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§ 965
Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi: Tietojärjestelmien 
yhteensopivuus sekä mahdollisen yhdistämisen aikataulu ja 
kustannusvaikutus 

HEL 2011-001833 T 07 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sanna 
Vesikansa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymän toivomusponnen (Sanna 
Vesikansa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen 
ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 10.11.2010 ehdotusta talousarvioksi vuodeksi 2011 ja 
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2011 -2013 kaupunginvaltuusto 
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:   

 ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimen 
kokonaisselvityksessä tarkastellaan myös tietojärjestelmien 
yhteensopivuutta. Lisäksi selvitetään tietojärjestelmien yhdistämisen 
aikataulu ja kustannusvaikutus. ” (Sanna Vesikansa 82-1)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
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vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.  

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 10.11.2010 hyväksymään 
vuoden 2011 talousarvioon sisältyi sosiaali- ja terveystoimesta tehtävä 
kokonaisselvitys, jonka tuli valmistua 1.5.2011 mennessä. 
Kokonaisselvityksen tavoitteena on parantaa tuottavuutta. 
Organisaatiota tarkastellaan erityisesti kaupunkilaisten edun, 
johtamisen, elinkaarimallin ja palvelustrategisten vaihtoehtojen 
näkökulmasta. Kokonaisselvityksen yhteydessä selvitetään 
päivähoidon paikka kaupungin organisaatiossa (oma yksikkö, osana 
sosiaalitoimea tai osana opetustoimea). Selvityksessä pyritään myös 
luomaan ruotsinkielisille palveluille järkeviä ja hyvin toimivia 
kokonaisuuksia. 

Kaupunginhallitus kehotti 15.11.2010 kokouksessaan talous- ja 
suunnittelukeskusta kilpailuttamaan ja hankkimaan ulkopuolisen 
asiantuntijan tekemään kokonaisselvitys sosiaali- ja terveystoimesta 
1.5.2011 mennessä.

Talous- ja suunnittelukeskus järjesti 22.12.2010 -17.1.2011 
kilpailutuksen sosiaalitoimen ja terveystoimen kokonaisselvityksestä. 
Kilpailutuksen voitti Deloitte Oy. Kaupunginhallitus käsitteli sosiaali- ja 
terveystoimen kokonaisselvityksen loppuraporttia (Deloitte 29.4.2011) 
iltakoulussa 20.6.2011 ja pyysi siitä lausunnot opetuslautakunnalta, 
sosiaalilautakunnalta, terveyslautakunnalta, henkilöstökeskukselta ja 
talous ja suunnittelukeskukselta 30.9.2011 mennessä.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisselvityksen kohteina olivat 
sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteiset prosessit, lasten päivähoidon 
hallinnollinen asema ja eräiden tukipalvelujen tuottamisen siirtäminen 
sosiaalitoimen ja terveystoimen ulkopuolelle. Selvityksen laajuuden 
vuoksi siinä ei ehditty paneutua perusteellisesti tietojärjestelmien 
harmonisoinnin kustannuksiin. Kokonaisselvityksen 
organisaatiovaihtoehdoissa, joissa sosiaalivirasto ja tervekeskus 
yhdistetään, mainitaan ainoastaan, että tietojärjestelmien 
harmonisoimisesta tulisi merkittäviä kustannuksia. 

Esittelijä toteaa lisäksi, että HUS:n ja PKS-kaupunkien kesken on 
käynnistymässä yhteisen potilasjärjestelmän hankkiminen.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi
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