SOTE
MUUTOKSEN ICT
KULUT
- YHTEENVETORAPORTTI

TOIMEKSIANTO

2

Sote-uudistus vaatii merkittäviä ponnistuksia organisaatioilta. ICT palveluiden ja tietohallintojen
osalta tämä tarkoittaa mittavia toimenpiteitä niin perusinfrastruktuuri, kuten konesali ja
työasemapalveluiden, kuin sovellusten ja ohjelmistojen osalta. Merkittävän kokonaisuuden
muodostaa myös digitalisaatio ja tiedonhallinta sekä niille asetetut päivitetyt vaatimukset. Niin
ikään tietohallintojen uudelleenorganisointi sekä kyvykkyyksien uudelleen märittely vaati
panostusta.
Tähän selvitykseen on pyritty kokoamaan keskeisimpiä uudistuksesta tulevia muutosvaikutuksia
ja -kustannuksia. Tiedot ovat kerätty haastattelemalla kolmea (3) eri muutosvaiheessa olevaa
sote ja kuntayhtymää sekä keräämällä heiltä keskeisimmät avainluvut erillisen
tietojenkeruulomakkeen avulla.
Kulujen tarkastelussa rajaudutaan välittömiin kustannuksiin, jotka johtuvat uudistuksesta ja
perustuvat samaan määrittelyyn kuin aiemmassa taustamuistiossa (Liite 2 – Digitalisaatio ja
tiedonhallinta sote uudistuksessa). Kehittämistarpeista johtuvat kustannukset ovat eriteltynä
toiminnallisista tavoitteista tulevat tulevaisuuden muutostarpeiden kustannukset osa-alueessa.
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TAVOITTEET
Selvityksen tavoitteena oli selvittää ICT-muutoskulujen osuutta
sote-muutoksen yhteydessä sekä tunnistaa keskeisimmät
kustannuskohteet muutoksen läpiviennin näkökulmasta.

Tietojen keruu toteutettiin haastatteluiden/työpajojen avulla sekä
keräämällä keskeiset avainluvut erillisellä tietojenkeruulomakkeella.
Kerättyjen tietojen avulla analysoitiin eri sote ja kuntayhtymien
uudistusten keskeisiä kulukohteita ICT-palveluiden osalta.
Haastatteluiden avulla pyrittiin myös kartoittamaan erilaisia
vaikuttumia, joilla on merkittävä asema muutoksen valmistelun
sekä läpiviennin näkökulmasta.
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Tietoja kerättiin kolmesta eri lähtökohdasta. Ryhmittelyssä noudatettiin
seuraavan kaltaista mallia:
Taustatiedot

• Tunnistetut osa-alueiden kustannuspaikat (perus ICT, arkkitehtuuri,
kehittäminen, digitalisaatio jne.)
• Eri osa-alueiden kustannukset

• Mahdolliset piilokulut ja niiden tunnistaminen
Luokittelu ja taustavaikuttimet
• Osa-alueiden/kustannuspaikkojen ja prosessien priorisointi
• Kokemukset ja näkemykset kulujen perusteista

• Mahdolliset ongelmakohteet ja niiden hallinta
• Onnistumiset

Toiminnan muutokset
• Kustannusten muutokset ja niiden syyt
• Kasvaneet kustannukset
• Mahdolliset säästöt
• Vaikuttavuuden muutokset
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TULOKSIA
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SOTE ALUEET
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Selvitykseen osallistuvat sote alueet valittiin selvitykseen erilaisten lähtötilanteiden sekä
toimintamallien johdosta. Valinnassa painotettiin erilaisia organisoitumismalleja
mahdollisimman laajan kattavuuden aikaansaamiseksi. Selvityksen aikataulusta johtuen
sote alueiden määrä rajattiin kuitenkin jo lähtötilanteessa neljään, jotta valintaan
osallistuneiden alueiden kanssa ehdittäisiin paneutua tarvittavalla tasolla niiden
ominaispiirteisiin.
Käytännössä selvitys toteutettiin kuitenkin vain kolmen sote ja hyvinvointiyhtymän
Keusote, PHHYKY sekä VSHP alueella. Käytännön syistä johtuen SiunSote jättäytyi
kuitenkin pois selvityksestä eikä aikataulullista syistä johtuen enää kyetty ottamaan
mukaan uutta verrokkia, vaan selvitys päätettiin kohdentaa kolmen sote ja
hyvinvointiyhtymän osalle.

