Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS
Aika:

Ti 11.1.2022 klo 9.00 – 12.00

Paikka:

Teams-kokous

Läsnä:

Ilkka Luoma, pj
Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1 vpj
Jarmo Haapanen
Sari Haataja
Arja Heikkinen
Petteri Helisten
Juha Jääskeläinen
Jari Karsikko
Hannele Koski
Päivi Lauri
Marjukka Manninen
Marja-Leena Meriläinen
Jorma Mäkitalo
Urho Möller
Päivi Peltokorpi
Leena Pimperi-Koivisto
Jarkko Raatikainen
Eliisa Tornberg
Juha Torvinen
Anu Tuominen
Anu Vuorinen
Jouni Wikstedt
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Muut

Antti Ollikainen, suppean pol sr pj
Anne Huotari, suppean pol sr vpj
Jouko Luukkonen, siht
Laura Paloheimo, viestintävastaava
Kati Ojala, § 5
Tuomas Holma, § 5
Ilkka Haataja, § 6 - 9
Ollipekka Huotari, § 12
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§1
Kokouksen avaus

§2
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 17
§ mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään 3 työpäivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Työjärjestyksen 18 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään
ensisijaisesti sähköisesti.
Työjärjestyksen 23 § mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti joulukuussa 2021 ja esityslista 5.1.2022.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

§3
Pöytäkirjantarkistajien valinta
Työjärjestyksen 31 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kokoukselle pöytäkirjantarkistajiksi Eliisa Tornbergin
ja Juha Torvisen.
Päätös:

§4
Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtaja Ilkka Luoma antaa katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:

§5
Tulevaisuuden sairaalan tuottavuusohjelma
Kati Ojala ja Tuomas Holma esittelevät Tulevaisuuden sairaalan tuottavuusohjelmaa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee Tulevaisuuden sairaalan tuottavuusohjelman esittelyn tiedoksi.
Päätös:

§6
ICT-rahoituspäätös
Sosiaali- ja terveysministeriö on 21.12.2021 myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle hankeavustuksena yhteensä 15 633 089,40 euroa valtionavustusta hyvinvointialueiden
perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.7.2021 - 31.12.2025 syntyviin kustannuksiin. Valtionavustus maksetaan hankkeen hallinnoijalle toteutuneiden kustannusten
perusteella vuosittain kahdessa erässä. Valtionavustuksen maksamiseen voi hakea myös ennakkoa.
Pohjois-Pohjanmaan hakema valtionavustus oli 93 080 057,11 euroa. Myöhemmin on tulossa haettavaksi vielä toinen erä ICT-rahoitusta.
Rahoituspäätös on oheismateriaalina.

Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee STM:n rahoituspäätöksen tiedoksi ja päättää hakea rahoituspäätöksen mahdollistamaa ennakkoa.
Päätös:

§7
Osakkuus UNA Oy:ssä
(Valm: Ilkka Haataja)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-valmistelussa alueella toimivilla ICT-in-house yhtiöillä on merkittävä rooli. Saavuttaakseen in-house-aseman ja voidakseen tehdä sidosyksikköhankintoja hyvinvointialueen tulee olla ko. in-house-yhtiöiden osakas. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 13.9.2021 hankkia 5 kpl Istekki Oy:n osakkeita, 26.10.2021 18 kpl
Kuntien Tiera Oy:n osakkeita ja 7.12.2021 30 kpl 2M-IT:n osakkeita. Samalla päätettiin, että
esitykset muiden in-house -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.
UNA Oy on tarjonnut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle merkittäväksi 10 C-sarjan osaketta hintaan 300 €/osake (yhteensä 3 000 €).
Oheismateriaalina UNA Oy:n osakeantiin liittyvä tiedote.
Muutosjohtaja Ilkka Luoma on UNA Oy:n hallituksen puheenjohtajana esteellinen, minkä
vuoksi asian esittelee muutosjohtajan sijainen Kirsti Ylitalo-Katajisto.
Muutosjohtajan sijaisen ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii
10 kpl UNA Oy:n C-sarjan osakkeita yhteishinnaltaan 3 000 € euroa ja käynnistää osakkeiden
hankintaprosessin UNA Oy:n esittämällä tavalla. Hankintakulu sisältyy ICT-rahoituksen valtionapuhakemukseen ja liitetään takautuvasti saatavan avustuksen kuluihin.
Esitykset muiden in-house -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.
Päätös:

