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Kokousaika to 21.10.2021 klo 12.00 - 12.17 

Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä 
Osallistujat 
Päätöksentekijät 
 
 

 
x 
x 
 
x 
 
 
 
 
x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 

Kati Kallimo puheenjohtaja 
 Mirja Ahoniemi 
Hanna Helaste 1. varapuheenjohtaja 
 Matti Mäkinen 
Tuija Koivisto 2. varapuheenjohtaja 
 Marja Laurila 
Juha Kinnunen 3. varapuheenjohtaja 
 Heljä Lundgrén-Laine 
Riitta Hallberg 
 Eeva Aarnio 
Tiina Koponen 
 Simo Oksanen 
Keijo Lukkarinen 
 Johanna Tuukkanen 
Ville Mensala 
 Pauli Nurminen 
Pauliina Mäenpää 
 Kaisa Okkeri 
Jouko Nykänen 
 Jari Raudasoja 
Jari Porrasmaa 
 Päivi Leikkola 
Aija Suntioinen 
 Lasse Leppä 
 

Muut osallistujat 
 

 
x 
x 
 
x 
x 

Jaakko Selin                       kuntakokouksen puheenjohtaja 
Matti Mäkinen (klo 12.09) kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja  
Kia Paasivirta väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri 
Mikael Palola hankejohtaja 
Emmi Palokangas viestintäjohtaja 
Sanna-Riikka Koponen viestintäasiantuntija  

Laillisuus ja päätösvaltaisuus  Todettiin. 

Käsitellyt asiat  50 – 58 § 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja 
varmennus 

  
 
Hanna Helaste Kia Paasivirta 
puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Tarkastusaika   

Allekirjoitukset   
 
Eeva Aarnio                       Tiina Koponen 

Pöytäkirjan nähtävänä pito  Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen hyvinvointialu-
een verkkosivuilla 

Otteen oikeaksi todistaa   
 
Pöytäkirjan pitäjä 
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50 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 22 §:n mukaan:  
 
”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 kalenteripäivää ennen kokousta. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimie-
limen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole 
esteenä. 
 
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenil-
le, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus. 
Toimielin huolehtii, että jäsenillä on tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet 
käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydel-
lä.” 
 
Kokouskutsu on lähetetty 15.10.2021 sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja niille, 
joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus. Esityslista liitteineen on lä-
hetetty sähköisesti 18.10.2021. 
 
Työjärjestyksen 27 §:n mukaan ”Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on läsnä.” 
 
Voimaanpanolain 8 §:n mukaan ”Väliaikaisen valmistelutoimen asettaneen tahon 
on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava val-
mistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.” 
  
Väliaikaisen valmistelutoimielimen on asettanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
hallitus. Kuntakokouksessa (3.6.2021) on sovittu myös se, että väliaikainen val-
mistelutoimielin tukeutuu tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin hallinnollisen tuen 
palveluihin.  
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimon ollessa estynyt 
osallistumasta kokouksen avaa toimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste 
ja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste avasi 
kokouksen. 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:tuija.koivisto@keuruu.fi
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51 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 

Työjärjestyksen 41 §:n mukaan: 
 
”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja 
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, se voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 
sähköisesti.”  
 
Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 

 
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia 
myös ääntenlaskijoina. 
 
Päätös: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva Aarnio ja Tiina Koponen 

mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi
mailto:tuija.koivisto@keuruu.fi
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52 § SOTE ICT MUUTOSRAHOITUKSEEN LIITTYVÄN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN  
 

Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muutoksia ICT-
infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. Li-
säksi uudistuksessa tulee varmistaa mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan 
lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin, esimerkiksi tietoturvallisuuden, 
yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.  
 
