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Lausuntoyhteenveto: Valtioneuvoston asetusluonnos hyvinvointialueen, Helsingin kau-
pungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen 
valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta 

1 Johdanto 

Valtiovarainministeriö pyysi ajalla 4.6.–5.8.2021 lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvin-
vointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutok-
sen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta. Lausuntoja pyydettiin erikseen 
muun muassa ministeriöiltä, kunnilta, sairaanhoitopiirien kuntayhtymiltä, maakuntien liitoilta, pelastuslaitoksilta 
ja Suomen Kuntaliitto ry:ltä. Lisäksi muilla halukkailla oli mahdollisuus lausunnon antamiseen.  

Lausuntoja saatiin yhteensä 38 kappaletta, joista pääosa (36) lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta. Lausunnot  
ovat luettavissa lausuntopalvelussa. 

Suuri osa lausunnonantajista piti asetusesitystä lähtökohtaisesti hyvänä ja totesi sen antavan alueille valmis-
telu- ja suunnitteluvapautta ICT-kokonaisuuden suhteen. Alla on kuvattu tarkemmin asetusluonnoksesta saa-
tuja huomioita kysymyksittäin. 

2 Huomiot rahoituksen käyttökohteisiin ja niiden rajaukseen (3 §) (toimialariippumattomat muutoskoh-
teet: perustietotekniikka, hallinnon järjestelmät ja tahe-järjestelyt jne.) 

Asetusmuistiossa todetaan, että esimerkiksi laiteympäristöjä ei saa tarpeettomasti nostaa nykyistä tasoa kor-
keammalle ilman tarkkaa perusteltua hankesuunnitelmaa. Useassa lausunnossa otettiin tähän kantaa totea-
malla, että erityisesti sirpalemaakunnissa infrastruktuurin lähtötilanteet ovat hyvin vaihtelevia, eikä alueelta vält -
tämättä löydy ratkaisuja, jotka olisivat sellaisenaan käyttöön otettavissa. Tämä merkitsee sitä, että muutoskoh-
teita voidaan joutua uudistamaan merkittävästi, minkä takia avustuksen saajan tulisi voida käyttää avustuksen 
käytön suhteen harkintaa.  

Nykyisen tukipalvelun siirto kuntayhtymän omasta toiminnasta jonkin sidosyksikön toiminnaksi tulisi mieltää 
merkittäväksi toiminnalliseksi muutokseksi, jonka suunnitteluun ja valmisteluun avustuksen käyttäminen tulisi 
olla mahdollista.  

Asetusluonnoksessa esitetään 13 rahoituksen käyttökohdetta. Perustelumuistiossa kohtien 1-7 perusteluissa 
todetaan, että Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän osalta määrärahaa voi käyttää vastaavaan tarkoitukseen, 
tehtäviin tai toimenpiteisiin kuin hyvinvointialueilla. Kohtien 8-13 osalta perustelumuistiossa ei ole tätä mainin-
taa. Näin ollen HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki pitivät lausunnoissa välttämättömänä, että kaikki rahoitus-
luonnoksessa mainitut rahoituksen käyttökohteet olisivat mahdollisia myös Helsingin kaupungille ja HUS-yhty-
mälle, ja tämä tulisi selkeästi tuoda perustelumuistiossa esiin.  
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Lausunnoissa nähtiin myös tarpeelliseksi lisätä asetuksen 3 §:ään uusi kohta (14), joka mahdollistaisi hyväk-
sytyksi käyttökohteeksi myös muut valmistelun yhteydessä tunnistetut välttämättömät kustannukset. Tämä olisi 
tärkeää, sillä käsitys uudistuksen toimeenpanon edellyttämistä muutoksista tarkentuu alueilla vasta suunnitte-
lutyön päästessä täyteen vauhtiin. Muutoinkin suunnitelmaa koskevien muutosten käsittelyn toivottiin toteutet-
tavan joustavalla ja nopealla menettelyllä. 