POHJANMAA
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YLEISIÄ HUOMIOITA
• Perus-ICT kulujen osuus on suuri kokonaiskulujen kannalta, erityisesti verkkojen osuus
infrastruktuurikuluista on merkittävä. Jokaisella alueella nähdään, että niin kutsutun ICTkivijalan eheys on ehdottoman tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. Laite- ja
järjestelmäharmonisaatiota on tarkoitus toteuttaa vaiheittain muutoksen edetessä, mutta
tämä moniajo aiheuttaa kuitenkin haasteita ylläpidolle.

• Tavoitteet tietohallinnon rakenteelle ja vaihtelevat alueittain, oleellista kullekin alueelle on
kuitenkin säilyttää ostamisen- ja toimittajanhallinnan osaaminen talon sisällä. Kohteet
näkevät, että tietohallinnon tulee olla asiakaslähtöisiä ja lähellä toimintaa ja kliinikoita jo
muutoksen alkuvaiheessa. Muutosjohtaminen on onnistunut paremmin alueilla, joissa
tietohallinto on osana johtoryhmää ja muissa päätöksiä tekevissä elimissä.
• Sairaalahenkilöstön ja muiden kliinikoiden sitouttaminen nostettiin oleelliseksi muutoksen
onnistumisen kannalta.
• Muina huomioina voidaan mainita, että APTJ hankkeet ovat merkittävässä osassa kullakin
alueella. ICT-Sopimusten ja niihin liittyvien kustannusten osuus on suuri kokonaisuuden
näkökulmasta. Kuntien välinen yhteistyö, hallinnon tuki ja nopea päätöksenteko ovat
oleellisessa asemassa hankkeiden onnistumiseksi.

HUOMIOITA - LÄHTÖTILANNE
PERUS-ICT
•
•

•
•
•

•
•

Lähtötilanteissa eroja yhtymäkohtaisesti
Yhteistä kuitenkin lähtötilanteiden.
hajanaisuus – eri kunnilla hyvin erilaiset
alustat, laitteet ja verkot.
Kuntien välillä paljon päällekkäisiä
järjestelmiä.
Palveluiden ulkoistusasteet vaihtelivat.
Vanhat ICT-sopimukset, niiden
läpikäynti, siirtäminen ja/tai
lopettaminen aiheuttavat haasteita
jokaisella alueella.
Kuntayhtymissä yleisesti paljon teknistä
velkaa (järjestelmät ja infrastruktuuri).
Järjestelmien konsolidointi on venynyt
erinäisistä syistä (Kuntien väliset
erimielisyydet, sopimukset, toiminnan
vaatimukset jne.)

MUUT

TIETOHALLINTO
•

•
•

•

Tietohallintojen rakennemallit ja
henkilöstömäärät hyvin erilaisia eri
kohteissa.
KEUSOTE aloitti heti muutoksen alussa
oleellisten kykyjen rekrytoinnin.
Pohjanmaa on ulkoistanut aiemmin jo
miltei kaikki kuntien tietohallinnot ennen
muutoksen alkua.
PHHYKY:n henkilöstömäärä laskenut
huomattavasti aikaisemmin tehtyjen
ulkoistusten myötä.

•

•

•

Liiallinen byrokratia, kuntien
eroavaisuus esimerkiksi IT-maturiteetin
osalta ja kuntien välisen
yhteisymmärryksen löytyminen hidastaa
muutosta alueittain.
SOTE-palveluita tarjoavat toimipisteet
hyvin hajallaan maakunnan alueilla.
Toiminnan keskittäminen ICTnäkökulmasta vaatii resursseja sekä
hyvinvointiyhtymältä, että kunnilta.
KEUSOTE nosti esille TaHejärjestelmien yhtenäistämisen tärkeyden
heti muutoksen alkuvaiheessa.

HUOMIOITA - TAVOITETILA
PERUS-ICT
•
•

•

•

Yhteistä tavoitteena pitkälti ulkoistettu
perus-ICT palvelutuotanto.
Keskitetyt järjestelmät ja vanhojen
häntien leikkaaminen on oleellisessa
asemassa kustannusten säästämiseksi
ja toiminnan virtaviivaistamiseksi.
Keskitetyn työasema- ja
loppukäyttäjätuen järjestäminen tulee
vaatimaan suuren työpanoksen
tietohallinnoilta – edelleen työn alla.
Palveluiden harmonisaatio ja sen
mallit vielä kesken.

