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Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat useiden 
muutoshaasteiden keskellä

Demografia ja sosioekonominen tilanne

Julkishallinnon alijäämä

Toimialakilpailu ja työvoimapula

Useat haasteet, kuten ikääntyvä väestö, lääkäri- ja 
hoitajapula, COVID-19 pandemia, maahanmuuttajien 
uusi asiakasryhmä, aiheuttavat haasteita sosiaali- ja 
terveydenhuollon kestävyydelle

Julkishallinnon alijäämän kasvu johtaa 
tarpeeseen tuottaa enemmän vähemmällä 

Vanhentuneet järjestelmät

Vanhentuneet järjestelmät eivät vastaa tämän 
päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin - tietojärjestelmät 
ovat vanhentuneita ja integroimattomia 

Palveluiden saatavuus

Veronmaksajien odotukset

Kasvavat vaatimukset ja odotukset julkisesti 
rahoitetuille palveluille haastavat julkisia 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita

Kasvavat työntekijöiden odotukset, pysyvyys- ja 
uupumishaasteet, johtavat ammattitaitoisen työvoiman 
poistumiseen kliinisestä työstä/siirtymiseen muualle

Asiantuntijoiden saatavuuden heikentyessä ja 
rahoituksen kiristyessä tasapuolisten toiminta-
edellytysten turvaaminen vaarantuu

KESKEISET
HAASTEET

SOTE-uudistus

Kyky vastata muuttuvaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisen muotoon24.8.2021 2



Social- och hälsovårdstjänster står ofta inför
förändringskrav

Demografi och socioekonomiskt läge

Offentliga förvaltningens
underskott

Branchkonkurrens och arbetskraftsbrist

Nya utmaningar, så som åldrande befolkning, läkar-
och skötarbrist, COVID-19 pandemin, invandrare
som ny klientgrupp, orsakar utmaningar för social-
och hälsovårdens hållbarhet

Offentliga förvaltningens underskott leder till ett 
behov att producera mer med mindre

Föråldrade system

Föråldrade system kan inte möta dagens och
framtidens behov – datasystemen är föräldrade och
kan inte integreras

Tjänsters tillgänglighet

Skattebetalarnas
förväntningar

Ökade krav och förväntningar på offentlig
finansierade tjänster inom social- och hälsovård

Arbetstagarnas ökade förväntingar, anställningstrygghet
och utmattningsutmaningar leder till att yrkeskunnig
arbetskraft försvinner från kliniska arbetet/ övergår till
annan bransch

Då tillgången på sakkunniga försvagas och
finansieringen stramas åt äventyras jämlika
verksamhetsförutsättningar. 

CENTRALA 
UTMANINGAR

Social- och hälsovårdsreformen

Förmåga att svara på social- och
hälsovårdsförändringar och ordna dessa24.8.2021 3



Aikataulu & 
resurssit

• Toimitusprojekti alkaa, kun sitä koskeva 
sopimus on allekirjoitettu Tilaajien ja 
Toimittajan kesken.

• Järjestelmäkokonaisuus on suunniteltu 
otettavan käyttöön seuraavasti:

1. Pilotti (KSSHP:n alue terveydenhuollon osalta 
kokonaisuudessaan sekä sosiaalihuolto 
Äänekosken osalta) huhtikuu 2025

2. KSSHP sosiaalihuolto (muut kuin pilotissa jo 
käyttöönotetut osuudet) syyskuu 2025

3. VSHP marraskuu 2025 – helmikuu 2026

4. Essote helmikuu 2026 – toukokuu 2026

5. Siun sote huhtikuu 2026 – syyskuu 2026

• Projektin kokonaiskesto on n. viisi
vuotta (tammi 2022 – marras 2026).

• Projektin arvioidaan edellyttävän
Tilaajien omaa työtä yhteensä 764 htv.
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Toimitusprojektin aikataulu
(käyttöönottojen 3-4B järjestystä voidaan muuttaa, ellei Vaasa lunasta optiotaan)

Yhteisen toimitusprojektin resurssitarpeen arvio
* Alueellisen tilaajaorganisaation koko vaihtelee, jota ei luvuissa ole huomioitu

Organisaatio 2022 2023 2024 2025 2026 Yht. htv

Aster 96 115 184 158 79 632

Essote* 3 5 8 9 4 29

KSSHP* 3 5 12 10 2 32

Siun sote* 3 5 11 9 8 36

VSHP* 3 5 10 10 7 35

Yhteensä htv 108 134 225 196 101 764



Tidtabell & 
resurser

• Leveransprojektet inleds, då avtalet
undertecknats av Beställarna och
Leverantörerna

• Systemhelheten har planerats tas i bruk
enligt följande:

1. Pilot (inom KSSHP för hälsovårdens del i sin
helhet samt i Äänekoski för socialvårdens del) 
april 2025

2. KSSHP socialvård (övriga än vid piloteringen
ibruktagna delar) september 2025

3. VSHP november 2025 – februari 2026

4. Essote februari 2026 – maj 2026

5. Siun sote april 2026 – september 2026

• Projektets längd i sin helhet är ca fem år
(jan 2022 – nov 2026).

• Projektet beräknas förutsätta sammanlagt
764 årsverken för Beställarnas del.
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Leveransprojektets tidtabell
(ordningen för ibruktagningen 3-4B kan komma att ändras, om inte Vasa löser in 

sin option)

Uppskattning av leveransprojektets gemensamma resursbehov
* Storleken på de regionala beställarorganisationerna variera, vilket inte beaktats i siffrorna

Organisaatio 2022 2023 2024 2025 2026 Yht. htv

Aster 96 115 184 158 79 632

Essote* 3 5 8 9 4 29

KSSHP* 3 5 12 10 2 32

Siun sote* 3 5 11 9 8 36

VSVD* 3 5 10 10 7 35

Sammanlagt, 

årsverken

108 134 225 196 101 764



Kustannukset
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Kustannuslaji Hinta A EUR Hinta B EUR Erotus B-A EUR

Tarjous 2020 Kiinteä 2021

Ohjelmistot 218 840 426 111 328 090 -107 512 336

Toimitusprojekti 21 561 145 131 980 461 +110 419 316

Suunnitteluprojekti 9 778 008 9 778 008 0

Käyttöönottoprojektit 26 337 205 26 337 205 0

Hinta C

Jatkuvat palvelut

0 69 522 555 +69 522 555

Yhteensä 276 516 784 348 946 319 +72 429 535

Ilman Hintaa C 279 423 764 +2 906 980

• Toimittajalle maksettava kokonaiskustannus 10 vuodelle (2021-
2030) yhteisesti kaikille Tilaajille on 348 946 319 EUR
(kustannukset ovat kiinteät). Hinnan komponentit ovat:

• Hinta A = Toimittajan antaman tarjouksen 31.01.2020 
mukaiset kustannukset. Työn osuus perustui laskennalliseen 
Tilaajien määrittämään työmäärään ja Toimittajan antamiin 
eri roolien yksikköhintoihin.

• Hinta B = Toimittajan suunnitteluprojektin tuloksena 
antamat kiinteät hinnat.

• Hinta C = tarjouksessa (Hinta A) käyttö-palvelut 
(konesalitilojen tilapalvelut sekä tekninen ylläpito) olivat 
Tilaajien omalla vastuulla. Suunnitteluprojektin tuloksena 
Toimittaja vastaa myös kaikesta muusta ylläpidosta.

• Hinta D = Oman työn kustannus.

• Hinta E = VSHP:n hankintaoption kustannukset

• Aster Bothnian Tilaajakohtaiset kustannukset yhteensä

• Aster Bothnian investoinnin kokonaiskustannus yhteensä n. 106 
milj.€ sisältäen hankinnan Tilaajakohtaisen maksuosuuden, 
VSHP hankintaoption, yhteistyöorganisaation kustannuksen, 
Aster Bothnian alueellisen hanketoimiston kustannuksen. 

• Aster Bothnian käyttökustannukset (2021-2030) n. 5,5 
milj.€/vuosi.

• Hintoja tarkastetaan indeksiehdon perusteella.

• Järjestelmän koko elinkaareksi on arvioitu vähintään 15 vuotta 
(käyttöönotosta).

Hinta B KSSHP Essote Siun sote VSHP Yhteensä

Osuus (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100

Osuus (EUR) 136 378 152 50 329 655 78 672 523 83 565 989 348 946 319

Ohjelmistot 48 347 801 15 240 087 22 152 699 25 587 504 111 328 090

Toimitusprojekti 48 318 047 19 401 128 31 820 489 32 440 797 131 980 461

Suunnitteluprojekti 3 579 729 1 437 367 2 357 478 2 403 434 9 778 008

Käyttöönottoprojekti 10 679 764 4 028 421 5 581 593 6 047 426 26 337 205

Jatkuvat palvelut 25 452 811 10 222 652 16 760 264 17 086 827 69 522 555

Hinta D KSSHP Essote Siun sote VSHP Yhteensä

Osuus (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100

Osuus (EUR) 18 849 600 7 539 840 12 386 880 12 656 160 51 432 480

Osuus (htv) 280 112 184 188 764

Asterin ulkoiset kustannukset EUR 10 vuotta

Asterin ulkoiset kustannukset EUR 10 vuotta Tilaajittain

Toimitusprojektin oman työn kustannukset EUR Tilaajittain

Hinta E VSHP EUR

Ohjelmistot 2 558 750

Toimitusprojekti 2 917 547

Käyttöönottoprojekti 2 633 720

Jatkuvat palvelut 17 469 542

Yhteensä 25 579 559

VSHP:n hankintaoption kustannukset



Utgifter
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Utgiftspost Pris A EUR Pris B EUR Differens B-A EUR

Offert 2020 Fast 2021

Programvara 218 840 426 111 328 090 -107 512 336

Leveransprojekt 21 561 145 131 980 461 +110 419 316

Planeringsprojekt 9 778 008 9 778 008 0

Ibruktagningsprojekt 26 337 205 26 337 205 0

Pris C

Kontinuerliga tjänster

0 69 522 555 +69 522 555

Totalt 276 516 784 348 946 319 +72 429 535

Utan Pris C 279 423 764 +2 906 980

• Helhetsutgiften som ska betalas till Leverantören för 10 
år (2021-2030) är 348 946 319 EUR (utgifterna är
fasta). Prisets komponenter är:

• Pris A = Utgifter enligt Leverantörens givna offert
31.01.2020. Arbetets andel baseras på beräkning
av Beställarnas fastställda arbetsmäng och
Leverantörens angivna enhetspris för olika roller. 

• Pris B = Leverantörens fasta pris som resultat av 
planeringsprojektet. 

• Pris C = enligt offert (Pris A) var driftstjänster
(maskinsalsverksamhet samt tekniskt underhåll) 
på Beställarnas eget anvar. Som resultat av 
planeringsprojektet ansvarar Leverantören också
för allt annat underhåll. 

• Pris D = Egna arbetets utgifter.

• Pris E = VSVD:s kostnader för förvärvsoptionen

Beställarspecifika kostnader 

• Totala kostnaden för Aster Botnnias investering 
sammanlagt ca 106 milj.€, vilket inkluderar 
anskaffningens Beställarspecifika betalningar, 
VSVD:s förvärvsoption, kostnader för 
samarbetsorganisationen, kostnader för Aster 
Bothnias regionala projektbyrå. 

• Aster Bothnias driftskostnader (2021-2030) 
ca 5,5 milj.€/år.

• Priserna granskas enligt indexvillkoret.

• Systemets hela livslängd har uppskattats till minst 15 
år (från ibruktagningen).

Pris B KSSHP Essote Siun sote VSHP Totalt

Andel (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100

Andel (EUR) 136 378 152 50 329 655 78 672 523 83 565 989 348 946 319

Programvara 48 347 801 15 240 087 22 152 699 25 587 504 111 328 090

Leveransprojekt 48 318 047 19 401 128 31 820 489 32 440 797 131 980 461

Planeringsprojekt 3 579 729 1 437 367 2 357 478 2 403 434 9 778 008

Ibruktagningsprojekt 10 679 764 4 028 421 5 581 593 6 047 426 26 337 205

Kontinuerliga tjänster 25 452 811 10 222 652 16 760 264 17 086 827 69 522 555

Pris D KSSHP Essote Siun sote VSHP Totalt

Andel (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100

Andel (EUR) 18 849 600 7 539 840 12 386 880 12 656 160 51 432 480

Andel (htv) 280 112 184 188 764

Asters externa utgifter EUR 10 år

Asters externa utgifter EUR 10 år beställarvis

Leveransrpojekteets utgifter för det egna arbetet EUR Beställarvis

Pris E VSVD EURO

Program 2 558 750

Leveransprojektet 2 917 547

Ibruktagningsprojektet 2 633 720

Fortlöpande tjänster 17 469 542

Totalt 25 579 559

VSVD:s kostnader för förvärvsoptionen



Kustannushyötyanalyysi

Kustannushyötyanalyysin 
toteutus
1. Tilaajat ovat yhdessä Toimittajan ja 

Accenture Oy:n kanssa laatineet APTJ-
kokonaisuudelle kustannushyötyanalyysin. 

2. Kaikkineen on tunnistettu yli sata hyötyä, 
joiden yhteensopivuus Asterin tavoitteisiin 
on edelleen kuvattu ja euromääräinen arvo 
on selvitetty. 

3. Hyötyjen laskenta perustuu Tilaajien sote-
toimintojen kustannusrakenteeseen, THL:n
ennusteeseen kunkin alueen palvelutarpeen 
kehityksestä, vertailukelpoisissa 
järjestelmäuudistuksissa todennettuihin 
hyötytasoihin, ja kunkin yksittäisen hyödyn 
vaikutusmekanismin matemaattiseen 
mallintamiseen.

4. Asterin kokonaiskustannukset on 
kartoitettu, huomioiden sekä 
projektikustannukset että muutokset 
pysyvissä järjestelmäkuluissa.

5. Sekä hyödyt että kustannukset on edelleen 
mallinnettu ajan yli investoinnin 
kannattavuuden tutkimista varten.

6. Osatekijöinä on huomioitu myös uusien 
työskentelytapojen opettelun aiheuttama 
lisäkuormitus ja tehokkaamman 
toimintatavan saavuttamiseen kuluva aika.

Lopputulema

• Analyysin perusteella todetaan, 
merkittävimpien tunnistettujen 
hyötyjen realisoituessa, on yhteisesti 
toteutetun Aster-tietojärjestelmän 
käyttöönotto Tilaajille kannattava 
investointi.

• Hyötyjen toteutumisen edellytyksenä 
on, että yhtenäisten toimintatapojen 
kehittämiseen ja käyttöönottoon 
panostetaan riittävästi ja 
järjestelmän käyttöönottoa johdetaan 
asiakas- ja käyttäjälähtöisesti.

• Suurimmaksi riskiksi nettohyötyjen 
toteutumiselle on tunnistettu se, että 
priorisointi vaikeutuu ja projektin 
eteneminen hidastuu, mikäli 
osapuolien välille syntyy ristiriitoja ja 
keskinäinen luottamus kärsii.Yhteinen 
tavoitteen-asetanta ja yhteinen 
hallintamalli ovat olennaiset elementit 
luottamuksen rakentamisessa ja 
hyötyjen varmistamisessa.
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Tunnistetut hyödyt ja laskennan 
tulos

Uuden APTJ:n päähyödyt:

• Laajemmat yhteistyömahdollisuudet ja parempi 
tiedon hyödyntäminen mahdollistavat potilaan / 
asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisemman 
ymmärryksen ja yksilöllisemmän hoidon / palvelun.

• Digitaaliset palvelut ja potilasturvallisuutta edistävät 
toiminnallisuudet tukevat kaikkia osapuolia.

• Vaikuttavammat keinot väestön terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen mm. laajempien 
ennaltaehkäisevien toimien avulla.

• Kustannusten kasvua hillitsevät mm. tehokkaampi 
toiminnanohjaus, hävikin pienentyminen ja 
päällekkäisten toimenpiteiden karsiminen.

Kustannushyötyanalyysin päätulokset

1. Neljän Tilaajan tiiviillä yhteistyöllä Aster-järjestelmä-
investointi maksaa itsensä laskennallisesti takaisin 
vuoden 2029 aikana.

2. Täysimääräiset nettohyödyt 208 M€ per vuosi 
saavutetaan vuoteen 2033 mennessä, ensimmäiset 
hyödyt jo vuonna 2025 (ensimmäisen käyttöönoton 
alueella).



Kostnadsnyttoanalys
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Genomförande av 
kostnadsnyttoanalysen

1. I anslutning till planeringsprojektet har Beställarna 
tillsammans med Leverantören och Accenture Ab som 
konsult uppgjort en kostnadsnyttoanalys för APTJ-
helheten. 

2. Sammanlagt har man identifierat över hundra fördelar, 
vars förenlighet med de mål som uppställts för Aster 
har beskrivits och värdet i euro har klarlagts. 

3. Beräkningen av utbytet baserar sig på den 
kostnadsstruktur som Beställarna använder för sina 
social- och hälsovårdsfunktioner, THL:s prognos om 
hur servicebehovet kommer att utvecklas i respektive 
region, påvisade utbytesnivåer i jämförelsebara 
systemreformer och en matematisk modellering av 
verkningsmekanismen för respektive, enskilt utbyte. 

4. Totalkostnaderna för Aster har kartlagts med 
beaktande av både projektkostnader och förändringar 
i permanenta systemkostnader.

5. Både fördelarna och kostnaderna har sedan 
modellsimulerats över tid för att utvärdera 
lönsamheten av investeringen

6. Dessutom har man även beaktat den 
tilläggsbelastning som inlärningen av nya arbetssätt 
föranleder och den tid det tar att uppnå ett effektivare 
tillvägagångssätt

Slutresultat

• På basis av analysen kan man konstatera att om 
man förmår realisera de mest betydande 
fördelarna som identifierats kommer 
ibruktagningen av det datasystem som 
upphandlas som gemensam upphandling att bli en 
lönsam investering för beställarna med den 
uppskattade kostnadsnivån.

• För att fördelarna ska kunna omsättas i praktiken 
måste man satsa tillräckligt på utvecklandet och 
introduktionen av enhetliga tillvägagångssätt men 
också se till att ibruktagningen leds på ett kund-
och användarinriktat sätt.

• Den största identifierade risken för att 
nettoutbytet inte realiseras är att prioriteringen 
hämmas och framskridningen försinkas om det 
uppstår konflikter mellan parterna och om det 
ömsesidiga förtroendet blir lidande. En gemensam 
måluppställning och en gemensam ledningsmodell 
utgör ett väsentligt element för att man ska kunna 
uppnå en tillit och således för att man ska kunna 
säkerställa att utbytet kan omsättas i praktiken. 

Identifierade fördelar och 
resultatet av beräkningen

De huvudsakliga fördelarna med klient- och 
patientdatasystemet:

• De mera omfattande samarbetsmöjligheterna och bättre 
möjligheterna att tillgodogöra sig av specialiteternas och 
organisationernas data gör det möjligt att få en mera 
övergripande förståelse för patientens/kundens situation 
och ge en mera individuell vård 

• De digitala tjänsterna och de funktioner som främjar 
patientsäkerheten stöder de yrkesutbildade personerna

• Verkningsfullare sätt att främja befolkningens hälsa och 
välbefinnande bl.a. med hjälp av mera omfattande 
förebyggande åtgärder 

• Kostnaderna stävjas bl.a. genom en effektivare 
verksamhetsstyrning, ett mindre svinn och färre 
överlappande åtgärder 

Huvudsakliga resultat av kostnadsnyttoanalysen

1. Tack vare ett tätt samarbete mellan de fyra beställarna 
kommer investeringen i Aster att beräkningsmässigt att 
betala tillbaka sig under år 2029.

2. Det fulla nettoutbytet på 208 M€ per år uppnås senast år 
2033, det första utbytet uppnås under det senare halvåret 
av 2025
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Nykytila: SOTE-toimintakulut Aster-alueella, jos Asteria ei toteuteta

Tavoitetila: SOTE-toimintakulut ja Aster-investointikulut, jos Aster toteutetaan

Aster-alueiden SOTE-toimintakulujen ennuste, nykytilan ja tavoitetilan vertailu, miljoonaa euroa3,4

Asterin avulla vaikutetaan 
merkittävästi toimintakuluihin

Järjestelmien / alustojen toteutus- ja muutosprojektit

Asterin hyötyjen toteutuminen

• Tilaajien yhteistyöllä järjestelmäinvestoinnin arvioidaan maksavan itsensä laskennallisesti takaisin 2029 aikana.

• Täydet nettohyödyt yhteisesti Tilaajille ovat 166-245 M€ / vuosi, odotusarvoinen taso 208 M€ saavutetaan 20331.

• Kertaluontoiset kustannukset vuodesta 2021-2026 251 M€2, josta järjestelmätoimittajan osuus 168 M€.

1) Vuoden 2021 hinnoin ja SOTE-palvelutarvetasossa mitattuna. Ajallinen toteuma mallinnettu laskennallisesti vuoteen 2035 saakka.
2) Sisältää Tilaajien ja yhteistyöorganisaation projektikustannukset sekä arvion käyttöönottoon sitoutuvasta henkilöstön työpanoksesta (koulutukset ja uusien 

työskentelytapojen opettelun aiheuttama lisäkuormitus). Investoinnin kannattavuuslaskelmaan sisältyvät myös ennen 2021 syntyneet kustannukset.
3) Tilaajien yhteenlasketut SOTE-toimintakulut hyvinvointialueuudistuksen laajuudessa vuoden 2021 hinnoin. Ei sisällä pelastustoimen ja ympäristöterveyden 

kuluja. Alueellisessa laajuudessa esim. Sosterin alue sisältyy Essoteen (7 % yhteenlasketuista toimintakuluista ja hyödyistä, vaikutus järjestelmä-
kustannuksiin tarkennettava) ja Jämsä KSSHP:iin.

4) Ei sisällä hyvinvointialueiden muodostamiseen liittyviä kustannuksia tai mahdollisia hyötyjä.
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Nuläge: Social- och hälsovårdsutgifterna i Aster-regionerna om Aster inte genomförs

Målbild: Social- och hälsovårdsutgifterna och investeringskostnaderna för Aster om Aster genomförs

Prognos, jämförelse av nuläget och målbilden gällande social- och hälsovårdsutgifterna i Aster-regionerna, Miljoner euro3,4

Aster bidrar till att avsevärt stävja 
ökningen av verksamhetskostnaderna

Genomförande- och förändringsprojekt som hänför sig till 
systemen/plattformarna

Realiseringen av fördelarna med Aster

• Tack vare ett tätt samarbete mellan de fyra beställarna kommer investeringen i Aster att beräkningsmässigt att betala 
tillbaka sig under år 2029.

• Det fulla nettovärdet för Aster-beställarna blir sammanlagt 166-245 M€ per år, väntevärdet på 208 M€ uppnås 20331

• Engångskostnaderna under åren 2021-2026 är 251 M€2, varav 168 M€ utgör systemleverantörens andel.

1) Mätt på basis av priserna år 2021 och servicebehovsnivån inom social- och hälsovården. Den tidsmässiga realiseringen har beräkningsmässigt modellsimulerats till år 2035.
2) Inrymmer projektkostnader för beställarna och samarbetsorganisationerna samt en uppskattning av den arbetsinsats som utförs av personal som engageras i ibruktagningen 

(utbildning och tilläggsbelastning för inlärning av nya arbetssätt). Beräkningen av lönsamheten av investeringen inrymmer också kostnader som uppstått före 2021.
3) Aster-beställarnas sammanlagda social- och hälsovårdskostnader i välfärdsområdesreformens omfattning räknat med priserna år 2021. Inrymmer inte kostnader för 

räddningsväsendet eller miljö- och hälsoskyddet. När det gäller den regionala omfattningen så hör t.ex. Sosteri till Essote (7 % av de sammanlagda verksamhetskostnaderna och 
fördelarna, inverkan på systemkostnaderna måste preciseras) och Jämsä till Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

4) Inrymmer inte kostnader eller eventuella fördelar som hänför sig till grundandet av välfärdsområdena.



Merkittävimmät rahallisesti laskettua hyötyä 
tuottavat tekijät
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Hyötyä tuottava tekijä % kaikista 
hyödyistä

Toteutumisen 
nopeus

Perustelu

Asiakastietojen sähköinen 
kirjaus ja puheentunnistus

18 % • Puheentunnistuksen laajempi hyödyntäminen ja erityisesti sanelupurun muuttuminen 
tarpeettomaksi työtehtäväksi

• Mobiilisovelluksen hyödyntäminen tietojen kirjaamiseen suoraan paikan päällä ja 
kaksoiskirjaamisen eliminointiin

Etäpalvelut ja -viestintä 18 % • Etävastaanotto lisää palveluiden saavutettavuutta, nopeuttaa asiointia ja tehostaa toimitilojen 
käyttöä

• Tietoturvallinen digitaalinen viestinvaihto sujuvoittaa työnkulkua
• Etäseuranta tukee esim. kotipalveluiden ja kotisairaanhoidon toteuttamista

Toiminnanohjauksen tuki 17 % • Tehokas analytiikka henkilöstön, tilojen ja laitteiden tarpeen ennakointiin ja ohjaukseen
• Päällekkäisten palveluiden / toimenpiteiden tunnistaminen ja välttäminen

Digitaalisten dokumenttien 
käytön ja automaattisen 
raportoinnin lisääminen

11 % • Dokumentit siirtyvät nopeasti ja tietoturvallisesti, lähettämiseen kuluva aika vähenee
• Paperipohjaisten asiakirjojen tulostus- ja postituskustannukset poistuvat
• Tilastointi ja raportointi sujuvoituu, ennustava analytiikka luo uusia palvelumalleja

Ammattilaisten keskinäisen 
yhteistyön tuki

8 % • Helposti saatavat ja ajantasaiset asiakas- ja potilastiedot mahdollistavat selkeämmän ja 
nopeamman kokonaiskuvan muodostamisen. Asiakassuunnitelmien tekeminen sujuvoituu. 

• Yhteistyön aikataulutus ja toteutus sujuvoituu, kirjaaminen useisiin eri järjestelmiin poistuu

Asiakkaan osallistuminen 7 % • Asiakas osallistuu omaan hoitoonsa ja palveluunsa ajasta ja paikasta riippumatta
• Omien tietojen esitäyttö ja mittauksien kirjaus jättää ammattilaisille aikaa asiakastyöhön

Digitaaliset 
ajanvarauspalvelut

5 % • Ammattilaisten ajanvaraukseen tarvittava työpanos vähenee merkittävästi
• Asiakkaan varatessa itselleen sopivan ajan, peruuttamatta jääneiden käyntien määrä vähenee

Tilaajien välinen yhteistyö Toteutuu toimitusprojektin aikana 
alhaisempana projektikustannuksena

• Toimitusprojektin ja kehityskustannusten jakautuminen neljälle Tilaajalle

1 v. 7 v.

1 v. 7 v.

1 v. 7 v.

1 v. 7 v.

1 v. 7 v.

1 v. 7 v.

1 v. 7 v.