§8
Projektisalkun hallinnan ohjelmiston ja projektitoimistopalvelun hankinta
(Valm: Ilkka Haataja)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutosohjelma koostuu noin 150 projektista,
joiden hallinta edellyttää sekä salkunhallintaohjelmistoa että projektitoimistopalveluita. Molempia on saatavilla markkinoilta, joten niitä koskeva tarjouspyyntö lähetettiin neljälle in-

house-yhtiölle (2M-IT Oy, Istekki Oy, Joki-ICT Oy ja Tiera Oy) 8.12.2021. Kolmen yhtiön
kanssa käytiin markkinavuoropuhelu. Määräaikaan 4.1.2022 klo 8:00 mennessä saatiin tarjous Istekki Oy:ltä.
Istekki Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja se:
- kattaa kaikki tarjouspyynnöllä pyydetyt palvelut sekä ohjelmistolle asetetut vaatimukset,
- on laadukkaasti ja selkeästi laadittu,
- kuvaa palvelut sekä niiden käyttöönottoon liittyvät tehtävät uskottavasti ja
- mahdollistaa palvelun sekä ohjelmiston vaiheistetun käyttöönoton nopealla aikataululla.
Istekki Oy tarjoaa projektitoimistopalveluita sekä salkunhallinnan ohjelmistoa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.
Hankinnan työmääräarvioihin perustuva kokonaisarvo on 600 000 €. Se sisältää kattavat projektitoimistopalvelut, salkunhallintaohjelmiston vuosille 2022-2023 sekä näiden käyttöönottoprojektin. Käyttöönottoprojekti ja palvelut laskutetaan toteutuneen mukaan.
Hankinta rahoitetaan vuoden 2022 (348 000 €) osalta täysimääräisesti valtion ICT-avustuksesta. Vuoden 2023 (252 000€) osalta arvioidaan erikseen, paljonko palvelun kustannuksista
sisältyy ICT-muutosavustukseen ja paljonko jää rahoitettavaksi hyvinvointialueen budjetista.
ICT-avustushakemuksessa osa-alueeseen on haettu yhteensä 438 000 euroa vuosille 20222023. Hankinta on avustuspäätösten (VN/26545/2021 ja VN/26972/2021) käyttötarkoituksen mukainen.
Sopimuksesta voidaan optiona hankkia erikseen sovittavia projektinhallintaan liittyviä koulutuksia, palveluita tai projektipäällikköresursseja. Optiona projektinhallintaohjelmistoa voidaan laajentaa myös muille hyvinvointialuevalmistelun osa-alueille.
ICT-vastuuvalmistelija Ilkka Haataja esittelee asiaa kokouksessa.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että ICT-muutosohjelman projektisalkun hallinnan
ohjelmisto ja projektitoimistopalvelu hankitaan Istekki Oy:ltä. Väliaikainen toimielin valtuuttaa ICT-vastuuvalmistelija Ilkka Haatajan valmistelemaan sopimukset Istekki Oy:n kanssa
vuosille 2022-2023. Sopimukseen kirjataan optio, jolla hyvinvointialue voi jatkaa sopimusta
31.12.2023 jälkeen.
Päätökset mahdollisista optioiden käytöstä tehdään erikseen.
Päätös:

§9
Puitesopimus Kuntien Tiera Oy:n asiantuntijapalveluista
(Valm: Ilkka Haataja)
Väliaikainen valmisteluelin päätti 16.11.2021 hankkia osakkuuden Kuntien Tiera Oy:stä voidakseen tehdä sidosyksikköhankintoja yhtiöltä. Erillisten hankintojen toteuttaminen edellyttää pohjaksi puitesopimuksen. Puitesopimuksessa sovitaan pääperiaatteet, joilla Kuntien
Tiera Oy toimittaa palveluita Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
Puitesopimuksella voidaan hankkia:
- Tieran omia asiantuntijapalveluita
- Tieran välittämiä asiantuntijapalveluita
- Asiantuntijapalveluiden toteuttamiseen tarvittavia työvälineitä
Puitesopimus ei sido hyvinvointialuetta mihinkään määrään hankitoja. Puitesopimus on voimassa määräaikaisena allekirjoituksesta 31.12.2023 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus
muuttaa sopimus toistaiseksi voimassa olevaksi 30.6.2023 mennessä.
Puitesopimuksella tehtävien hankintojen ennakoitu arvo vuosille 2022–2023 on 800 000 €.
Puitesopimuksella hankittavista palveluista tehdään erilliset toimeksiantosopimukset, joissa
sovitaan kyseessä olevan palvelun yksityiskohtaisesta sisällöstä, hinnoittelusta, vastuunjaosta ja rajauksista. Hankinnat rahoitetaan täysimääräisesti valtion ICT-avustuksesta. Hankintoja ovat mm. alueella käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien muutoksissa tarvittavat asiantuntijapalvelut.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee puitesopimuksen palveluiden ostoista Kuntien Tiera Oy:n kanssa. Puitesopimuksella hankittavista palveluista tehdään erilliset toimeksiantosopimuksetsopimukset. Hankintojen ennakoitu arvo vuosille 2022–2023 on 800 000 €. Hankinnat rahoitetaan täysimääräisesti valtion
ICT-avustuksesta.
Päätös:

§ 10
Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämismalliselvityksen hyväksyminen
(Valm: Jari Karsikko)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämismallin selvitystyöstä pyydettiin tarjoukset kansallisella hankintailmoituksella 22.9.2021. Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta. Tästä syystä siirryttiin suorahankintamenettelyyn 5.10.2021 Kuntamaisemalta pyydetyllä tarjouksella. Tarjouksen mukainen
palvelun hinta oli 37 900 € (alv 0). Hankintapäätös on tehty 11.10.2021.

Konsultointipalvelun tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoiset järjestämismallit ateria- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen osalta hyvinvointialueella sekä laatia toimintasuunnitelma,
joka ulottuu operatiiviseen valmisteluun (maaliskuu 2022 eteenpäin).
Työn käynnistyttyä todettiin ilmeinen tarve tarkemmalle kuntakohtaiselle analyysille. Lisätyöstä saatiin tarjous Kuntamaisemalta 29.10.2021, arvoltaan 4 700 €. Lisätyö tilattiin.
Työtä ohjasi ohjausryhmä, jossa oli jäseninä vastuuvalmistelijoita sekä henkilöstöedustajia
(JHL ja JYTY). Selvitystyötä käsiteltiin ohjausryhmässä 10.11.2021, 16.11.2021, 24.11.2021 ja
15.12.2021.
Ohjausryhmä on osaltaan hyväksynyt järjestämismalliselvityksen (raportti ja esittelymateriaali liitteenä).
Selvityksen pohjalta Kuntamaisema suosittelee hyvinvointialueen ja kuntien yhteisten inhouseyhtiöiden perustamista, tuettuna hyvinvointialueen omalla toiminnalla ja ostopalveluilla. Kyseessä on ns hybridi. Ensisijainen suositus kunnille on liittyä yhteisiin in-house-yhtiöihin, jolloin nykyinen toiminta pysyy mahdollisimman laajasti entisellään tarkoittaen esimerkiksi synergiaetujen säilymistä. Yhteiset yhtiöt tarkoittaisivat myös resurssien kasvua tarjoten lisämahdollisuuksia esim. kehittämiselle.
Esitetty malli on linjassa suppean poliittisen ohjausryhmän 4.11.2021 linjaratkaisun sekä
kuntien alueellisten in-house yhtiöiden konseptista tekemien myönteisten periaatepäätösten (24 kuntaa) kanssa.
Siinä tapauksessa, että yhtiöitä ei synny ollenkaan tai yhtiöihin lopulta osakkaiksi sitoutuvien
kuntien määrä jää alhaiseksi, edetään hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalveluiden osalta
kuntakohtaisesti toissijaisen suosituksen mukaisesti, joka on esitetty raportissa.
Kokouksessa esitellään tiivistelmä järjestämismalliselvityksestä.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy osaltaan laaditun järjestämismalliselvityksen ja
esittää sen edelleen suppean poliittisen seurantaryhmän hyväksyttäväksi.
Päätös:

§ 11
Viestintäpalvelujen puitesopimukset
(Valm: Laura Paloheimo ja Tuija Holttinen)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/viestintäpalvelut on kilpailuttanut vuonna 2021 neljä
viestintäpalveluita tukevaa alihankintapalvelua. Kyseessä on EU - hankintailmoitus tarjouspyyntö 80372.