Voimassa olevan valtiontalouden kehyksen perusteella muutoksen toimeenpa-
noon kohdistetaan ICT-valmistelurahoitusta noin 440 miljoonaa euroa vuosina 
2021 - 2026. Syksyn 2021 aikana valtionavustusprosessissa haettavaksi tulee 
yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Avustuskokonaisuudesta on annettu valtio-
neuvoston asetus (820/2021), jossa määritellään mm. avustuksen hakijat sekä 
käyttökohteet. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun 16.9.2021 ja en-
simmäisessä vaiheessa avustusta jaetaan noin 200 miljoonaa euroa. Avustusha-
ku alkaa 16.9.2021 klo. 9:00 ja päättyy 22.10.2021 klo. 23:59. 
 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on 24.9.2021 avannut nopeutetun rahoitus-
haun, jonka hakuaika päättyy 22.10.2021. Nopeutetun haun tarkoituksena on 
edistää ICT-valmistelua hyvinvointialueilla, laajaa hakua nopeammin. Nopeutetun 
haun kautta saatu summa huomioidaan laajemman valtionavustuspäätöksen yh-
teydessä.  
 
Keski-Suomen hyvinvointialue on jättänyt nopeutetun haun hakemuksen sosiaali- 
ja terveysministeriön käsiteltäväksi 5.10.2021.  
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 7 §:n mukaan väliaikainen toi-
mielin päättää tarvittaessa valtionavustusten hakemisesta ja vastaa niiden käytön 
selvittämisestä. 
 
Asian valmistelija Jari Porrasmaa esittelee valtionavustushakemuksen valmiste-
lun tilannetta ja hakemusluonnosta. 
 
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi  
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
päättää hyväksyä sosiaali- ja terveysministeriölle 5.10.2021 toimitetun ja 
22.10.2021 toimitettavan valtionavustushakemuksen, joilla Keski-Suomen hyvin-
vointialue hakee ICT-muutosrahoitusta. 
 
Päätös: 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 

mailto:jari.porrasmaa@ksshp.fi
mailto:tuija.koivisto@keuruu.fi
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53 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN LIITTYMINEN DIGIFINLANDIN DYNAAMISEEN 
HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN VANHOJEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJEN ARKISTOINNIN 
OSALTA 
  DigiFinland Oy 

 
DigiFinland Oy on valtion omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Sen erityisteh-
tävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen sekä muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta 
parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi yhtiön tehtävänä on tukea vi-
ranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä 
edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteen toimivuutta. Yhtiö edistää 
myös tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkai-
sujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista. 
 
Sähköinen arkistointi -projektin yhteishankinta 
 
DigiFinland Oy toimii toteuttajaorganisaationa vanhojen sotetietojen arkistoin-
nin yhteishankinnassa. Hankinnan kohteena on ennen Kanta-palveluun liittymis-
tä sähköisenä syntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen arkistointi.  
 
Suomessa on useita satoja vanhoja sote-tietojärjestelmiä, joiden tiedot tulisi tule-
vaisuudessa arkistoida Vanhojen potilastietojen arkistoon. Vanhojen sote-tietojen 
turvallinen säilytys ja mahdollisuus niiden käyttöön pitkälläkin aikavälillä toteutuu 
parhaiten keskitetyssä arkistossa, joka täyttää myös lakien ja asetusten velvoit-
teet. Vanhojen asiakas- ja potilastietojen siirto Kelan arkistoon mahdollistaa van-
hojen tietojärjestelmien alasajon poistaen niiden ylläpitokustannukset sekä rekis-
terinpitäjän velvoitteet ylläpitää järjestelmiä.  

Nyt meneillään oleva yhteishankinta pitää sisällään seuraavat osa-alueet:  

1. Tietojen poiminta terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä 

2. Tietojen poiminta sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmistä 

3. Tietojen vienti Kelan potilastiedon arkistoon 

4. Tietojen vienti Kelan sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 

5. Tietojen vienti muihin asiakkaan osoittamiin säilytyspaikkoihin 

6. Alueellinen migraatiosuunnittelu (asiantuntijaresurssit) 

Yhteishankinta on edennyt hankintarenkaan perustamisen vaiheeseen. Hankinta-
rengassopimusten allekirjoittaminen on käynnistynyt syyskuussa ja päättynyt 
15.10.2021. Hankintarenkaaseen 15.10.2021 mennessä mukaan ilmoittautu-
neet ehtivät vielä mukaan hankintaan ja hakemaan siihen liittyvää rahoitusta. 
 