Huom. Taulukko sisältää vain hyötyjä, joille on voitu laskea rahallinen arvo. Kustannushyötyanalyysissä tunnistettiin myös n. 40 erilaista 
laadullista hyötyä, jotka liittyvät esim. parempaan asiakaskokemukseen ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen pitkällä aikavälillä



De viktigaste faktorer som skapar ett ekonomiskt 
beräknat utbyte

24-08-2021 13

Faktor som ger ett utbyte % av samtliga fördelar Realiseringstid Motivering

Elektronisk registrering av kunduppgifter 

och taligenkänning

18 % • Taligenkänning tillgodogörs i en större utsträckning och i synnerhet i och med att renskrivningen av dikteringar blir en onödig 
arbetsuppgift

• Mobilapplikationen tillgodogörs för att dokumentera uppgifter direkt på plats och dubbeldokumentation elimineras

Distanstjänster och -kommunikation 18 % • Distansmottagningar främjar tillgängligheten till tjänster, försnabbar servicen och förenklar användningen av lokaliteter

• En datasäker digital kommunikation smidiggör arbetet

• Distansuppföljningen stöder t.ex. arbetet inom hemservicen

Stöd för verksamhetsstyrning 17 % • En effektiv analys för föregripande och styrning av personal-, utrymmes- och apparatbehov

• Överlappande tjänster/åtgärder kan identifieras och undvikas

Användning av digitala dokument och 

ökning av automatisk rapportering

11 % • Dokument förflyttar sig snabbt och datasäkert, den tid som går åt till sändning minskar

• Utskrivnings- och postningskostnader för dokument i pappersform försvinner

• Statistikföringen och rapporteringen blir smidigare

Stöd för ömsesidigt samarbete 

yrkespersoner emellan

8 % • Lättillgängliga och aktuella kund- och patientuppgifter för det möjligt att snabbare få en tydligare helhetsbild. 
Blir smidigare att upprätta kundplaner. 

• Schemaläggningen och genomförandet av samarbete blir smidigare, dokumentationen i flera system faller bort

Involvering av kunden 7 % • Kunden deltar i sin egen vård eller sin service oberoende av tid och plats

• I och med att kunden fyller i sina förhandsuppgifter och dokumenterar sina mätresultat får yrkesutbildade personer mer tid för 
kundärenden

Digitala tidsbokningstjänster 5 % • Den tid som yrkesutbildade personer måste använda för tidsbokningar minskar avsevärt

• När kunden själv kan reservera en lämplig tid så minskar antalet besök som inte annulleras

Samarbetet beställare emellan
Realiseras under leveransprojektet i form av en lägre 

projektkostnad

• Projektkostnaderna fördelas på fyra aktörer

• En starkare förhandlingsställning som en större köpare

1 år 7 år

1 år 7 år

1 år 7 år

1 år 7 år

1 år 7 år

1 år 7 år

1 år 7 år

Obs. Den ovanstående tabellen inrymmer bara fördelar för vilka man kunnat fastställa ett ekonomiskt värde. Dessutom identifierade man ca 40 olika 
kvalitetsmässiga fördelar i samband med kostandsnyttoanalysen, vilka hänför sig till exempelvis en bättre kundupplevelse och främjandet av 
befolkningens välbefinnande på längre sikt 



Kustannushyötyanalyysin johtopäätökset

Tunnistetut hyödyt tukevat Asterin strategisten 
tavoitteiden saavuttamista

• Potilaan/asiakkaan palvelua voidaan sujuvoittaa, 
sekä myös toteuttaa yksilöllisemmin henkilön 
tilanteen ja tarpeiden kokonaisvaltaisemman 
ymmärryksen avulla

• Järjestelmäkokonaisuus tuo vahvan tuen 
turvallisille työskentelytavoille, tiiviimmälle 
yhteistyölle eri alojen / organisaatioiden välillä 
sekä SOTE-organisaatioiden kyvylle toimia 
virtaviivaisemmin ja vaikuttavammin 

• Väestötasolla voidaan tukea ennaltaehkäisevien 
toimintamalleja ja taata paremmin palveluiden 
saatavuus ja saavutettavuus

• Rahallisesti mitattavissa olevat hyödyt tukevat 
SOTE-menojen kasvun hillitsemistä

Analyysin mukaan investoinnin arvioidaan 
maksavan itsensä takaisin vuoden 2029 aikana
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Hyötyjen toteutumisen edellytykset

Kustannushyötyanalyysin tulosten perusteella uuden asiakas- ja potilasjärjestelmän 
yhteishankinta tulee olemaan sekä Tilaajille että yhteiskunnalle kannattava hankinta 
tiettyjen edellytysten täyttyessä

Hyödyn kohdentuminen 
tulee pystyä osoittamaan. 

Hyödyn realisaatio tulee 
vastuuttaa ja sitä tulee 

seurata, tarvittavat 
panostukset tulee 

tunnistaa, aikatauluttaa ja 
resursoida

Toimintatapamuutoksen 
juurruttamiseen 
panostetaan tarpeeksi

Toiminnalle luodaan 
luottamukseen pohjautuva 
yhteistyömalli, joka sitoo 
osapuolet yhteiseen 
tavoitetilaan ja vaadittuun 
toimintatapamuutokseen

Hyötyjen 

systemaattinen

seuranta

Yhteinen hallintamalli ja 

päätöksenteko

Selkeät yhteiset 
tavoitteet ja 
osapuolten 

sitoutuminen

Muutos-johtaminen, 

viestintä ja 

toiminnan-

muutoksen tuki

YHTEINEN

JÄRJESTELMÄ-

PERUSTA

Käyttöönotolle asetetaan 
mitattavat tavoitteet, toimiva 

seurannan mekanismi ja 
päätöksentekomalli



Slutsatser av kostnadsnyttoanalysen

De identifierade fördelarna främjar den strategiska 
måluppfyllelsen

• Patientens/kundens service kan göras smidigare, 
samtidigt som den kan tillhandahållas mera 
individuellt med hjälp av en mera övergripande 
förståelse för personens situation och behov

• Systemhelheten bidrar starkt till att: skapa trygga 
arbetssätt, fördjupa samarbetet mellan olika 
sektorer/organisationer samtidigt som social- och 
hälsovårdsorganisationerna förmår arbeta mera 
strömlinjeformat och verkningsfullt 

• På befolkningsnivå kan man stöda förebyggande 
verksamhetsmodeller och bättre trygga tillgången 
och tillgängligheten till tjänster

• Det ekonomiskt mätbara utbytet bidrar till att 
stävja ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna

På basis av den genomförda analysen uppskattas 
investeringen betala tillbaka sig under år 2029
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Förutsättningar för att utbytet ska realiseras

På basis av kostnadsnyttoanalysen kan man konstatera att den gemensamma 
upphandlingen av det nya klient- och patientdatasystemet kommer att blir en lönsam 
anskaffning för såväl beställarna och samhället såvitt vissa förutsättningar blir uppfyllda

Det måste gå att påvisa 
utbytet. Realiseringen av 

utbytet förutsätter 
fastställda ansvariga, 

samtidigt som utbytet 
måste uppföljas, 

nödvändiga insatser 
måste identifieras, 
schemaläggas och 

resursallokeras

Tillräckliga insatser ska 
allokeras på att förankra 
ändringen av 
tillvägagångssätten

En samarbetsmodell som bygger 
på tillit ska uppgöras för 
verksamheten för att binda 
parterna till den gemensamma 
målbilden och den förutsatta 
verksamhetsförändringen

Systematisk 

uppföljning av 

utbytet

Gemensam ledningsmodell 

och gemensamt 

beslutsfattande

Klara 
gemensamma 

mål och 
engagemang av 

parterna

Förändringsledning

, kommunikation 

och stöd för 

verksamhetsföränd

ring

GEMENSAM 

SYSTEMGRUND

Mätbara mål, en fungerande 
uppföljningsmekanism och 

beslutsmodell ska fastställas 
för ibruktagningen



Tunnistetut keskeisimmät riskit
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# Riskin kuvaus Mitigaatio

1.

Priorisointi vaikeutuu ja 
eteneminen hidastuu, mikäli 
osapuolien välille syntyy 
ristiriitoja ja keskinäinen 
luottamus kärsii

• Yhteisellä hallintamallilla pyritään varmistamaan 
keskitetty, yhtenäinen ohjaus

• Tilaajien yhteinen tavoitteenasetanta
• Aktiivinen luottamuksen rakentaminen

2.

Järjestelmäimplementaatiossa 
päädytään toteuttamaan 
epäoptimaalisia 
toiminnallisuuksista 

Huolellinen projektinhallinta ja jatkuva priorisointi

3.
Hanketta tehdään järjestelmä 
edellä ja toiminnan kehittäminen 
jää sivurooliin

Toiminnan asiantuntijat mukana kehittämisessä, 
päätöksenteko tehdään toiminnallisten vaikutusten 
pohjalta

4.
Toimintatapamuutokset eivät 
toteudu suunnitellusti

Toimintatapamuutokset vastuutetaan, niitä seurataan 
ja tuki resursoidaan tarpeellisella tasolla. Uusista 
toimintatavoista keskustellaan ja viestitään riittävästi, 
osallistetaan ammattilaiset

5.
Toimintamallit hajautuvat liikaa 
tilaajien välillä

Yhteisellä hallintamallilla varmistetaan vahva 
keskitetty ohjaus toiminnan kehittämiselle

6. Hyötyjä ei pystytä todentamaan

• Vertailupohjat määritetään
• Merkittävimmät hyötyä tuottavat tekijät 

määritellään, niille nimetään vastuuhenkilöt ja 
niiden toteutumista seurataan aktiivisesti. 

7.
Kustannushyötylaskennan 
perusteet muuttuvat

• Kustannushyötyanalyysille on tehty herkkyys-
analyysi

• Kustannushyötyanalyysiä käytetään aktiivisesti 
johtamisen tukena ja päivitetään mikäli tilanne 
muuttuu

8.
Hyvinvointialueiden toiminnan 
käynnistyminen ja vaikutukset 
Asterin hallintamalliin

• Tilannetta seurataan ja valmisteluun osallistutaan 
aktiivisesti 

• Yhteiset tavoitteet

Riskimatriisi
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Centrala identifierade risker
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# Riskbeskrivning Riskdämpning

1.

Om det uppstår konflikter mellan parterna 

och det ömsesidiga förtroendet blir 

lidande så hämmas prioriteringen och 

försinkas framskridningen. 

• Genom en gemensam ledningsmodell strävar man efter att 

säkerställa en centraliserad, gemensam styrning

• Genom en gemensam måluppställning 

• Genom att aktivt arbeta för att skapa tillit

2.

Om icke-optimala funktioner börjar 

genomföras i samband med 

systemimplementeringen 

Genom en omsorgsfull projekthantering och en fortlöpande 

prioritering

3.
Om projektet avanceras genom systemet 

och verksamhetsutvecklingen får en biroll

Genom att sakkunniga på verksamheten medverkar i 

utvecklingsverksamheten, beslut fattas på basis av 

verksamhetsmässiga konsekvenser

4.
Om förändringarna i tillvägagångssätten 

inte förverkligas planenligt

Genom att fastställa ansvariga för förändringar som hänför sig till 

tillvägagångssätt, genom uppföljning och att allokera stödresurser 

till nödvändiga nivåer. Genom att diskutera och kommunicera 

tillräckligt om tillvägagångssätten, genom involvering av 

yrkesutbildade personer

5.
Om beställarnas verksamhetsmodeller 

splittras för mycket

Genom en gemensam ledningsmodell kan man försäkra sig om att 

verksamhetsutvecklingen styrs genom en stark centralisering

6.
Om man inte kan påvisa realiseringen av 

utbytet

• Genom att fastställa jämförelseunderlag

• Genom att fastställa de faktorer som skapar det ansenligaste 

utbytet, genom att utse ansvariga för dem och genom att 

aktivt följa upp realiseringen. 

7.
Om grunderna för beräkningen av 

kostnadsnyttan ändrar

• Genom att man genomfört en känslighetsanalys av 

kostnadsnyttoanalysen

• Kostnadsnyttoanalysen används aktivt för att stöda 

ledningen och uppdateras om läget förändras

8.

Inledningen av välfärdsområdenas 

verksamhet och de konsekvenser som 

detta får för Asters ledningsmodell

• Genom att följa med läget och genom att aktivt delta i 

beredningen 

• Genom gemensamma mål

Riskmatris

Konsekvens
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Yhteistyön periaatteet

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri toimii isäntä-
organisaationa Tilaajien yhteistyölle.

• Yhteistyötä ohjaamaan ja koordinoimaan on
perustettu Aster-yhteistyöorganisaatio.

• Toimitusprojektissa päätöksenteko tapahtuu
projektin hallintamallin mukaisissa elimissä.

• Yhteistyön ylin päättävä elin on neuvottelukunta.

• Toimitusprojektin ylin päättävä elin on ohjausryhmä, 

• Toimitusprojektissa toimivat neuvoa-antavat Advisory
Boardit, jotka koostuvat eri toimintojen (kuten sosiaali-
ja terveydenhuolto, kliiniset tukipalvelut, hallinnolliset
tukipalvelut, tietoturva ja tietosuoja jne.) asiantuntijoista.
Nämä antavat sisällöllistä ohjausta projektiryhmille.

• Toimitusprojektin kaikesta projektisuunnittelusta ja
-hallinnasta vastaa projektitoimisto (PMO).

• Projektia toteuttavat toiminnalliset ja tekniset projektitiimit. Nämä
resursoidaan kaikille yhteisillä resursseilla, jotka koostuvat ensisijaisesti Tilaajien
sote-asiantuntijoista, tarvittaessa myös sidosyksiköiden ja ostopalveluasiantuntijoista.

• Tilaajan on mahdollista irtautua yhteistyöstä Tilaajien keskinäisen yhteistyösopimuksen ehtojen mukaisesti. 

• Tilaajan irtautuessa yhteistyöstä ennen toimitusprojektin sopimuksen allekirjoittamista Toimittajan kanssa, päättyy Aster-
hanke kaikkien osalta. Kaikki Tilaajat osaltaan irtisanovat Toimittajan kanssa allekirjoitetun puitesopimuksen.
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Toimitusprojektin hallintamalli



Principer för samarbete

• Mellersta-Finlands sjukvårdsdistrikt fungerar som
värdorganisationför beställarnas samarbete

• Aster-samarbetsorganisationen har grundats för att leda och
koordinera samarbetet.

• I Leveransprojektet sker beslutsfattandet i organen
enligt projektets förvaltningsmodell. 

• Samarbetets högsta beslutande organ är den rådgivande
kommittén.

• Leveransprojektets högsta beslutande organ är styrgruppen.

• I Leveransprojektet fungerar rådgivande Advisory Board, vilka
består av olika funktioners (såsom social- och hälsovård, 
kliniska stödtjänster, administrativa stödtjänster, 
datasäkerhet och dataskydd etc.) sakkunniga. Dessa ger
projektgrupperna innehållsmässig handledning. 

• För Leveransprojektets all projektplanering och – förvaltning
ansvarar projektkontoret (PMO).

• Funtionella och tekniska projektteam verkställer projektet. 
Dessa resurseras till alla med gemensamma resurser, vilka
består i första hand av Beställarnas sote-sakkunniga, vid
behov även från intressentgrupper och som köptjänst. 

• Beställaren har möjlighet att lösgöra sig från samarbetet
enligt de villkor som angivits i det ömsesidiga
samarbetsavtalet. 

• Om en beställare säger upp samarbetet före avtalet för 
leveransprojektet undertecknats med Leverantören, upphör
Aster-projektet för allas del. Alla Beställare säger upp
ramavtal som undertecknats med leverantören.
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Leveransprojektets förvaltningsmodell



Yhteenveto

1. Hankintapäätös

30.03.2020

Tilaajat antoivat sitoumukset KL-
Kuntahankinnat Oy:lle ennen 

lopullisen tarjouspyynnön julkaisua 
2019.

Kuntahankinnat hankintayksikkönä 
teki kaikkia sitovan 
hankintapäätöksen.

2. Puitesopimus ja 
Suunnitteluprojektin 

sopimus (allekirjoitus)

05.06.2020

Kuntahankinnat ja toimittaja allekirjoittivat 
Puitejärjestelysopimuksen.

Tilaajat ja Toimittaja allekirjoittivat 
Puitesopimuksen ja Suunnitteluprojektin 

sopimuksen.

Sopimuksilla sidottiin kustannukset vain 
Suunnitteluprojektin osalta.

3. Toimitusprojektia ja 
palveluita koskevat 

sopimukset (päätös)

•Essote ja Siun sote 26.08.

•VSHP 13.09.

•KSSHP 15.10.

Päätös siitä, allekirjoitetaanko 
Toimitusprojektin sopimus ja 

Palvelusopimus; vai

Irtisanotaanko jo allekirjoitetut 
sopimukset

•Irtisanominen on mahdollista seuraamuksitta 
30.11.2021 saakka.

Irtisanomistapauksessa myös 
Tilaajien yhteistyösopimus päättyy ja 
yhteistyö purkautuu kaikkien osalta.

Jo päätetty

NYT PÄÄTETTÄVÄ
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Sammandrag

1. Upphandlingsbeslut

30.03.2020

Beställarna gav sina åtaganden till KL-
Kuntahankinnat Oy före

anbudsförfarandet publicerades 2019. 

Kuntahankinnat som
upphandlingsenhet fattade för alla 

binande upphandlingsbeslut.

2. Ramavtal och avtal om
Planeringprojektet

(underskrifter)

05.06.2020

Kuntahankinnat och leverantören
undertecknade Ramavtal. 

Beställarna och Leverantören underteckande
Ramavtalet och avtal om Planeringsprojektet. 

Med avtalen preciserades utgifterna bara för 
Planeringsprojektets del. 

3. Avtal gällande
Leveransprojekt och tjänster

(beslut)

•Essote och Siun sote 26.08.

•VSVD 13.09.

•KSSHP 15.10.

Beslut om avtal för Leveransprojektet
och serviceavtal ska underteckas; 

eller

Ska redan undertecknade avtal sägas
upp

• Uppsägning möjlig utan påföljder fram till
30.11.2021.

Om uppsägning av avtalen sker, 
avlsutas också Beställarnas

samarbetsavtal och samarbetet
avslutas till alla delar. 

Beslut redan fattats

SKA BESLUTAS NU
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Tiivistelmä



Aster-projekti on neljän 
sairaanhoitopiirin ja 

kuntayhtymän kesken 
toteutettava asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän 

yhteishankinta

Aster asiakas- ja 
potilastietojärjestelmähanke

• Kannattavan investoinnin takana on merkittävimpien 
hyötypotentiaalien realisoituminen

• Vuosien 2020–2026 aikana toteutettava hanke on tilaajille merkittävä 
investointi, koostuen hankkeeseen ja järjestelmään liittyvistä 
investointikustannuksista sekä käyttöönoton jälkeisistä jatkuvista 
kustannuksista. Hankkeen seurauksena on tunnistettavissa kuitenkin 
myös merkittävä määrä hyötyjä. Toteutetun kustannus-
hyötyanalyysin perusteella voidaan todeta, että merkittävimpien 
hyötyjen realisoituessa yhteishankintana toteutetun tietojärjestelmän 
käyttöönotto tulee olemaan tilaajille kannattava investointi. 

Tämä kustannushyötyanalyysi on toteutettu yhteistyössä kaikkien Aster-hankkeen työvirtojen 
ja tilaaja-organisaatioiden kanssa. Yhteisissä työpajoissa on tunnistettu yli sata hyötyä, joiden 
yhteensopivuus Asterin tavoitteisiin on edelleen kuvattu ja euromääräinen arvo on selvitetty. 
Hyötyjen laskenta perustuu Aster-alueen sote-toimintojen kustannusrakenteeseen, THL:n
ennusteeseen kunkin alueen palvelutarpeen kehityksestä, vertailukelpoisiin 
järjestelmäuudistuksissa todennettuihin hyötytasoihin, sekä kunkin yksittäisen hyödyn 
vaikutusmekanismin matemaattiseen mallintamiseen. 4



Kustannus-hyötyanalyysin periaatteet

• Kustannus-hyötyanalyysi on toteutettu yhteistyössä kaikkien 
Aster-hankkeen työvirtojen ja tilaaja-organisaatioiden kanssa

• Yhteisissä työpajoissa on tunnistettu yli sata hyötyä, joiden 
yhteensopivuus Asterin tavoitteisiin on varmistettu ja 
euromääräinen arvo selvitetty

• Asterin kokonaiskustannukset on kartoitettu työn osana, 
huomioiden sekä projektikustannukset, että muutokset 
pysyvissä järjestelmäkuluissa

• Sekä hyödyt, että kustannukset on edelleen mallinnettu ajan yli 
investoinnin kannattavuuden tutkimista varten

• Osatekijöinä on huomioitu myös esimerkiksi uusien 
työskentelytapojen opettelun aiheuttama lisäkuormitus ja 
tehokkaamman toimintatavan saavuttamiseen kuluva aika

• Laskennan lisäksi kartoitettiin laadulliset hyödyt

Analyysin perusteet ja tärkeimmät lähteet

Taloudelliset pohjatiedot

Operatiiviset pohjatiedot

Väestö

Hyötymekanismit ja 
vaikutusten suuruus

Aikataulu ja 
kustannukset

Analyysin toteutustapa

• Aster-alueen sote-
kokonaiskustannus vuotuisien 
tilinpäätöstietojen nojalla (aito 
kokonaiskuva sisäiset siirrot 
eliminoiden)

• Säännöllisesti raportoitavat suorite-
ja henkilöstötilastot

• Työvirtojen asiantuntijoiden kanssa 
suoritetut lisäselvitykset

• THL-ennusteet kunkin alueen sote-
palvelutarpeen kehityksestä

• Kansallisella tasolla tilastoidut sote-
palvelukäytön metriikat

• Vertailukelpoiset järjestelmä-
hankkeissa todennetut hyödyistä 
tuotetut raportit1

• Aster-hankkeen suunnitelma ja 
kustannusarviot sisältäen 
järjestelmätoimittajan hinnoittelun

1) Sisältäen ostaja-organisaatioiden, kansallisten / kv. yhteistyöjärjestöjen, tieteellisten toimijoiden ja järjestelmätoimittajan tuottamia 
analyyseja 

Rahallinen ja ajallinen kokonaiskuva Asterista
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Hyötyjen rahallinen arvo perustuu Aster-tilaajien 
tehokkaampaan toimintaan kustannusmielessä – tämän 
laadullisena vastinparina on väestön parempi palvelu

Nopea 
~1v 

Keskimääräinen
~3v

Hidas
~5v

Realisaation nopeus: aika täysimääräiseen hyötyyn

Rahallisesti arvotetut hyödyt1 Huomautuksia

• Suurimpana rahassa mitattuna hyötyjen 
lähteenä on henkilöstön työajan säästö, joka 
on muutettu rahalliseen arvoon. Tämä 
huomattava työpanos vapautuu väestön 
kasvavan sote-palvelutarpeen kattamiseen. 
Laskelmissa on kuitenkin huomioitu 
konservatiivisesti vain suora 
kustannussäästö, ei työpanoksen väestölle 
luomaa lisäarvoa.

• Lisäksi rahallisia hyötyjä on laskettu 
esimerkiksi tilojen ja laitteiden 
tehokkaamman käytön sekä 
materiaalihukan välttämisen seurauksena.

• Hyötyjen saavuttamisen nopeuteen voidaan 
vaikuttaa positiivisesti selkeän ja yhtenäisen 
tavoitetilan luomisella työskentelytapojen ja 
prosessien suhteen.
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Etävastaanotto ja -viestintä2

Etähoito ja -seuranta2

H
y
ö

ty
p

o
te

n
ti

a
a
li

Työhyvinvointi

Toiminnanohjauksen tuki

Asiakkaan osallistuminen

Asiakastietojen sähköinen
kirjaus ja puheentunnistus

Paperipohjaisten
dokumenttien
eliminointi3

Digitaaliset
ajanvarauspalvelut

Asiakaskommunikaatio2Ammattilaisten
keskinäisen
yhteistyön tuki

Hoitotavan muutokset
Lääkehoidon työkulku

Raporttien kokoaminen 3

1) Hyötyjä ei ole painotettu onnistumistodennäköisyydellä – erilaisiksi 
arvioidut onnistumistodennäköisyydet voivat muuttaa hyötyjen 
suuruutta ja keskinäistä suuruusjärjestystä

2) Nämä hyödyt ovat yhdistetty tiivistelmässä ”Etäpalvelut ja –
viestintä”

3) Nämä hyödyt ovat yhdistetty tiivistelmässä ”Paperipohjaisten 
dokumenttien eliminointi”



Asterin kokonaiskustannuselementit – tiiviimpi yhteistyö ja 
huolellinen muutoksenhallinta mahdollistavat lisäoptimointeja

1

2

3

4

5

Päävastuullisen toimittajan 
projektikustannukset

Tilaajien muut projektikustannukset

Aster-yhteistyöorganisaation 
projektikustannukset

Käyttöönottoon sitoutuva henkilöstön 
työpanos (koulutukset ja uusien työskentely-
tapojen opettelun aiheuttama lisäkuormitus)

Pysyvien ICT-kustannusten nettomuutos

➢ Sopimusrakenteen ja 
huomattavien tavoitehyötyjen 
vuoksi kaikilla osapuolilla on 
kannustin ripeään toteutukseen

➢ Tilaajien muiden 
projektikustannusten sekä Aster-
yhteistyöorganisaation 
kustannusten osalta tiiviimpi 
yhteistyö voi mahdollistaa 
optimointeja

➢ Käyttöönottoon liittyvän 
hetkellisen lisäkuormituksen 
minimointi ja nopeampi vanhojen 
järjestelmien alasajo alleviivaavat 
muutoksenhallinnan roolia

12.8.2021 7



Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä 
mahdollistaa merkittäviä hyötyjä eri tahoille
Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä tuo hyötyjä asiakkaalle/potilaalle, ammattilaiselle, yhteiskunnalle sekä 
tilaaja-organisaatioille. Hyötyjen onnistunut realisointi edellyttää selkeitä tavoitteita ja aktiivista seurantaa.

Hoito- ja palvelukokemus 

paranee

Tietojärjestelmät tukevat 

ammattilaisten työtä

Taloudellinen kestävyys 

paranee
Väestötason hyvinvointi 

kasvaa

Yksilöllinen 
hoito- ja palvelu

Sujuvammat, integroituneet 
palveluketjut

Tiedon hyödyntäminen 
ja palveluintegraatio

Yhdenvertaisten ja laadukkaiden 
palveluiden turvaaminen 

Digitaaliset palvelu- ja 
hoitoratkaisut 

Hyvinvointi- ja terveyserojen 
kaventaminen

Ennaltaehkäisevät palvelut

Palveluiden saatavuuden ja 

saavutettavuuden parantaminen

Kustannusten kasvun 
hillitseminen

Oikea-aikaisesti kohdistetut 
hoidot- ja palvelut

Toimintatapojen uudistaminen 
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9
* Esimerkkihyödyt tunnistettu kustannus-hyötyanalyysin työpajoissa ja 
yksilöhaastatteluissa

• Asiakkailla on parempi mahdollisuus itselle sopivan ajan varaamiseen1, kun hoito-
aikoja voidaan vapauttaa mm. määritettyjen oire-arvioiden perusteella.

• Sähköiset asiointikanavat mahdollistavat helpon pääsyn ajantasaisiin hoito-ohjeisiin ja 
terveystietoihin2 mm. viimeisimpien laboratorio/mittaustulosten osalta.