MUUT

TIETOHALLINTO
•
•

•

•

Tietohallinto on asiakaslähtöisesti
orientoitunut ja helposti lähestyttävä.
Henkilöstön osaaminen keskittyy vain
oleellisille alueille, kaikki ns.
Peruspalvelut ja –osaaminen voidaan
ulkoistaa.
Alueet suosivat yleisesti useampaa
toimittajaa (monitoimittajaympäristöä)
keskittämisen sijasta.
ICT Vuosibudjetti nousee merkittävästi
muutoksen myötä jokaisella alueella.
Kustannussäästöt realisoituvat
tulevaisuudessa toiminnan
vakiintuessa.

•

•

•

Haastatteluissa toivottiin valtiollista
ohjausta tavoitetilan määrittelyiden
osalta – kirkastaisi tulevaa
toimintamallia ja odotuksia yhtymiä
kohtaan.
Kaikilla alueilla on meneillään
samanaikaisesti isoja hankkeita, jotka
kaikki lähtökohtaisesti kuormittavat
tietohallinnon resursseja.
Kuntien välisen yhteisen ICT-tahtotilan
määrittely saattaa olla joillain alueilla
haastavaa. Tämän saavuttamiseksi
hallinnon tuki on elintärkeää.

HUOMIOITA - MUUTOS
PERUS-ICT
•
•
•

•

Perus-ICT kulujen osuus suuri
kokonaiskulujen kannalta.
Verkkojen osuus merkittävä
Jokaisella alueella nähdään, että
muutoksen onnistumiseksi IT-Kivijalan
tulee olla kunnossa.
Laiteharmonisaatiota toteutetaan
vaiheittain laitteiden uusimisen
yhteydessä. Hajanaisuus aiheuttaa
kuitenkin haasteita ylläpidolle.

MUUT

TIETOHALLINTO
•

•
•

•

Tietohallintojen rakenne vaihtelee
merkittävästi – myös tavoitteet mallille
vaihtelevat.
Oleellista on säilyttää ostamisen
osaaminen omassa hallinnassa.
Nähdään, että tietohallinnon tulee olla
asiakaslähtöisiä ja lähellä toimintaa jo
muutoksen alkuvaiheessa.
Muutosjohtaminen on onnistunut
paremmin alueilla, jossa tietohallinto on
osana johtoryhmää ja/tai läsnä
osapuolena päätöksiä tekevissä
elimissä.

•
•

•

•

•

Ratkaisuiden osalta APTJ-järjestelmät
merkittävässä osassa.
Sopimusten ja niihin liittyvien
kustannusten osuus erittäin merkittävä
kokonaisuuden kannalta.
Kokonaisuuden onnistumisen kannalta
substanssin sitouttaminen nostettiin
esille merkittävänä
Kuntien välinen yhteistyö ja
hallinnollinen tuki on elintärkeää
hankkeen onnistumiseksi.
Haastatteluissa esiintyi
toimittajariippuvaisuutta.

KEUSOTE

YLEISTÄ
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KESKIUUDENMAAN SOTE - YHTEENVETO
Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on kuuden kunnan (Hyvinkää, Järvenpää,

Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) muodostama kuntayhtymä, jonka
tehtävänä on järjestää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuden kunnan
alueella Keski-Uudellamaalla.

Perustieto

Lähtötilanne

Nykytila/tavoite
tila

tietohallinnossa tai suoraan sen alaisuudessa. Ennen vuotta 2018 käynnistynyttä

Kuntien lukumäärä

6

6

muutosta tietohallinnoissa työskenteli noin 20 henkilöä. Tietohallintopalvelut

Toimipisteiden

koskettavat koko hyvinvointikuntayhtymän asiakasmäärää eli 200 000 henkilöä.

(yhteensä)

Sote ja hyvinvointiyhtymässä työskentelee yhteensä noin 3700 henkilöä, joista 45

Tietohallinto on ulkoistanut oman perustietotekniikan tuottamisen. Tietohallinto pyrkii

Erikoissairaanhoito

omassa työssään keskittymään palveluiden hankintaan sekä johtamiseen muiden

Perusterveydenhuolto

osa-alueiden

Asukkaiden lukumäärä

Tietohallinnon

tuotannon

tapahtuessa

toimintamallissaan

monitoimittajaympäristö

hallintaa.

pääsääntöisesti

KEUSOTE

ulkoistuksien

noudattaa

Toiminnassaan

niin

tietohallinto

kautta.

