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Osallistujat
Päätöksentekijät

x

x
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x
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Kati Kallimo
puheenjohtaja
Mirja Ahoniemi
Hanna Helaste
1. varapuheenjohtaja
Matti Mäkinen
Tuija Koivisto
2. varapuheenjohtaja
Marja Laurila
Juha Kinnunen
3. varapuheenjohtaja
Heljä Lundgrén-Laine (klo 12.09)
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
Jaakko Selin (klo 12.07)
Matti Mäkinen
Kia Paasivirta
Emmi Palokangas
Tero Manninen
Sanna-Riikka Koponen
Merja Virtanen

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Käsitellyt asiat

79 – 89 §

Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus

Pöytäkirjan tarkastus
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kuntakokouksen puheenjohtaja
kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja
väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri
viestintäjohtaja
viestinnän projektipäällikkö
viestintäasiantuntija
kehittämispäällikkö, (läsnä § 81, kello
12.00 – 12.37)

Kati Kallimo
Kia Paasivirta
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Tarkastusaika
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Ville Mensala
Pauliina Mäenpää
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla

Otteen oikeaksi todistaa
Pöytäkirjan pitäjä
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79 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 22 §:n mukaan:
”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 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 toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole
esteenä.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille, 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 yhteydellä.”
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 11.12.2021 sähköisesti jäsenille,
varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus.
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 valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.”
Väliaikaisen valmistelutoimielimen on asettanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
hallitus. Kuntakokouksessa (3.6.2021) on sovittu myös se, että väliaikainen valmistelutoimielin 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.
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80 § 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 Ville Mensala ja Pauliina Mäenpää.
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81 § HR- JA PALKKAJÄRJESTELMÄT JA TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT KESKISUOMEN HYVINVOINTIALUEELLA
Tausta
Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on todettu, että
väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa
tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.
Lisäksi on määritelty, että valmistelutoimielimen tehtävänä on muun muassa
osallistua selvittämään yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä
ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevia tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä ja ratkaisuja. Tehtävänä on myös hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelu ja käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat (voimaanpanolain
10§).
Hyvinvointialue tarvitsee 1.1.2023 alkaen toimivat HR- ja palkkajärjestelmät sekä
taloushallinnon tietojärjestelmät toiminnan käynnistämiseksi. Vain näin voidaan
taata muun muassa henkilöstön ajantasainen palkanmaksu ja lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen esimerkiksi työajanseurantaan liittyen, samoin kuin hyvinvointialueen raha- ja maksuliikenteen ja talouden prosessien toiminta. Lisäksi
osa HR-järjestelmistä mahdollistaa ja tuottaa ydinpalvelutoimintaa tukevaa tietoa
esimerkiksi toiminnan ja työajansuunnittelun tueksi.
HR- ja palkkajärjestelmät
Väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämä työryhmä on suorittanut järjestelmäteknisiä katselmuksia loka-marraskuussa 2021. Katselmuksiin valittiin SAP HRja Prima-palkkajärjestelmät sekä ESS-työpöytä ja Personec F-palkkajärjestelmä,
jotka ovat nykyisiä, luovuttavissa organisaatioissa käytössä olevia ja sopimuksellisesti hyvinvointialueelle siirrettävissä olevia tai Monetra Keski-Suomelta hyvinvointialueelle palveluna ostettavissa olevia järjestelmiä.
Katselmusten lopputuloksena työryhmä on esittänyt kirjallisen yhteenvedon päätöksenteon tueksi lokakuussa 2021, ja sovittujen lisäkatselmusten tulokset marras-joulukuussa 2021. Monetra Keski-Suomi on toimittanut indikatiivisen kustannusarviovertailun edellä mainittujen järjestelmien välillä 3.11.2021. Lisäksi Monetra Keski-Suomi on toimittanut koosteen palkka- ja HR-järjestelmävertailun eri näkökulmista 24.11.2021.
Järjestelmätoimittaja CGI on toimittanut viimeisimmän kustannusarvion SAP HRja Prima-kokonaisuudesta 23.11.2021.
Järjestelmätoimittaja Visman osalta hintatiedot ESS-työpöytä ja Personec F kokonaisuudesta ovat käytännössä lokakuussa 2021 ICT-hakemuksen valmisteluun pyydetystä arviosta.
Järjestelmähankintoihin liittyvissä foorumeissa on todettu, että tarkkojen ja kattavien arvioiden tekeminen kustannuksista ja riskeistä on haastavaa aikataulullisista syistä, eikä tästä johtuen tarkkoja kokonaiskustannuslaskelmia ole pystytty