• Omahoito voidaan mahdollistaa entistä laaja-alaisemmin3, kun potilaat voivat 
omaehtoisesti raportoida kotona tehtyjen mittausten tulokset suoraan järjestelmään.

• Etävastaanotto mahdollistaa vastaanotolle osallistumisen paikasta riippumattomasti.

• Sähköisen asioinnin seurauksena jonotusaikoja on mahdollista lyhentää murto-osaan4.

• Sähköiset kyselyt ohjaavat potilaat/asiakkaat suoraan oikeanlaisen hoidon/palvelun 
pariin.

• Keskistetty asiakasohjaus virtaviivaistaa oikeanlaisen palvelun piiriin pääsyä ja 
parantaa asiakaskokemusta, kun mm. asiakkaalle voidaan tarjota yksi sisääntuloväylä 
palveluiden/hoitojen pariin.

• Hoitokäyntien yhdistely sujuvoittaa palvelua ja mahdollistaa tarpeettomien 
asiointikertojen vähentämisen.

• Järjestelmän mahdollistama sosiaalihuollon ja terveydenhuollon parempi integraatio 
luo läpinäkyvyyden asiakkaan käyttämiin palvelutarpeisiin ja mahdollistaa 
kohdennetun palveluun/hoitoon ohjaamisen.

• Tiedon jakamisen parantuessa voidaan välttää turhat, toistuvat tehtävät. 
Järjestelmäintegraation avulla voidaan vähentää jopa neljännes esitietokyselyistä.

Yksilöllisempää hoitoa digitaalisten hoito- ja palveluratkaisuiden avulla

Sujuvampi palvelukokemus integroituneen toiminnan avulla

Hoito- ja 
palvelukokemus 

paranee

Tietojärjestelmät 
tukevat ammat-
tilaisten työtä

Taloudellinen 
kestävyys 
paranee

Väestötason 
hyvinvointi 

kasvaa

Hoito- ja palvelu-
kokemus paranee

Entistä kokonaisvaltaisempi hoito- ja 
palvelukokemus
Uusi asiakas- ja potilasjärjestelmä tulee 
parantamaan asiakkaille ja potilaille 
suunnattuja sähköisiä palveluita, 
sujuvoittamaan palveluketjuja sekä 
mahdollistamaan entistä yksilöllisemmän 
hoito- ja palvelukokemuksen

Lähteet: 1,2,4, Cerner, Examples of Client Benefits (2021), 3 The state of health care
and adult social care in England (2019), 5 Compedium of EMR Benefit measures report
(2020)

* Esimerkkihyödyt tunnistettu kustannus-hyötyanalyysin työpajoissa ja 
yksilöhaastatteluissa
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Tietojärjestelmät 
tukevat 
ammattilaisten 
työtä

Sujuvampaa ja vaikuttavampaa hoito- ja 
palvelutyötä uusien tietojärjestelmien avulla
Uusi asiakas- ja potilasjärjestelmä tulee 
avaamaan laajemmat yhteistyömahdollisuudet 
erikoisalojen ja organisaatioiden välillä, 
mahdollistaen näin mm. potilaan/asiakkaan 
tilanteen ja tarpeiden kokonaisvaltaisemman 
ymmärryksen

Monipuolisempaa tietoa ammattilaisen työn tueksi

Lähteet: 4,5,7,8, 11 Cerner (2021), 6,8 Compedium of EMR Benefit measures report (2020),
7,11,12 Cerner, Examples of Client Benefits (2021)

• Ammattilaisten toiminta sujuvoituu, kun näkyvyys asiakkaan palveluhistoriaan mahdollistuu, 
eikä asiakas/potilassuunnitelmia tarvitse kirjata erillisiin järjestelmiin. Esimerkiksi yhden 
moniammatillisen asiakassuunnitelman valmistelutyö, palaverin sopiminen ja dokumentointi 
vie usealta ammattilaiselta monia tunteja.

• Helposti saatavat ja ajantasaiset asiakas- ja potilastiedot mahdollistavat selkeämmän ja 
nopeamman kokonaiskuvan muodostamisen asiakkaan- ja potilaan tilanteesta.9,10 Tietoa 
voidaan hyödyntää vaikuttavuusarvioissa, hoidon optimaalisessa vaiheistamisessa sekä 
yhdenmukaisten hoito- ja palvelupäätösten tekemisessä. 

• Sähköiset viestintäkanavat mahdollistavat helpomman tavan jakaa tietoa, kun 
asiakasta/potilasta ei tarvitse saada kiinni puhelimitse ja asiakasohjaus onnistuu 
asiakaskontaktin sijasta sähköisesti asiakasportaalissa.11

Hoito- ja 
palvelukokemus 

paranee

Tietojärjestelmät 
tukevat ammat-

tilaisten työtä

Taloudellinen 
kestävyys 

paranee

Väestötason 
hyvinvointi 

kasvaa 

• Asiakaslähtöisellä, omatoimisella ajanvarauksella voidaan vähentää ammattilaisen 
ajanvarauksiin käyttämä aika murto-osaan ja välttää suuri osa aikojen peruutuksista ja 
siirroista, kun potilaat/asiakkaat valitsevat itselleen sopivan ajan ja sitoutuvat siten myös 
paremmin varattuun aikaan.

• Etävastaanotto mahdollistaa entistä virtaviivaisemman hoitotyön toteuttamisen. Monissa 
terveydenhuollon organisaatioissa etävastaanotot ovat mahdollistaneet potilastapaamisten 
määrän huomattavan kasvattamisen 

• Yhteinen tietojärjestelmä ja sähköiset työkalut mahdollistavat laajan asiantuntijayhteistyön 
yli yksikkö- ja organisaatiorajojen4,5  

• Tehokkaampi hoitopoikkeamien ennaltaehkäisy mahdollistaa entistä paremman 
potilasturvallisuuden6,7 , jopa joka kolmas lääkitysvirhe voidaan estää päätöksentekoa 
tukevien tarkistusten ja hälytysten avulla8. 

• Lääkejakelussa on saavutettu yli 40% parempi tehokkuus yhteen toimivien järjestelmien 
avulla8. 

Järjestelmä tukee laadukkaamman hoito- ja palvelutyön toteuttamista

* Esimerkkihyödyt tunnistettu kustannus-hyötyanalyysin työpajoissa ja yksilöhaastatteluissa
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Väestötason 
hyvinvointi 
kasvaa

Vaikuttavammat keinot väestön terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämiseen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee 
mahdollistamaan entistä vaikuttavamman 
hoidon sekä paremmin saavutettavissa olevat 
palvelut • Automatisoidut ja standardoidut työnkulut ohjaavat ennaltaehkäisevää työtä. Esimerkiksi 

järjestelmä voi ohjeistaa tarvittaessa kysymään lähisuhdeväkivallasta tai 
tupakkavieroituksen tarjoamisesta. Muistutuksilla voidaan siten puuttua ennaltaehkäisevästi 
ja välttää mm. toistuvia ensihoitokäyntejä tai pidemmälle eteneviä sairauksia.

• Ennustedatan hyödyntäminen mahdollistaa mm. kansansairauksien, kuten diabeteksen 
riskiryhmiin kuuluvien paremman tunnistamisen sekä muisti- ja mielialasairauksien 
tehokkaamman seulonnan. Näin ennaltaehkäiseviä toimia voidaan toteuttaa entistä 
kohdistetummin. 

• Paremmat asiakkaan/potilaan digipalvelut, kuten etävastaanotto ja viestintä madaltaa 
kynnystä ottaa yhteyttä ammattilaiseen ja nopeuttaa hoidon/palvelun pariin pääsyä.

• Yhteinen järjestelmä sekä eri alueiden tiedon hyödyntäminen mahdollistaa paremman 
väestötason hyvinvoinnin seurannan sekä kohdennettujen toimien suunnittelun- ja 
toteuttamisen.

• Laaja-alaisempi toimintatapojen ja yhteisten hoito-ohjeistusten jalkautus mahdollistaa 
laadultaan yhtenäisemmän hoidon- ja palvelun toteuttamisen.

Järjestelmä tukena ennaltaehkäisevien toimien toteuttamisessa

Yhteinen järjestelmä apuna väestötason hyvinvointikuvan hahmottamisessa

Hoito- ja 
palvelukokemus 

paranee

Tietojärjestelmät 
tukevat ammat-

tilaisten työtä

Taloudellinen 
kestävyys 

paranee

Väestötason 
hyvinvointi 

kasvaa 

• Asiantuntijaosaamisen hyödyntäminen ja jakaminen mahdollistuu entistä paremmin mm. 
laajempien etähoito/palveluratkaisuiden avulla.

• Hoidon- ja palvelun toteuttaminen helpottuu, kun monet käynnit, hoidot ja mittaukset 
voidaan toteuttaa etänä mm. videoyhteyksien ja etävastaanottojen avulla. 

• Etävastaanotto ja sähköinen viestintä mahdollistaa vastaanotolle osallistumisen paikasta 
riippumattomasti ja yhteydenoton ammattilaisiin, joka nopeuttaa palveluiden piiriin 
pääsemistä.

Modernit työkalut palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden takaamiseksi

* Esimerkkihyödyt tunnistettu kustannus-hyötyanalyysin työpajoissa ja yksilöhaastatteluissa
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Taloudellinen 
kestävyys paranee

Parempi taloudellinen kestävyys ja 
edistyneempi kustannusten seuranta- ja 
hallinta
Uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee 
parantamaan sosiaali- ja terveysalan 
organisaatioiden kykyä toimia entistä 
virtaviivaisemmin ja vaikuttavammin -
kustannustehokkaasti

Oikea-aikaisesti kohdistetut hoidot ja palvelut

Kustannusten kasvun hillitseminen

• Laite-, tila- ja henkilöstöresurssien tehokkaampi ohjaus onnistuu edistyneemmän 
raportoinnin ja datan käsittelyn avulla. Esimerkiksi laitteiden seisonta-aikaa voidaan 
minimoida, kun palvelutarpeen kasvu tietyissä palveluissa saadaan näkyviin ja resursseja 
voidaan ohjata sinne missä on tarve. Jo 3% parempi laite- ja tilakapasiteetin ohjaus 
mahdollistaa miljoonien euron vuotuiset säästöt Aster-alueella.13

• Ylimääräisten hoitojen/palveluiden vähentäminen onnistuu entistä paremmin, kun 
asiakkaan/potilaan käyttämät palvelut ja hyvinvointitiedot saadaan yhteisesti näkyviin ja 
kokonaiskuva parantuu. Myös päällekkäistä toimintaa, kuten kaksinkertaisia 
laboratoriokokeita voidaan vähentää selvästi, jopa 67%, yhteisen järjestelmän ja 
avoimemman tiedonkulun avulla 14

• Uusi, yhtenäinen järjestelmäpohja mahdollistaa mittakaavaedut toiminnan kehittämisen 
osalta. Esimerkiksi järjestelmäpäivitykset ja muut pakolliset muutokset voidaan toteuttaa 
kaikille samanaikaisesti. 

• Kun tietojärjestelmät eri sairaanhoitopiiri- ja kuntayhtymäalueilla ovat yhtenäiset, myös 
niiden hallinnointi voidaan toteuttaa yhteistyössä

Hoito- ja 
palvelukokemus 

paranee

Tietojärjestelmät 
tukevat ammat-

tilaisten työtä

Taloudellinen 
kestävyys 

paranee

Väestötason 
hyvinvointi 

kasvaa 

• Neljän sairaanhoitopiirin yhteinen prosessien kehittäminen ja kehityskustannuksien jako 
tukee taloudellisesti kestävää sote kehittämistä.

• Jaettu järjestelmä edistää yhteisten toimintatapojen kehittämistä ja mahdollistaa parhaiden 
käytäntöjen jakamisen entistä paremmin.

• Yhteiset toimintatavat helpottavat esimerkiksi ammattilaisten perehdyttämistä sekä 
sijaistamista sairaanhoitopiirien välillä.

Toimintatapojen uudistaminen

* Esimerkkihyödyt tunnistettu kustannus-hyötyanalyysin työpajoissa ja yksilöhaastatteluissa

Lähteet: 13 Tukipalveluiden työpaja (2021), 14 UNSW (2012)



Strategiset 
tavoitteet



Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat useiden 
muutoshaasteiden keskellä

Demografia ja sosioekonominen tilanne

Julkishallinnon alijäämä

Toimialakilpailu ja työvoimapula

Useat haasteet, kuten ikääntyvä väestö, lääkäri- ja 
hoitajapula, COVID-19 pandemia ja 
maahanmuuttajien uudet asiakasryhmät aiheuttavat 
haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon kestävyydelle

Julkishallinnon alijäämän kasvu johtaa 
tarpeeseen tuottaa enemmän vähemmällä 

Vanhentuneet järjestelmät

Vanhentuneet järjestelmät eivät vastaa tämän 
päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin - tietojärjestelmät 
ovat vanhentuneita ja eivätkä järjestelmät 
kommunikoi keskenään

Palveluiden saatavuus

Veronmaksajien odotukset

Kasvavat vaatimukset ja odotukset julkisesti 
rahoitetuille palveluille haastavat julkisia 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita

Kasvavat työntekijöiden odotukset ja pysyvyys- ja 
uupumishaasteet johtavat ammattitaitoisen työvoiman 
poistumiseen kliinisestä työstä/siirtymiseen muualle

Asiantuntijoiden saatavuuden heikentyessä ja 
rahoituksen kiristyessä tasapuolisten toiminta-
edellytysten turvaaminen vaarantuu

KESKEISET
HAASTEET

SOTE-uudistus

Kyky vastata muuttuvaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisen muotoon
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Muutoshaasteisiin vastaaminen edellyttää 
selkeää tavoitteenasetantaa
Vastataksemme näihin haasteisiin, meidän tulisi tavoitella laadukkaampaa ja taloudellisesti kestävää 
palvelua- ja hoitoa uusilla toimintamalleilla

• Digitaaliset palvelu- ja 
hoitoratkaisut 

• Sujuvammat, 
integroituneet 
palveluketjut

• Yksilöllinen hoito- ja 
palvelu

• Yhdenvertaisten ja 
laadukkaiden 
palveluiden 
turvaaminen 

• Tiedon hyödyntäminen 
ja palveluintegraatio

• Toimintatapojen 
uudistaminen 

• Oikea-aikaisesti 
kohdistetut hoidot- ja 
palvelut

• Kustannusten kasvun 
hillitseminen

Tietojärjestelmät 

tukevat ammattilaisten 

työtä

Taloudellinen 

kestävyys paranee

Hoito- ja 

palvelukokemus 

paranee

Väestötason 

hyvinvointi kasvaa

• Palveluiden saatavuuden ja 
saavutettavuuden 
parantaminen

• Ennaltaehkäisevät palvelut

• Hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventaminen

Asterin strategiset tavoitteet 

Tarkemmat mittarit on määritettävä projektin seuraavassa vaiheessa - tavoitetasojen määritys edellyttää nykytilatiedon keräystä12.8.2021 15



Olemme tunnistaneet neljä avainkyvykkyyttä, 
joiden avulla asetetut tavoitteet voidaan 
saavuttaa

Palveluiden tiedolla 
johtaminen

Tarkempi riskitekijöiden arviointi, 
aikaisempi hoidontarpeen 

tunnistaminen ja oikea-aikaiset 
toimet tuovat vaikuttavuutta mm. 

ennaltaehkäisyn ja paremman 
hoidon kohdentamisen avulla sekä 

väestö-, että yksilötasolla

Asiakkaan 
osallistaminen

Etä- ja digitaalisten 
hoitomahdollisuuksien avulla 

vältetään tarpeettomat käynnit, 
mahdollistetaan monipuolisemmat 

hoitotavat sekä tarjotaan parempi 
hoito- ja palvelukokemus

Prosessien ja 
toiminnan jatkuva 
kehittäminen
Jatkuvasti kehittyvät hoitotavat 
parantavat hoidon laatua ja 
hoidon/resurssien kohdistamisen 
optimointi lisää tuloksellisuutta. 

Yhteinen järjestelmä
Integroitu järjestelmäkokonaisuus 
mahdollistaa tiedonjaon ja yhteiset 
toimintamallit eri palvelualueiden 
välillä yli kunta- ja 
sairaanhoitopiirialueiden 

AVAIN-

KYVYKKYYDET

AVAIN-
KYVYKKYYDET

12.8.2021 16



Yhtenäinen järjestelmäperusta mahdollistaa 
avainkyvykkyyksien toteuttamisen
Yhtenäiset tietojärjestelmät vaativat vähemmän päällekkäistä ylläpitoa ja mahdollistavat asiakkaan ja 
käyttäjän kannalta merkityksellisten kokonaispalveluiden kehittämisen ketterästi

1. TASON 
TEKNISET MAHDOLLISTAJAT

2. TASON 
TEKNISET MAHDOLLISTAJAT

✓ Yhteinen järjestelmä

✓ Asiakkaan osallistaminen

✓ Palveluiden tiedolla 
johtaminen

✓ Prosessien ja toiminnan 
jatkuva kehittäminen

AVAIN-

KYVYKKYYDET

• Analytiikka
• Automaatio
• Tekoäly
• Konfiguroitavuus
• Toiminnanohjaus

- kyvykkyydet

• Toiminnallisuuksien 
kattavuus

• Toiminnan-integraatio ja 
yhtenäiset palveluketjut

• Rakenteellinen, yhtenäinen 
ja kattava tietomalli

JÄRJESTELMÄPOHJAN 
YHTENÄISYYS

1. TASON 
TOIMINNALLISET 
MAHDOLLISTAJAT

• Päätöksenteko
• Prosessit
• Roolit
• Vastuut

2. TASON 
TOIMINNALLISET 
MAHDOLLISTAJAT

KYKY UUDISTAA TOIMINTAA

KYKY HYÖDYNTÄÄ JÄRJESTELMÄÄ

• Muutoksen-
johtaminen

• Mittaaminen
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Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä mahdollistaa 
merkittävän toiminnanmuutoksen, jotta pystymme 
tuottamaan parasta mahdollista palvelua potilaille/asiakkaille

18

Uudet toimintamallit ratkaisuna

Sosiaali- ja terveydenhuolto on merkittävien 

haasteiden edessä, kun väestön ikääntyessä 

palvelutarve kasvaa ja henkilöstön saatavuus 

hankaloituu. Sote-sektorin haasteet voidaan 

ratkaista vain uusilla toimintamalleilla, jotka 

mahdollistavat asiakkaan osallistumisen, sote-

integraation, väestötason terveydenhallinnan, 

potilaskohtaisen ennakoinnin ja sote-palveluiden 

sekä prosessien jatkuvan kehittämisen.

Digitalisaatiolla ja analytiikalla  

keskeinen rooli

Uudet toimintamallit hyödyntävät digitaalisia 
ratkaisuja, joiden tehokas käyttöönotto edellyttää 
yhteistä teknologiaperustaa. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmiltä tämä edellyttää ennen 
kaikkea:
• Kattavia standardeja toiminnallisuuksia, jotka 

mahdollistavat tehokkaan yhteistyön (PTH, 
ESH, SH)

• Riittävää digitaalista kypsyyttä, joka 
mahdollistaa tiedolla johtamisen, automaation 
ja jatkuvan kehittämisen

• Transaktioalustakyvykkyyttä, jonka päälle 
innovatiiviset räätälöinnit rakennetaan 
erillisillä ratkaisuilla

Kansainvälisyys luo pitkän 

aikavälin toimintaedellytyksiä

Kehittyneet ja kalliit kansainväliset 
järjestelmäratkaisut vaativat suuren väestöpohjan 
ollakseen taloudellisesti realistisia, mutta tarjoavat 
parhaat edellytykset tulevaisuuden 
toimintamalleille.

Kotimaiset APTJ-järjestelmätoimittajat pystyvät 
tarjoamaan perustoiminnallisuudet 
kustannustehokkaasti, mutta niillä tulee olemaan 
huomattavia vaikeuksia investoida riittävästi 
tuotekehitykseen pystyäkseen vastaamaan 
tulevaisuuden vaatimuksiin

12.8.2021



Hyöty-
potentiaali



Strateginen mittari

Strateginen teema

Toiminnalliset hyödyt

Aster-hankkeen
strategiset tavoitteet

Hyötyjen arvioinnin logiikka
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PARANNUKSET

Yhteinen 

järjestelmä

Prosessien ja 

toiminnan jatkuva 

kehittäminen

Vaikuttavuus ja 

väestön 

hyvinvointi

Parannus 1

Parannus 2

Parannus 3

Parannus

Parannus

…

…

Asiakkaan 

osallistuminen

ARVONLISÄ

Tavoite 1 …Tavoite 2 Tavoite

Mittari 1 MittariMittari 2 Mittari 3 …. ….

A

C

B

A

B

CHyötypotentiaali

Ammattilainen Tiedon hyödyntäminenAsiakas/ potilas Tuottavuus

Yhdenvertaiset 

palvelut
Sujuvat 

palvelutapahtumat

Parempi tiedon 

saatavuus ja 

käytettävyys

Taloudellisesti 

kestävää palvelua

Strateginen tavoite

i. Taustahaastattelujen 
perusteella tehtiin kooste 
tavoitetilan strategisista 
hyödyistä 

ii. Tavoitellut hyödyt 
validoitiin työpajoissa 19.4 
ja 20.4.

iii. Strategiset tavoitteet 
sovittiin päivitettäviksi 
hyötyanalyysin 
valmistuttua

i. Toiminnalliset hyödyt on 
arvioitu 
palvelualuekohtaisissa 
työpajoissa yhdessä lähes 
sadan toiminnan 
asiantuntijoiden kanssa, 
hyödyntäen mm. 
järjestelmävertailun 
yhteydessä tehtyjä arvioita 
toiminnallisuuksista ja 
hyödyistä

i. Toiminnalliset hyödyt 
muodostavat hyötyrivejä 
laskentakehikkoon

ii. Hyödyt on kvantifioitu
iii. Jokainen hyöty on linkitetty 

strategiseen hyötyyn
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KONSEPTUAALINEN

AIKA

Aster-hanke on tilaajille merkittävä investointi, jonka 
hyödyt toteutuvat eri aikajänteillä

HYÖDYT

KUSTANNUKSET

Toimitusprojektin 
aloitus

Tavoitetason 
määrittely

Hyötyjen 
tuoreistaminen

Muutos käyttökustannuksissa nykytilaan verrattuna ja 
jatkuva kehittäminenJärjestelmän 

hankintakustannukset

Järjestelmien / alustojen toteutus- ja 
muutosprojektikustannukset 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ensimmäiset hyödyt

2019201820172016 2027 -

Takaisinmaksuaika

Viimeiset tunnistetut pitkän 
aikavälin hyödyt saavutettu

12.8.2021 21



133 analyysissä tunnistettua hyötyä linkittyvät 
useampaan strategiseen tavoitteeseen
Tunnistetut hyödyt suhteessa strategisiin tavoitteisiin ja kyvykkyyksiin

(3)

(3)

(3)

(2)

(8)

(20)

(0)

(3)

(1)

(5)

(7)

(8)

(29)

(3)

Hoito- ja 
palvelukokemus 

paranee

Tietojärjestelmät 
tukevat ammat-
tilaisten työtä

Väestötason 
hyvinvointi 

kasvaa

Taloudellinen 
kestävyys 
paranee

• Jokaista Asterin strategista tavoitetta kohtaan on 
tunnistettu sekä kvantifioitavia, että 
kvantifioimattomia hyötyjä.

• Lukumäärällisesti eniten hyötyjä tunnistettiin 
taloudellisen kestävyyden paranemisessa. 
Työpajoissa painotettiinkin tunnistamaan 
taloudellisia ja kvantifioitavia hyötyjä.

• 33% näistä koskettaa vain yhtä strategista 
tavoitetta ja loput kahta tai useampaa tavoitetta.

• Keskimääräinen eurohyötyihin painotettu 
realisaation nopeus on nopein taloudelliseen 
kestävyyteen liittyvissä kvantifioiduissa hyödyissä 
ja hitain väestön hyvinvoinnissa.

10

20

55

5

0

15

65

30

25

60

35

40

45

50

36 (25)

10 (8)

3 (2)

0

9 (2)

8 (3)

0

16 (2)

1 (0)

23 (3)

33 (19)

11 (1)

5 (0)

4 (1)

13 (6)

33

55

32

62

10 (8)

Hidas 
(~5v.) 

Nopea 
(~1v.) 

Keski-
määräinen 
(~3v.) 

Keskimääräinen realisaation nopeus kvantfioiduissa
hyödyssä painoitettuna euro hyötyihin

Prosessien ja toiminnan jatkuva kehittäminen

Yhteinen järjestelmä

Asiakkaan osallistaminen

Palveluiden tiedolla johtaminen

Realisaation nopeus
Hyötyjen lkm.  
(suluissa kvantifioidut)

22



Euromääräisesti kvantifioidut hyödyt on arvioitu 295 M€ 
arvoisiksi vuoden 2021 palvelutarpeen tasossa

Vuosittaiset hyödyt
tavoitetilassa1, M€
(työpajoissa kerättyjen
Hyötyjen lukumäärä)

Yhteinen järjestelmä Prosessien ja toiminnan 
jatkuva kehittäminen

Palveluiden 
tiedolla johtaminen

Asiakkaan 
osallistaminen

27 M€
(6 kpl)

Tunnistettuja 
hyötyjä yhteensä

178 M€
(67 kpl)

63 M€
(21 kpl)

28 M€ + X M€
(39 kpl)

295 M€ + X M€
(133 kpl)

• Pienentyneet ylläpito- ja 
kehittämis-kustannukset

• Sujuvammat palveluketjut
• Parhaat käytännöt ja 

yhteinen kehittäminen
• Yhteiset kyvykkyydet
• Tiedolla johtaminen 

toiminnan ohjauksessa

• Omahoito/-palvelut ja 
etäpalvelut

• Hoidon/palvelun parempi 
kohdentaminen

• Parempi hoitoon 
sitoutuminen

• Ennalta-ehkäisevät 
toimintamallit

Lisäksi:
• Tietoturva ja yksilön suoja
• Yhteiskunnalliset hyödyt 
• Terveyspalveluiden 

mahdollistaminen kaikille

12.8.2021 23

• Yli 40 hyötyä, luokiteltiin konservatiivisesti ei-kvantifioitaviksi
• Ei-kvantifioiduissa hyödyissä lukuisia kansanterveydellisesti merkittäviä hyötyjä, suurella 

todennäköisyydellä kansantaloudellisesti merkittävämpiä kuin kaikki kvantifioidut hyödyt yhteensä
• Toteutuksen edetessä hyötyjä on mahdollista kvantifioida lisää ja nostaa tavoitetasoa

1) Huom. Investointianalyysissä hyödyt painotetaan onnistumistodennäköisyydellä



Hyötyjen jakauma Sosiaali- ja Terveydenhuollon 
välillä

• 49% työpajoissa kerätyistä hyödyistä koskettaa sekä sosiaali-
että terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteiset 
hyödyt sisältävät mm. resurssien tehokkaamman ohjauksen, 
poistuvien järjestelmien lisenssit ja ylläpitokulut sekä 
ajanvaraukseen liittyvät hyödyt.