Sairaanhoitopiirin viestinnän kilpailuttamat palvelut ja niiden perusteella tehdyt puitesopimukset ovat:
1. Graafiset suunnittelupalvelut
2. Sisällöntuotannon palvelut
3. Strateginen suunnittelu
4. Verkkosivujen koodaus
Puitesopimukset perustuvat hankintapäätökseen 19.03.2021, tunnisteella 80372 / Juha Putkonen, hankintapäällikkö. Päätöksellä vahvistetut viestintäpalveluiden puitesopimukset
ovat: 80372_1, 80372_2, 80372_3, 80372_4, 80372_5, 80372_6, 80372_7, 80372_8,
80372_9, 80372_10, 80372_11 ja 80372_12.
Nämä puitesopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia, ja ne tullaan irtisanomaan vuoden
2022 aikana. Tämä johtuu siitä, että Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkaa olemasta
itsenäinen toimielin vuoden 2023 alusta. Nyt käsillä olevat viestinnän puitesopimukset tullaan purkamaan niiden irtisanomisajan puitteissa siten, että ne lakkaavat viimeistään
31.12.2022 mennessä. Toiseksi, hyvinvointialueen viestinnän painopisteet ovat erilaiset, kuin
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, vaikka yhtäläisyyksiä onkin paljon. Tästä johtuen on
katsottu tarpeelliseksi kilpailuttaa, eikä pelkästään siirtää, hyvinvointialueen viestinnän alihankintapalvelut vuoden 2022 aikana.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on perustettu 1.7.2021, ja sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue on
hankintalain 5 §:n tarkoittama hankintayksikkö. Voimaanpanolain (661/2021) 10 §:n mukaan
väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Se voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa
oleviksi siten, että määräaika päättyy 31.12.2023. Lainkohdan 2 momentin, 8. kohdan mukaan Vate:n tehtävä on valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. Vate voi tehdä hankintoja paitsi hankintalain mukaisilla
kilpailutuksilla myös hyödyntämällä siirtyvien organisaatioiden sopimuksia.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sopimuksiin kirjattujen ehtojen nojalla, Vate voi päätöksellään hyödyntää nykyisiä sairaanhoitopiirin viestintäpalveluiden sopimuskumppaneita
siihen saakka, kunnes hyvinvointialueen oma kilpailutus valmistuu. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puitesopimukset on tehty toistaiseksi voimassaoleviksi, joskin ne irtisanotaan
edellä mainituin syin ja irtisanomisajoin. Puitesopimuksen kohdassa 11.1. todetaan mahdollisuus siirtää sopimus uudelle sote-organisaatiolle. Edelleen kohdassa todetaan, että sopimus
voidaan tarvittaessa laajentaa sote-ratkaisuun perustuvaan uuteen organisaatioon liittyville
yksiköille, jotka eivät aiemmin ole olleet hankintarenkaassa.
Varmistettaessa hyvinvointialueen viestintäpalveluiden toimintamahdollisuudet myös valmisteluvaiheessa vuonna 2022, tulee kysymykseen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
Puitesopimuksen kohdassa 11.1. mainittu sopimuksen laajentaminen. Laajentaminen siksi,
että sopimuksen suora siirto hyvinvointialueelle lakkauttaisi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin mahdollisuuden hyödyntää sopimusta siirron jälkeen. Toisaalta sopimusten laajentaminen on välttämätön edellytys, jotta viestintä voi jatkaa hyvinvointialueen valmistelua siihen saakka, kunnes hyvinvointialueen viestinnän oma kilpailutus on valmistunut.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin katsoo, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin viestintäpalveluiden puitesopimusten laajentaminen koskemaan myös hyvinvointialueen viestintäpalvelua ja sen valmistelua on voimaanpanolain (661/2021) 10 § 2 momentin 8. kohdan mukainen valmistelutehtävä ja että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puitesopimuksen
sanamuoto ”liittyville yksiköille” viittaa hyvinvointialueeseen ja Vaten valmistelutehtävään.
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
viestinnän hankintapäätöksen 80372_1-12 mukaisia puitesopimuksia, niiden kohdassa 11.1.
mainitun laajentamismahdollisuuden nojalla siihen asti, kunnes hyvinvointialueen oma kilpailutus valmistuu vuoden 2022 aikana ja kuitenkin enintään 31.12.2022 asti. Väliaikainen
valmistelutoimielin huolehtii, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri puitesopimusten
laajentamisesta huolimatta voi edelleen hyödyntää ko. puitesopimuksia. Muutoin hyvinvointialue sitoutuu noudattamaan puitesopimusten ehtoja, muun ohella palveluntuottajien etusijajärjestystä. Tämän päätöksen jälkeen palveluntuottajien kanssa tehdään puitesopimusten
laajentamista koskevat sopimukset.
Päätös:

§ 12
Lausunto Valtioneuvoston asetusluonnokseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden
vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan
ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä. Lausunnon voi antaa 24.1.2022 asti.
Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään 31.12.2025 asti.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaanpanolain mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetuksesta, jolla säädetään tarkemmin pääoma- ja ylläpitovuokran määräytymisestä.
Ollipekka Huotari esittelee lausuntoluonnoksen kokouksessa.
Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy lausunnon.
Päätös:

§ 13
Muut asiat
Muutosjohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi:
-

PPSHP:n lausunto hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamiseksi
Suomen Ylioppilaskuntien liitto: Ehdotuksia hyvinvointialueille opiskelijoiden näkökulmasta

Päätös:

§ 14
Seuraavat kokoukset
Muutosjohtajan ehdotus:
Todetaan seuraavat kokoukset:
-

Ke 26.1.2022 klo 9 - 12
To 10.2.2022 klo 9 - 12
Ke 23.2.2022 klo 9 - 12

Päätös:

§ 15
Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus

