
KUNTAYHTYMÄN KATSAUS 3.9.2019



KATSAUKSESSA

▪ Nurmijärven terveyskeskuksen remontti

▪ Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan perusteet 

▪ Asiakasohjauksen hanke

▪ Kilpailutusten tilanne

▪ TA:n laadinta-aikataulu ja keskisuurten kuntien kustannukset 2018

▪ VM:n rahoitushaku

▪ Uudenmaan erillisratkaisun työskentelyn käynnistäminen



NURMIJÄRVEN TK:N REMONTTI

. 



TILANNEKATSAUS NURMIJÄRVEN TERVEYSASEMAN C-OSAN 
SANEERAUS -PROJEKTIIN

KESKI-UUDENMAAN SOTE
KUNTAYHTYMÄN HALLITUS 2.9.2019

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ SANNAMARI NOUSIAINEN



MIKSI SANEERAUS ON TARPEEN?
Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja eivätkä vastaa 

toiminnalle tänä päivänä asetettuja vaatimuksia: 

- mm. nykyiset neljän hengen huoneet asettavat 
haasteita potilaiden intimiteettisuojalle. 

- Tilojen pinnat ovat kuluneet ja, osin jopa rikki. 
- Osassa tiloja on havaittu sisäilmaongelmia ja 

kosteusvaurioita joka on aiheuttanut oireita 
henkilöille. 

- Potilas- ja henkilökunnan turvallisuus on koettu 
vaarantuneen tilan ahtauden johdosta.

TERVEYSASEMAN LAAJENNUS/
C-OSA ON VALMISTUNUT VUONNA 

1992.

C-OSAN TILOISSA TOIMII TÄLLÄ 
HETKELLÄ MM:

- 1 akuuttivuodeosasto (2 
kerroksessa)
- Avopalveluiden huoneita
- Potilasarkistotilat
- Aula ja Kahvio
- Hoitotarvikejakelu
- Sovellustuen tila
- Kokous-/ryhmätiloja
- Varastoja/logistiikka  yms.
- Autotallitila/kunnan huoltotila
- Aleksian tiloja



MITÄ, MILLOIN JA KUINKA PALJON?

KUINKA PALJON?
n. 5,0 milj. euroa

>poikkeuslupa/STM, 
kunta hakee

MILLOIN?
suunnittelu: 8/2018- 12/2019

saneeraus: 2020
valmis 2021

MITÄ?
Kellarikerroksen ja aulan tilojen käyttötarkoitusmuutokset

Talotekniikkajärjestelmien peruskorjaukset: 
o kantavien rakenteiden läpimenot, uudet rakennetyypit ja 

rakenteellinen tiivistäminen. 
o käyttövesiputkitus ja ilmastointi uusitaan, lämmitysjärjestelmän 

kunto tutkitaan ja tarvittaessa korjataan, automatiikka päivitetään. 

vuokra 2019: 
93 000 €/kk 

(koko terveysasema)

1.1.2021-31.12.2041: 
+24 670 €/kk

=117 670 €/kk

3 700 
brm2/

9 800 brm2  



SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINNAN 
PERUSTEET

. 



9.8.2019 20.8.2019 20.8. –
3.9.2018

3.9.2019 4 – 18.9.2019 9/10 2019 9.10.2019 7.11.2019 21.11.2019

Suunnitte-
lupalaveri 

Jory:
Valmistelu-
prosessin 
käynnistys 

Pienryhmä-
työskentely 
20.8. aloitus 

Info yhtymä-
hallitukselle

Kysely (hallitus, 
johto, esimiehet)

Pienryhmätyös
kentely 

Joryn työpaja Yhtymä-
hallitus 

Yhtymä-valtuusto
päättää 
perusteista

Päivi Tarsia 
Sanna Kaukua 
Jaana Ilomäki

Johtoryhmän jäsenet 
Päivi Tarsia 
Jaana Ilomäki

Päivi Tarsia 
Sanna Kaukua 
Pirjo Vainio ja 
strategiatyön edustajat 
Jaana Ilomäki 

Kuntayhtymän johtaja Kohderyhmät
tarkentuvat 
valmistelussa 

Päivi Tarsia 
Sanna Kaukua 
Pirjo Vainio ja 
strategiatyön 
edustajat 
Jaana Ilomäki

Johtoryhmän 
jäsenet, 
valmistelijat

Kuntayhtymän 
johtaja 

Kuntayhtymän johtaja 

Kyselyn valmistelu Kyselyyn 
vastaaminen

Kyselyn 
tulokset joryn
työpajaan 

Perusteiden 
elementit

Liitetään TA:oon

Keusoten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -
Valmistelu yhtymävaltuuston päätöksentekoa varten

Valmisteluryhmän työskentely 



ASIAKASOHJAUKSEN HANKE

. 



ASIAKASOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN
ETENEE 
▪ Asiakasohjauksen kehittäminen ja toimeenpano on hankkeistettu ja 

hankkeen etenemissuunnitelma on hyväksytty 21.8. hankkeen 
ohjausryhmässä

▪ Toiminnallisen muutoksen läpivienti on käynnistynyt palvelualueilla

▪ Toiminnallisen muutoksen rinnalla kehitetään yhteistyössä 
tietohallinnon kanssa CRM asiakkuuksien hallintaohjelmistoa sekä 
Contact center ratkaisua. 



Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021

Geneerinen 
asiakasohjaus-

malli

Asiakasryhmä-
kohtaisten 

toimintamallien 
vaiheet 

ICT

Lähtötiedon koostaminen 
(mm. asiakasmäärät, 

palvelukäyttö, kustannukset, 
kysyntäennusteet)

Geneerisen toimintamallin suunnittelu 
(mm. yhteiset vs. asiakasryhmäkohtaiset toiminnot, 

asiakasohjauksen organisointi, tietojärjestelmätarpeet)

Yhteisten viestintä- ja neuvontapalveluiden kehittäminen
• Tuottajaverkoston kokoaminen sähköiseen palveluvalikkoon 

• Palveluportaalin kehittäminen
• Sähköisten itsepalveluiden kehittäminen

• Yleisen puhelinneuvontanumeron avaaminen

Toimintamallin vaiheittainen käyttöönotto
(valitut asiakasryhmät / pilotit)

Asiakasohjauksen 
prosessien kuvaaminen 

CRM-ratkaisun määrittelyn ja toteutuksen ohjaus 
(vaiheittainen kehittäminen ja käyttöönotto tapahtuvat ketterän kehityksen periaattein)

Keusoten yhteisen 
toimintamallin suunnittelu

Keusoten yhteisen 
toimintamallin suunnittelu

Keusoten yhteisen 
toimintamallin suunnittelu

Keusoten yhteisen 
toimintamallin suunnittelu

Keusoten yhteisen 
toimintamallin suunnittelu

Keskitetyn 
asiakasohjauksen 
käynnistäminen

Keskitetyn asiakasohjauksen 
käynnistäminen (uudet 

asiakkuudet)

Keskitetyn asiakasohjauksen 
käynnistäminen (uudet 

asiakkuudet)

Seuranta ja juurruttaminen
(mm. asiakas- ja henkilöstöpalaute, 

vaikutusten ja kustannusten seuranta)

Keskitetyn asiakasohjauksen 
käynnistäminen 

(uudet asiakkuudet)Ikäihmiset

Vammaisten ja keh.vamm. 
henkilöiden palvelut

Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut

Aikuisten mielen-terveys-, 
päihde ja sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

1
1. Puhelujen ohjaus keskitettyyn neuvontaan
2. Palvelupyyntöjen hallinta
3. CRM:n toiminnallisuuksien lisääminen 

vaiheittain: mm. asiakkaan tilannekuva, 
palvelujen tilannekuva

Contact centerin 
käyttöönotto 2 3 →

Tietoallashanke / tietoaltaan integraatiot ja hyödyntäminen asiakasohjauksessa

HANKKEEN ALUSTAVA AIKATAULU 
(KOKONAISKUVA)

Asiakasryhmäkohtaisten 
neuvontatoimintojen avaaminen

Asiakasryhmäkohtaisten asiakasohjauksen 
käynnistäminen

Keskitetyn neuvonnan 
perustaminen ja 
käynnistäminen

Terveyspalvelujen keskitettyjen 
neuvontatoimintojen käynnistäminen

Keskitetyn neuvonnan 
perustaminen ja 
käynnistäminen

Keskitetyn neuvonnan 
perustaminen ja 
käynnistäminen

Keskitetyn neuvonnan 
perustaminen ja 
käynnistäminen

11

Kehityskumppanin 
kilpailutus

Seurannan ja 
pitkäkestoisen tuen 

toimintamalli 

Seurannan ja 
pitkäkestoisen tuen 

toimintamalli 

Seurannan ja 
pitkäkestoisen tuen 

toimintamalli 

Seurannan ja 
pitkäkestoisen tuen 

toimintamalli 



KILPAILUTUSTEN TILANNE

. 



HANKINTOJEN KILPAILUTUSTEN TILANNE 30.8.2019
CloudiaSopimusjärjestelmä otettu käyttöön, sinne viety n. 400 uutta sopimusta.

▪ Vanhoja siirretään vaiheittain (Hyvinkään ja Järvenpään siirtyvät suoraan  CloudiaSopimus-järjestelmien völillä, muut 
siirrettävä manuaalisesti), Sähköinen allekirjoitus otettu käyttöön , Cloudian ja CaseMin välille rakennettu integraatio 

CloudiaKilpailutus-järjestelmässä seurattavissa n.30 kilpailutusta, alla esimerkkejä; 
▪ Työajanseuranta- sekä tilahallintajärjestelmät kilpailutuksessa
▪ Asumispalveluiden kilpailutukset menossa niin ikäihmisille, kehitysvammaisille kuin päihde- ja mielenterveyspalvelujen 

asiakkaille
▪ Kotona asuvien tukevan teknologian sekä  VPL- ja SHL- mukaiset kuljetuspalveluiden kilpailutukset käynnissä
▪ Painehaavapatjojen kilpailutus sekä Mammografiaseulontapalvelujen kilpailutukset käynnissä
▪ Koneellinen lääkejako ja Vähittäismyyntituotteiden kilpailutukset käynnissä
▪ Päättyneitä kilpailutuksia mm. lastensuojelun avo- ja jälkihuollon palveluiden sekä kuriiripalveluiden kelpailutukset