• Sote-integraation päällimmäiset hyödyt liittyvät 
moniammatillisen yhteistyön tukemiseen. Yhteinen järjestelmä 
mahdollistaa asiakastietojen näkyvyyden palvelujen ja 
ammattilaisten välillä, mikä vähentää päällekkäisen tiedon 
keräämisen tarvetta, lyhentää ammattilaisen perehtymiseen 
kuluvaa aikaa ja ohjaa asiakkaan nopeammin kohdennetun 
palvelun piiriin.

169 milj. €
(115 kpl)

SH

Vuosittaiset hyödyt
tavoitetilassa1, milj. €
(Suluissa työpajoissa kerättyjen
hyötyjen lukumäärä)

TH

127 milj. €
(83 kpl)

Yhteensä

295 milj. €
(133 kpl)

Oletukset ja selitteet

• Ikäihmisten hoito ja kotipalvelut laskettiin osaksi terveydenhuollon hyötyjä.

• Sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa koskevissa hyödyissä lopputuloksen euromäärä on 
jaettu baseline-datan, eli Aster-alueen So vs. Te - kustannusjakauman mukaisesti. 
Tarkemmin: 46% hyödystä on painotettu sosiaalihuollolle ja 54% hyödystä 
terveydenhuollolle.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tunnistettujen hyötyjen lukumäärän ero osittain selittyy sillä, 
että suurin osa ulkomaalaisista benchmarkeista keskittyy vain terveydenhuoltoon.

12.8.2021 24
1) Huom. Investointianalyysissä hyödyt painotetaan onnistumistodennäköisyydellä



Toiminnanohjauksen tuki, asiakastietojen sähköinen
kirjaus ja puheentunnistus muodostavat merkittävän osan 
kvantifioiduista hyödyistä

Työpajoissa tunnistetut kvantitatiiviset hyötykokonaisuudet Suurimmat hyötykokonaisuudet

Toiminnanohjauksen tuki

• Tehokkaampi henkilöstö-, tila-, ja laiteresurssien 
ennakointi ja kapasiteetin ohjaus, mm. ajantasaisen 
raportoinnin avulla

• Päällekkäisten palvelujen / toimenpiteiden vähentäminen

• Optimoinnit sisäisen ja ulkoisen kapasiteetin välillä

• Materiaalihukan / hävikin vähentäminen

~ 51 milj. € ~1,6 % Aster-alueen sote-toimintakuluista 

~ 46 milj. € ~1,5 % Aster alueen sote-toimintakuluista 

Sähköinen kirjaus ja puheentunnistus 

• Ajan säästö saman tiedon prosessoinnista moneen 
kertaan

• Sanelupurun poistuminen ja työn sujuvoittaminen 
puheentunnistuksella

• Matkustuksen väheneminen mobiilisovelluksen 
kirjauksella
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Työhyvinvointi

Asiakastietojen sähköinen
kirjaus ja puheentunnistus

Toiminnanohjauksen tuki

Järjestelmähyödyt

Asiakkaan osallistuminen

Etähoito ja -seuranta2

Etävastaanotto ja -viestintä2

Paperipohjaisten
dokumenttien
eliminointi3

Asiakaskommunikaatio2

Digitaaliset
ajanvarauspalvelut

Hoitotavan muutokset

Lääkehoidon työkulku

Ammattilaisten
keskinäisen
yhteistyön tuki

Raporttien kokoaminen 3

Kokonaishyöty: 295 milj. € 
9,4% Aster-alueen sote-toimintakuluista

Nopea 
~1v 

Keskimääräinen
~3v

Hidas
~5v

Hyvin hidas
~7v

Realisaation nopeus 
käyttöönotosta laskettuna

1) Hyötyjä ei ole painotettu onnistumistodennäköisyydellä – erilaisiksi 
arvioidut onnistumistodennäköisyydet voivat muuttaa hyötyjen suuruutta 
ja keskinäistä suuruusjärjestystä

2) Nämä hyödyt on yhdistetty tiivistelmässä ”Etäpalvelut ja –viestintä”
3) Nämä hyödyt on yhdistetty tiivistelmässä ”Paperipohjaisten dokumenttien 

eliminointi”
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Yhtenäinen tilannekuva parantaa ja tehostaa erityisesti paljon 
sote-järjestelmää kuormittavien asiakkaiden palvelua

0,9 Mrd.€

0,5 Mrd.€

0,4 Mrd.€

0,1 Mrd.€

0,3 Mrd.€

0,2 Mrd.€

0,2 Mrd.€

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto

Ikääntyneiden palvelut

Vammaispalvelut

Kotihoito

Lastensuojelu, lasten ja 
perheiden palvelut

Sote-tehtävät Aster-alueen nettokustannukset 2019 Tiedolla johtamisen peruskyvykkyyden muutos asiakassuunnassa

Muu sote-toiminta

?

Asiakas voi olla 
aktiivinen lukuisissa 
eri palvelukanavissa 
/ prosesseissa 
samanaikaisesti, 
osin samojen 
juurisyiden vuoksi1

1) Noin 10 % väestöstä tuottaa 70-80 % sote-järjestelmän palvelukuormasta (VTV, 2017)

Nykytilassa asiakkaan tietoja 
hallinnoidaan hajautetusti 
yksittäisen palveluprosessin 
sisällä (esim. tietyn diagnoosin 
hoitopolku)

Tavoitetilassa yhtenäinen 
tilannekuva palvelukentän yli 
mahdollistaa
• Paremman koordinoinnin ja 

päällekkäisyyksien poiston 
palveluissa

• Interventioiden suunnittelun 
ja seurannan muodostaman 
kokonaiskuvan

• Sote-järjestelmän koko-
naisvasteen mittaroinnin
esim. häiriökysynnän 
tunnistaminen

• Asiakassegmentoinnin 
kokonaispalvelutarpeen 
perusteella

?
?
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Tiedolla johtamiseen perustuvien interventioiden merkitystä 
voidaan hahmottaa kansantauteihin liittyvien esimerkkien kautta

0,2 Mrd.€
(0,9%)

2,0 Mrd.€
(9,0%)

3,9 Mrd.€
(17,6%)

0,8 Mrd.€
(3,6%)

0,4 Mrd.€
(1,7%)

0,2 Mrd.€
(0,8%)

Aivo-, muisti-, ja 
mielialasairaudet1

Diabetes

Syöpä

Astma ja allergiat

Sydän- ja 
verisuonitaudit

Tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet

11 Mrd.€

4 Mrd.€

1 Mrd.€

2 Mrd.€

1 Mrd.€

4 Mrd.€

Kansantaudit1

Suora terveyden-
huollon kustannus 
(Suomi yhteensä)

Kansantaloudellinen 
kokonaisvaikutus Esimerkkejä tiedolla johtamiseen perustuvista interventioista

Seulonta ja 
kohdentaminen

Ennaltaehkäisevät 
toimet

Hoitotavan valinta

Hoidon toteutus

Diagnostiikka ja 
analyysi

Seuranta ja hoitoon 
sitoutuminen

Dementiariskin seulonta

• Kumuloituneiden riskitekijöiden 
automaattinen tunnistaminen 
potilashistorian päivittyessä (esim. aiempi 
alkoholin liikakäyttö, aiempi päävamma ja 
uutena lisänä diabetes-diagnoosi)

Ennaltaehkäisevien toimien ja 
diagnostiikan koordinointi

• Varhaisella iällä havaittujen riskitekijöiden 
perusteella annetaan ohjausta omien 
elämäntapojen suhteen ja liputetaan 
potentiaalinen tarve diagnostiikkaan 
esim. 10 vuotta eteenpäin

Sydäninfarktin jälkeisen kuntoutuksen 
suunnittelu

• Potilashistoriaan ja yleisiin 
indikaattoreihin perustuva arvio halusta / 
kyvystä noudattaa suunnitelmaa 
omaehtoisesti

• Riskiarvio psyykkisen tuen tarpeelle

1) Tautiryhmien määritelmät perustuen ”Kalleimpien kansansairauksien selvitysraportti”, Neittaanmäki et al. (2017) 27



Investoinnin 
mallintaminen



Aster-alueen sote-toimintakulut

133Muulla rahoituksella
katetut kustannukset** 245

2 811
Kuntien rahoittamat
sote-kustannukset*

340 204

2 570 Henkilöstö
ja palvelut

Aineet, tarvikkeet
ja tavarat

3 151

Avustukset

Muut toimintakulut

3 151
Kustannuspohjan muodostaminen

• Kunkin alueen kokonaiskustannuksena käytetään sote-uudistuksen 
valmistelutyönä tuotettua alueellista kokonaiskustannusta (nettokustannus, 
alueen sisäiset rahavirrat eliminoitu) https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat

• Kustannukset jaotellaan tarkemmin toimintakululajeihin (esim. henkilöstö ja 
palvelut) ja laskennan niin vaatiessa myös palvelualueisiin johtamalla 
suhteellinen kulujakauma nykyisten integroitujen sote-yhtymien todellisen 
kustannusrakenteen perusteella (esim. Siunsote 2019 tilinpäätöstiedot)

• Kustannustason vuotuinen kehitys mallinnetaan muodostamalla Aster-alueelle 
keskimääräinen vuotuinen kustannusnousu, joka lasketaan painotettuna keski-
arvona jokaiselle ostaja-alueelle (saatavilla olevasta keskimääräisestä 
kustannusennusteesta) Lähde (Sotkanet.fi)

683

682

1 183

688

2021

1 063

723

761

791

2030

Etelä-Savo***

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Pohjanmaa

3 151
3 423

+8,6%

Aster-alueen sote-toimintakulut vuoden 2021 tasossa rahoituskanavan ja kululajin mukaan jaoteltuina, M€

Aster-alueen sote-toimintakulut ja ennuste pelkän palvelutarpeen muutoksen perusteella, 2021-2030

4 195
4 721

2021 2030

+12,5%Kokonaiskustannus, M€ Henkeä kohti, €

Kokonaiskustannus, M€

* STM:n arvioima hyvinvointialueiden rahoituslaskelman siirtyvä sote-kustannus https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
** Muu rahoitus (sisältää esim. maksutuotot), arvioitu integroitujen sote-toimijoiden tilinpäätösten perusteella 
*** Mallinnettu esitetyn hyvinvointialueuudistuksen mukaisena alueena
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Hyötyjen saavuttamista mallinnetaan sekä ajan 
että onnistumistodennäköisyyden suhteen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Vuosi 
3

Vuosi 
5

% täydestä
hyödystä

Vuosi 
2

Vuosi 
1

Vuosi 
4

Vuosi 
6

Vuosi 
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Hyötyjen ajallinen mallintaminen Hyötyjen onnistumisen mallintaminen

Yksittäisen henkilön 
työskentelytapa

Laajempi prosessien ja 
toimintamallin muutos

Asiakkaan toiminnan tai 
hoitotavan muutos

Poistuvat ICT-järjestelmät

Muutoksen tyyppi Onnistumisprosentti

90 %

75 %

60 %

100 %

• Jaotellaan asteikolla nopea – hyvin hidas sen perusteella, miten nopeasti 
käyttöönoton jälkeen täysi hyötytaso voidaan saavuttaa

• Sidotaan aloitusajankohta aluekohtaiseen käyttöönoton aikatauluun

• Luokitellaan hyödyt vaaditun muutoksen mukaisesti ja asetetaan 
onnistumisprosentit, jotka kuvaavat mahdollisuutta kontrolloida 
hyödyn toteutumista

→ Herkkyysanalyysin tärkeimmät varioitavat tekijät
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Euromääräisesti kvantifioidut hyödyt perustelevat 
Aster-investoinnin taloudellisesta näkökulmasta

Aster -investointianalyysi (huom. Sisältää myös ennen vuotta 2021 syntyneet kustannukset)

Oletukset ja selitteet

• Vuosittaiset sote-pohjakustannukset skaalattu Aster-alueen kustannusten kasvuennusteen mukaisesti vuoden 2021 valuutassa (tämän seurauksena myös hyödyt 
skaalautuvat vastaavasti)

• Kertaluontoiset kustannukset sisältävät sekä tietojärjestelmätoimittajan osan sekä muut arvioidut Aster-hankkeen kustannukset

• Toistuvat kustannukset sisältävät uuden tietojärjestelmän ylläpito- ja palvelukustannukset tietojärjestelmätoimittajan osalta

• Hyötyjen realisoitumisen aikataulu mallinnettu käyttäen hyötykohtaista realisaatioaikataulua ja odotusarvoa hyötypotentiaalin saavuttamiselle

• Käyttöönotto mallinnettu aluekohtaisena ajoituksena kvartaalin tarkkuudella. Käyttöönottoon liittyvä potentiaalinen tuottavuustappio arvioitu 3 kuukauden mittaisena.

• Kumulatiivinen diskontattu kassavirta laskettu vuositasolla, diskonttokorko 6 % (kuvaajien luvut esitetty ilman diskonttausta)
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Kumulatiiviset 
kustannukset ja 

hyödyt 2030 saakka

339

Toistuvat hyödyt Toistuvat kustannukset Kertaluontoiset kustannukset Kumulatiivinen diskontattu kassavirta

• Takaisinmaksupiste vuonna 2029, jolloin 
70-80 % toistuvista hyödyistä saavutettu

• Täydet hyödyt saavutettu vuonna 2033

• Efektiivinen korko 2030 loppuun: 17 %

• Tuottoaste vuoden 2030 loppuun: 68 %

• Kertaluontoiset kustannukset: 263 M€
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Lähtötietojen tarkkuuden puitteissa ICT-
kustannusten muutos nykytilasta tavoitetilaan 
on hillitty

5,7

Essote 
muutos4

3,6

8,4

5,7

0,8

Nykytila

0,9

KSSHP 
muutos

1,7

Siun sote 
muutos

Aster

KSSHP3

1,4

VSHP 
muutos

Tavoitetila

Essote

Siun sote

VSHP3

23,3

18,7

Nettomuutos
-4,7 MEUR

1) Sisältää ohjelmien vuosittaiset ylläpitomaksut, 3. osapuolien työt ja keskimääräiset investoinnit. Oletettu, että 
infrastruktuurikulujen ja oman työvoiman kulujen osalta kustannusneutraali muutos.

2) Cerner kustannukset 30.6.2021 hinnoittelun mukaisesti. Huom. SaaS-muotoiset lisenssit kattavat myös 
infrastruktuurikuluja, joita ei ole kerätty nykytilan osalta.

3) KSSHP ja VSHP skaalattu Essoten ja Siun soten tietojen perusteella. Huom. nykytila voi olla kompleksiteetiltaan
korkeampi (kalliimpi), kuin mitä lineaarinen skaalaus integroiduilta toimijoilta antaa olettaa

4) Essoten lisenssimaksu alueen tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa (mikäli sisällytetään potentiaalinen 
lisävolyymi lisenssikuluihin on skaalattava myöskin nykykustannuksia Essoten osalta (huomioitu hyötylaskennassa)

Toistuvien IT-kustannusten nettomuutos tavoitetilassa1,2
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Toistuvien IT-kustannusten nettomuutos tavoitetilassa
Kustannus Ohjelman vuosittainen 

ylläpitomaksu / vuosi

Ohjelman keskimääräinen 

vuosittainen investointi / 

lisäominaisuuksien hankinta 

/ vuosi

Ohjelman käyttöön liittyvät 

3. osapuolen työt / vuosi, 

(tunnushallintaa, 

pääkäyttäjäpalvelua, 

sovellustukipalvelua jne.)

Infrakulut vuodessa Oma työ liittyen mihin 

tahansa kustannukseen

Tyyppi Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Ulkoinen Sisäinen

Essote – Poistuvat 

järjestelmät
Aster_systems_replaced_v4

2,7 M€

Aster_systems_replaced_v4

0,4 M€

Aster_systems_replaced_v4

0,5 M€

Ei sisälly kustannus-

hyötyanalyysin laajuuteen

Ei sisälly kustannus-

hyötyanalyysin laajuuteen

KSSHP – Poistuvat 

järjestelmät
Skaalattu2

Yht. 8,4 M€ kartoitetuille kustannuslajeille

Siun sote – Poistuvat 

järjestelmät
Aster_systems_replaced_v4

4,6 M€

Aster_systems_replaced_v4

1,0 M€

Aster_systems_replaced_v4

0,1 M€

VSHP – Poistuvat 

järjestelmät
Skaalattu2

Yht. 5,7 M€ kartoitetuille kustannuslajeille

Poistuvat järjestelmät 

yhteensä
Skaalattu (huom. tässä laskelmassa Essoten mahdollinen lisävolyymi jätetty pois)

Yht. 23,3 M€ kartoitetuille kustannuslajeille (25,0 M€ jos Essote skaalattu lisävolyymilla)

Cerner 30.6.2021 

hinnoittelun mukaiset 

toistuvat kulut

Yht. 18,7 M€1

Nettomuutos koko Aster-

alueen yli
-4,7 M€ koko Aster-alueen yli (kustannustason lasku)

Huom. SaaS-muotoiset lisenssit tavoitetilassa kattavat myös infra-kustannuksia

Essote – Netto -0,9 M€ (lasku)

KSSHP – Netto -0,8 M€ (lasku)

Siun sote – Netto -1,7 M€ (lasku)

VSHP – Netto -1,4 M€ (lasku)

Lisäksi 4,7 M€ keskimääräisenä investointina vuodessa, joissa mahdollisuus synergiaan. Tästä edelleen 50 % / 2,3 M€ arvioitu säästöksi.

1) Essoten lisenssimaksu alueen tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa, mikäli sisällytetään potentiaalinen lisävolyymi lisenssikuluihin on 
skaalattava myöskin nykykustannuksia Essoten osalta (huomioitu hyötylaskennassa)

2) KSSHP ja VSHP nykytila voi olla kompleksiteetiltaan korkeampi (kalliimpi) kuin lineaarinen skaalaus integroiduilta toimijoilta antaa olettaa 33



Herkkyysanalyysin parametrisointi

1. Hyötyjen onnistuminen

Yksittäisen 
henkilön 
työskentelytapa

Laajempi 
prosessien ja 
toimintamallin 
muutos

Asiakkaan 
toiminnan tai 
hoitotavan 
muutos

Poistuvat ICT-
järjestelmät

Muutoksen tyyppi

Onnistumisprosentti

95 %

90 %

80 %

100 %

• Hyötyjen onnistumisprosentille muodostetaan kolme skenaariota, joilla 
testataan investoinnin kannattavuutta mikäli hyödyt toteutuvat 
odotusarvoista skenaariota korkeammin tai matalammin

• Esitetty kustannus-hyötyanalyysi vastaa odotusarvoista skenaariota

90 %

75 %

60 %

100 %

80 %

60 %

40 %

100 %

Korkea 
skenaario

Odotusarvoinen 
skenaario

Matala 
skenaario

2. Yhteistyöorganisaation ja tilaajien työvoimakustannus

Keskimääräinen 
henkilötyövuoden 
kustannus

79 200 €

• Yhteistyöorganisaation ja tilaajien oman työn kustannukseen vaikuttaa 
keskimääräinen henkilötyövuoden kustannus, jota varioidaan esimerkiksi 
sisäisten vs. ulkoisten resurssin käytön vaikutusten arvioimiseksi

• Esitetty kustannus-hyötyanalyysi vastaa odotusarvoista skenaariota

67 320 € 55 440 €

Korkea 
skenaario

Odotusarvoinen 
skenaario

Matala 
skenaario

3. Toimitusprojektin kesto

• Investoinnin kannattavuutta testataan lisäämällä toimitusprojektiin 
ylimääräinen vuosi ennen kuin järjestelmää on otettu käyttöön. Tämä 
siirtää hyötyjen toteutumista myöhemmäksi ja lisää 
järjestelmätoimittajan sopimukseen sisältymättömiä kertaluontoisia 
kustannuksia (so. yhteistyöorganisaation ja tilaajien työtä).

• Sivuvaikutuksena myöhempi käyttöönotto viivästyttää tiettyjä 
lisenssimaksuja (tämä alentaa toistuvia kustannuksia tarkastelujaksolla)
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Takaisinmaksu on viimeistään 2030 kaikissa skenaarioissa -
hyötyjen onnistuminen ja toimitusprojektin aikataulu ovat 
kriittisiä aikaisemmalle takaisinmaksulle

Herkkyysanalyysin skenaarioiden tunnuslukuja 2030 saakka mitattuna (huom. sisältää myös ennen vuotta 2021 syntyneet kustannukset)
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Odotusarvoinen 
skenaario

-111

M€

-263

714

-111

227

-263

602

-111

-263

Matala hyötyjen 
onnistuminen

-254

811

-111

Korkea hyötyjen 
onnistuminen

505
714

330

Matala oman 
työn kustannus

714

-111 -96

-272

Korkea oman 
työn kustannus

-272

Toimitusprojektin 
viive (1 vuosi)

436

137

348

Takaisinmaksuvuosi 2029 2030 2029 2029 2029 2030

Kumulatiivinen 
diskontattu 

kassavirta 2030
155 MEUR 84 MEUR 217 MEUR 163 MEUR 148 MEUR 23 MEUR

Efektiivinen korko 
2030

16,6 % 12,3 % 19,9 % 17,3 % 16,0 % 7,8 %

Tuottoaste 2030 68,4 % 36,8 % 95,7 % 74,3 % 63,0 % 10,0 %

Kumulatiiviset hyödyt 2030 saakka Kumulatiiviset toistuvat kustannukset Kertaluontoiset kustannukset

Oletukset ja selitteet

• Varioitavaa parametria lukuun ottamatta skenaarioissa käytetään samoja oletuksia kuin odotusarvoisessa tapauksessa
• Vuosittaiset sote-pohjakustannukset skaalattu palvelutarpeen kasvuennusteen mukaisesti vuoden 2021 valuutassa (seurauksena myös hyödyt skaalautuvat vastaavasti)
• Kertaluontoiset kustannukset sisältävät sekä tietojärjestelmätoimittajan osan sekä muut arvioidut Aster-hankkeen kustannukset
• Toistuvat kustannukset sisältävät uuden tietojärjestelmän ylläpito- ja palvelukustannukset tietojärjestelmätoimittajan osalta
• Hyötyjen realisoitumisen aikataulu mallinnettu käyttäen hyötykohtaista realisaatioaikataulua ja odotusarvoa hyötypotentiaalin saavuttamiselle
• Käyttöönotto mallinnettu aluekohtaisena ajoituksena kvartaalin tarkkuudella. Käyttöönottoon liittyvä potentiaalinen tuottavuustappio arvioitu 3 kuukauden mittaisena.
• Kumulatiivinen diskontattu kassavirta laskettu vuositasolla, diskonttokorko 6 % (kuvaajien luvut esitetty ilman diskonttausta)

Huom. pylväskuvaajan 
luvut esitetty ilman 

diskonttausta
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Onnistumisen 
edellytykset



Hyötyjen toteutumisen edellytyksenä on 
yhteiset tavoitteet ja selkeät vastuut

Hyödyn kohdentuminen tulee 
pystyä osoittamaan. Hyödyn 

realisaatio tulee vastuuttaa ja 
sitä tulee seurata, tarvittavat 
panostukset tulee tunnistaa, 

aikatauluttaa ja resursoida

Toimintatapamuutoksen 
juurruttamiseen panostetaan 
tarpeeksi

Toiminnalle luodaan luottamukseen 
pohjautuva yhteistyömalli, joka sitoo 
osapuolet yhteiseen tavoitetilaan ja 
vaadittuun toimintatapamuutokseen

Hyötyjen 
systemaattinen

seuranta ja 
tuoreistaminen

Yhteinen hallintamalli 
ja päätöksenteko

Selkeät tavoitteet ja 
osapuolten 

sitoutuminen

Muutos-
johtaminen, 
viestintä ja 
toiminnan-

muutoksen tuki

YHTEINEN
JÄRJESTELMÄ-

PERUSTA

Käyttöönotolle asetetaan mitattavat 
tavoitteet, toimiva seurannan 

mekanismi ja päätöksentekomalli
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Kustannuksiin ja hyötyihin liittyvät realisaation 
riskit

# Riskin kuvaus Mitigaatio

1.

Priorisointi vaikeutuu ja 
eteneminen hidastuu, mikäli 
osapuolien välille syntyy 
ristiriitoja ja keskinäinen 
luottamus kärsii

• Yhteisellä hallintamallilla pyritään varmistamaan 
keskitetty, yhtenäinen ohjaus

• Tilaajien yhteinen tavoitteenasetanta
• Aktiivinen luottamuksen rakentaminen

2.
Järjestelmäimplementaatiossa 
päädytään toteuttamaan 
epäoptimaalisia toiminnallisuuksia 

• Huolellinen projektinhallinta ja jatkuva priorisointi

3.
Hanketta tehdään järjestelmä 
edellä ja toiminnan kehittäminen 
jää sivurooliin

• Toiminnan asiantuntijat mukana kehittämisessä. 
Päätöksenteko tehdään toiminnallisten vaikutusten 
pohjalta.

4.
Toimintatapamuutokset eivät 
toteudu suunnitellusti

• Toimintatapamuutokset vastuutetaan, niitä 
seurataan ja tuki resursoidaan tarpeellisella tasolla. 
Uusista toimintatavoista keskustellaan ja viestitään 
riittävästi sekä ammattilaiset osallistetaan.