69

lukumäärä

HUS

HUS

200000

200000

kutsuttua

hyödyntää

viitekehyksenä Bisnesteknologiamallia.
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KULURAKENTEET
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KEUSOTESSA IT kulut ovat
muutoksen myötä selvästi
kasvaneet. Sote-järjestelmien
budjetti on tuplaantunut ja
kustannusten nousu pätee niin
ikään myös toimialariippumattomiin järjestelmiin,
joiden osalta on jo nyt tunnistettu
toteutettavaksi merkittävä määrä
erilaisia päivityksiä. Myös tämä
tulee vaikuttamaan kokonaiskustannuksiin ja ennen kaikkea
jatkuvien palveluiden
kustannuksiin.

ICT:n näkökulmasta muutokset ja niiden kulut ovat
painottuneet nimenomaan infra palveluiden
(palvelimet, konesalit, työasemat, verkot jne.)
ajantasaistamiseen ja yhteensovittamiseen sekä
prosessien sekä toimintamallien kehittämiseen ja
harmonisointiin. Lisäksi APTJ ratkaisuiden
yhteensovittaminen on tunnistettu yksittäiseksi
merkittäväksi kokonaisuudeksi.

Muutoksen aiheuttamat kulut näkyvät myös
ICT-budjetissa, joka on kasvanut muutoksen
myötä noin 77%. Merkittävä syy tähän on
järjestelmien, palveluiden ja sopimusten
päällekkäisyys sekä yhtäaikainen uusien
palveluiden hankinnan tarve. Uuden yksikön
myötä myös palveluiden uudistaminen on
noussut ajankohtaiseksi. Uudella yksiköllä on
myös laajemmat vastuut kuin aiemmin. Kaikki
nämä seikat yhdessä aiheuttavat kustannuksia.
Myös säästökohteita on tunnistettu (mm.
päällekkäisyyksien osalta).

Confidential

PHHYKY

YLEISTÄ
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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ –
YHTEENVETO
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä PHHYKY tuottaa sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä ympäristöterveyden palveluita yli 212 000
asukkaalle Päijät-Hämeessä (omistajakunnat ovat Asikkala, Hartola,
Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki,

Perustieto

Lähtötilanne

Nykytila/ tavoitetila

Pukkila, Sysmä). PHHYKY on maakunnan suurin alan toimija ja

Kuntien lukumäärä 9

9

työnantaja. PHHYKY:llä on palveluksessaan noin 7000 asiantuntijaa.

Toimipisteiden
lukumäärä
(yhteensä)

100+ --> PHKS kampukselle
"sairaalatoiminta"
ja muutama iso palvelukeskus

Erikoissairaanhoit
o
Perusterveydenhu
olto
Asukkaiden
lukumäärä

PHSOTEY eli
yhdessä

212 000

kaupungin keskustaan
Yhdessä PHHYKY

PHHYKY + Sysmä (Tervesytalo)
+ Heinola (itse)
212 000
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KULURAKENTEET

Muutosprosessissa ICT:n näkökulmasta muutokset ja
niiden kulut ovat painottuneet infra palveluiden
(palvelimet, konesalit, työasemat, verkot jne.)
ajantasaistamiseen ja yhteensovittamiseen sekä
prosessien sekä toimintamallien kehittämiseen ja
harmonisointiin. Lisäksi APTJ ratkaisuiden
yhteensovittaminen on tunnistettu yksittäiseksi
merkittäväksi kokonaisuudeksi. PHHYKY:n osalta
myös työmääriä kasvattavat myös TaHe ja muiden
tukipalveluiden osuus, joiden osalta työ on käynnistetty
vasta myöhemmässä vaiheessa.
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Kustannusten selvityksen
yhteydessä nousi esille, ettei
PHHYKY:llä ole yksityiskohtaista
tietoa ICT-kustannuksista ennen
muutosta. Sen vuoksi
vertailussa käytettään
ainoastaan kulujen jakautumista
muutoksen jälkeen.