tässä vaiheessa tekemään.
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Suoritettujen katselmusten ja asiantuntija-arvioiden sekä yhteenvetojen perusteella henkilöstöjaoston puheenjohtaja Riitta Hallbergin johdolla 8.12.2021 kokoontunut Vaten asiantuntija-/valmistelijaryhmä esittää, että hankittava HR- ja
palkkajärjestelmäkokonaisuus on: CGI HR Prima ja SAP HCM (HR).
Ehdotustaan valmisteluryhmä perustelee seuraavasti:
palkanmaksun varmuus 1.1.2023
HR-toiminnallisuus
käytettävyys, toimintavarmuus
osaaminen
pienemmän riskin järjestelmät
pitempi siirtymäajan järjestelmä
Talouden tietojärjestelmät
Hyvinvointialueen talouden prosessien toteuttamisen aloitusvaiheeseen tarvittavista tietojärjestelmistä on tehty esiselvitys perustuen siirtyvän toiminnan käytössä olevien talouden tietojärjestelmien nykytilan kartoitukseen. Esiselvitys on tehty
yhteistyössä hyvinvointialueen, tietojärjestelmätoimittajien ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottaja Monetra Keski-Suomen kesken.
Selvityksen pohjalta esitetään seuraavaa:
• Taloushallinnon pääjärjestelmänä (kirjanpito, reskontrat, laskutus) käytetään
KSSHP:n käytössä olevaa FINA-järjestelmää. Sen toimittaja on TietoEvry ja
järjestelmäsopimus siirtyy KSSHP:lta hyvinvointialueelle osana liikkeenluovutusta.
• Potilaslaskutuksen lähdejärjestelminä ja osittain laskutusjärjestelminä toimivat nykyiset alueelliset potilastietojärjestelmät (KSSHP:n LifeCare ja muut
käyttöön jäävät potilastietojärjestelmät), jotka siirtyvät hyvinvointialueelle
osana liikkeenluovutusta.
• Taloussuunnittelujärjestelmä valitaan myöhemmin ja tuodaan erikseen päätettäväksi.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajan rooli
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottaja käyttää em. järjestelmiä tuottaessaan palvelua hyvinvointialueelle. Näin ollen hyvinvointialue toimii näiden järjestelmäpalvelujen tuottajana Monetra Keski-Suomi Oy:lle. Samalla hyvinvointialue
voi hankkia järjestelmien pääkäyttäjä- tai muita järjestelmäpalveluja Monetralta.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottaja Monetra Keski-Suomen palveluun
sisältyvät muut palvelussa tarvittavat järjestelmät. Näitä ovat toiminnan aloitusvaiheessa mm. Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä (P2P), Matkalaskujärjestelmä
(M2), Maksuliikennejärjestelmä (Banking), Kassanhallintajärjestelmä (CastForecast), Talous- ja HR-raportointi (MoneTTieto). Edellä mainitut järjestelmät ovat
myös nykyisin esim. KSSHP:n ja Jyväskylän kaupungin sekä useiden muiden
Monetra Keski-Suomen asiakkaana olevien kuntien käytössä.
Rahoitus
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät ja niiden edellyttämät välttämättömät valmistelutoimet on huomioitu osana hyvinvointialueelle haettua ICTrahoitusta.
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Asian valmistelijat: Riitta Hallberg riitta.hallberg@saarikka.fi Marjut Nieminen
marjut.nieminen@ksshp.fi Merja Virtanen merja.k.virtanen@jyvaskyla.fi Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi ja Aija Suntioinen aija.suntioinen@ksshp.fi
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi
Esittelijän ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valita Keski-Suomen hyvinvointialueen
talous- ja henkilöstöhallinnon toteuttamisen aloitusvaiheen tietojärjestelmät edellä
olevan esityksen mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Väliaikainen valmistelutoimielin kuuli kutsuttuna asiantuntijana asiaa valmistellutta kehittämispäällikkö Merja Virtasta. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12.37.
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82 § ICT-SIDOSYKSIKÖIDEN TUKI HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN
Väliaikainen valmistelutoimielin 11.11.2021 § 62:
”ICT-kokonaisuus on hyvin merkittävä osa hyvinvointialueen muodostamista ja
palvelutuotannon toteuttamista. Keski-Suomessa merkittävimmät sidosyksiköt
ovat 2M-IT Oy, Istekki Oy ja Una Oy. Nämä sidosyksiköt (ns. inhouse yhtiöt) tuottavat palveluita sairaanhoitopiirille ja osalle kuntia. Näiden palveluiden osalta jatkuvuuden varmistaminen edellyttää kyseisten yhtiöiden palveluiden käyttöä muutoksen aikana ja 2023 vuoden kuluessa. Jotta yhtiöitä voidaan käyttää hankintalain mukaisesti suoraan hyvinvointialueen toimesta, täytyy hyvinvointialueen olla
kyseisten yhtiöiden omistaja.
Osakkeiden hankinta ei velvoita hyvinvointialuetta käyttämään yhtiöiden palveluita ja osakkeet voidaan myydä 2023 vuoden lopussa tarpeen vaatiessa.
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi
Esittelijän ehdotus:
Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii Istekki Oy:n, 2M-IT Oy:n ja Una Oy:n
osakkeita, jotta ICT-muutos voidaan turvata. Osakkeiden hankinta katetaan esivalmisteluun saadusta valtionavustuksesta ja hankinnat on ilmoitettu myös sosiaali- ja terveysministeriölle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Osakkeen ostossa ja palvelusopimuksen valmistelussa huomioidaan väliaikaisen valmistelutoimielimen määräaikainen toimivalta tehdä sopimuksia 31.12.2023 saakka ja
tästä johtuva päätöksen ehdollisuus.
Osakkeiden ostoon liittyvät yksityiskohdat ja Joki ICT Oy:n huomioon ottaminen
käsitellään seuraavassa kokouksessa.”
_________