5.
Toimintamallit hajautuvat liikaa 
tilaajien välillä

• Yhteisellä hallintamallilla varmistetaan vahva 
keskitetty ohjaus toiminnan kehittämiselle

6.
Hyötyjen realisaatiota ei pystytä 
todentamaan

• Vertailupohjat määritetään
• Merkittävimmät hyötyä tuottavat tekijät 

määritellään, niille nimetään vastuuhenkilöt ja 
niiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

7.
Kustannus-hyötylaskennan 
perusteet muuttuvat

• Kustannus-hyötyanalyysille on tehty 
herkkyysanalyysi

• Kustannus-hyötyanalyysiä käytetään aktiivisesti 
johtamisen tukena ja päivitetään mikäli tilanne 
muuttuu

8.
Hyvinvointialueiden toiminnan 
käynnistyminen ja vaikutukset 
Asterin hallintamalliin

• Tilannetta seurataan ja valmisteluun osallistutaan 
aktiivisesti 

• Toiminnalle asetetaan yhteiset tavoitteet

Riskimatriisi

Vaikutus

T
o

d
e
n

n
ä
k
ö

is
y
y
s

Matala Korkea

K
o
rk

e
a

M
a
ta

la

1

2

4

5

6

3

Kriittiset riskit
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Yhteistyön taso Yhteistyön kuvaus

Vahva yhteistyö Yhteiset kyvykkyydet

Keskinkertainen

yhteistyö
Yhteiset toimintatavat

Alhainen yhteistyö Yhteiset järjestelmät

Hyötyjen realisoituminen
1. Kustannuksia alkaa syntymään projektin alusta alkaen, jolloin 

myös vanhat järjestelmät ovat käytössä 

2. Hyödyt realisoituvat usein vasta käyttöönottohetken jälkeen ja 
siksi nettohyötykäyrä lähtee kasvuun vasta ajan myötä

3. Saavutettujen nettohyötyjen määrä on sitä suurempi, mitä 
vahvempi yhteistyön taso saavutetaan

H1:  Kuvaa projektin alussa syntyvää pudotusta nettohyödyissä eri 
yhteistyötasojen osalta, jolloin kustannusten osuus kasvaa 
suhteessa realisoimattomiin hyötyihin

H2:  Kuvaa hetkeä, jolloin hyötyjen määrä ylittää investoinnin 
kustannukset eri yhteistyötasojen osalta

H3:  Kuvaa saavutettavien nettohyötyjen eroja eri yhteistyön tasoihin 
nähden

Nettohyöty
(kustannukset – hyödyt) 

Aika

Yhteistyöskenaarioiden 
tuottamat nettohyödyt
(Havainnollistava esimerkki)

H1

H2

H3

Keskinkertainen 
yhteistyö

Vahva

yhteistyö

Alhainen 
yhteistyö

39

KONSEPTUAALINÈN

Saavutettava yhteistyön taso mahdollistaa 
hankkeen hyötypotentiaalin toteutumisen
Yhteistyön tasot voidaan jaotella kolmeen kategoriaan. Vahvin yhteistyötaso vaatii toteutuakseen yhteiset järjestelmät, 
yhteneväiset toimintatavat sekä oikeanlaisen osaamisen. Saavutettava yhteistyön taso ohjaa saavutettavien 
kokonaishyötyjen määrää. 
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Seuraavat 
askeleet



Systemaattisen hyötyjen realisoitumisen 
seurannan mekanismin suunnittelu

Suunnittelu-
projekti

Toimitusprojekti
Jatkuva kehittäminen

Toiminnan 
ohjauksen vaihe

Vastaava 
tavoitteiden 
seurannan vaihe

- marraskuu 2021 joulukuu 2021 - 2025 2025 -

Sisältö

Tavoitteiden
asettaminen

Toimen-
piteiden
priorisointi ja 
aikataulutus

Tavoitteista 
toteutus-
toimenpiteiksi

Tavoitteiden 
konkretisointi 
ja 
kohdistaminen

• Hyötytavoitteiden 
asettaminen 
strategisella tasolla

• Hyötyseurannan 
lähestymistavan 
valmistelu

• Täsmällisten 
toteutustoimen-
piteiden suunnittelu 
hyötytavoitteiden 
saavuttamiseksi

• Toteutustoimen-
piteiden priorisointi

• Toimenpiteiden 
hankkeistus

• Toimenpiteiden toteuttaminen 
hyötypotentiaalin saavuttamiseksi

• Hyötyjen toteutumisen seuranta käyttäen 
seurantamallia ja vaikutusmittareita

• Taloudellisen vaikutuksen seuranta 
yhteistyössä taloushallinnon kanssa

• Mahdolliset korjaavat toimenpiteet

Vastuullinen

Aster yhteistyö-
organisaatio

Tilaajat

Ajankohta

Yksityiskohtaisuus lisääntyy

Aster yhteistyöorganisaation nimetyt vastuulliset

Tilaajien nimetyt vastuulliset tapauskohtaisesti

Tiiviissä yhteistyössä

Toimenpiteiden toteutus ja 
seuranta

ALUSTAVA

Taloushallintofunktiot

• Tavoitteiden 
asettaminen toiminto-
kohtaisesti ja ajallinen 
kohdistus

• Hyötyjen seurannan 
vertailutason ja 
työkalun rakentaminen

Tiiviissä yhteistyössä
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Liitteet



Excel laskentamallin periaatteet

Pohjadata ja laskennassa 
käytetyt parametrit

• Taloudellinen pohjadata: 
Hyvinvointialueiden 
kokonaiskustannukset ja 
nykyisten toimijoiden 
kulurakenteet

• Laskennan parametrit sekä 
lähteet (sis. THL, Sotkanet, 
Tilastokeskus, Kuntaliitto / 
AKUSTI-foorumi, Aster-
tarjouspyynnön parametrit)

• Laskennan parametreissa on 
ensisijaisesti käytetty vuoden 
2019 datapisteitä

• Työpajoissa on tarkistettu 
kaikki laskentatavat ja 
käytetyt parametrit. 
Erityishuomiot kommentti-
sarakkeessa

• APTJ hyötyjen vertailuarvot 
(benchmark) ja viitteet 
sisältäen 
käyttäjäorganisaatioiden, 
kansallisten / kv. 
yhteistyöjärjestöjen, 
tieteellisten toimijoiden ja 
järjestelmätoimittajan 
tuottamia analyyseja 
toteutuneista hyödyistä

• Hyötyjen vertailuarvoja on
hyödynnetty parametrien ja 
laskennan lopputuloksen 
suuruusluokan 
tarkistamisessa

APTJ hyötyjen 
vertailuarvot ja viitteet

• Nettolaskelmat

• Hyödyt aikajanalla

• Kustannukset aikajanalla

• Palveluntarve indeksi

• Hyötyjen realisaation 
nopeus aikajanalla

• Loppuraportin investoinnin 
kuvaajan data

Investointilaskenta ja 
aikataulu

Loppuraporttia tukevat 
analyysit

• Herkkyysanalyysi

• Hyötyjen analyysien pivot-
taulukot

• Strategisten teemojen 
analyysi

Hyödyt

• Työpajoissa tunnistetut, 
työstetyt ja tarkistetut 
hyödyt

• Jokaista hyötyä kohden on 
kirjattu niiden ryhmittely, 
realisaation nopeus, 
laskennan tapa, muutoksen 
tyyppi ja parametrien 
viitteet

• Euromääräinen hyöty on 
luokiteltu arvioidun 
realisaation nopeuden ja 
toteutuksen onnistumis-
todennäköisyyden mukaan 
sekä jaettu sosiaalihuollon 
ja terveydenhuollon välille
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Excel laskentamallin sisällysluettelo

12.8.2021 44

1 Yleiset
1.1 Versiohistoria ja sisältö

2 Yhteenvedot ja analyysit

2.1 Investoinnin yhteenveto Loppuraportissa kuvaajina esitetyt tiedot investoinnista (kustannus-hyötylaskelmasta).

2.2 Hyötyjen analyysit Loppuraportissa kuvaajina esitetyt tiedot hyödyistä ja niiden ryhmittelyistä.

2.3 Strategisten teemojen analyysi Kartoitus jokaisen laskentaan mukaan otetun hyödyn osalta, mitä Asterin strategisia tavoitteita kyseinen hyöty tukee.

3 Laskenta

3.1 Investointiaikataulu Kustannukset ja hyödyt mallinnettu aikajanalla. Sis. Cernerin kustannustiedot.

3.2 Herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysin skenaariot, sis. 1. Hyötyjen onnistumistodennäköisyyden variointi; 2. Asterin ja tilaajaorganisaatioiden keskimääräisen 
työvoimakustannuksen variointi; 3. Toteutusprojektin lykkääntyminen vuodella.

3.2 Hyötylaskenta Työvirtojen työpajoissa tunnistetut hyödyt ja niiden euromääräinen laskenta. Yksittäisten hyötyjen eurojen laskentaan käyetty Pohjatiedot-
välilehtien tietoja. Jokaista hyötyä kohden on kirjattu niiden ryhmittely, realisaation nopeus, laskennan tapa, muutoksen tyyppi ja parametrien 
viitteet. Euromääräinen hyöty on luokiteltu arvioidun realisaation nopeuden ja toteutuksen onnistumis- todennäköisyyden mukaan sekä jaettu 
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välille.

4 Pohjatiedot

4.1 Aster alueen kustannukset Aster alueelle skaalatut kustannukset Siun soten toimintakulurakenteen pohjalta; Vuokramenot; Varastointikustannukset.

4.2 Hinnoittelun tunnusluvut Hinnoittelussa käytetyt tunnusluvut.

4.3 Taloudelliset pohjatiedot Sote-toimijoiden 2021 budjetit; Siun Soten toimintakulut (2019); ICT kulut

4.4 Akusti parametrit Suomen Kuntaliiton AKUSTI-foorumin parametrit.

4.5 Operatiiviset parametrit Lista tiedoista kerätty eri lähteistä mm. THL, Sotkanet, tilastokeskus

4.6 Hyötytasojen vertailudata APTJ hyötyjen vertailuarvot (benchmark) ja viitteet sisältäen käyttäjäorganisaatioiden, kansallisten / kv. yhteistyöjärjestöjen, tieteellisten 
toimijoiden ja järjestelmätoimittajan tuottamia analyyseja toteutuneista hyödyistä. Hyötyjen vertailuarvoja on hyödynnetty parametrien ja 
laskennan lopputuloksen suuruusluokan tarkistamisessa.

4.7 Väestönkasvu Aster aluuen väestön määrä ja kasvu.

4.8 Kustannustiedot Botnia Tilaajakohtaiset kustannustiedot.

4.9 Kustannustiedot Siunsote Tilaajakohtaiset kustannustiedot.

4.10 Kustannustiedot KSSHP Tilaajakohtaiset kustannustiedot.

4.11 Kustannustiedot Essote Tilaajakohtaiset kustannustiedot.

4.12 Kustannustiedot Aster Aster projektin kustannustiedot.

5 Muut

5.1 Valikot ja listat Listat hyötylaskelma ja herkkyysanalyysin välilehdille.



Työpajat: toiminnallisten hyötyjen tunnistaminen

Työpaja Aihe Osallistujat Päivä

Terveydenhuolto Yhteiset toimintamallit 
& KuVa tilastot (1/2)

Jaana Korhonen, Merja Kivi, Satu Elo, Päivi Ylönen, Carola Wisur-Hokkanen, 
Johanna Roivas, Reetta Koponen, Mira Kettunen

Pe 23.4. klo 10-
12

Terveydenhuolto –
Yhteiset toimintamallit 
(2/2)

Yhteiset toimintamallit 
(2/2)

Jaana Korhonen, Merja Kivi, Satu Elo, Päivi Ylönen, Carola Wisur-Hokkanen, 
Johanna Roivas, Reetta Koponen, Mira Kettunen

Ti 11.5. klo 8-10

Sosiaalihuolto Yleiset hyödyt & 
moniammatillinen 
yhteistyö

Elina Tynkkynen, Auli Tiihonen, Sari Luukkonen, Katri Ylönen, Piritta 
Huttunen, Ulla Lahti, Hanna Mäkiaho, Tiina Tuominen, Jaana Ihalainen, Sari 
Kurki, Maila Immonen, Tuija Rautiainen, Camilla Sundberg, Sanna Jalonen, 
Johanna Liukkonen

Ti 27.4. klo 8-10

Sosiaalihuolto Prosessien 
yhdenmukaistaminen

Elina Tynkkynen, Auli Tiihonen, Sari Luukkonen, Katri Ylönen, Piritta 
Huttunen, Ulla Lahti, Hanna Mäkiaho, Tiina Tuominen, Jaana Ihalainen, Sari 
Kurki, Maila Immonen, Tuija Rautiainen, Camilla Sundberg, Sanna Jalonen, 
Johanna Liukkonen

Ti 4.5. klo 8-10

Sosiaalihuolto Hyötyjen 
kvantifioiminen

Elina Tynkkynen, Anu Pihl Ma 10.5. klo 14-
15

Tukipalvelut Skaalaetu toiminnan 
kehittämisessä

Antti Isotalo, Tiina Turkia, Tuija Ahonen, Sanna-Maria Leppiniemi, Ilkka 
Raatikainen, Katja Gerlander, Assi Luukkonen, Annika Kuva, Jaana 
Hämäläinen, Juha Pajukoski, Tuula Martiskainen, Alina Söderman

To 29.4. klo 8-
9:30
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Työpajat: toiminnallisten hyötyjen tunnistaminen
Työpaja Aihe Osallistujat Päivä

Tukipalvelut Järjestelmän 
mahdollistama automaation 
lisääminen ja kapasiteetin 
sekä resurssien 
tehokkaampi tunnistaminen 
ja käyttäminen

Antti Isotalo, Tiina Turkia, Tuija Ahonen, Sanna-Maria Leppiniemi, Ilkka 
Raatikainen, Katja Gerlander, Assi Luukkonen, Annika Kuva, Jaana 
Hämäläinen, Juha Pajukoski, Tuula Martiskainen, Alina Söderman

Pe 23.4. klo 10-
12

Tukipalvelut Hyötyjen jatkotyöstö Antti Isotalo, Tiina Turkia, Tuija Ahonen, Sanna-Maria Leppiniemi, Ilkka 
Raatikainen, Katja Gerlander, Assi Luukkonen, Annika Kuva, Jaana 
Hämäläinen, Juha Pajukoski, Tuula Martiskainen, Alina Söderman

Ti 11.5. klo 8-10

Sähköinen asiointi Sähköinen yhteydenotto, 
ajanvaraus, muu sähköinen 
asiointi

Satu Hjulman, Anne Tirkkonen, Julius Rikberg, Jaana Kurki, Pirjo 
Hilama, Jaana Korhonen, Hanna Mäkiaho, Tuija Rautiainen

Ti 27.4. klo 8-10

Sähköinen asiointi Jatkotyöstö Satu Hjulman, Anne Tirkkonen, Julius Rikberg, Jaana Kurki, Pirjo 
Hilama, Jaana Korhonen, Hanna Mäkiaho, Tuija Rautiainen

Ti 4.5. klo 8-10

Raportointi & Analytiikka Hyötyjen tunnistaminen Kirsikka Tynkkynen, Jaana Lopperi, Aki Pihlapuro, Aapo Tahkola, Mervi 
Ruonamo, Timo Ukkola, Sirpa Numari, Jouko Hämäläinen

23.4 klo. 10-12

Raportointi & Analytiikka Hyötyjen jatkotyöstö: 
paljon palvelua käyttävät

Niina Linervo, Aki Pihlapuro 27.4 klo. 9.30-
10.30

Raportointi & Analytiikka Sote- tehtävien 
katselmointi ja paljon 
palvelua käyttävien case-
esimerkit

Kirsikka Tynkkynen, Jaana Lopperi, Marjo Patana, Aki Pihlapuro, Mervi 
Ruonamo, Timo Ukkola, Sirpa Numari

10.6 klo. 15-16
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Työpajat: tulosten läpikäynti
Työpaja Aihe Osallistujat Päivä

Terveydenhuolto Laskelman 
katselmointi

Jaana Korhonen, Merja Kivi, Satu Elo, Päivi Ylönen, Carola Wisur-Hokkanen, 
Johanna Roivas, Reetta Koponen, Mira Kettunen

18.5. klo 9-10

Sosiaalihuolto Laskennan 
katselmointi

Elina Tynkkynen, Anu Pihl TBD

Tukipalvelut Laskelman 
katselmointi

TBD 18.5. klo 9-10

Sähköinen asiointi Tulosten katselmointi Satu Hjulman, Anne Tirkkonen, Julius Rikberg, Jaana Kurki, Pirjo Hilama, 
Jaana Korhonen, Hanna Mäkiaho, Tuija Rautiainen

10.5. klo 14-15

Raportointi & Analytiikka Sote-tehtävien viilaus 
ja laskentojen 
tarkastelu

Kirsikka Tynkkynen, Jaana Lopperi, Marjo Patana, Aki Pihlapuro, Mervi 
Ruonamo, Timo Ukkola, Sirpa Numari

21.6 klo. 14-15
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Toteutetut yksilöhaastattelut 

Sidosryhmä Toimialue Haastateltava Päivä

SHP johtajat KSSHP Juha Kinnunen 15.4.2021

SHP johtajat Siun Sote Ilkka Pirskanen 16.4.2021

SHP johtajat ESSOTE Risto Kortelainen 19.4.2021

SHP johtajat VSHP Marina Kinnunen 12.4.2021

Hankejohtajat KSSHP, Aster Keski-Suomi Päivi Leikkola 12.4.2021

Hankejohtajat SIUN SOTE, Aster Siun Sote Samu Kuosmanen 16.4.2021

Hankejohtajat ESSOTE, Aster Etelä-Savo Antti Mäkelä 15.4.2021

Hankejohtajat VSHP, Aster Bothnia Marianne Korvajärvi 8.4.2021

Hankepääliköt KSSHP, Aster Keski-Suomi Juhani Paavilainen 12.4.2021

Hankepääliköt SIUN SOTE, Aster Siun Sote Jarmo Väisänen -

Hankepääliköt ESSOTE, Aster Etelä-Savo Hanna Partanen 15.4.2021

Hankepääliköt VSHP, Aster Bothnia Marjo Patana 14.4.2021
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Toteutetut yksilöhaastattelut 

Sidosryhmä Toimialue Haastateltava Päivä

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Satu Hjulman 1.4.2021

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Kirsikka Tynkkynen 9.4.2021

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Antti Isotalo 15.4.2021, 16.4.2021

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Elina Tynkkynen 15.4.2021

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Aapo Tahkola 9.4.2021

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Jaana Korhonen 12.4.2021

Tuoteomistajat Aster yhteistyöorganisaatio Mika Kiviaho 1.4.2021

Tuoteomistajat ESSOTE, Aster Etelä-Savo Timo Ukkola 9.4.2021
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Agenda

Yleiset huomiot Aster-hankkeen kustannushyötyanalyysista
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Keskeiset huomiot hyötylaskelmista
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• Taustatiedot

− Materiaaleina olivat varsinaisen kustannushyötyanalyysin (versio 8/2021) lisäksi Aster Kustannus-hyötyanalyysi_12082021 –Excel. 

− Huomiot koostettiin tiiviillä aikataululla 13.8 – 18.8 kirjoituspöytätyönä Deloitten asiantuntijoiden toimesta. Validoinnissa on hyödynnetty pohjana 
Deloitten kustannushyötyanalyysimallia, joka huomioi erilaiset kustannus- ja hyötytekijät. 

• Keskeisiä yleisiä huomioita kustannushyötyanalyysista

− Hyötyjä on tunnistettu laajalti ja niiden arviointia on tehty tarkalla tasolla.

− Hyödyt nähdään kuitenkin kaikille eri tilaajaorganisaatiolle samankaltaisina. Sote-uudistusta ja tulevia hyvinvointialueita ei ole huomioitu 
analyysissa.

− Kustannuksia ei ole nykytilan osalta esitetty kovin tarkasti, eikä hankkeen kustannusjakaumaa ole avattu selkeästi. Poistuvat kustannukset on 
ilmeisesti johdettu aiemmista yleisistä laskelmista.

− Analyysin oletuksia ja rajauksia ei ole kuvattu selkeästi. 

− Hyötyjä on kategorisoitu usealla erilaisella tavalla. Niitä on osin linkitetty Asterin strategisiin tavoitteisiin. Mutta hyötyjä kuvataan analyysissa 
epäjohdonmukaisesti ja eri tavoilla eri kohdissa.

− Myös hyötyjen realisoitumisen vaatimia edellytyksiä ja kyvykkyyksiä kuvataan analyysissa osin eri tavoin. Riskejä on kuvattu selkeästi. 

− Hyötyjä on lukumääräisesti suuri määrä. Niihin sitoutuminen ja hyötyjen seuranta tulee olemaan tällä tavoin kuvattuna haastavaa. 

− Suurimmalla osalla esitetyistä hyötypotentiaaleista ei ole aitoa kassavirtavaikutusta, vaan suurin osa kvantifioiduista hyötypotentiaaleista on 
laskennallisia (esim. työajan säästö → hyötypotentiaalin toteutuminen edellyttää että säästynyt työaika käytetään tuottavaan työhön).

Yleiset huomiot Aster-hankkeen kustannushyötyanalyysista
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Yleisiä huomioita strategisista tavoitteista ja onnistumisen edellytyksistä

• Hyötyjen arvioinnin logiikka on osittain kiinnitetty Aster-hankkeen strategisiin tavoitteisiin. Osin arvioinnin logiikka on kuitenkin epäselvä ja 

hyötyjä esitetään erilaisissa kokonaisuuksissa raportin eri kohdissa. 

• Analyysissä on tunnistettu 133 hyötyä linkittyvät useampaan strategiseen tavoitteeseen. 

− Hyötyjä on tunnistettu kokonaisvaltaisesti, mutta niitä lukumääräisesti erittäin suuri määrä.

− Hyötyjen seuranta ja strategian toimeenpanon mittaaminen 133 hyödyn perusteella on tulevaisuudessa hyvin haastavaa (vrt. 

organisaation strategia, jolla olisi yli 100 eri tavoitetta – Miten strategian toteutumista mitattaisiin?).

• Analyysissa on aluksi tunnistettu neljä avainkyvykkyyttä, joiden avulla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Hyötyjä on pääasiassa 

linkitetty näihin kyvykkyyksiin. Raportissa kuitenkin todetaan, että hyötyjen toteutumisen edellytyksenä ovat ennen kaikkea yhteiset 

tavoitteet ja selkeät vastuut, yhteinen hallintamalli ja päätöksenteko, muutosjohtaminen, viestintä ja toiminnan muutoksen tuki, selkeät 

tavoitteet ja osapuolten sitoutuminen sekä hyötyjen systemaattinen seuranta ja tuoreistaminen. 

• Kriittiset riskit on tunnistettu hyvin. Priorisointi vaikeutuu ja eteneminen hidastuu, mikäli osapuolien välille syntyy ristiriitoja ja keskinäinen 

luottamus kärsii. Saavutettava yhteistyön taso ohjaa saavutettavien kokonaishyötyjen määrää. Toisena keskeisenä riskinä on, että 

toimintatapamuutokset eivät toteudu suunnitellusti. Suurin osa hyödyistä liittyy toimintatapamuutoksiin, eikä suoraan toteutettavaan 

tietojärjestelmään. 

• Yksityiskohtaisempia toimenpiteitä hyötyjen saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi ei ole kuvattu, mutta etenemisen kannalta keskeisiä 

tehtäviä on listattu.
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• Asterin kustannus-hyötyanalyysissa on päädytty siihen, että Asterin kertaluontoiset investointikustannukset ovat yhteensä 263 M€ ja toistuvat 
kustannukset 111 M€ ( = 19 M€ jaoteltuna vuosikustannuksiksi tarkastelujaksolla). 

• Nykytilan järjestelmä- ja ICT-kustannuksia ei ole esitetty selkeästi. Myöskään poistuvia kustannuksia ei ole avattu tarkemmin esimerkiksi korvattavien 
järjestelmien osalta. Lisäksi poistuvat kustannukset ovat kaikilla tilaajaorganisaatioilla prosentuaalisesti yhtä suuret, vaikka oletetusti korvattavat 
järjestelmät eivät ole samoja.

• Aster-järjestelmän investoinnin kustannuksia ei ole eritelty kovin tarkasti (esim. työ, integraatiot, lisenssit, palvelut tms.). Vaikka Cernerin on antanut 
toteutuksesta kiinteähintaisen tarjouksen, olisi hyvä vielä varmistaa että esim. 3. osapuolten työt (esim. integraatioihin, infraan jne. liittyen) on 
huomioitu riittävällä tasolla kustannuksissa yllätysten välttämiseksi. Lisäksi kiinteähintaisessakin toimituksessa on hyvä varautua mahdollisiin 
muutospyyntöihin varaumalla (tyypillisesti 10-15%). 

• Infrastruktuurin kustannuksia ei ole käsitelty johdonmukaisesti nykytilan tai laskennan kannalta. Jää epäselväksi, onko kaikki infrastruktuurin 
kustannukset huomioitu, vaikka kyseessä on SaaS-palvelu.

• Aster-järjestelmän jatkuvan palvelun kustannuksia ei ole eritelty kovin tarkasti (esim. tukipalvelut, sovellustuki, hallinta ja valvonta, infrastruktuuri, 
muutokset, pienkehitys, jatkokehitys). APTJ-kokonaisuus on määritelty 67 M€ arvoiseksi, mitä on käytetty sitten hyötyjen laskennassa. Luku on 
laskennallinen eli se on saatu skaalaamalla Akusti-raportin koko Suomen arvioiden pohjalta. 

• Oman työn osuutta eri vaiheissa ei ole selkeästi eritelty, eikä kaikista kohdista käy ilmi käytetty työn kustannus. 

• ICT-kustannusten lisäksi raportissa on esitelty Aster-alueen kustannuksia. Näitä on laajalti johdettu Siun soten toimintakulurakenteesta. Kustannuksia 
ei ole myöskään jaettu selkeästi toimijakohtaisesti.

Keskeiset huomiot kustannuksista
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• Euromääräisesti kvantifioidut hyödyt on arvioitu siten kustannushyötyanalyysissa yhteensä 295 M€ arvoisiksi vuoden 2021 palvelutarpeen tasossa;
Yhteinen järjestelmä (27 M€ hyötypotentiaali), Prosessien ja toiminnan jatkuva kehittäminen (178 M€ hyötypotentiaali), Asiakkaan osallistaminen (63 
M€ hyötypotentiaali), Vaikuttavuus ja väestön hyvinvointi / Palveluiden tiedolla johtaminen (28 M€  hyötypotentiaali).

• Hyödyt on mallinnettu analyysissa kokonaisvaltaisesti ja niiden keräämiseen on käytetty monipuolisesti olemassa olevaa dataa. Hyötyjen jaottelu 
muuttuu analyysin eri kohdissa. Täten on vaikea varmistaa, että samat hyödyt eivät kertaannu useassa eri kohtaa.

• Hyödyt on arvioitu kokonaisuutena ja niiden nähdään toteutuvan kaikille neljälle erilaiselle tilaajaorganisaatiolle samalla tavalla. Analyysista ei käy ilmi, 
miten organisaatioiden eri lähtö- ja tavoitetilat on tunnistettu ja huomioitu. 

• Hyötylaskennassa käytettyjen parametrien määrittely ja taustat ovat osin epäselvät. Myöskään erilaisien tutkimusten ja verrokkihakkeiden lähtö- ja 
tavoitetilaa joilla hyötypotentiaalia perustellaan, ei monesti juurikaan avata (onko lähtötilanne ollut vastaava kuin Asterissa). Suurimmat hyödyt 
(178M€) saavutetaan prosessien ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Laskelmien ja raportin suurimmat hyödyt eroavat toisistaan. Yksittäisen 
hyötylaskelman parametrin perustelut ovat epäselvät ja yhtä parametria (%-luvut) muuttamalla hyötyjen suuruus muuttuu merkittävästi (esim. 
mobiilisovelluksen käyttö tai puheentunnistus tehostavat työtä tasan 50%).  

• ”Suurimpana rahassa mitattuna hyötyjen lähteenä on henkilöstön työajan säästö, joka on muutettu rahalliseen arvoon.” Toteutuneiden 
vertailuhankkeiden mukaan uusilla järjestelmillä ei ole saavutettu työajan säästöä, vaan kirjauksiin käytetty aika on itse asiassa kasvanut  järjestelmien 
ensimmäisinä käyttövuosina merkittävästi. 

• ”Lisäksi rahallisia hyötyjä on laskettu esimerkiksi tilojen ja laitteiden tehokkaamman käytön sekä materiaalihukan välttämisen seurauksena.” Laskelmat 
eivät perustu alueiden todellisiin kustannuksiin, vaan ne on skaalattu yhden alueen lukujen pohjalta, riskinä on että luvut eivät kuvaa todellista 
tilannetta tai potentiaalia.

• Yhteisen järjestelmän hyötypotentiaali koostuu käytännössä poistuvista järjestelmistä sekä yhteisen järjestelmän mukanaan tuomasta synergiaedusta 
järjestelmän jatkokehityksessä. Poistuvien järjestelmien osalta näyttäisi kuitenkin siltä, että järjestelmäkustannukset on muodostettu laskennallisesti 
Akustin (Kuntaliiton) raportin pohjalta skaalaamalla raportista löytyvä arvio koko Suomen SOTE-ICT-luvuista.