▪ Vakuutusten kilpailutus käynnistynyt,, arvioitu päättyminen loppuvuodesta, uudet sopimuskumppanit 1.1.2020 alkaen

▪ Tulossa mm. lakimiespalvelujen ja  tekstinkäsittelyn  kilpailutuket

▪ Tietohallintopalvelu on kilpailuttanut  ICT-palveluita, kuten puhelinjärjestelmiin, asiakastyytyväisyyteen ja infraan liittyviä 
hankintoja

▪ Olemme mukana Hanselin/Kl-kuntahankintojen, Sarastian ja HUS-Logistiikan kanssa erilaisissa puitejärjestelyissä (kuten 
sähkö, autot, kalluste- ja toimistotarvikkeet jne. , terveydenhuollon tuotteet)



TA:N AIKATAULU JA KESKISUURTEN KUNTIEN 
KUSTANNUKSET 

. 



3.9.2019 17.9.2019 20.9.2018 24.9.2019 3.-4.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 7.11.2019 21.11.2019

Kuntajoh-
tajakokous 

Yhtymä-
hallituksen 
iltakoulu

Kuntajoh-
tajakokous 

Yhtymä-
hallituksen 
seminaari ja 
kokous 

Yhtymävaltuus-ton 
seminaari

Yhtymä-
hallitus

Yhtymä-
valtuusto

Yhtymä-hallitus Yhtymä-
valtuusto

TA2020
kehys

TA2020 
esityksen 1. 
käsittely

TA2020 
maksu-
osuudet

TA2020 esityksen 
1. käsittely

Yhtymän 
strategian 
esitys 
valtuustolle

Yhtymän 
strategian 
hyväksyntä

TA2020 esitys
yhtymä-
valtuustolle

TA 2020 
hyväksyntä

Jatkoval-
mistelun
linjaukset

Jatkoval-
mistelun
linjaukset

Kuntien
maksu-
osuudet

Kuntien maksu-
osuudet
Valtuusto-tason
tavoitteet

Strategian 
painopisteet ja 
strategiset 
tavoitteet

Varaus 
ta2020 
-käsittelylle

Talousarvio 2020 valmisteluaikataulu

Strategiset tavoitteet 
talousarvioon







MUSTIJOKI



JÄRVENPÄÄ



TUUSULA



VM:N RAHOITUSHAKU

. 



JOHDANTO
▪ Valtiovarainministeriö (VM) on avannut rahoitushaun, johon osallistuminen on 

Keusoten strategian mukaista ja kuntien näkökulmasta erittäin 
tarkoituksenmukaista
▪ Vuodelle 2019 varattu 30 M€ määräraha myönnettäväksi kunnille ja kuntayhtymille 

digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin
▪ Avustusta voi saada 85 prosenttia hankkeen kustannuksista, joka on poikkeuksellisen 

korkea

▪ Tavoitteena on tukea digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen 
uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa 
kustannussäästöjä
▪ Alustavien tiedusteluiden mukaan VM eli ole rajannut erityisen tarkasti, millaisiin 

hankkeisiin rahoitusta voi saada

▪ Kyseessä ei ole SOTE-uudistukseen tai ylipäätään vain Sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon liittyvä rahoitus – kuntien osallisuus ja rooli on erittäin tärkeä

▪ Haku voisi kohdentua esim. kuntien ja kuntayhtymän yhteisen tietopohjan ja 
tietojohtamisen merkittävään parantamiseen



MIKSI KESKI-UUDENMAAN KANNATTAA 
HAKEA

▪ Keski-Uudellamaalla on erittäin hyvät mahdollisuudet saada merkittävää rahoitusta 
kehittämistyöhön, joka pitää tehdä joka tapauksessa

▪ Kuntajohtajat puoltavat hankehakua yksimielisesti



UUDENMAAN ERILLISRATKAISUN 
TYÖSTÄMINEN 

. 



▪ STM asettanut
▪ ohjausryhmän (Esko Kairesalo/Olli Naukkarinen)
▪ pyytänyt nimityksiä seurantaryhmään (kuntayhtymän johtaja, kuntien 

edustajat)
▪ selvityshenkilö Kari Nenonen
▪ toimikausi vuoden loppuun
▪ tuotos kommenteille lokakuussa

▪ Lisäksi Uudenmaan sisäinen erillisratkaisuryhmä viiden maalin + HUS pohjalta (Esko 
Kairesalo/Olli Naukkarinen, kuntayhtymän johtaja)

ERILLISRATKAISUTYÖSKENTELY KÄYNNISTYNYT



KIITOS!
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