Väliaikainen valmistelutoimielin 2.12.2021 § 74:
”Palveluiden käyttöä 2023 vuoden jälkeen tulee arvioida jatkuvuuden näkökulmasta hyvinvointialueen päätöksenteossa.
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi
Esittelijän ehdotus:
Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii Istekki Oy:n, 2M-IT Oy:n ja Una Oy:n
osakkeita, jotta ICT-muutos voidaan turvata. Osakkeiden hankinta katetaan esivalmisteluun saadusta valtionavustuksesta ja hankinnat on ilmoitettu myös sosiaali- ja terveysministeriölle.
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Istekki Oy:n osalta merkitään 5 osaketta hintaan 1905,5 € kappale eli yhteensä
9527,5 €.
Una Oy:n osalta merkitään 10 osaketta hintaan 300 € kappale eli yhteensä 3000
€.
2M-IT Oy:n osalta merkitään 30 osaketta hintaan 74 € kappale eli yhteensä 2220
€.
Joki-ICT Oy:n osakkeiden merkintä tehdään myöhemmässä vaiheessa, kun yhtiö
on avannut hyvinvointialueita koskevan osakeannin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Todettiin, että Joki-ICT Oy:n osakkeiden merkintä käsitellään seuraavassa kokouksessa 16.12.2021.”
________