Hyvinvointiyhtymällä on käytössään huomattava
määrä järjestelmiä, joiden osalta on tehty tai
ollaan tekemässä elinkaaren hallintaa ja
konsolidointia. Esim. vanhat
potilastietojärjestelmät ovat edelleen käytössä,
tosin arkistointi ja luku-tilassa. Kaiken kaikkiaan
järjestelmiin ja infrastruktuuriin liittyy paljon
teknistä velkaa. Näiden kulut näkyvät
budjetissa vielä lähivuosien ajan.
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POHJANMAA

YLEISTÄ
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POHJANMAA - YHTEENVETO

POHJANMAA

Muihin selvityksen kohteina olleisiin alueisiin verraten Pohjanmaan on muutoksensa
osalta aikaisessa vaiheessa. Pohjanmaan hyvinvointialuetta tarkasteltiin tästä johtuen
osin hieman eri näkökulmista, kuin Keski-Uudenmaan Sote:a ja Päijät-Hämeen

Hyvinvointiyhtymää. Pohjanmaan osalta tarkkoja vertailulukuja ei vielä ole saatavilla.
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan
kuntaa. Kuntayhtymä järjestää vuoden 2022 alusta lähtien sosiaali- ja
perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan. Kaikki sosiaali- ja

Perustieto
terveydenhuollon palvelunsa yhdessä järjestävät Kristiinankaupungin, Kaskisten,
Närpiön, Maalahden, Laihian, Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin, Uudenkaarlepyyn,
Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon kunnat ja kaupungit. Korsnäsin kunta on mukana
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyössä.
Varsinaisesti kuntayhtymän toiminta käynnistyy vuoden 2022 alusta lähtien. Tuolloin
Vaasan sairaanhoitopiiri lakkaa olemasta nykyisessä muodossaan. Toiminnan

Lähtötilanne

Nykytila/ tavoitetila

Kuntien lukumäärä 9

9

Toimipisteiden
lukumäärä
(yhteensä)
Erikoissairaanhoit
o
Perusterveydenhu
olto
Asukkaiden
lukumäärä

Lähtötilanne

Nykytila/tavoitetila

13

13

6

-

6

-

käynnistyessä sosiaali- ja perusterveydenhuolto siirtyvät osaksi kuntayhtymää.
Erikoissairaanhoito hoidetaan myös jatkossa kaikille kunnille, olivatpa ne
kuntayhtymässä mukana tai eivät.
Confidential

KULUT
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Muutos ja hyvinvointialueen toiminnan käynnistys lähestyy nopeasti. Tämä edellyttää
erittäin tehokasta ajankäyttöä ja suunnittelua työn läpiviemiseksi. Erinäisistä syistä
johtuen muutosta ei ole saatu kuitenkaan aloitettua aikaisemmin. Tietohallinto toivoo, että
yhteistyö kuntien kesken toimisi, jotta nykytilan kartoitus ja siihen liittyvän datan
saaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. ICT-sopimuksien määrä ja niiden sisällön
selvittäminen vaatii akuutteja toimenpiteitä. Kuntien resurssit työtä varten ovat kuitenkin
vähäiset ja valmiusaste muutosta varten on vaihtelevaa, joten tarve muutosjohtamiselle
ja muutosvastarinnan taklaamiselle on suuri.

Työasemien ja niihin liittyvien palveluiden organisointi tulee vaatimaan suuren
työpanoksen tietohallinnolta, on arvioitu, että loppukäyttäjien määrä olisi noin 7000
käyttäjää. Työasemien lisäksi loppukäyttäjätuen ja -palveluiden organisointi on
olennaisessa asemassa hankkeen onnistumiseksi. Tietohallinto tiedostaa, että kuntien IT
liikkeenluovutukset 2M-IT:lle sisältävät riskejä ja on olennaisen tärkeää, että kaikki sovitut
toimenpiteet etenisivät aikataulussa. Erityisesti ulkoistuskumppani on kriittisessä roolissa
näiden neuvottelujen kannalta.
Tietohallinto on havainnut, että kuntien IT-infrastruktuuri ja järjestelmät eroavat suuresti
toisistaan, eivätkä ole ajantasalla. Tämä mahdollinen korjausvelka saattaa hidastaa
muutoksen etenemistä.
Tietohallinto näkee, että muutos edellyttää onnistumisten sarjaa. Sote-muutoksen lisäksi
hyvinvointialueella on meneillään monia hankkeita, jotka kuormittavat sekä tietohallintoa,
että toiminnallista puolta. Näiden hankkeiden läpiviemiseksi tarvitaan vahvaa
hankeosaamista ja johtamista.
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SOTE YHTYMIEN
VERTAILU

