEISESTÄ ASIAKAS- JA POTILASJÄRJESTELMÄSTÄ ITÄ-UUDENMAAN
HYVINVOINTIALUEELLA
VATE

Valmistelu ja lisätiedot: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä marko.perttila@loviisa.fi;
johtava
lääkäri
Kati
Liukko
kati.liukko@porvoo.fi
Itä-Uudellamaalla tulisi siirtyä yhteiseen APTJ-kokonaisuuteen lähivuosien aikana ja tämän johdosta esitetään selvitystä yhteisen
APTJ-kokonaisuuden
hankkimiseksi.
Tällä
hetkellä
hyvinvointialueeseen kuuluvilla organisaatioilla on käytössä useita
eri asiakas- ja potilastietojärjestelmää useilta eri toimittajilta.
Järjestelmäkenttä on hyvin pirstalainen ja koostuu noin kymmenestä
eri
tuotteesta
ja
erillisistä
asennuksista
samasta
järjestelmätuotteesta.
Palvelutoiminnan yhdistäminen yhden APTJ:n alle ei ole mahdollista
1.1.2023 mennessä, mutta pääosin on mahdollista jatkaa
toistaiseksi nykyisillä järjestelmillä. Väliaikainen valmistelutoimielin
on päättänyt 10.2.2022, että palvelutoimintaa jatketaan nykyisillä,
erillisillä asiakas- ja potilastietojärjestelmillä toistaiseksi 1.1.2023
jälkeen.






Hyvinvointialueen tavoitteena on toiminnan yhtenäistäminen, mitä
pirstaleinen järjestelmäkenttä ei tue. Hyvinvointialueelle yhteinen
APTJ mahdollistaa mm.
Parempaa ja sujuvampaa palvelua, kun asiakkaan/potilaan
tietojen
näkemisen
yhdestä
yhteisestä
järjestelmästä
reaaliajassa
Yhteisten parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämisen
palvelutoiminnassa
Henkilökunnalle työn mielekkyyttä ja paikkakunnilla siirtymisen
helppoutta
IT-arkkitehtuurin yksinkertaistamisen ja ylläpidon kustannusten
pienentämisen sekä yhteisen kehityksen
Yhteisen APTJ:n hankinta koostuu useasta vaiheesta, ja
ratkaisuvaihtoehdosta riippuen käyttöönotto voi kestää vuosia.
Sosiaalihuollon järjestelmien tulee olla Kanta-yhteensopivia 09/2024
mennessä ja tämä asettaa omat aikatauluvaatimukset ProConsonan
osalta, joka ei ole Kanta-yhteensopiva. Kustannukset kartoitetaan
alustavasti selvityksen yhteydessä ja verrataan nykyisten APTJ:n
kustannuksiin.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää käynnistää selvityksen
yhteisestä APTJ-kokonaisuudesta. Selvitystä varten tehdään

VATE

ESITYSLISTA

4/2022
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hankintalain vaatima kilpailutus.
Selvityksen tavoitteena on löytää ratkaisuvaihtoehdot, miten hyvinvointialueen käytössä voisi olla vain yksi APTJ perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
käytössä. Selvityksen pohjalta voidaan halutessa aloittaa
APTJ-kilpailutus.

VATE

ESITYSLISTA

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

28.02.2022

4/2022
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11
KÄYTTÄJIEN PÄÄTELAITTEIDEN SIIRTYMINEN NYKYISISTÄ ORGANISAATIOISTA
HYVINVOINTIALUEELLE
VATE

Valmistelu ja lisätiedot: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä marko.perttila@loviisa.fi
Itä-Uudenmaan alueen kunnissa on kartoitusten perusteella keskenään samankaltainen toimintatapa päätelaitteiden (tietokoneet, puhelimet) osalta. Tyypillisesti organisaatiot käyttävät elinkaaripalvelua, jossa laitteet ovat leasing-yrityksen omistuksessa. Elinkaaripalveluun kuuluu mm. myös laiterekisterin ylläpito ja laitteiden tietoturvallinen kierrätys.
Toiminnan jatkuvuuden kannalta on edullista, että päätelaitteet siirtyvät käyttäjien mukana hyvinvointialueelle. Teknisestä näkökulmasta
laitteet tulee asentaa uudelleen, mutta tämä on työmäärän ja kustannusten osalta huomattavasti edullisempaa kuin uusien laitteiden
hankinta.
Taustaselvitysten ja kuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta
tämä toimintamalli on myös kuntien näkökulmasta suositeltava.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että jatkuvuuden kannalta on
edullista, että päätelaitteet siirtyvät käyttäjien mukana hyvinvointialueelle. Päätelaitteiden siirtyminen otetaan huomioon ICT-hankkeen
teknisessä suunnittelussa.

VATE

ESITYSLISTA

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

28.02.2022

4/2022
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12
AJANKOHTAISET ASIAT
VATE

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Hyvinvointialueen vastuullisuustyön suunnitelma
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi ajankohtaiset
asiat.

VATE

ESITYSLISTA

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

28.02.2022

4/2022

20

13
VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ASIAT
VATE

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniä informoidaan viestinnän
ajankohtaisista asioista.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi viestinnän ajankohtaiset asiat.

VATE

ESITYSLISTA

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelu VATE (väliaikainen
valmistelutoimielin)

28.02.2022

4/2022
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14
TIEDOKSI
VATE

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin
merkitsee tiedoksi saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:
1.
2.
3.
4.

Tehy ry. 11.2.2022. Tehy ry:n kannanotto hyvinvointialuiden
hallintosääntövalmistelusta ja hoitotyön johtamisesta.
Itä-Uudenmaan väliaikainen valmistelutoimielin. 14.2.2022.
Valinta ICT- muutosasiantuntijan määräaikaiseen tehtävään.
Itä-Uudenmaan väliaikainen valmistelutoimielin. 14.2.2022.
Valinta toimistosihteerin määräaikaiseen tehtävään.
Tiedonhallintalautakunta.
22.2.2022.
Tiedonhallintalain
soveltaminen hyvinvointialueilla. Yleiskirje.