Väliaikainen valmistelutoimielin 16.12.2021 § 82:
Joki ICT Oy on tehnyt ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 29.11.2021 päätöksen
suunnatusta osakeannista Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Osakeanti on voimassa 31.12.2021 asti ja merkintä tapahtuu ostamalla 5 osaketta hintaan 1000
euroa / kappale. Joki ICT Oy:n palveluita tarvitaan erityisesti Keski-Suomen pohjoisten kuntien SOTE ICT muutosten toteuttamisessa.
Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi
Esittelijän ehdotus:
Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii Joki ICT Oy:n osakkeita, jotta ICT-muutos
voidaan turvata.
Joki ICT Oy:n osakkeita merkitään 5 kappaletta hintaan 1000 € / kappale.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Osakkeen ostossa ja palvelusopimuksen valmistelussa huomioidaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta tehdä sopimuksia 31.12.2023 saakka ja tästä johtuva päätöksen ehdollisuus.
Riitta Hallberg ilmoitti esteellisyydestään, osallistuttuaan päätöksentekoon Saarikan edustajana Joki-ICT Oy:n yhtiökokouksessa, ja poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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83 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN VUODEN 2022 TALOUSARVIO
Keski-Suomen hyvinvointialue saa rahoitusta hyvinvointialueen valmisteluun ja
toimeenpanoon valtionavustuksina vuosina 2021 ja 2022. Määrärahaa voi käyttää hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen kustannuksiin. Vuoden 2021 valmistelurahoitus on maksettu KeskiSuomen hyvinvointialueelle ja on suuruudeltaan 942 086 euroa. Arvio vuoden
2022 valmistelurahoituksesta on 2 974 573 euroa.
Hyvinvointialueen lainsäädännön ja voimassa olevan työjärjestyksen mukaisesti
väliaikainen valmistelutoimielin laatii ja hyväksyy hyvinvointialueen vuosien 2021
ja 2022 talousarviot.
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi vuoden
2021 talousarvion kokouksessaan 16.9.2021.
Luonnosta vuoden 2022 talousarvioesityksestä käsiteltiin väliaikaisen valmistelutoimielimen työkokouksessa 1.12.2021. Johtopäätös oli, että nyt määritelty rahoitus ei riitä varmistamaan niitä välttämättömiä valmistelutoimenpiteitä, jotka hyvinvointialueen toiminnan sujuva käynnistyminen 1.1.2023 edellyttäisi. Arvion mukaan valmistelurahoituksen tarve olisi noin 30 % nyt arvioitua suurempi.
Valmistelurahoituksen riittävyydestä on käyty keskustelua myös valtiovarainministeriön ja hyvinvointialueiden yhteisessä tilaisuudessa 9.12.2021. Tilaisuudessa
valtiovarainministeriö toi esiin, että hyvinvointialueiden valmistelurahoitukseen
tullaan kohdentamaan lisärahoitusta siten, että välttämättömät valmistelutoimenpiteet voidaan turvata. Tilaisuudessa käytiin keskustelua myös siitä, miten prosessi lisärahoituksen osalta etenee ja millaisena vuoden 2022 talousarviot tulisi
hyväksyä. Lähtökohta on se, että talousarvio tulee tässä vaiheessa tehdä virallisen, tiedossa olevan rahoituksen pohjalta. Hyvinvointialueen talousarviota ei voida tehdä alijäämäisenä. Mahdollisen lisärahoituksen myötä hyvinvointialue käsittelee lisätalousarvion vuoden 2022 aikana, sitten kun lisärahoituksesta on tullut
tieto.
Ministeriön ohjeistus huomioiden laadittu esitys vuoden 2022 talousarvioksi on
asialistan liitteenä, LIITE 1.
Sitovuustaso vuoden 2022 talousarviossa on hyvinvointialueen tilikauden tulos,
jonka tavoite vuodelle 2022 on 0.
Asian valmistelija: Aija Suntioinen aija.suntioinen@ksshp.fi
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi
Esittelijän ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy:
1) Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2022
2) talousarvion sitovuustasoksi hyvinvointialueen tilikauden tuloksen 0 €.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUE
Väliaikainen valmistelutoimielin

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
8/2021

11

84 § KYSELY KESKI-SUOMEN KUNNILLE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVIEN
SIIRTÄMISESTÄ KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEELLE
Väliaikainen valmistelutoimielin 21.10.2021 § 54:
”Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen,
poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Kunnallinen eläinlääkintähuolto vastaa peruseläinlääkäripalveluiden ja ympärivuorokautisen kiireellisen
eläinlääkäriavun antamisesta alueellaan pysyvästi tai väliaikaisesti oleville hyötyja harraste-eläimille.
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä
kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Kuitenkin
niiden valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 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 yksimielisesti esitetty ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Asiasta ei ole poliittista päätöstä. Sosiaalija terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetyn lain (616/2021) 65 §:n
perusteella on mahdollista siirtää ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitaminen 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 viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2022. Alueen kuntien tulee osoittaa hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämä täysimääräinen rahoitus. Sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta
osana integroituja sote-palveluita on tehtävä 30. päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31. päivään joulukuuta 2027 asti.
Keski-Suomessa ympäristöterveydenhuollon palveluita tuottavat: Jyväskylän
kaupungin organisaatiossa Jyväskylän seudun ympäristöterveyden yhteistoiminta-alue (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi,
Toivakka, Uurainen, Äänekoski); Viitasaaren kaupungin organisaatiossa vastuukuntamallilla ympäristötoimi (Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula, Saarijärvi, Karstula,
Kyyjärvi, Kivijärvi, Kannonkoski); Laukaan kunnan ympäristöterveydenhuolto, joka tuottaa palvelut myös Konnevedelle sekä Keuruun kaupungin organisaatiossa
toimiva Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, joka tuottaa palvelut Keski-Suomessa Keuruulle ja Jämsälle, sekä Pirkanmaan kunnista MänttäVilppulaan, Kuhmoisiin ja Ruovedelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetyn lain
(616/2021) 65 §:n mukaisesta mahdollisuudesta siirtää ympäristöterveydenhuollon palvelut hyvinvointialueelle on keskusteltu Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksessa 12.10.2021. Kuntajohtajien linjauksen mukaisesti asiasta on perusteltua 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 hyvinvointialueelle 31.12.2022 alkaen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.”
__________