AVAINLUVUT
SOTE JA HYVINVOINTIYHTYMÄT
Selvitykseen osallistuneet Sote ja hyvinvointiyhtymät ovat
muutosprosessissaan hyvin erilaisissa vaiheissa. Pisimillä
muutosprosessissa on PHHYKY, jonka osalta muutoksesta on
toteutettu 95%. Kuten muillakin yhtymillä myöskin PHHYKYllä on
vielä edessään mittava APTJ hanke.
Väestöpohjansa osalta eri yhtymät ovat suhteellisen
samankokoisia PHHYKYn edustaessa väestömäärältään suurinta
yksikköä ja Pohjanmaan pienintä. Vertailun näkökulmasta yhtymät
ovat hyvin lähellä toisiaan. Koska eri yhtymät eivät kyenneet
toimittamaan täysin vertailukelpoista dataa kaikilta osa-alueilta
selvityksessä on käytetty vertailun perusteena vain sellaista dataa,
joka on saatu yhteneväisesti kaikilta organisaatioilta.

Kustannusten vertailun yhteydessä on syytä huomioida myös
erikoissairaanhoidon osuus kokonaiskulujen kannalta.
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PERUSTIETO
Asukasluku

PHHYKY

KEUSOTE

POHJANMAA

212 000

200 000

170 000

9

6

13

7000

3500

2400

7000

3700

7000

2018-2021

2019-2021

2021-2022

9000000

4550000

9000000

Muutoskulu (kaikki poislukien APTJ)

22000000

9550000

-

Muutoskulu (kaikki)

32000000

19550000

-

Järjestelmien lukumäärä (ennen)

800

250

200

Järjestelmien lukumäärä (jälkeen)

400

230

90

20

2

10->30

45

-

0%

6%

-

-67 %

125 %

-

95 %

40 %

5%

ICT vuosibudjetti ennen muutosta

22 000 000

10 400 000

-

ICT vuosibudjetti muutoksen jälkeen

31 000 000

18 400 000

-

41 %

77 %

-

Kuntien lkm
Asiakasmäärä/henkilöstömäärä
(ennen)
Asiakasmäärä/henkilöstömäärä
(tavoite)
Muutoksen aikataulu
Muutoskulut

ICT henkilöstö ennen muutosta
ICT henkilöstö muutoksen jälkeen
Henkilöstövaikutus, koko henkilöstö
Henkilöstövaikutus, ICT-henkilöstö
Muutoksen etenemisen aste

ICT budjettivaikutus
Ulkoistusaste
Muuta

-

98 %
100 %
Erikoissairaanhoito Ei
Erikoissairaanhoito/
/keskussairaala
keskussairaalaa keskussairaala
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ICT MUUTOSKULUT
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Vertailtaessa niin sanottuja perus ICT kuluja tarkoitettiin tällä
ennen kaikkea ICT rakenteita, joihin lasketaan muun muassa
konesalit ja palvelimet, työasemat, verkot ja toiminnan kannalta
oleelliset perussovellukset sekä oleelliset tukipalvelut. Nämä
kulut ovat sellaisia, jotka tulee uusia muutoksen myötä
peruspalveluiden toimivuuden takaamiseksi.
Kun vertaillaan muutoskuluja ICT kulujen osalta, esille nousee
KEUSOTEn muita huomattavasti pienemmät kulut. Syitä tähän
tunnistettiin useita. Merkittävä tekijä on
erikoissairaanhoidon/keskussairaalan roolin puuttuminen
KEUSOTElta. Muita kustannuksiin vaikuttavia syitä ovat myös
muun muassa palveluiden etukäteen tapahtunut ulkoistaminen
sekä harmonisointi.
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Muutoskulujen vertailua suoritettiin myös laajemmalla otoksella.
Tällöin mukaan otettiin myös APTJ konsolidaatio (asiakas- ja
potilastietojärjestelmien yhdistäminen ja integraatiot),
tietojohtamisen vähimmäissisältö, infra
yhtenäistäminen/harmonisointi, kriittisten tietojärjestelmien
harmonisointi, vanhojen tietojen arkistointi sekä muiden
tunnistettujen prosessien mm. taloudenhallinnan vaatimat
tehtävät. Näiden tehtävien katsottiin kuuluvan oleellisesti
muutoskulujen kokonaisuuteen koska niiden osalta tunnistettiin
toimenpiteiden tarve uuden organisaation toiminnan
varmentamiseksi ja mahdollistamiseksi.
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Kuluja tarkasteltiin myös siltä kannalta miten ne jakautuvat 100 000 asukasta kohden. Tällöin erot eri organisaatioiden hieman
tasoittuivat.