Lausunnoissa nostettiin esiin myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostetaan kokonaan uutena 
hallinto-organisaationa ilman, että taustalla on esim. kuntayhtymää tai sairaanhoitopiiriä. Näin ollen ICT-ratkai-
sut on hankittava tai yhdistettävä kokonaan uudenlaisina ICT-ratkaisuina. Tämän vuoksi Länsi-Uudenmaan 
hallintojärjestelmien ja perustietotekniikan hankintojen, käyttöönottojen ja muutoksien kustannukset tulevat ole-
maan merkittävästi suuremmat muihin hyvinvointialueisiin verrattuna. Tästä syystä ICT-palvelutuotannon jär-
jestämisen tulisi lausuntojen mukaan pitää kokonaisuutena sisällään ICT-palvelujen suunnitteluvaiheen, mah-
dollisen hankintavaiheen sekä itse ICT-palvelun käyttöönoton.  

3 Huomiot rahoituksen käyttökohteisiin ja niiden rajaukseen (3 §) (sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon-
hallintaa ja ICT:tä koskevat muutoskohteet 

Useassa lausunnossa kritisoitiin sitä, ettei avustuksella voi rahoittaa kokonaan uusia asiakas- ja potilastietojär-
jestelmähankintoja. Lausunnoissa todettiin, että järjestelmät voivat olla elinkaarensa loppupuolella tai hanka-
lasti integroitavissa, jolloin uusien järjestelmien hankinta voi olla ainut mahdollisuus asian ratkaisemiseksi. Näin 
vältyttäisiin turhilta, kahteen kertaan maksettavilta muutos- ja investointikustannuksilta. Lisäksi Länsi-Uuden-
maan hyvinvointialueen osalta esitettiin, että sen yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun han-
kinnan valmistelukustannuksia voitaisiin sisällyttää Länsi-Uudenmaan ICT-muutoskustannuksiin sillä perus-
teella, että Länsi-Uudenmaan tilanne poikkeaa muista hyvinvointialueista.  

Asetuksen 3 §:n 8-10 kohtien osalta esitettiin, että yhtenäistämisen lisäksi käyttökohteeksi määriteltäisiin yh-
teensovittaminen. Lausuntojen mukaan hyvinvointialueiden asiakas- ja potilastietojärjestelmien laajamittaisen 
yhtenäistämisen vaihtoehtona voivat tapauskohtaisen arvioinnin perusteella olla joko järjestelmien yhteenso-
vittaminen (ts. järjestelmäintegraatio), kokonaan uusien järjestelmien hankintamenettelyn käynnistäminen tai 
yhdistelmä näistä. 

Lisäksi lausunnoissa nostettiin esiin arkistointivelvoitteista syntyvät arkistointikustannukset, jotka tulisi pystyä 
rahoittamaan muutosrahoituksella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät sisältävät  
myös muuta kuin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin (Kanta) arkistoitavaa asiakas- ja potilastietoa. 
Vanhentuneet ja tarpeettomat tietojärjestelmät voidaan poistaa käytöstä vasta, kun mainituista arkistointivel-
voitteista on huolehdittu.   

Lausunnoissa myös todettiin, että toimeenpanon yhteydessä joudutaan tekemään muutoksia myös asiakas- ja 
potilastietojen rekisterinpitoon ja sähköiseen arkistointiin (mm. Kanta-integraatiot). Näihin sidoksissa olevat  
kustannukset tulisi myös lisätä käyttökohteiden listaan. 

Useassa lausunnossa toivottiin myös tarkennusta ”välttämättömien kustannusten” käsitteeseen. Asetusmuisti-
ossa todetaan, että avustusta saa käyttää vain välttämättömiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Välttämättömyyden kriteerit koettiin paikoitellen epäselviksi. 
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4 Huomiot rahoituksen käyttökohteisiin ja niiden rajaukseen (3 §) (pelastustoimen tiedonhallintaa ja 
ICT:tä koskevat muutoskohteet) 

Lausunnoissa tuotiin esiin, ettei nykyinen pelastuslaitosten aluejako vastaa uudistuksen yhteydessä syntyvää 
hyvinvointialuejakoa. Näin ollen ICT-integroimis- ja yhteensovittamiskustannukset voivat koskea enemmän alu-
eita, joilla tämä yhtenäistäminen on vielä edessä. Myös lakisääteisten Tuve-palveluiden käyttöönotto on eden-
nyt eritahtisesti eri alueilla. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri totesi lausunnossaan, että Uudel-
lamaalla HUS:n ensihoito toimii tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa, jolloin pelastuslaitoksia koskeva 
muutos aiheuttaa muutoksia myös HUS:n tietojärjestelmiin, integraatioihin, tietoliikenneverkkoihin ja raportoin-
tiin. Näin ollen katsottiin perustelluksi, että tästä aiheutuvat muutokset voisi sisällyttää avustuksen piiriin. 