Keskeiset huomiot hyötylaskelmista
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Yhteenveto

• Mahdollisia hyötyjä on tunnistettu kokonaisvaltaisesti ja niitä on arvioitu erittäin tarkalla tasolla. Hyödyt nähdään kuitenkin 
kaikkien neljän tilaajaorganisaation osalta samankaltaisina. Analyysissa on keskitetty ensisijaisesti taloudellisiin hyötyihin, 
vaikka laadulliset hyödyt ovat todennäköisesti taloudellisia hyötyjä merkittävämpiä. Sote-uudistuksen vaikutuksia 
hyvinvointialueiden toimintaa ei myöskään ole otettu huomioon.

• Analyysin luettavuutta ja validointia hankaloittavat selkeän viitekehyksen puute, hyötyjen kategorisoinnin 
epäsystemaattisuus, nykyisen järjestelmäkentän sekä Cernerin toiminnallisuuksien kuvausten puuttuminen sekä 
kustannusten ja hyötypotentiaalien kokoaminen erilaisista yleisistä lähteistä. 

• Kustannustekijöitä ei ole avattu analyysissa kovin tarkasti, ja poistuvat kustannukset on arvioitu pääasiassa aikaisempien 
yleisten arvioiden perusteella. 

• Hyötypotentiaalit kaikkineen vaikuttavat erittäin suurilta, verrattuna vastaaviin kotimaisiin toteutuneiden hankkeiden 
referenssilaskelmiin. Hyötylaskelmien logiikka kaipaa enemmän taustatietoja, esim. työn tehostumisen osalta. Useissa 
hyötylaskelmissa tehostumisprosentti 50% tai enemmän. Kun hyötyjä on yhteensä 133, aiheuttaa yhden parametrin 
asettaminen liian korkeaksi myös koko hyötypotentiaalin kasvamisen erittäin suureksi.

• Nykytilan haasteita on kuvattu hyötypotentiaalien kuvausliitteessä, mutta raportissa on otettu niihin vähemmän kantaa. 
Vertailua nykytilaan ei ole tuotu esille. Näin ollen Asterin tuomaa muutosta on haastava ymmärtää analyysin perusteella.

• Hyötyjen toteutumisen edellytykset ja riskin on tunnistettu selkeästi. Toimenpiteet varsinkin eniten hyötyjä tuovien 
toimintamallimuutosten osalta on kuvattu vielä varsin yleisesti. 

Y H T E E N V E T O
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Johtopäätökset

• Toteutusvaiheeseen siirtymistä edeltää tilaajaorganisaatioiden päätöksenteko ja sitoutuminen toteutukseen. 

• Kustannushyötyanalyysi on olennainen taustatieto päätöksenteon tueksi. Analyysia tulisi selkiyttää ja osin tarkentaa 
kustannus- ja hyötylaskelmien osalta, jotta se on ymmärrettävä päätöksentekijöille.

• Oletukset ja rajaukset tulee kirjata tarkemmin analyysin johdannoksi.

• Hyötypotentiaaleja tulisi kuvata myös eri hyvinvointialueiden näkökulmasta, sillä alueiden lähtötilanteet poikkeavat 
toisistaan.

• Kuten analyysissa on todettu, on hyötyjen toteutumisen edellytyksenä selkeät tavoitteet ja osapuolten sitoutuminen 
sekä hyötyjen systemaattinen seuranta.

• Hyötytekijöiden erittäin suuri määrä ja osin epäselvä kytkentä hankkeen tavoitteisiin tuo suuren haasteen vahvaan 
sitoutumiseen ja hyötyjen johtamiseen järjestelmän toteutuksen, käyttöönoton ja käytön aikana. 

• Nykytilan kustannuksia, poistuvia järjestelmiä sekä koko Aster-hankkeen kustannuksia tulisi mahdollisuuksien mukaan 
tarkentaa, jotta päätöksenteossa ja seurannassa voidaan sitoutua niihin. 

• Varsinkin suurimmat kvantifioidut hyödyt tulisi laskelmien ja parametrien osalta varmentaa. Lisäksi on syytä kuvata 
tarkemmat perustelut hyötylaskelmien perustaksi. 

J O H T O P Ä Ä T Ö K S E T



Toiminta (95%)

Pohjanmaan oma asiakas- ja potilastietojärjestelmäympäristö
• Mahdollistaa itsenäisen päätöksenteon alueellisen kehittämisen

painopisteistä
• Esimerkiksi kaksikielisten ammattilaisten erityistarpeet

• Luo paremmat edellytykset länsirannikon YTA-alueen yhteistyölle
• Mahdollistaa yhteistyön Cernerin järjestelmää kehittävien alueellisten

ruotsalaisten organisaatioiden kanssa
• Pohjanmaan asukkaiden asiakas- ja potilastiedot  sijaitsevat omassa

erillisessä järjestelmässä
• Oma ympäristö mahdollistaa reagoinnin tulevaisuuden

toimintaympäristön muutoksiin
• Pohjanmaalle syntyy kyvykkyys kehittää alueellisesti omaa asiakas- ja

potilastietojärjestelmää

• Ei vaikuta hankkeen aikaiseen yhteistyöhön, eriytyminen tapahtuu
Pohjanmaan käyttöönoton yhteydessä

• Muiden Aster-organisaatioiden tekemä kehitystyö edelleen
hyödynnettävissä arviolta yli 80%:sti

• Myöhemmin yhteisjärjestelmästä irtautuminen olisi hankalaa ja
kallista

VSHP hankintaoptio

Lähde: Asiakas- ja potilastietojärjestelmän
kustannust-hyötyanalyysi, Aster 8/2021

LIITE § 79/4



30.8.2021

Direktörens beslutsförteckning
Johtajan päätösluettelo

§ 51 Delegering av beslutanderätt  / Päätösvallan siirto

§ 52 Val av tjänsteinnehavare – Viranhaltijan valitseminen

§ 53 Upptagande av kortfristig kredit – Lyhytaikaisen luoton nosto

§ 54 Beslutsförteckning; Arbetshandledning på psykiatriska  resultatområdet /
Päätösluettelo; Työnohjauspalvelut psykiatrian tulosalueelle, Fraxinus Consul-
ting, 240 €/60 min., 360 €/90 min., 180 €/45 min.

§ 55 Beslutsförteckning; Utförande av konditionsgranskning vid Roparnäs sjukhus
fastigheter / Päätösluettelo ; Huutoniemen sairaala-alueen kiinteistöjen kunto-
tutkimusten suorittaminen, Sirate Group Oy, 117 822,00 €

§ 56 Meddelande om uppsägning av avtal/ Sopimusten irtisanomisilmoitus – UNA OY

§ 57 Beslutsförteckning; Auditeringstjänster för SHQS-kvalitetsprogrammet 2022-
2024/ Päätösluettelo; SHQS-laatuohjelman mukaiset auditointipalvelut 2022-
2024, LABQUALITY OY, 221 640 €

§ 58 Beslutsförteckning; XB byggnadens rivning och återuppgyggnad/
Päätösluettelo; XB rakennuksen purku ja uudisrakennus, Byggservice Kronqvist
Ab, 1.154 900,00

§ 59 Beslutsförteckning; 4D-ultraljudsapparat för fosterdiagnostik. / Päätösluettelo;
4D-ultraäänilaite sikiön ultraäänidiagnostiikkaan, TROMP MEDICAL Oy,
78 000 €

§ 60 Beslutsförteckning; Röntgenrörbyte Siemens Artis Cor1 / Päätösluettelo; Rönt-
genputken vaihto Siemens Artis Cor1, 82620 €

§ 61 Tillsättande av ICT styrgrupp / ICT-ohjausryhmän asettaminen

§ 62 Tillsättande av ICT-styrgrupp, uppdaterat beslut / ICT-ohjausryhmän asettami-
nen, päivitetty päätös

§ 63 Upptagande av kortfristig kredit / Lyhytaikaisen luoton nosto

§ 64 Beslutsförteckning; Apparatur för ABI- och tåtrycksmätning/ Päätösluettelo;
ABI- ja varvaspainemittauslaitteisto, Perimed AB, 56 570 €

§ 65 Beslutsförteckning; Grundande av överföringsprojekt inom Välfärdsområdet/
Päätösluettelo; Hyvinvointikuntayhtymän siirtoprojekti, 79 049 €

LIITE § 81/ 1
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 65 Anskaffning av kolonoskop – Kolonoskoopin hankinta

§ 66 Anskaffning av videokystoskop – Videokystoskoopin hankinta

§ 67 Anskaffning av gastroskop – Gastroskoopin hankinta

§ 68 Tidsbestämd löneförhöjning – Määräaikainen palkankorotus

§ 69 Anskaffning av apparat för njurersättning – Munuaiskorvauslaitteen hankinta

LIITE § 81 / 2



30.8.2021

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo

§ 65 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 66 Lönejustering/ Palkantarkistus

§ 67 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 68 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 69 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 70 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 71 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus,
lääketieteellinen tutkimus, Ravi Ravichandra, VKS, ”Tutkimus, jossa verrataan
MK-7684A:ta, MK-7684A:n ja dosetakseling yhdistelmähoitoa ja dosetaklia ai-
noana hoitona ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa”

§ 72 Anhållan om lov att använda patientuppgifter / Lupa-anomus potilastietojen
käyttämistä varten.

§ 73 Val av tjänsteinnehavare/ Viranhaltijan valitseminen

§ 74 Anhållan om lov för lärdomsprov / Opinnäytetyön lupa-anomus, Sara Karhu, Itä-
Suomen Yliopisto, ”Personallisuuden ydintulkintojen rooli työpaikkakiusaamisen
kohtaamisessa”

§ 75 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 76 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 77 Päätös maksuvapautuksesta / Beslut om befrielse från avgift

§ 78 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 79 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

LIITE § 81 / 3
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§ 80 Chefsöverläkarens direktiv: Tillfälligt tillstånd för insättning av perifer intravenös
kanyl och provtagning  av blododlingar/ Johtajaylilääkärin ohje: Tilapäislupa iv-
kanyylin laittoon ja veriviljelyn ottamiseen.

§ 81 Val av tjänsteinnehavare / Viranhaltijan valitseminen

§ 82 Lönejustering/ Palkantarkistus

§ 83 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 84 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 85 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 86 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 87 Anhållan om forskningslov, övrig undersökning/ Tutkimushankehakemus, muu
tutkimus, Natalje Eigeliene, VKS, ”Treatment options and survival for triple neg-
ative breast cancer; a single site real world data”

§ 88 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 89 Beviljande av individuellt tillägg / Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 90 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 91 Lönejustering / Palkantarkistus

§ 92 Beviljande av individuellt tillägg / Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 93 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation/ Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)



30.8.2021

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 63 Tillägg för snabbvikariat / Äkkilähtijälisän myöntäminen

§ 64 Beslut om individuellt tillägg / Päätös henkilökohtaisesta lisästä

§ 65 Beslut om individuellt tillägg / Päätös henkilökohtaisesta lisästä

§ 66 Beslut om individuellt tillägg / Päätös henkilökohtaisesta lisästä

§ 67 Beslut om individuellt tillägg / Päätös henkilökohtaisesta lisästä

§ 68 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisen palkan
korottamisesta

§ 69 Tillägg för snabbvikariat / Äkkilähtijälisän myöntäminen

§ 70 Upphävning av arbetsavtal / Työsuhteen purkaminen

§ 71 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisen palkan
korottamisesta

§ 72 Beslut om förhöjning av lön för akutvårdschef / Ensihoitopäällikön palkankoro-
tus

§ 73 Ändring till tjänsteregister; tjänst för primärskötare ändras till befattning /
Muutos virkarekisteriin; perushoitajan virka muutetaan toimeksi

§ 74 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisen palkan
korottamisesta

§ 75 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid / Määräaikainen päätös
tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta

§ 76 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus

§ 77 Ändring till tjänsteregister; tjänst för primärskötare ändras till befattning /
Muutos virkarekisteriin; perushoitajan virka muutetaan toimeksi

§ 78 Tillägg för snabbvikariat / Äkkilähtijälisän myöntäminen

§ 79 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisen palkan
korottamisesta

LIITE § 81 / 4
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§ 80 Ändring till tjänsteregister; tjänst för primärskötare ändras till befattning /
Muutos virkarekisteriin; perushoitajan virka muutetaan toimeksi

§ 81 Ändring till tjänsteregister; sammanslagning av två deltidsbefattningar till en
100% befattning / Muutos virkarekisteriin; kahden osa-aikaisen toimen li-
ittämien yhdeksi 100 % toimeksi

§ 82 Ändring till tjänsteregister; tjänst för medikalvaktmästare ändras till befattning /
Muutos virkarekisteriin; lääkintävahtimestarin virka muutetaan toimeksi

§ 83 Hävning av anställningsförhållande under prövitod / Työsuhteen purkaminen
koeaikana

§ 84 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisen palkan
korottamisesta

§ 85 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid / Määräaikainen päätös
tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta



Arviointilautakunnan huomiot ja suositukset

1) Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: keskussairaalasta tuli
laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025-strategia päivitettiin ja
palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi.

Vastaus: Pohjanmaalla ollaan erinomaisesti varmistamassa hyvää ja laadukasta sosiaali- ja
terveydenhuoltoa väestölle myös tulevaisuudessa.

2) Lautakunta antaa tunnustusta erityisesti intensiivisestä ja tehokkaasta valmistelutyöstä Pohjanmaan
hyvinvointialueen perustamiseksi.

Vastaus: Valmistelu on sujunut erittäin hyvässä yhteistyössä ja osallistavalla mallilla yhdessä
kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

3) Sitovia tavoitteita koskevaa tavoitejohtamista uusittiin ja yksinkertaistettiin vuodeksi 2020.
Strategisen uudistamismekanismin tarve on muuttuvassa maailmassa miltei pysyvä. Vuoden 2021
haasteena on päivittää Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia ja tavoitejohtamiskäytännöt.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia on pitkän osallistavan työn tulos ja se työ mitäs
VSHP:ssä on tehty, on erittäin hyvin linjassa tulevan strategian kanssa.

4) Strategiakauden toteumaa 2017–2020 on arvioitava VSHP:ssä ja hyödynnettävä tukimateriaalina
hyvinvointialueen strategiatyössä.

Vastaus: Toteuma 2017-2020 hyödynnetään strategiatyössä

5) VKS:n tietojohtamisen asiantuntijat ovat laatineet SWOT-analyysin nykyisistä tavoitemittareista.
Lautakunta yhtyy täysin analyysiin ja esittää valtuustolle ja operatiiviselle johdolle sen huomioimista
tulevassa strategisessa toiminnan johtamisessa.

Vastaus: Analyysi huomioidaan toiminnan johtamisessa.

6) Strategisen tavoitejohtamisen vaikuttavuus / palvelutuotannon laatu on pystyttävä jatkossa yhä
paremmin osoittamaan valtakunnallisilla vakioiduilla mittareilla ja mittaristoilla. Pelkästään omat,
itse valitut mittarimekanismit eivät osoita riittävän objektiivisesti, onko VKS paras Suomen
sairaaloista.

Vastaus: Palaute huomioidaan ja tulevissa mittareissa pyritään ottamaan kansallisia mittareita
enemmän mukaan.

LIITE § 83



7) Sitovia toiminnallisia mittareita seurattiin virallisesti ja dokumentoidusti viime vuonna yhden kerran
(31.8.2020). Seurantaa oli aivan liian vähän, vaikka covid-19-pandemian vaikutus huomioitaisiin.

Vastaus: Seurantaa on tapahtunut johtajan pitämän tilannekuvan kautta jokaisessa hallituksen ja
valtuuston kokouksessa, mutta pyritään jatkossa tekemään siitä oma § kokoukseen, jolloin se
myös tulee dokumentoitua.

8) Omistajaohjauksen toimintakertomuksessa 2020 ei raportoida mitään osaomistettujen yhtiöiden (16
kpl) vaikuttavuudesta ja hyödystä VSHP:lle, ainoastaan yhtiöiden taloudellinen kokonaistulos
raportoidaan.

Vastaus: Omistajaohjausta on kehitetty voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Yhtiöille on annettu
vuoden 2020 lopulla ensimmäistä kertaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden
toteutumista on seurattu vuoden 2021 aikana. Tämän perusteella omistajaohjauksen
toimintakertomuksessa on mahdollista raportoida myös yhtiöiden vaikuttavuudesta. Tähän
mennessä tällainen analyysi ei ole onnistunut.

9) Psykiatrian resurssitilanne on ollut miltei kestämätön kuluvan toimintakauden aikana. Keskeinen
ongelma on ollut lääkäripula. Ongelmaan on käyty kiitettävästi käsiksi optimoimalla palveluprosessit
muilta osin. Ostopalvelut ovat lähinnä tekohengitystä, ja psykiatrian lääkäriresurssien turvaamista
on parannettava sekä kansallisesti, erva- että hyvinvointialuetasolla.

Vastaus: Ongelma on kansallinen, valtaosa Suomen sairaaloista yliopistosairaalat mukaan lukien
kärsivät psykiatripulasta ja joutuvat turvautumaan ostopalveluihin. Tilanne on heikkenemässä
valtakunnassa lisää psykiatrien eläköityessä ja alalle erikoistuvien määrän ollessa selvästi tätä
poistumaa pienempi. Voi todeta, että tällä hetkellä on ns. myyjän markkinat maassamme, mikä
luonnollisesti on erittäin hankala tilanne. Ervasta emme ole saaneet apua ongelmaan, joten nyt
käynnistetään yritys saada rekrytoitua yhdessä Helsingin kanssa erikois- ja erikoistuvia lääkäreitä
alueelle siten, että työpanos jakautuisi Helsingin ja Vaasan välillä. Samoin syksyllä avataan
haettavaksi niin professorin kuin kliinisen opettajan virat, jotka onnistuessaan tukisivat koulutusta ja
myös lisäisivät työpanosta.

Matalamman tason mielenterveyspalvelujen kehittäminen uudessa hyvinvointikuntayhtymässä
tulee vähentämään erikoissairaanhoidon painetta.

10) Kuntoutustoiminta ei ole saanut odotettua vahvempaa merkitystä VSHP:ssä sen jälkeen, kun
kuntoutuksen palvelualue muodostettiin. Kuntoutuksen integroiminen VKS:n muuhun toimintaan on
jäänyt vaatimattomaksi. Kuntoutukselle on annettava korkeampi prioriteetti.



Vastaus: Kuntoutustoiminnan merkityksen korostuminen on näkynyt mm. alueellisen
apuvälinekeskuksen toiminnan vakiintumisena. Apuvälinekeskus toimii koko aluetta ohjaavana
yksikkönä, johon on keskitetty apuvälineiden hankinta ja vaativammat arvioinnit kunnista.
Ostopalveluita on siirretty omaksi toiminnaksi.

Kuntoutuksen palvelualueen jokavuotiset palveluneuvottelut erikoisalojen kanssa ovat tuoneet
kehityskohteita esiin ja erityistyöntekijöiden osaamista osataan hyödyntää paremmin. Tämä on
tukenut kuntoutuksen integroitumista erikoisalojen toimintaan.

Kuntouttavaa hoitotyötä kehitetään osana hoitotyön kehittämistä ja kuntoutuksen palvelualue
tukee tätä työtä erityisosaamisella. Fysiatrian erikoisalan kehittämistä on hankaloittanut
lääkäripula.

Kuntoutuksen priorisointia vahvistetaan muodostamalla siitä oma toimialue, ja sitä lähtee
johtamaan toimintakyvyn johtava lääkäri.

11) Tavaramerkkityö eli sairaalan laadukkaiden palveluiden aktiivinen markkinointi asiakkaille voisi olla
paljon aktiivisempaa. On toki otettava huomioon covid-19-pandemian poikkeukselliset vaikutukset
toimintaan ja suuritöinen hyvinvointialueen valmistelutyö viime vuonna.

Vastaus: Parasta markkinointia on palvelu, joka täyttää asiakkaiden odotukset ja koetaan hyvänä
asiakaskokemuksena. Tähän olemme koko vuoden pyrkineet panostamaan.

12) Ympäristötyö on nykyisin luonnollinen osa strategista organisaatiojohtamista. Edistyksellisestä ja
näkyvästä ympäristötyöstä voi olla myös hyötyä, kun asiakkaista ja työntekijöistä kamppaillaan.
Lautakunta suosittelee, että talousarviotavoitteisiin sisältyisi aina jokin ympäristöön liittyvä tavoite.
Tästä olisi raportoitava tilinpäätöksen yhteydessä / tilinpäätöksen liitteenä olevassa
ympäristöraportissa.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiassa on otettu huomioon kestävä
kehitys ja kuntayhtymään on rekrytoitu kestävän kehityksen suunnittelija. Hänen tehtäviinsä
kuuluvat kestävän kehityksen lisäksi ympäristöasiat. Koska kestävä kehitys on mukana uuden
kuntayhtymän strategiassa, on tarkoituksena, että kestävä kehitys ja ympäristö tulevat
huomioiduiksi myös talousarviotavoitteissa.

13) Vuoden 2020 tunnustus annetaan teho- ja valvontaosastolle. Teho- ja valvontaosaston
laatutavoitteena oli parantaa potilaan perushoitoa. Rationalisointityön arvo ja suuri hyöty oli siinä,
että se palveli kaikkia hoitoa saaneita potilaita ja että koko henkilöstö osallistui siihen.

Vastaus: Teho-ja valvontaosasto on pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kehittänyt laadukasta
hoitoa. Mallinnettu potilaan perushoito on jalkautettu muille vuodeosastoille ja tulevalle
hyvinvointialueelle.



14) Tarkastuslautakunta suosittelee, että Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen
erikoissairaanhoidon uudessa järjestämissopimuksessa konkretisoidaan valtuustokaudella 2022–
2024 aiempaa paremmin menettelytavat, joilla tasapainotetaan henkilöstöpulaa alueen sairaaloiden
kesken sekä muut tavat optimoida länsirannikon yhteistyön hyödyt. Keskinäisen yhteistyön
lisääminen ja digitalisoinnin mahdollisuuksien optimoiminen hyödyttää molempia osapuolia.

Vastaus: Säännöllisissä yhteistyötapaamisissa (TYKS-Erva-johtoryhmä) aihe on vakioagendalla. Meillä
on useita yhteistyösopimuksia aloilla, joissa meillä ei ole omaa toimintaa tai tarvitaan
erikoisosaamista. Sen sijaan aloilla, missä pula on ollut huutava, on ollut mahdoton saada apua,
koska lääkäripula on ERVA:n muissa sairaaloissa myös merkittävä.

Ns video-meetingejä järjestetään Turun kanssa monella erikoisalalla säännöllisesti.

15) Tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä tilivelvolliset viranhaltijat on vahvistettava vuosittain. On
tärkeää, että tilivelvolliset tiedostavat selkeästi vastuualueensa ja raportointivelvoitteensa.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä tullaan vahvistamaan vuosittain sekä
esimiehet, joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa että talouden vastuuhenkilöt.

16) Lautakunta suosittelee, että Pohjanmaan hyvinvointialue laatii strategisen kiinteistöpoliittisen
ohjelman. Covid-19-pandemia on muuttanut radikaalisti käsitystä siitä, missä työ voidaan suorittaa.
Kotoa käsin tehtävä etätyö vähentää erityisesti hallinnollisissa tehtävissä toimivien tarvetta
perinteisille omille työhuoneille. Samalla voidaan pienentää ekologista jalanjälkeä.

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluvaiheessa on toiminut
kiinteistötyöryhmä, joka on käsitellyt kiinteistöihin liittyviä asioita. Työryhmä linjasi, että
palveluverkkosuunnitelman perusteella tehdään päätökset, mitkä toimitilat ovat käytössä.

17) Sisäisen valvonnan raportointiketjua vastuu- ja palvelualueilta on parannettava. Tilinpäätöksessä ei
ole konkreettisesti raportoitu vuoden aikana tehdyistä valvontatoimista tavoitetoteuman
turvaamiseksi ja merkittävimpien riskien eliminoimiseksi.

Vastaus: Kuntayhtymälle on laadittu vuodelle 2021 ensimmäinen sisäisen tarkastuksen
vuosisuunnitelma ja kevään 2021 aikana on tehty laaja hallinnon ja huollon riskikartoitus. Näiden
toimenpiteiden avulla raportointiketjua saadaan parannettua. Lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen
kuntayhtymään on rekrytoitu sisäinen tarkastaja ja kuntayhtymän yhdeksi toimielimeksi tulee
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto tehostamaan raportointiketjun toimivuutta.

18) Lautakunnan yllä olevat suositukset on suunnattu ensisijaisesti VSHP:n valtuustolle, mutta ne
toimivat evästyksenä myös Pohjanmaan hyvinvointialueen uudelle valtuustolle, jolla on
tarkastuslautakunta työrukkasenaan. Tarkastuslautakunta esittää tässä toiveenaan, että uuden



tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit turvataan. Uuden hyvinvointialueen suuri koko
ja toiminnan laajuus yhdistettynä tulevaan valtion vaikutuksen kasvuun vaatii laaja-alaisia ja
objektiivisia arviointi- ja raportointimenetelmiä sekä yhteistyötä muiden kansallisten toimijoiden
kanssa.

Vastaus: Tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit ovat kilpailutusvuorossa syksyn 2021
aikana ja samalla kilpailutuksen laajuus tullaan kohdentamaan siten, että siinä otetaan huomioon
koko hyvinvointialue.

19) Lautakunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten asiakas-,
vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2020 kokonaisarvioinnissa piiri saa
erinomaisen tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5, kun covid-19-pandemian jarruttavat
vaikutukset otetaan huomioon.

Vastaus: Kiitos lautakunnalle hyvän tuloksen antamisesta ja kiitos koko henkilökunnalle
erinomaisesta työtä väestömme eteen.

20) Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia yksiköiden johtajia, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita, jotka ovat
auttaneet lautakuntaa sen arviointitehtävässä toimikaudella 2017–2021 ja antaneet laaja-alaisen
asiantuntemuksensa lautakunnan käyttöön.

Vastaus: Kiitos



1 (7)

Seinäjoen Keskuspesula Oy Puh. (06) 4298 200 Y-tunnus 0182263-9
Tuottajantie 36 www.seinajoenkeskuspesula.fi

keskuspesula.fi60100 SEINÄJOKI keskuspesula@sekepe.fi

SEINÄJOEN KESKUSPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

1. Osapuolet

1.1. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Y- 0243096-0, (jäljempänä "EPSHP")

1.2. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä , Y- 0349388-3, (jäljempänä "VSHP")

1.3. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Y- 0283116-6, (jäljempänä ”Eskoo”)

1.4. Seinäjoen kaupunki, Y- 1928736-3, (jäljempänä ”Seinäjoki”)

1.5. Kauhavan kaupunki, Y- 0208852-8, (jäljempänä ”Kauhava”)

1.6. Isonkyrön kunta, Y- 0178131-2, (jäljempänä ”Isokyrö”)

1.7. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Y- 2071277-7, (jäljempänä ”Kaksineuvoinen”)

1.8. Lapuan kaupunki, Y- 0209113-7, (jäljempänä ”Lapua”)

1.9. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Y- 1007629-5, (jäljempänä ”Sedu”)

1.10. Seinäjoen Seurakunta, Y- 0182398-1, (jäljempänä ”Seinäjoen srk”)

1.11. TeeSe Botnia Oy Ab, Y- 2859365-3, (jäljempänä ”TeeSe”)

1.12. Ähtärin kaupunki, Y- 0184622-7, (jäljempänä ”Ähtäri”)

1.13. Seinäjoen Keskuspesula Oy, Y- 0182263-9, (jäljempänä ”Yhtiö”)

Myöhemmin kaikki yhdessä Osapuolet
1.1.-1.13. myöhemmin yhdessä Osakkaat

LIITE § 84
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2. Määritelmät

”Hankintalaki” tarkoittaa lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista (1397/2016).