Dynaaminen hankintajärjestelmä 
 
Dynaaminen hankintajärjestelmä on täysin sähköinen hankintamenettely (Laki 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 49 §) tavanomai-
sille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille, ja on kestonsa ajan 
avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. 
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Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan (hankintalaki 50 §) julkaisemalla 
hankintailmoitus, jossa on ilmoitettava hankintajärjestelmän kesto sekä järjestel-
män kohteena olevien suunniteltujen hankintojen luonne ja arvioitu määrä. 
 
Dynaamiseen hankintajärjestelmään: 
• voi liittyä milloin tahansa sen voimassaolon aikana 
• voi liittyä rajoittamaton määrä toimittajia 
• kaikki hankinnat on kilpailutettava DPS:n hyväksyttyjen toimittajien kesken 
• kilpailutusten määrää ei ole rajoitettu 
• hankinnan kohde ja vaatimukset määritellään kilpailutuskohtaisesti 
• valintakriteerit tehdään kilpailutuskohtaisesti 
• hinnat asettuvat kilpailutuskohtaisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 
 
DigiFinland perustaa DPS:n hankintaa varten julkaisemalla hankintailmoituksen 
siten, että järjestelmä on käytettävissä vuoden 2022 alusta alkaen vuoden 2026 
loppuun saakka tai kunnes hankinnan arvo on käytetty. 
 
Toteutettava dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 
 

1) kaikkien säilytysvelvollisuuden alaisten tietojen saaminen nykyisistä ter-
veydenhuollon potilastietojärjestelmistä ulos sovitussa muodossa 
 

2) kaikkien säilytysvelvoitteen alaisten tietojen saaminen nykyisistä sosiaali-
huollon asiakastietojärjestelmistä ulos sovitussa muodossa 

 
3) tietojen muuntaminen valtakunnallisten Kanta-määrittelyiden mukaiseen 

standardimuotoon terveydenhuollon potilastietojen ja lainsäädännön 
mahdollistaessa sosiaalihuollon yksikössä tuotettujen terveydenhuollon 
potilastietojen osalta sekä muunnettujen tietojen viemistä Potilastiedon 
arkistoon Kelan vaatimalla tavalla 

 
4) tietojen muuntaminen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määritysten 

mukaiseen standardimuotoon ja muunnettujen tietojen viemistä sosiaali-
huollon asiakastiedon arkistoon sertifioidulla A-luokan järjestelmällä 

 
5) muiden kuin asiakas- ja potilastietojen (tai muista syistä sellaisten asiakir-

jojen, joita Kanta ei vastaanota) tuominen muuhun, hankintajärjestelmän 
sisäisen kilpailutuksen aikana tarkennettavaan säilytyspaikkaan sovitussa 
muodossa, mahdollistaen myös näiden tietojen arkistoinnin sekä 

 
6) alueelliseen migraatioon liittyvä projektinhallinta-/suunnittelu- ja arkkiteh-

tuurityö, jossa tarpeen hyödyntää osaamista seuraavilta osa-alueilta: 
asiakas- ja potilastietojärjestelmät, asiakas- ja potilastietojen migraatiot, 
asiakas- ja potilastietojen arkistointi, projektien arkkitehtuuriohjaus, moni-
toimittajaympäristössä toimiminen sekä hankinnoissa tukeminen. 

 
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi   
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
päättää hyväksyä sen, että Keski-Suomen hyvinvointialue liittyy DigiFinlandin dy-
naamiseen hankintajärjestelmään ja hyödyntää järjestelyä tarpeen mukaisesti 

mailto:jari.porrasmaa@ksshp.fi
mailto:tuija.koivisto@keuruu.fi
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1.1.2023 jälkeen, kun hyvinvointialue on asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitä-
jä.  
 
Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin. 
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54 § KYSELY KESKI-SUOMEN KUNNILLE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIEN 

SIIRTÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEELLE  
 

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, 
poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Ympäristöterveydenhuol-
toon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten tervey-
den ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Kunnallinen eläinlääkintä-
huolto vastaa peruseläinlääkäripalveluiden ja ympärivuorokautisen kiireellisen 
eläinlääkäriavun antamisesta alueellaan pysyvästi tai väliaikaisesti oleville hyöty- 
ja harraste-eläimille.  
 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä 
kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Kuitenkin 
niiden valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-
tymän yhteydessä, on organisoitava tehtävät uudelleen 1.1.2023 mennessä. Laki 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista (410/2009) on yhä voimassa 
ja valvontayksiköiden on täytettävä organisointitavasta riippumatta myös tämän 
lain vaatimukset.  
 
Monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 on yksi-
mielisesti esitetty ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kun-
nilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Asiasta ei ole poliittista päätöstä.  Sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetyn lain (616/2021) 65 §:n 
perusteella on mahdollista siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitami-
nen hyvinvointialueille jo vuoden 2022 lopusta lukien.  
 
Tämä edellyttää, että hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31. 
päivänä joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien 
osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät hyvinvointialueen hoidettavaksi vii-
meistään 31. päivänä joulukuuta 2022. Alueen kuntien tulee osoittaa hyvinvointi-
alueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämä täysi-
määräinen rahoitus. Sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 
osana integroituja sote-palveluita on tehtävä 30. päivään kesäkuuta 2022 men-
nessä ja se on voimassa 31. päivään joulukuuta 2027 asti. 
 
Keski-Suomessa ympäristöterveydenhuollon palveluita tuottavat: Jyväskylän 
kaupungin organisaatiossa Jyväskylän seudun ympäristöterveyden yhteistoimin-
ta-alue (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, 
Toivakka, Uurainen, Äänekoski); Viitasaaren kaupungin organisaatiossa vastuu-
kuntamallilla ympäristötoimi (Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula, Saarijärvi, Karstula, 
Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski); Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto, jo-
ka tuottaa palvelut myös Konnevedelle sekä Keuruun kaupungin organisaatiossa 
toimiva Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, joka tuottaa palve-
lut Keski-Suomessa Keuruulle ja Jämsälle, sekä Pirkanmaan kunnista Mänttä-
Vilppulaan, Kuhmoisiin ja Ruovedelle.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeen-
panosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetyn lain 
(616/2021) 65 §:n mukaisesta mahdollisuudesta siirtää ympäristöterveydenhuol-
lon palvelut hyvinvointialueelle on keskusteltu Keski-Suomen kunnanjohtajako-
kouksessa 12.10.2021. Kuntajohtajien linjauksen mukaisesti asiasta on perustel-
tua kysyä Keski-Suomen kuntien kannanotot. 
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Kuntien päätökset tulee toimittaa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle osoitettuna 
30.11.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo@hyvaks.fi  
 
Asian valmistelija: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi   
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi  
 
Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
päättää pyytää Keski-Suomen kunnilta 30.11.2021 mennessä kannanotot siitä, 
tulisiko ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtää Keski-Suomen hyvinvointialu-
eelle 31.12.2022 alkaen.  
 
Päätös: 

 
Ehdotus hyväksyttiin.  
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55 § ILMOITUSASIAT 
 

Esittelijän ehdotus: 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin: 
 
päättää merkitä tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat: 
 
• Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisen valmistelua varten tehdyt sopi-

mukset: 
• Hyvinvointialueen sekä kuntien ja KSSHP:n väliset sopimukset työpa-

noksen käytöstä väliaikaisen valmistelutoimielimen 
• Sopimus vakuutusmeklaripalvelusta 2021 - 2022 / Rewenda Oy 
• Sopimus Cloudia-sopimushallintajärjestelmästä 
• Sopimus maksuliikepalveluista Osuuspankin kanssa 

 
• Valtiovarainministeriön tiedote 4.10.2021  

https://vm.fi/-/10616/komissio-julkisti-myonteisen-arvion-suomen-elpymis-ja- pa-
lautumissuunnitelmasta  

 
Päätös: 
 
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 

https://vm.fi/-/10616/komissio-julkisti-myonteisen-arvion-suomen-elpymis-ja-
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56 § MUUT ASIAT 
 
 Ei muita asioita. 
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57 § SEURAAVA KOKOUS 
 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimieli-
men seuraavaan kokoukseen (4.11.2021). 
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58 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
  Kokous päättyi klo 12.17. 