Kokonaiskuluissa erottuu kuitenkin edelleen APTJ-harmonisaation mittava osuus suhteessa kokonaiskuluihin.
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Muutoksen vaikutus ICT budjetteihin on kuvattu seuraavassa

kaaviossa. Kulut nousevat välillisesti mutta olettavaa on, että itse
muutoksesta johtuvat kulut tasaantuvat kuitenkin ajan myötä.

Suurimmat syyt kulujen kohoamiseen ovat esim. päällekkäiset
ratkaisut

prosessit,

ja

toiminnot,

vanhat

muutosvaiheessa

sopimukset,

toiminnan

olevat

toiminnan

varmentamiseksi

tapahtuva kehittäminen sekä muut vastaavat vaateet.
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Selvityksen osana hyvinvointialueita pyydettiin myös mahdollisuuksien mukaan
tunnistamaan toiminnallisista tavoitteista tulevia muutostarpeita ja näiden
prioriteetteja.
Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä nosti Asioinnin ja omahoidon kehittämisen
prioriteettilistansa huipulle. Päijät-Häme perusti kesällä 2020 yhteisyrityksen
Mehiläinen Oy:n kanssa tuottamaan Sote-keskuspalveluja Lahdessa, Iitissä ja
Kärkölässä. Yhtymä tavoittelee yhteisyrityksen kautta merkittäviä parannuksia
Sote-keskuspalveluihin panostamalla monipuolisiin ja digitaalisiin palveluihin
perinteisten vastaanottojen lisäksi.
Päijät-Häme on myös investoimassa Tuotannonohjauksen kehitykseen, mikä liittyy
myös keskussairaalan uudistushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on muun
muassa luoda uusien toimintatapojen mukaiset ja teknisesti ajanmukaiset tilat, jotka
lisäävät laatua, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön hyvinvointia ja taloudellista
tuottavuutta. Säästöjä ja tehokkuutta haetaan myös automatisoinnin
hyödyntämisestä, sekä sähköisen asioinnin ja potilaan oman roolin lisäämisestä
digitalisaation kautta. Muun muassa hoidon vaikuttavuuden kasvattamiseksi
tarvitaan investointeja uuteen teknologiaan ja toimintamallien kehittämiseen. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi tiedon eheyden ja laadun parantamista ja sitä tukevien
prosessien määrittelyä.

Keski-Uudenmaan Sote nosti myös esille Sähköisen asioinnin ja omahoidon
kehityksen prioriteettilistalleen. Hyvinvointialueen tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen tuen palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, hoidon ja
asioinnin jatkuvuutta, sekä yhdenvertaisuutta.
KEUSOTE nosti myös esille, että järjestelmien harmonisointi tulee vaatimaan
investointeja tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päällekkäisten
järjestelmien konsolidointia ja poistoa, sekä uusien toimiala ja ei toimiala kriittisten
järjestelmien hankintoja ja käyttöönottoja. Toimintamallien muutoksista kumpuavat
prosessien muutostarpeet ja sen mukana tuomat teknologiset käyttöönotot
nostettiin myös oleellisiksi investoinneiksi tulevaisuudessa.
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Perus ICT:n osalta lähtötilanteissa oli yhtymäkohtaisesti eroja, mutta yhteistä oli kuitenkin niin kutsutun perus ICT:n
hajanaisuus jokaisella alueella. Alueiden kunnilla on keskenään hyvin erilaiset alustat, laitteet ja verkot. Oli myös
havaittavissa, että kuntien välillä on paljon päällekkäisiä järjestelmiä. Yhteistä on myös se, että vanhat ICT-sopimukset
niiden läpikäynti, siirtäminen ja/tai lopettaminen aiheuttavat haasteita ja suuria työmääriä jokaisella alueella. Voidaan
samalla todeta, että kunnilla on yleisesti paljon teknistä velkaa järjestelmien ja infrastruktuurin osalta. Järjestelmien
konsolidointi on venynyt erinäisistä syistä, esimerkiksi kuntien välillä ei ole löydetty nopeasti yhteisymmärrystä
tulevaisuudessa käytettävästä teknologiasta tai toiminnan vaatimukset ovat estäneet vanhojen järjestelmien
sammuttamisen toistaiseksi. Osa alueista oli aloittanut toimintojen ulkoistamisen jo aikaisessa vaiheessa,
ulkoistusasteet vaihtelivat alueittain, mutta yhteisesti voidaan todeta, että ulkoistaminen on vahva trendi jokaisella
alueella. Työasema- ja loppukäyttäjätuen järjestäminen tulee vaatimaan suuren työpanoksen tietohallinnoilta
Tietohallinnon rakennemallit ja henkilöstömäärät olivat hyvin erilaisia kussakin kohteessa. Esimerkkinä KEUSOTE oli
aloittanut muutoksen alkuvaiheessa rekrytoimaan tarkoituksenmukaisia sisäisiä kompetensseja, VSHP oli aiempina
vuosina ulkoistanut lähes kaikki toiminnot ja myös samalla tavalla PHHYKY:n henkilöstömäärät olivat ulkoistusten myötä
laskeneet tuntuvasti.