5 Huomiot hyväksyttäviin kustannuksiin (4 §) 

Lausunnoissa tuotiin esiin, että suuri osa hyvinvointialueille siirtyvissä tehtävissä hyödynnettävistä tietojärjes-
telmistä sekä niihin liittyvistä sopimuksista säilyy kuntaorganisaatioilla 1.1.2023 asti. Tästä seuraa, että monet 
uudistuksen toimeenpanon takia järjestelmiin tehtävät muutokset joudutaan toteuttamaan kunnissa ja kuntayh-
tymissä. Selkeyden vuoksi 4 §:ään ehdotettiin tarkennusta, esim. ”6) kunnille ja kuntayhtymille aiheutuvien kus-
tannusten korvaaminen niiltä osin, kun uudistuksen toimeenpanon kannalta välttämättömiä muutoksia toteute-
taan kunnissa tai kuntayhtymissä hyvinvointialueen kanssa sovitusti”. 

Muutamassa lausunnossa viitattiin myös asetusmuistion kohtaan, jossa todetaan, että henkilöstökustannuksiin 
valtionavustuksen saaja voi sisällyttää 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien hoitamista varten palkattujen henkilöiden 
palkkakustannuksia. Useassa lausunnossa esitettiin, että avustuksen tulisi kattaa myös korvaukset työpanok-
sen siirrosta hanketyöhön.  

Lausunnoissa esitettiin myös, että inhouse-toimijoiden kustannukset kuuluisivat rahoituksen piiriin, koska mo-
nilla alueilla sote-toiminnan ict-palvelutuotanto on keskitetty inhouse-toimijoille.  

6 Asetusta koskevat muut huomiot 

Lausuntopyyntöön saatiin jonkin verran myös yleistä palautetta liittyen uudistuksen aikatauluhaasteisiin ja kak-
sikielisten alueiden rahoitustarpeeseen. Lisäksi esitettiin, että syntyvät kustannukset pitäisi olla hyväksyttäviä 
uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulohetkestä lähtien 1.7.2021 alkaen. 

Useassa lausunnossa todettiin, että ICT-muutosten toteuttamisaikataulu on tiukka, minkä vuoksi muutosrahoi-
tusta olisi saatava alueille nopeasti, jotta uudistuksen toteutuminen voidaan tältä osin turvata. Yksittäisissä 
lausunnoissa myös toivottiin päätöstä kokonaisrahoituksesta vuosille 2021-2026, sillä kalenterivuosittain pää-
tettävän rahoituksen nähtiin hankaloittavan hankesuunnittelua, resursointia ja toteuttamista. Lisäksi esitettiin, 
että rahoituksen aikataulu tulisi kuvata asetukseen tai erilliseen ohjeistukseen, jotta kävisi selkeästi ilmi, mihin 
saakka rahoitus on käytettävissä. Hankehallinnoinnin toivottiin myös olevan kevyempää kuin aiemmissa halli-
tusohjelman mukaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeissa. 

Lausunnoissa nostettiin esiin myös uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat suorat vaikutukset kuntien ja kun-
tayhtymien toimintaan. Tästä johtuen toivottiin tarkennuksia perustelumuistioon koskien taloudellisten vaikutus-
ten arviointia. 

Asetusmuistiossa rajataan, ettei toiminnan uudistamiseen kohdisteta rahoitusta. Kuntaliitto ry toteaa lausun-
nossaan, että hyvinvointialueiden perustamisen ja tehtävien siirron yhteydessä toteutettavien välttämättömien 
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muutosten tavoitteena tulee pitää toiminnan uudistamista. Tästä syystä muistion johdanto-osassa tulisi käydä 
ilmi, ettei muutosten tavoitteena ole lähtötilanteen säilyttäminen vaan osaltaan edellytysten luominen uudista-
miselle.   

Yksittäisissä lausunnoissa katsottiin, ettei kaksikielisiä hyvinvointialueita oteta riittävästi huomioon rahoituksen 
käyttökohteissa. Väliaikainen hallinto ja varsinaisen hyvinvointialueen hallinto tulee toteuttaa kaksikielisesti, 
mikä itsessään kasvattaa kustannuksia.  
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