”Liiketoimintasuunnitelma” tarkoittaa hallituksen kulloinkin hyväksymää Yhtiön
liiketoimintasuunnitelmaa.

”Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa
(i) kaikkea Yhtiön harjoittamaan liiketoimintaan
liittyvää ei-julkista informaatiota kuten taloudelliset tiedot, lii-
kesalaisuudet, asiakas- ja toimittajatiedot, henkilöstöä koske-
vat tiedot, liiketoimintasuunnitelmat, tilaus- ja tarjouskanta-
tiedot sekä hinnoittelua koskevat tiedot

(ii) tämän Sopimuksen sisältöä ja muita ei-julkisia asiakirjoja,
jotka liittyvät tähän Sopimukseen

(iii) mitä tahansa muuta Osakkaalta tai Yhtiöltä saatua infor-
maatiota, joka nimetään luottamukselliseksi tai joka luon-
teensa vuoksi on ymmärrettävä olevan sellaista.

”Osakeyhtiölaki” tarkoittaa osakeyhtiölakia (624/2006).

”Osakas” tarkoittaa Yhtiön osakkeenomistajaa ja "Osakkaat" kaikkia
Osakkaita yhdessä.

”Osakkeet” tarkoittavat kaikkia Yhtiön liikkeeseen laskemia osakkeita.

”Osapuolet” tarkoittavat Yhtiötä ja Osakkaita.

”Pienosakas” tarkoittaa yhteisöä, jolla ei ole erikseen määritettyä hallitus-
paikkaa osakassopimuksessa.

”Sopimus” tarkoittaa tätä Yhtiön osakassopimusta liitteineen ja muutok-
sineen.
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3. Tarkoitus ja tausta

Osapuolten tarkoituksena on sopia pesulayhteistyöstä, yhtiön hallinnosta ja hallituspaikoista. Edel-
leen tällä sopimuksella on tarkoitus varmistaa Osakkaiden hankintalain mukainen sidosyksikkö-
asema Yhtiöön.

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään suostumus- ja lunastuslausekkeesta.

4. Toiminnan periaatteet

Osapuolet sitoutuvat seuraaviin yhteisiin periaatteisiin:

- Yhtiön kotipaikka on Seinäjoki,
- Yhtiö toimii liiketaloudellisin perustein Osakkaiden etujen mukaisesti,
- Yhtiön asiakaspalvelu on kaksikielistä,
- Osapuolet sitoutuvat käyttämään mahdollisimman pitkälle yhteneviä vuokratekstiilejä ja
- Osapuolet toimivat pitkäjänteisesti siten, että toiminnalla saavutetaan lisävolyymin tuoma etu

Yhtiön tarjoamien palveluiden ja tuotteiden hinnoissa.

5. Rahoitus

Toiminnan kannalta tarpeellisiin sitoumuksiin Osakkaat ensisijaisesti antavat markkinaehtoisia va-
kuuksia osuuksiensa suhteessa. Laskutusvälin ollessa kuukausi osapuolet maksavat tarvittaessa Yh-
tiölle ennakkoa.

6. Hallituksen valinta ja kokoontuminen

Osapuolet sitoutuvat toimimaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallituksen paikkajako muo-
dostuu seuraavaksi

EPSHP kaksi (2) jäsentä
VSHP kaksi (2) jäsentä
Eskoo yksi (1) jäsen
Seinäjoki yksi (1) jäsen

Osakkailla, joilla ei ole määritettyä hallituspaikkaa, on yksi (1) yhteinen kiertävä jäsen kohdan Yh-
teisen jäsenyyden toteuttaminen -mukaisesti.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan valinnassa osapuolet sitoutuvat toimimaan siten, että valtuus-
tokausittain hallituksen puheenjohtajaksi valitaan vuorotellen joko EPSHP:n tai VSHP:n edustaja.
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Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Seinäjoella. Kokousaika ilmoitetaan hallituksen jä-
senille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Asialista postitetaan tai lähetetään säh-
köisesti vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheen-
johtaja tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

7. Yhteisen jäsenyyden toteuttaminen

Pienosakkaiden kiertävä edustus hallituksessa toteutetaan siten, että kukin vuorollaan nimeää Yh-
tiön hallituksen jäseneksi haluamansa jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteinen edustajuus varmistetaan siten, että Yhtiön toimitusjohtaja toimittaa Pienosakkaiden il-
moittamille yhteyshenkilöille tiedoksi hallituksen kokouskutsut.

Päätöksissä, joissa käytetään Yhtiön kannalta olennaista määräysvaltaa kulloinkin hallituksessa
oleva Pienosakkaiden nimeämä hallituksen kiertävä jäsen hankkii näiden organisaatioiden ennak-
konäkemyksen päätöksentekoa varten. Edelleen edustajilla on oikeus ilmoittaa ennakkonäkemyk-
sestä kiertävälle hallituksen jäsenelle Yhtiön hallituksen päätöksentekoa varten.

8. Sidosyksikköasema

Yhtiön tulee toimia niin, että se säilyttää hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman suhteessa
Osakkaisiin.

Edelleen jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä edustajansa Yhtiön tekstiilityöryhmään tai muuhun
työryhmään, jossa käsitellään Yhtiön tarjoamia palveluita.

9. Osakaskokous
i. Yhtiön Osakkaiden tulee hankintalain 15 §:n mukaisesti yhdessä muiden Osakkaiden kanssa

käyttää Yhtiöön määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että Osakkaiden tulee käyttää yhdessä ratkaisevaa päätösvaltaa Yhtiön strategisiin
tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yhtiön tulee toimia kaikkien Osakkaiden edun mukai-
sesti.

ii. Osakaskokouksessa osakkailla on mahdollisuus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja stra-
tegisiin tavoitteisiin. Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hal-
litukselle. Jos päätösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouk-
sen esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi.

iii. Vuosittain pidetään kulloisenkin tarpeen mukaan osakaskokouksia. Kokoukseen kutsutaan
kaikki Osakkaat. Kokousedustajana osakaskokouksessa on kunkin Osakkaan nimeämä edus-
taja.
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(e) Kutsu osakaskokoukseen on toimitettava hallituksen toimesta viimeistään kahta (2) viikkoa en-
nen kokousta. Kutsu toimitetaan Osapuolten erikseen ilmoittamiin osoitteisiin. Osakaskokous voi-
daan pitää myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden välityksellä.

(f) Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos Yhtiön osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa
Yhtiön Osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

10. Ennakkonäkemys
Hallituksen on pyydettävä jokaiselta Osakkaalta kirjallinen ennakkonäkemys ennen päätöksente-
koa seuraavista asioista:

i. Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai
oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa Osakkaaseen

ii. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman tai strategian olennainen muuttaminen
iii. Tytäryhtiön perustaminen
iv. Yhtiön toiminta-ajatuksen muuttaminen
v. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

vi. Muuhun kuin Yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät
sopimukset Yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten so-
pimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen

vii. Yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa Yhtiön noudattamasta ta-
vanomaisesta voitonjakokäytännöstä

viii. Yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenette-
lyyn hakeutuminen.

ix. Yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt

11. Toimitusjohtajan velvoitteet

Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut liiketoimet
Yhtiön hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi Yhtiön hallituksessa ennen tällaiseen toimenpiteeseen
ryhtymistä.

Toimitusjohtajan on saatettava hallituksen päätöksellä kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimuk-
set ja muut liiketoimet Osakkaiden tietoon ennen tällaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä ja siten,
että Osakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus keskustella toimenpiteestä yhdessä Osakkaiden ni-
meämien hallitusten jäsenten kanssa ennen päätöksentekoa toimenpiteestä Yhtiön hallituksessa.

12. Tiedonsaantioikeus

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitomateriaaliin, sopimuksiin, hallituksen
pöytäkirjoihin ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin, oikeus
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nimetä omalla kustannuksellaan ulkopuolinen tilintarkastaja tutkimaan sanottua materiaalia sekä
saada Yhtiöltä kaikki Yhtiön tilintarkastajien toimittamat muistiot.

13. Osingonjako

Yhtiön osingonjaosta päättää yhtiökokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

14. Yhtiön osakasmäärän muuttuminen

Yhtiön strategisena tarkoituksena on saada yhtiön omistajiksi uusia toimijoita siten, että uudet
omistajat ovat sidosyksikköasemassa Yhtiöön. Osakkaat sitoutuvat keskustelemaan siitä, miten
Osakkaiden omistusosuuksia Yhtiössä voidaan myydä ja hallituspaikkoja jakaa, jotta uusille toimi-
joille varmistetaan sidosyksikköasema. Laajentuminen voidaan toteuttaa suunnatulla osakeannilla
tai nykyisten osakkeiden myynnillä. Suunnatun osakeannin yhteydessä uuden osakkaan tulee si-
toutua osakassopimukseen erillisellä liittymissopimuksella.

Jos jokin omistajataho purkautuu ja/tai sen toiminta päättyy, sitoutuvat osapuolet omistusjärjeste-
lyihin siten, ettei Seinäjoen Keskuspesula Oy:stä muodostu kirjapitolain mukaista tytäryritystä yh-
dellekään osakkeenomistajalle. siirtyvät Yhtiön osakkeet ensisijaisesti Yhtiölle. Jos em. muutos vai-
kuttaa hallituksen paikkajakoon, sitoutuvat osapuolet määrittelemään paikkajaon uudelleen.

Jos Osakas myy Yhtiön Osakkeita siten, että ostaja tulee Yhtiön omistajaksi, tulee osakkeita myyvän
Osakkaan varmistaa, että ostaja sitoutuu tähän osakassopimukseen. Edelleen myytäessä Yhtiön
osakkeita sen varmistamiseksi, että uusilla osakkailla olisi sidosyksikköasema, Osakkaat sitoutuvat
olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan.

15. Yleisvelvoite

Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä toimimaan ja äänestämään yh-
tiökokouksissa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän sopimuksen noudat-
taminen edellyttää.

Yhtiön tavoite on tuottaa maltillisesti voittoa huomioiden liiketoiminnan vaatimat investointikyky
tarpeet.

16. Salassapito

Salassapidon ja luottamuksellisen tiedon osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä huo-
mioiden muutoin tässä osakassopimuksessa sovitut velvoitteet.
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Osapuolet ja heidän edustajansa sitoutuvat käsittelemään toisilta Osapuolilta tai Yhtiöltä tämän
sopimuksen perusteella saamaansa, Yhtiön liiketoimintaa koskevaa, yrityssalaisuuden piiriin kuulu-
vaa tietoa ja tietämystä luottamuksellisena, olemaan luovuttamatta sellaista tietoa kolmannelle ja
käyttämään tietoa vain niihin kohteisiin ja tarkoituksiin kuin Osapuolten kesken on sovittu, ellei
pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

17. Kilpailukielto

Tämän sopimuksen voimassaoloaikana Osakkaat sitoutuvat olemaan suoraan tai epäsuoraan itse
tai omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta kilpailematta Pesulan tai sen toimintaa kon-
kurssin kautta liiketoimintaa jatkavan yhtiön kanssa sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen
yhden (1) vuoden ajan. Selvennyksenä todetaan, että kilpailukielto ei estä Osakasta järjestämästä
sopimuksen päättymisen jälkeen toimintaansa liittyvää pesulatoimintaa omana työnä.

18. Voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

i. Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osak-
keenomistaja.

ii. Sopimus lakkaa kuitenkin kaikissa tapauksissa olemasta voimassa, kun Yhtiön koko osake-
kanta myydään tai Yhtiö sulautuu.

iii. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus
ei vapauta luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja toisaalta, että tämän Sopi-
muksen mukainen Osakkeiden luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista Osakkeita, joh-
taa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän Sopimuksen Osapuoli eikä luovuttajalla ole
enää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia.

19. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty saman sanaiset kappaleet jokaiselle osapuolelle. Sopimus tulee voimaan
sen jälkeen, kun sen hyväksymistä koskevat osapuolten toimielinten päätökset ovat saaneet lain-
voiman ja osapuolet ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen.

Allekirjoitetaan sähköisesti.
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nro 3/2021
Omistajaohjausjaosto § 23 – 25 14.6.2021

§ 23 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan.

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä
onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen klo 13.05.

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.

§ 25 Kokouksen työjärjestys

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,
lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

OOJ: Päätettiin, että pykälä 27 käsitellään ennen pykälää 26, jonka jälkeen asiat
käsitellään esityslistan mukaisesti.
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nro 3/2021

Omistajaohjausjaosto § 26 – 28 14.6.2021

§ 26 Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli TeeSe Botnia Oy.

TeeSe Botnian toimitusjohtaja Henrik Vehkaoja on kutsuttu kokoukseen antamaan
tilannekatsauksen.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsauksen
tiedoksi.

OOJ: Talousjohtaja Lena Nystrand saapui kokoukseen klo 13.26.

Hyväksyi ehdotuksen ja päätti lähettää kirjelmän TeeSe Botnian hallitukselle
sekä Vaasan kaupungin konsernijaostolle.

§ 27 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli Mico Botnia Oy.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen
tiedoksi.

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen ja päätti lähettää kirjelmän Mico Botnian hallitukselle
sekä Vaasan kaupungin konsernijaostolle.

§ 28 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli TT Botnia Oy.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.
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nro 3/2021

Omistajaohjausjaosto § 29 – 31 14.6.2021

§ 29 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli 2M-IT Oy.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 30 Omistajaohjauksen suunnitelmat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ottaa järjestämisvastuun perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon osalta kunnilta 1.1.2022. Valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jossa on
määritetty omistajaohjausjaoston tehtävät sekä hallituksen esityslistalla on 14.6.2021
omistajaohjausjaoston strategian hyväksyminen.

HJ:  Omistajaohjausjaosto käy keskustelun, mihin suuntaan
omistajaohjausjaoston  toimintaa pitäisi kehittää Pohjanmaan
hyvinvointialueen kuntayhtymässä.

OOJ: Omistajaohjausjaosto kävi keskustelun ja antoi hallintojohtajalle
kehitysehdotuksensa välitettäväksi uudelle omistajaohjausjaostolle.

§ 31 Vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden edistyminen

Hallitus on asettanut omistamilleen yhtiöille tavoitteita vuodelle 2021. Tärkeimmät tavoitteet
koskevat 2M-IT:tä, Mico Botniaa, TeeSe Botniaa ja TT Botniaa.
Yhtiöiden toimitusjohtajille on lähetetty kysely tavoitteiden toteutumisen edistymisestä.

HJ:  Omistajaohjausjaosto keskustelee tavoitteiden toteutumisen tilasta ja
merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

  OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.
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Omistajaohjausjaosto § 32 - 34 14.6.2021

§ 32 Yhtiöiden yhtiökokoukset ja tilinpäätöstiedot

Yhtiökokoukset ovat parhaillaan käynnissä ja yhtiöiden tilinpäätöstiedot tai alustavat
tilinpäätöstiedot ovat valmistuneet.

Hallintojohtaja antaa kokouksessa tilannekatsauksen yhtiökokousten ajankohdista, pidettyjen
yhtiökokousten sisällöstä ja yhtiöiden tilinpäätöstiedoista.

HJ: Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Hyväksyi ehdotuksen.

§ 33 Muut mahdolliset asiat

- Omistajaohjauksen Excel-taulukko    LIITE § 33

Hallintojohtaja antoi tilannekatsauksen Seinäjoen keskuspesulan osalta.

§ 34 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.41.



Pöytäkirja sivu

7 (8)

nro 3/2021

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous 14.6.2021

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 23-34

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: -

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3)
päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 17.6.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.
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Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstai 17.6.2021 klo 9.30 – 10.50
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3
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Ann-Charlott Gröndahl



Asiasivu 3(16)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 32 - 33 17.6.2021

§ 32 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

§ 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kenneth Pärus ja Raija Kujanpää.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 34 17.6.2021

§ 34 Palkantarkistukset 1.4.2021, TS

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (TS) 2020–2021 on paikallinen järjeste-
lyerä, joka on 0,8 % TS:n palkkasummasta. Erä käytetään 1.4.2021, ja siitä 0,3 % (460 euroa)
kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin ja 0,5 % (770 euroa) tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai
henkilökohtaisiin lisiin. Kun Kvtes:n järjestelyerästä neuvoteltiin ammattiliittojen kanssa, so-
vittiin, että TS:n palkantarkistukset käsitellään meillä kesäkuussa työnkuvausten ja työnarvi-
ointien päivittämisen vuoksi. Työnarvioinnin perusteella ehdotetaan, että 14 työntekijän teh-
täväkohtaista palkkaa nostetaan.

Palkantarkistusehdotus on liitteessä  1/§34 17.6.2021 (ei julkinen).

Lisäksi myönnetään henkilökohtaisia lisiä hyvien työsuoritusten perusteella, niiden yhteis-
summa on 460 euroa. Päätökset henkilökohtaisista lisistä tehdään virkamiestasolla.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän tehtäväkohtaisten palkkojen nosta-
misesta liitteen 1 mukaisesti. Palkankorotukset maksetaan taannehtivasti
1.4.2021 alkaen.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 35 17.6.2021

§ 35 Palkantarkistukset 1.4.2021, lääkärisopimus

Lääkärien virkaehtosopimuksessa 2020–2021 on paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on
0,3 % palkkasummasta. Lisäksi keskusjärjestötasolla on sovittu 0,5 %:n suuruisesta keskite-
tystä erästä, joka käytetään palkkausjärjestelmäuudistukseen paikallisella tasolla. Järjestely-
erä on lääkäreiden osalta yhteensä 9 200 euroa ja hammaslääkäreiden osalta 270 euroa. Palk-
kausjärjestelmäuudistuksen perusteluissa korostetaan, että palkkauksessa on huomioitava
paremmin kliininen osaaminen ja kliinisesti vaativat tehtävät. Lääkärisopimuksessa on nyt ja-
oteltu erikoislääkäreiden palkkahinnoittelu kahteen ryhmään: erikoislääkärin tehtävät ja eri-
koislääkärin vaativat tehtävät. Sopimuksen mukaan viimeksi mainitulla tarkoitetaan erityis-
osaamista, joka on saavutettu pitkän työkokemuksen avulla. Hinnoittelu koskee nimenomaan
tehtäväkohtaista palkkaa. Järjestelyerä voidaan kohdentaa myös ylilääkäreille sekä apulais- ja
osastonylilääkäreille, jos heillä on vaativampia kliinisiä tehtäviä. Työnkuvassa painottuu hoi-
toketjuvastuu, kehittämis-, palveluprosessi- tai tutkimusvastuu, ei hallinnollinen työ. Myös
tässä kohtaa tarkoitetaan tehtäväkohtaista palkkaa.

Kun lääkäreidemme palkkausmallia viimeksi tarkistettiin vuonna 2019, laadittiin tehtäväkoh-
taisen palkan määrittämiselle tietyt perusteet. Eräs palkkausperuste on ”poikkeava sektori-
/asiantuntijavastuu”, mikä rinnastuu yllä esitettyihin perusteisiin.  Malli sisältää myös henki-
lökohtaisia lisiä koskevan järjestelmän, jossa nostetaan vahvasti esiin erikoistumiskoulutuk-
set, erityisosaaminen sekä kliininen osaaminen ja ammattitaito. Ennen kevään järjestelyerän
jakamista laadittiin mallitehtäväkuvaukset ja poikkeamat niistä. Joitakin palkantarkistuksia
tehdään niiden pohjalta. Suurin osa erästä ehdotetaan kohdistettavan lääkäreille, jotka ovat
työskennelleet 10 vuotta erikoistumisensa jälkeen. He saavat oman palkkausperusteen palk-
kausmallin eri ryhmissä. Myös hammaslääkäriryhmässä laaditaan palkkausperuste hammas-
lääkäreille, jotka ovat työskennelleet 10 vuotta erikoistumisensa jälkeen.

Patologiassa korotus on matalampi, koska palkkataso jäädytettiin 2019 palkkamallia korke-
ammalle tasolle.

Palkantarkistusehdotukset ovat liitteessä  1/§35 17.6.2021 (ei julkinen).

Palkkahinnoittelumalli, johon on päivitetty uudet palkkatasot, on liitteessä
2/§35 17.6.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy palkantarkistusehdotuksen liit-
teen 1 mukaisesti. Palkankorotukset maksetaan taannehtivasti 1.4.2021 alkaen

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 60 17.10.2019
Henkilöstöjaosto 36 17.6.2021

§ 60 Stemi-varallaolon korvausmalli / hoitohenkilöstö 2020–2021

Stemi-toimintaa ja korvausmalleja on käsitelty henkilöstöjaostossa monta kertaa. Erityisesti
vuonna 2017, kun Seinäjoen keskussairaala aloitti oman stemi-toimintansa, vallitsi suuri epä-
varmuus siitä, missä muodossa toiminta jatkuu.  Päivystystoiminta ei kuitenkaan ole vähenty-
nyt, sillä hoitosuosituksia on muutettu. Joillekin potilasryhmille tehdään toimenpide/an-
giografia aiempaa nopeammin, kun tutkimus aiemmin siirrettiin seuraavaan työpäivään tai
viikonlopun yli. Vuonna 2018 päivystystapauksia oli 220, joista 172 tuli päivystysaikana. Vuo-
den 2019 tilaston mukaan päivystyspotilaiden määrä pysyy samana. Sydänasema on kesällä
neljän viikon ajan hoitanut myös Seinäjoen alueen akuutit sydäninfarktipotilaat.

Hoitohenkilöstön varallaolomäärä on silmiinpistävän suuri. Jokainen 13 hoitajasta pystyy nyt
osallistumaan varallaoloon, mutta hoitajat ovat silti varalla joka kolmas/neljäs päivä vuoden
ympäri, sillä varalla on aina kolme hoitajaa samanaikaisesti. Hoitohenkilöstön määrän lisää-
minen varallaolokuormituksen vähentämiseksi ei tule kyseeseen, sillä päiväsaikainen toiminta
ei vaadi suurempaa henkilöstöä. Pyrimme nyt suunnittelemaan ja antamaan varallaolokor-
vauksen vapaa-aikana.

Meillä on 31.12.2019 saakka voimassa määräaikainen päätös stemi-varallaoloon osallistuvan
henkilöstön korvauksista. Varallaoloaika ja aktiivisuus korvataan virka- ja työehtosopimuksen
mukaisesti, mutta lisäksi maksamme määräaikaista henkilökohtaista lisää ja ylimääräisen 50
euron palkkion jokaisesta varallaolovuorosta. Lisäksi henkilöstöllä on ollut ylimääräinen lisä
tehtäväkohtaisessa palkassa, mutta siitä tuli viimeisimmän työnarvioinnin yhteydessä osa
normaalia tehtäväkohtaista palkkaa, samalla tavoin kuin muissa yksiköissä.

Työnjohdon kanssa on keskusteltu järjestelyn jatkumisesta. Henkilöstö on ollut melko tyyty-
väinen nykyiseen työjärjestelyyn ja korvausjärjestelmään. Henkilökohtaista lisää ehdotetaan
kuitenkin nostettavan 101 eurosta 150 euroon, jolla korvataan entinen lisä tehtäväkohtaisessa
palkassa. Lisän nimi muutetaan erillislisäksi.

Ehdotus stemi-varallaoloon osallistuvan hoitohenkilöstön uudeksi korvausmalliksi on liit-
teessä 1/§60 17.10.2019.

Nykyinen korvausmalli on liitteessä 2/§60 17.10.2019.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että liitteen 1 mukainen ehdotus
korvausmalliksi on voimassa 1.1.2020–31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 36 17.6.2021

§ 36 Stemi-varallaolon korvausmalli / hoitohenkilöstö 2022–2023

Sydänaseman toimintaan sidoksissa olevan ja stemi-päivystystoimintaa ylläpitävän hoitohen-
kilöstön toimintaedellytykset ovat ennallaan sitten syksyn 2019, jolloin asia oli viimeksi käsi-
teltävänä. Varallaoloon osallistuu 13 hoitajaa, ja jokaiseen päivystysvuoroon tarvitaan kolme
hoitajaa. Työntekijöillä on keskimäärin 7–9 varallaolovuorokautta kuukaudessa. Kesäkuukau-
sina varallaolovuoroja on 11–13. Voidaan todeta, että varallaolosidonnaisuus on erittäin suuri.
Henkilöstö on kuitenkin ollut tyytyväinen järjestelyyn, koska aktiivityön määrä ei ole kovin
kuormittava. Vuodessa tehdään noin 200 akuuttia stemi-toimenpidettä päivystysaikana.

Yritämme helpottaa työtilannetta antamalla varallaolokorvauksen vapaa-ajan muodossa siinä
määrin kuin se on mahdollista. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään melko usein. Selvitämme
henkilöstön hyvinvointi mielessämme myös sitä, voitaisiinko varallaolokorvaus järjestelmäl-
lisemmin ja suuremmassa määrin antaa vapaa-ajan muodossa, jolloin hoitajien määrää voi-
taisiin lisätä.
Henkilöstöjaoston aiemman päätöksen mukaisesti sovellamme stemi-päivystyksen varalla-
oloon osallistuviin hoitajiin erityistä korvausmallia. Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka, ja
yksiköstä toivotaan, että he saavat hyvissä ajoin tiedon mahdollisesta jatkosta. Korvausmal-
lissa maksetaan määräaikainen 150 euron erillispalkkio ja jokaiselta varallaolovuorolta mak-
setaan ylimääräinen 50 euron korvaus.

Sairaalassa on päätetty, että jos työntekijä joutuu meneillään olevan työvuoron jälkeen suo-
raan varallaolovuoroon, hänelle maksetaan 50–70 euron hälytysraha. Tätä käytäntöä ei ole
sovellettu stemi-päivystykseen, koska kaikista varallaolovuoroista on maksettu ylimääräinen
lisä.  Suuri sidonnaisuus tässä ryhmässä tekee sen, että lisävuoroja esimerkiksi äkillisen sai-
rastumisen yhteydessä on vaikeampi järjestää ja ne aiheuttavat työntekijälle lisäkuormitusta.
Ehdotusta korvausmalliksi on siten päivitetty yllä mainituilla korvausperusteilla.

Ehdotus stemi-varallaolon korvauksiksi on liitteessä
 1/§36 17.6.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen korvausmalliksi
liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 61 17.10.2019
Henkilöstöjaosto 37 17.6.2021

§ 61 Lääkäreiden päivystyskorvaus invasiivisesta kardiologisesta päivystyksestä

Stemi-päivystystä muutettiin lääkäreiden osalta vuonna 2017 sekä korvausjärjestelmän että
työn sisällön suhteen. Toimintaa laajennettiin invasiiviseen kardiologiseen päivystykseen, jol-
loin kardiologeilla on päivystyksensä aikana enemmän tehtäviä kuin stemi-päivystyksessä.
Etu- ja takapäivystyksessä olevat sisätautilääkärit konsultoivat heitä säännöllisesti, tahdistin-
potilaita hoidetaan lauantaisin ja teho-osastolla tehdään esimerkiksi ultraäänitutkimuksia.
Laatu ja potilasturvallisuus ovat selvästi parantuneet näiden muutosten myötä. Lääkäreiden-
kin päivystyssidonnaisuus on suuri, samalla tavoin kuin hoitajien. Meillä on viisi kardiologia,
jotka pystyvät hoitamaan päivystyksen itsenäisesti. Henkilöstöjaoston aiemman päätöksen
mukaan lääkäreille, jotka pystyvät itsenäisesti osallistumaan kardiologiseen päivystykseen,
maksetaan henkilökohtaista lisää. Päivystysvuoroja järjestetään vuosittain pienehkö määrä ul-
kopuolisten konsulttien avulla.