Muina huomioina lähtötilanteesta voidaan mainita, että muutosta hidastavina tekijöinä huomattiin kuntien välisen ITmaturiteetin eroavaisuus ja resurssipulan vaikutus. Sote-palveluita tarjoavat toimipisteet ennen muutosta ovat alueella
hyvin hajallaan. Toiminnan keskittäminen ICT-näkökulmasta vaatii resursseja sekä hyvinvointiyhtymältä, että kunnilta.
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Lähtökohtaisesti jokaisella alueella on tavoitteena ulkoistaa perus-ICT palvelutuotanto. Palveluiden harmonisaatio,
järjestelmien keskittäminen ja vanhojen häntien leikkaaminen on kustannusten säästämisen kannalta nopeasti edessä.
Tavoitetilan tietohallinto halutaan organisoida ja nähdä asiakaslähtöisesti orientoituneena ja helposti lähestyttävänä.
Sisäisen henkilöstön osaaminen keskittyy vain oleellisille alueille, kaikki niin sanotut peruspalvelut ja -osaaminen
voidaan ulkoistaa kolmansille osapuolille. Alueilla on strategisia ulkoistuskumppaneita, mutta yleisesti kohteet suosivat
monitoimittajaympäristöä toimittajalukon sijasta. Analyysin aikana myös huomattiin, että ICT-vuosibudjetti tulee
nousemaan jokaisella alueella muutoksen myötä.
Kaikilla tarkastelluilla alueilla on meneillään samanaikaisesti isoja hankkeita, jotka lähtökohtaisesti kuormittavat
tietohallinnon resursseja. Kuntien välisen yhteisen ICT-tahtotilan määrittely saattaa olla joillain alueilla haastavaa ja
muutoksen onnistumisen kannalta tämän tahtotilan saavuttaminen ja hallinnon tuki on oleellisen tärkeää.
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Merkittävä osa muutoskustannuksista koostuu muista kuluista kuin välttämättömistä ICT kuluista.

Tavoitteet tietohallinnon rakenteelle ja vaihtelevat alueittain, oleellista kullekin alueelle on kuitenkin säilyttää ostamisenja toimittajanhallinnan osaaminen talon sisällä. Kohteet näkevät, että tietohallinnon tulee olla asiakaslähtöisiä ja lähellä
toimintaa ja kliinikoita jo muutoksen alkuvaiheessa. Muutosjohtaminen on onnistunut paremmin alueilla, joissa
tietohallinto on osana johtoryhmää ja muissa päätöksiä tekevissä elimissä. Sairaalahenkilöstön ja muiden kliinikoiden
sitouttaminen nostettiin oleellisen muutoksen onnistumisen kannalta.
Muina huomioina voidaan mainita, että APTJ hankkeet ovat merkittävässä osassa kullakin alueella. ICT-Sopimusten ja
niihin liittyvien kustannusten osuus on erittäin merkittävä kokonaisuuden näkökulmasta. Kuntien välistä yhteistyötä ja
muutosvastarinnan purkamiseksi tarvitaan hallinnon tukea ja nopeaa päätösten tekoa.
Kustannusten näkökulmasta muutokset aiheuttavat huomattavan kohoaman kustannuksissa. Toiminnan tasaannuttua
kustannusten voidaan kuitenkin olettaa jälleen laskevan. Kustannuksia nostaa hetkellisesti esimerkiksi päällekkäiset
ratkaisut ja toiminnot, muutosvaiheessa olevat toiminnan prosessit, vanhat sopimukset, toiminnan varmentamiseksi
tapahtuva kehittäminen sekä muut vastaavat vaateet. Organisaation saavuttaessa varsinaisen jatkuvien palveluiden
tuotannon tilan, suurimman yksittäisen kustannuserän aiheuttaa APTJ-järjestelmien uusiminen. Tässä yhteydessä
kuitenkin muiden ICT kulujen osalta tilanne on jo saatu vakautettua.
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