Väliaikainen valmistelutoimielin 16.12.2021 § 84:
Väliaikainen valmistelutoimielin on toimittanut kyselyn Keski-Suomen kunnille
5.11.2021. Määräaikaan mennessä vastauksen on toimittanut 16 kuntaa. Kuntien
kannanotoissa todetaan poikkeuksetta, että ympäristöterveydenhuollon palveluiden siirtämistä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 31.12.2022 alkaen ei koeta tarkoituksenmukaisena.
Asian valmistelija: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi
Esittelijän ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin:
päättää, että kuntien kannanottojen mukaisesti valmistelua ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämisestä hyvinvointialueelle ei jatketa.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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85 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSTÄ
PERUSTERVEYDENHUOLLON HOITOTAKUUN TIUKENTAMISESTA
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja ns. hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuoltoa ja
vankiterveydenhuoltoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt myös hyvinvointialueilta lausuntoa hallituksen esityksestä koskien terveydenhuoltolain muuttamisesta perusterveydenhuollon hoitotakuun osalta.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti säädetään perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta, koska perusterveydenhuollon saatavuus on ollut vuosia yksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmän suuria haasteita.
Hoitoon pääsyn odotusajat sekä voimassa olevan lainsäädännön määräajat ovat
kansainvälisesti verrattuna varsin pitkät. Tämä on osa terveyspalveluiden sisällöllistä uudistusta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu
siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Uudistuksessa on tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten
muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Samanaikaisesti on käynnissä palveluiden sisällöllinen uudistaminen, mitä hallitus tukee merkittävillä kehittämistyön valtionavustuksilla ja ohjauksella, jotka
kohdennetaan hyvinvointialueille. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman ja EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta rahoitettavalla Suomen
kestävän kasvun –ohjelman avulla kehitetään vuosina 2022–2025 sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden saatavuutta sekä puretaan hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ja sisällöllinen uudistaminen tukevat toisiaan.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella hallituksen esitykseksi tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikoja. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta.
Seitsemän vuorokauden määräaika koskisi hoitotapahtumia, jotka liittyvät sairastumiseen, vammaan, pitkäaikaissairauden vaikeutumiseen, uusien oireiden esilletuloon tai toimintakyvyn alenemiseen. Laissa säädettäisiin myös hoitoon pääsystä silloin, kun palvelu ei ole tämän määräajan piirissä. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.
Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely
koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja vankiterveydenhuollon sairaanhoitopalveluita. Erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräaikaan ei ehdoteta muutoksia.
Lausunnossa pyydetään tuomaan esiin näkemyksiä ehdotettujen säädösten sisältöön, toimeenpanoon ja vaikutuksiin. Hallituksen esityksen perusteluja ja vaikutusten arviointia täydennetään ja tarkennetaan saadun lausuntopalautteen perusteella.
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Lausunnot on pyydetty jättämään Lausuntopalveluun 4.1.2022 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä
hankkeen sivuilla.
Lausuntopyyntö on luettavissa
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=09006b6516fd-4825-b87b-358bdfaf909a
Keski-Suomen hyvinvointialueen lausuntoa on luonnosteltu yhteistyössä nykyisten terveyskeskusten johtavien lääkäreiden ja suun terveydenhuollon vastaavien
kanssa Tuija Koiviston vetämissä teams-palavereissa.
Esityslistan liitteeksi tuleva lausuntoluonnos valmistuu viikon 50 alussa, LIITE 2.
Asian valmistelija: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi
Asian esittelijä: Tuija Koivisto tuija.koivisto@keuruu.fi
Esittelijän ehdotus:
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmisteluelin hyväksyy liitteenä
olevan luonnoksen Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnoksi koskien hallituksen esitystä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta.
Päätös:
Todettiin, että lausuntopyynnön liite pykälään 85 on toimitettu 16.12.2021.
Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: ”Lausunnonantohetkellä RRF haku
ei ole vielä käynnistynyt. Alueella tulee olla varmuus lisärahoituksesta koronavelan synnyttämien hoitojonojen purkuun. Hoitotakuun kiristäminen voi onnistua
vain, jos korona ei enää lisää terveydenhuollon palvelujen kysyntää”.
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86 § ILMOITUSASIAT
Esittelijän ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin:
päättää merkitä tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:
•

Triplanin Tweb -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto aluevaltuustokauden
käynnistyessä

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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87 § MUUT ASIAT
Merkittiin tiedoksi VATE:lle 1.12.2021 saapunut lausuntopyyntö: Hallituksen esitys sote-uudistuksen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta.
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88 § SEURAAVA KOKOUS
Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimielimen seuraavaan kokoukseen.
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Puheenjohtaja Helaste päätti kokouksen klo 13.19.
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