Samalla kun toimintaa muutettiin, sovittiin paikallisesta korvausmallista, jossa lääkärit saavat
kiinteän palkkion jokaiselta arkipäivän päivystysvuorolta sekä lauantai-, sunnuntai- ja pyhä-
päivävuorolta. Palkkio on kokonaispalkkio eikä aktiivisuudesta makseta erillistä korvausta.
Lääkärit ovat tyytyväisempiä tähän korvausjärjestelmään, sillä maksetut summat ovat tasaisia
ja oikeudenmukaisia.  Lääkärisopimuksen painopiste on aktiivisuudessa ja jos se vaihtelee päi-
vystysvuorokaudesta toiseen, myös korvauksissa on paljon vaihtelua. Päivystysvuoroista mak-
settavien palkkioiden ehdotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tulevana kahtena vuotena, mutta
päivystysvuorot alkaisivat 30 minuuttia myöhemmin kuin nyt.

Ehdotus päivitetyksi korvausmalliksi on liitteessä  1/§61 17.10.2019.

Nykyinen sopimus on liitteessä 2/§61 17.10.2019.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän liitteen 1 mukaisen ehdotuksen in-
vasiivisen kardiologisen päivystyksen korvausmalliksi  ja että korvauksia
maksetaan ajalla 1.1.2020–31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 37 17.6.2021

§ 37 Lääkäreiden päivystyskorvaus invasiivisesta kardiologisesta päivystyksestä

Invasiivisen kardiologisen päivystyksen korvausmalli laadittiin vuonna 2017 ja sitä päivitettiin
2019. Kardiologinen päivystys on laaja-alaisempaa kuin stemi-päivystys, sillä se sisältää pu-
helinkonsultaatioita koko piirin alueella ja muita kardiologisia päivystystehtäviä. Aktiivityön
määrä voi vaihdella suuresti päivystysaikana, miksi lääkärit ovat katsoneet, että kiinteä palk-
kio jokaiselta vuorolta on oikeudenmukaisempi kuin lääkärisopimuksen mukainen päivystys-
korvausjärjestelmä. Paikallisen korvausjärjestelmän mukaan jokaiselta päivystysvuorokau-
delta maksetaan kiinteä kokonaispalkkio. Ylilääkäri Mari-Anne Vaittinen on selvittänyt nykyi-
sen toiminnan taustaa ja kardiologisen päivystyksen tilannetta.

Ylilääkäri Vaittisen kirjelmä on liitteessä  1/§37 17.6.2021.

Asiasta sovitaan paikallisessa sopimuksessa, joka on voimassa 1.1.2022–31.12.2023. Pohjan-
maan hyvinvointialueen missään muussa yksikössä ei ole kardiologista päivystystä, joten kar-
diologiaa koskevalle erillispäätökselle ei katsota olevan estettä. Liitteessä on sopimusehdotus
kardiologiseen päivystykseen osallistuville lääkäreille maksettavista korvauksista.

Ehdotus kardiologiseen päivystykseen osallistuvien lääkäreiden korvauksiksi on liitteessä
2/§37 17.6.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen liitteessä 2.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 38 17.6.2021

§ 38 Anomus hälytysrahan maksamisesta teho- ja valvontaosastolla tehdystä ylimää-
räisestä työvuorosta

Teho- ja valvontaosaston työnjohto on lähettänyt henkilöstöjaostolle kirjelmän, jossa ehdote-
taan 120 euron hälytysrahan maksamista osastolla silloin, kun tarvitaan henkilöstöä tekemään
ylimääräinen työvuoro. Kun covid-19-tautiin sairastuneita potilaita on ollut useampia, on yli-
määräistä henkilöstöä pitänyt kutsua työhön entistä useammin. Lisä ei kuitenkaan koskisi
vain tilanteita, joissa hoidetaan covid-potilaita.

Kirjelmä on liitteessä  1/§ 38 17.6.2021.

Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan hälytysraha maksetaan, kun työntekijä kutsutaan työ-
hön lyhyellä varoitusajalla (saavuttava työpaikalle viiden tunnin kuluessa). Hälytysrahan suu-
ruus on sairaanhoitopiirissä tavallisesti 50 euroa. Olemme lisäksi soveltaneet väliaikaista kor-
vausjärjestelmää kesäkuukausina, jolloin hoitohenkilöstölle maksetaan 70 euron hälytysraha,
kun he tekevät suunnitellun työvelvollisuutensa lisäksi ylimääräisen työvuoron (ei koske vuo-
ronvaihtoa). Tämä koskee kiivainta kesälomakautta, jolloin toimintaa voi olla muutoin vaikea
järjestää.

Tätä väliaikaista korvausperustetta sovelletaan kesällä 2021 myös teho-osastolla. Kirjelmä on
päivätty 18.3., ja koronatilanne on muuttunut sen jälkeen paljon. Tässä vaiheessa ei liene syytä
tehdä uutta linjausta asiassa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että tässä vaiheessa ei vahvisteta
mitään uutta poikkeavaa perustetta tai summaa teho- ja valvontaosastolla
maksettavalle hälytysrahalle.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 39 17.6.2021

§ 39 Psykiatrian päivystyskorvaukset

Psykiatrian huono lääkäritilanne on ollut monien keskusteluiden kohteena viime aikoina, ja
olemme pohtineet erilaisia toimenpiteitä toiminnan turvaamiseksi ja lääkäritilanteen helpot-
tamiseksi. Yksi merkittävistä toimenpiteistä on yhteistyö Turun yliopiston kanssa, sillä
olemme sopineet, että lääkärit voivat suorittaa koko psykiatrian erikoistumisjaksonsa Vaasan
keskussairaalassa. Lääkäritilanteen ollessa huono joudumme turvautumaan suuressa määrin
konsultteihin ja myös päivystystyö tulee riippuvaisemmaksi ulkopuolisista päivystyslääkä-
reistä. Toiminnan kannalta paras ratkaisu on se, että ylläpidämme päivystystoimintaa mah-
dollisimman pitkälti omien lääkäreiden voimin.

Psykiatriassa sovelletaan vapaamuotoista päivystystä, mikä tarkoittaa sitä, että päivystäjälle
maksetaan päivystysajasta peruskorvaus ja aktiivityöstä tuntipalkka kertoimella korotettuna.
Aktiivityön osuus on melko pieni, keskimäärin 16–20 %. Jos aktiivityön määrä ylittää 50 %
päivystysajasta, päivystys määritellään työpaikkapäivystykseksi.
Virkamiestasolla on keskusteltu toimenpiteistä, joilla voitaisiin tukea päivystystoiminnan jär-
jestämistä mahdollisimman pitkälti omin voimin. Noin kymmenen vuotta sitten silloinen hen-
kilöstöjaosto päätti nostaa niiden erikoislääkäreiden peruskorvausta, jotka hoitavat vapaa-
muotoisen päivystyksen kokonaisuudessaan itse. Vapaamuotoisessa päivystyksessä päivystää
yleensä kaksi lääkäriä samanaikaisesti, heistä toinen on erikoistuva lääkäri, jolla on taka-
päivystäjänä erikoislääkäri. Lääkärisopimuksen mukaan vapaamuotoisen päivystyksen perus-
korvaus on 25 % tuntipalkasta arkipäivisin ja 36 % viikonloppuisin. Jokaiselta aktiivityötun-
nilta maksetaan päivystyskorvaus, jossa tuntipalkkaa on korotettu kertoimella (1,75–3) riip-
puen siitä, mihin aikaan aktiivityö on tehty.

Henkilöstöjaoston aiemmin tekemän päätöksen mukaan päivystyksen yksin hoitaville erikois-
lääkäreille maksetaan peruskorvaus, joka on 45 % arkipäivisin ja 60 % viikonloppuisin. Päi-
vystysjärjestelyiden tukemiseksi ja piirin omien lääkäreiden kannustamiseksi hoitamaan päi-
vystystä, ehdotetaan peruskorvausten nostamista sekä vapaamuotoisessa päivystyksessä ole-
ville lääkäreille että erikoislääkäreille, jotka hoitavat päivystyksen kokonaisuudessaan itse.

Asiasta lähemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää nostaa psykiatrian vapaamuotoi-
sen päivystyksen peruskorvausta seuraavasti:

- Kun kaksi lääkäriä on vapaamuotoisessa päivystyksessä (toinen taka-
päivystäjänä), peruskorvaus on arkipäivisin 50 % ja viikonloppuisin 70
% lääkärin korottamattomasta tuntipalkasta (päivystyskohdat V370,
371).

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 39 17.6.2021

- Kun erikoislääkäri hoitaa vapaamuotoisen päivystyksen kokonaisuudes-
saan itse, peruskorvaus on arkipäivisin 75 % ja viikonloppuisin 100 %
lääkärin korottamattomasta tuntipalkasta (päivystyskohta V372).

Päätös koskee päivystysvuoroja 1.7.2021 alkaen.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 40 17.6.2021

§ 40 Eräiden paikallisten sopimusten irtisanominen

Ennen kuin hyvinvointialueen toiminta käynnistyy, meillä on monia henkilöstöä koskevia ky-
symyksiä, joihin haluamme saada yhteiset sovellukset ja säännöt. Lähtökohtana on, että emme
ota automaattisesti käyttöön jonkin tietyn organisaation periaatteita, vaan nykyiset käytännöt
käydään läpi ja niistä luodaan uusia käytäntöjä.  Sairaanhoitopiiri on solminut paikallisia so-
pimuksia eräistä virka- ja työehtosopimuksen kohdista ja sopinut sovelluksista, jotka poikkea-
vat virka- ja työehtosopimuksista. Sellaiset sopimukset on sanottava irti, jotka koskettavat
suuria henkilöstöryhmiä ja joista tiedämme, että niistä on jo syksyllä keskusteltava ja neuvo-
teltava uudet periaatteet koko hyvinvointialueelle. Henkilöstön siirtoa koskevissa periaat-
teissa on muun muassa maininta, että saldotunteja ja työaikapankin tunteja ei siirretä hyvin-
vointialueelle. Sopimus on sanottava irti hyvissä ajoin, jotta voimme vuoden mittaan suunni-
tella, miten tunnit annetaan vapaa-aikana tai miten käyttämättä jääneet tunnit maksetaan.

Seuraavat paikalliset sopimukset pitäisi sanoa irti tässä vaiheessa:

- paikallinen sopimus työaikapankista
- sopimus lääkäreiden työaikajärjestelyistä
- sopimus liukuvasta työajasta
- sopimus pidennetyistä työvuoroista

Sopimukset ovat liitteessä  1/§40 17.6.2021.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että yllä mainitut paikalliset sopi-
mukset sanotaan irti niin, että ne päättyvät viimeistään 31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 41 17.6.2021

§ 41 Hälytysrahan korottaminen

Hälytysrahan suuruus on otettu useissa tilaisuuksissa esiin henkilöstön edustajien toimesta,
viimeksi henkilöstöjaoston kokouksessa, johon Tehyn luottamusmiehet oli kutsuttu. Yleinen
hälytysraha on sairaanhoitopiirissä suuruudeltaan 50 euroa, ja se on pysynyt samana viimeiset
kaksitoista vuotta. Lisäksi maksamme korotettua hälytysrahaa (70 euroa) kesäkuukausien vii-
konloppuina sekä arkipyhisin. On myös päätetty tilapäisesti, että 70 euron hälytysraha mak-
setaan henkilöstölle, joka työnantajan aloitteesta tekee ylimääräisen työvuoron kesäkuukau-
sien aikana. Monet asiat puoltavat sitä, että summan suuruutta voitaisiin harkita uudelleen.
”Normaalin” hälytysrahan suuruus vaihtelee paljon eri sairaanhoitopiirien kesken, 50 eurosta
90 euroon. Lisäksi hälytysrahan maksamisperusteissa on eroja.

Vaikka hälytysrahaa koskevaa järjestelmää valmistellaan ja suunnitellaan hyvinvointialuetta
ajatellen, lienee kuitenkin perusteltua tarkistaa nyt tilannetta erikoissairaanhoidon näkökul-
masta.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- tavallinen hälytysraha nousee 50 eurosta 70 euroon
- samalla tavalla 70 euron korotettu hälytysraha nousee 90 euroon.

Korotus astuu voimaan 21.6.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 42 17.6.2021

§ 42 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Ei ilmoituksia tai kysymyksiä.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 43 - 44 17.6.2021

§ 43 Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
__________

§ 44 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 17.6.2021

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

§ 32 – § 33, § 42 - § 44

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 34 - § 41

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.



Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 4.8.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.

mailto:kirjaamo@vshp.fi
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nro 1/2021 

Elin:   Vähemmistökielinen lautakunta 

 

Aika:   31.5.2021 klo 13.00 – 15.00 

Paikka:  Vaasan keskussairaala, Y3, Joutsen 

 

Läsnäolijat:  Holm Juhani   puheenjohtaja 

Heikkilä Paula   jäsen 

Hellén Ulla   hallituksen edustaja 

Johansson Kaj   varapuheenjohtaja 

Karppi Päivi   jäsen 

Rantanen Vesa-Matti   jäsen  

Salo-Somppi Säde  jäsen 

West Sari   sihteeri 

 

 

Poissaolijat:  Thölix Pasi   jäsen 

 

 

Asiantuntijat: Post Juha   hallintojohtaja 

   Gröndahl Ann-Charlott henkilöstöjohtaja 

Sari Mäkinen   potilasasiamies 

 

 

Sihteeri:  Sari West 

 

 

Pykälät:   1-9 

 

 

Pöytäkirja  

allekirjoitettu: Puheenjohtaja   Sihteeri 

   Juhani Holm   Sari West 

 

Tarkastaja:  Paikka ja aika   Paikka ja aika 

   Vaasa    Mustasaari   

   Päivi Karppi   Kaj Johansson 

 

 

LIITE § 95 / 4



Kokouskutsu  

 

Elin:   Vähemmistökielinen lautakunta 

 

Aika:   31.5.2021 klo 13.00 

Paikka:  Vaasan keskussairaala, Y3, Joutsen 

 

Asialuettelo 

 

Pykälä  Käsiteltävä asia 

 

§ 1   Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

§ 2   Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

§ 3   Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tilanne 

   Juha Post, hallintojohtaja 

 

§ 4   Kieli- ja kelpoisuussääntö Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymässä 

   Ann-Charlott Gröndahl, henkilöstöjohtaja 

 

§ 5   Vuoden 2020 potilasasiamiesyhteydenotot kielinäkökulmasta  

   Sari Mäkinen, potilasasiamies VKS 

 

§ 6   Vuoden 2020 asiakaspalautteet kielinäkökulmasta 

   Sari West, asiakaspalvelupäällikkö 

 

§ 7 Katsaus vähemmistökielisen lautakunnan toimintasuunnitelman toteutu-

miseen 

 

§ 8   Muut mahdolliset asiat 

 

§ 9   Kokouksen päättäminen 
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§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillises-

ti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaj Johansson ja Päivi Karppi. 

 

 

§ 3 HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN TILANNE  

Juha Post, hallintojohtaja 

Hallintojohtaja Juha Post kertoi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun 

tilanteesta. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta ja siinä yhdistyvät pe-

rusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut saman organisaation 

alle. Hyvinvointialue perustetaan, jotta asiakkaat saisivat integroidut, sujuvammat palvelut 

ilman jakoa perus- ja erikoistason palveluihin. Hyvinvointialueesta tulee Pohjanmaan alueen 

suurin työnantaja. Iso, yli 7000 työntekijän organisaatio on voimakkaampi yhdessä, jolloin 

myös harvinaisempiakin hoitoja on mahdollista kehittää. Yhden päätöksentekijän avulla asi-

oista päättäminen sujuu ketterämmin, kun ei tarvita monia päätöksenteon väliportaita. Toi-

saalta myös kansallisesti ollaan jo valmistelemassa sote-uudistusta ja olemme jo etupainot-

teisesti itse päättämässä omasta valmistelustamme. Kansallisen sote-uudistuksen on määrä 

tulla voimaan vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen strategia pohjautuu ajatukselle 

”Hei, kuinka voin auttaa?”, sillä hyvinvointialueen toiminta on olemassa asiakkaan ja hänen 

tarpeidensa vuoksi. 

 

Post esitteli hyvinvointikuntayhtymän organisaation rakennetta, poliittisia elimiä sekä valit-

tua virkamiesjohtoa. Paljon tehtävää ja suunnittelua on vielä ennen toiminnan alkamista ja 

kehittäminen jatkuu toiminnan alkamisen jälkeenkin. Henkilöstöä on osallistettu paljon mm. 

säännöllisten esimiesinfojen avulla. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialue on aidosti kaksikielinen organisaatio, jossa kaikki saavat puhua 

omalla äidinkielellä. Sairaalan oma kielitesti luotiin viime vuoden lopulla. Kielelliset asiat 

ovat tärkeitä myös hyvinvointialueen toiminnassa ja suomenkielinen vähemmistökielinen 

lautakunta on yksi poliittisesti valittavista elimistä. Vähemmistökielisen lautakunnan tehtä-

vänä on kieliohjelman päivittäminen hyvinvointikuntayhtymään siirryttäessä.  

 

Kesäkuun 13. on kuntavaalit. Post kertoi, että vanha valtuusto kokoontuu vielä 13.9.21. Uusi 

valtuusto kokoontuu lokakuussa. Valtuustopaikat menevät kuntapaikkojen mukaan.  
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§ 4 KIELI- JA KELPOISUUSSÄÄNTÖ POHJANMAAN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ   

Ann-Charlott Gröndahl, henkilöstöjohtaja  

 Henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl kertoi, että Pohjanmaan kelpoisuus- ja kielitaito-

säännön osa 1 on laadittu. Osa 1 sisältää kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset ylimmän ja kes-

kijohdon sekä asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointialueen rekrytointikierroksella keväällä rekry-

toitiin asiantuntijoita ja keskijohtoa, ja osa 1 laadittiin tätä varten. Pätevyysvaatimukset ovat 

korkeita niihin tehtäviin, koska työkenttänä on koko hyvinvointialue.  

 

Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset osa 2 sisältää kaikki muut ammattinimikkeet. Sen laati-

minen on vielä kesken. On pohdittava, millaista kielitaitoa voidaan edellyttää kussakin am-

mattiroolissa ja työtehtävässä työskentelevältä henkilöltä. Tällä hetkellä kielitaitovaatimukset 

ovat olleet erilaiset kunnissa ja sairaanhoitopiirissä.  Kunnissa kielitaitovaatimus on usein 

tyydyttävä, mutta keskussairaalassa vaatimus on ollut hyvä. Osan 2 valmistelua jatketaan ja 

se tulee valtuuston hyväksyttäväksi marraskuussa 2021.  

 

 

§ 5 VUODEN 2020 POTILASASIAMIESYHTEYDENOTOT KIELINÄKÖKULMASTA 

Sari Mäkinen, potilasasiamies 

Potilasasiamies Sari Mäkinen kertoi, että Vaasan keskussairaalaa koskevia yhteydenottoja oli 

410 kpl vuonna 2020. Kieliasiaa koskevia yhteydenottoja 2020 Vaasan keskussairaalassa oli 

20 kpl, vuonna 2019 yhteydenottoja oli 11 kpl. Kieliasioihin liittyvät yhteydenotot koskivat 

yleensä suomen ja ruotsin kielen taitoa hoitotilanteissa. Yhteydenotoissa 45 % asiakas oli 

ruotsinkielinen ja 50 % suomenkielinen. Yhdessä yhteydenotossa asiakas oli muun kielinen.  

 

Kieltä koskevista palautteista viisi koski kirurgian poliklinikkaa, neljä päivystyspoliklinikkaa 

ja neljä silmäpoliklinikkaa. Näiden lisäksi yksittäisiä kieleen liittyviä asioita tuli esiin mui-

hinkin yksikköihin. Kielitaito vaikuttaa hoidossa asiakkaan ymmärretyksi tulemiseen, joko 

niin, että hoitaja tai lääkäri ei ymmärrä potilasta tai toisinpäin. Kokemus hoidosta ja palve-

lusta voi olla muutenkin negatiivinen, mutta kielellisen ymmärryksen puute on voinut sitä li-

sätä. Osassa tapauksista joko asiakas tai henkilökunta on ollut taustaltaan muun kuin suo-

men tai ruotsinkielinen, mikä on osaltaan vaikeuttanut ymmärtämistä vielä lisää. Viidessä 

yhteydenotossa asiakas oli saanut hoitopalautteen väärällä kielellä. Näissä tapauksissa asia-

kasta on ohjattu pyytämään maksuton käännös kääntäjältä.   
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§ 6 VUODEN 2020 ASIAKASPALAUTTEET KIELINÄKÖKULMASTA  

Sari West, asiakaspalvelupäällikkö 

  Asiakaspalvelupäällikkö Sari West selvitti lautakunnalle vuoden 2020 aikana tulleita asia-

kaspalautteita kielinäkökulmasta. Vuoden 2020 aikana asiakaspalautteita kertyi yhteensä 

2885. Palautteiden määrä on vähentynyt, koska asiakaspalautepäätteiden kautta ei ole saatu 

palautteita. Asiakaspalautepäätteet (13 kpl) ovat olleet hygieniasyistä poissa käytöstä maalis-

kuun loppupuolelta lähtien covid-19 -pandemian vuoksi. Päätteiden kautta saatiin vuonna 

2019 27 % palautteista (1384 kpl), kun vuonna 2020 palautteita annettiin päätteillä 8,8 % 

(255 kpl). Palautteita on annettu sähköisesti www-sivujen kautta sekä paperisella lomakkeel-

la.  

 

  Kaikkien palautteiden keskiarvo on 4.7 asteikolla 1-5 ja kielellistä palvelua arvioiva kysymys 

”Sain hoitoa tai palvelua omalla äidinkielelläni” sai keskiarvon 4.8. Palautteiden määrään 

nähden kieltä koskevia negatiivisia palautteita tulee hyvin vähän. Päivystykseen oli tullut 6 

kpl palautteita, etteivät asiakkaat ole saaneet ruotsinkielistä palvelua soittaessaan puhelin-

palveluun ja valinneet ensin ruotsinkielisen palvelun. Valinnan jälkeen puhelimeen vastan-

nut henkilö oli sanonut, ettei osaa ruotsia. Palautteiden käsittelyssä oli selvitetty, että kysees-

sä oli valtakunnallinen palvelu Luona, jolta palvelu on ostettu ja Luonalle on annettu palaut-

teet tiedoksi. 

 

  Asiakkaat ovat kommentoineet antamissaan palautteissa jonkin verran kielellistä palvelua. 

Melkein kaikilla palvelualueilla oli yksittäisiä negatiivisia palautteita ja ne kohdistuivat sekä 

hoitajien että lääkäreiden kielitaitoon. 

  

  Lautakunta totesi, että kokonaisuutena kielellinen palvelu toimii hyvin asiakaspalautteiden 

mukaan. 

 

 

 

§ 6 KATSAUS VÄHEMMISTÖKIELISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTA-SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEEN 

  Vähemmistökielinen lautakunta hyväksyi toimintakauden 2017-2021 ajaksi toimintasuunni-

telman. Sihteeri selvitti suunnitelman toteutusta. Lautakunta on kokoontunut 1-2 kertaa vuo-

sittain. 
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Strategiset  

näkökulmat 

Lautakunnan  

tehtävä 

Tavoite Tavoitteen  

seurantatapa 

Toteutus 

Asiakas-

näkökulma 

 

Asiakkaan /potilaan 

oikeuksien ja palve-

lun seuraaminen kie-

lelliseltä kannalta  

 

Asiakasta /potilasta hoi-
detaan hänen äidinkielel-
lään 
 
Asiakas /potilas saa epi-
kriisit haluamallaan kie-
lellä ja tarvittaessa kään-
nöksen 

 

 

Asiakaskyselyt -> 
teetetään opinnäyte-
työnä. 
 
 
 
Asiakaspalautteiden 
seuranta 

 
Potilasasiamiehen 
saama palaute  

 

Lautakunta ei ole esittä-
nyt asiakaskyselyn tai 
opinnäytetyön tekemistä 
eikä ole ilmaantunut 
opiskelijoita, jotka olisi-
vat olleet kiinnostuneita 
tekemään opinnäytetyö-
tä aiheesta. 
 
Asiakaspalautteita ja 
potilasasiamiehen saa-
mia yhteydenottoja seu-
rattu vuosittain. 

Henkilöstö- ja 

osaamis-

näkökulma 

 

Henkilökunnan 

mahdollisuudet sel-

viytyä kielellisesti 

laadukkaiden palve-

luiden tarjoamisesta 

Henkilöstön kielitaidon 
ylläpitäminen 
 
Toisen kotimaisen kielen 
käytöstä palkitseminen -
motivointinäkökulma 
 
Laadukas tarpeen mukai-
nen kielikoulutus 

 

Kielitaidon seuraa-
minen 
 
Kielikoulutuksen ja 
sen käytön seuraa-
minen 
 
Myönnettyjen eriva-
pauksien seuraami-
nen 

24.4.2018 kieltenopetta-
ja Annika Backlund ker-
toi kieltenopetuksesta 
 
27.11.2018 Henkilöstö-
johtaja Ann-Charlott 
Gröndahl selvitti myön-
nettyjen erivapauksien 
määrää sekä kelpoisuus- 
ja kielitaitosääntöä. 

Prosessit ja 

rakenteet 

 

Kielinäkökulma 

huomioidaan syste-

maattisesti sairaalan 

palveluiden tarjon-

nassa 

Palveluja kehitettäessä 
huomioidaan, että asiak-
kaan saamat palvelut tuo-
tetaan molemmilla koti-
maisilla kielillä. 

Kieliohjelman päivi-
tys 

 

Vuonna 2018 todettiin, 
että kieliohjelman päivit-
tämiselle ei ollut sillä 
hetkellä tarvetta. 

Talousnäkö-

kulma 

 

Kielipalveluihin vara-

taan tarvittavat mää-

rärahat 

Kielellisesti hyvät palvelut 
toteutetaan resursseja 
säästäen. Turhia kään-
nöksiä vältetään.  

Kielipalveluihin on 
käytettävissä riittä-
västi resursseja 

Lautakunta ei ole esittä-
nyt selvitystä tehtäväksi. 

 

  Lautakunta on lisäksi saanut säännöllisesti kokouksissaan selvityksen maakuntauudistuksen 

etenemisestä vuosina 2018 ja 2019 sekä hyvinvointialueen valmistelusta vuosina 2020 ja 

2021. 

 

§ 7 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

  Ei muita asioita. 
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§ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja kiitti lautakunnan jäseniä kokoukseen osallistumisesta ja toimintakaudesta 

sekä päätti kokouksen klo 15.00.  
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