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73 § KOKOUKSEN SISÄISET ASIAT

Valt § 73/27.6.2016 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuuston kokouksen 27.6.2016 koollekutsumista koskeva kuulutus
on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 17.6.2016 sekä julkaistu Keski-
Uusimaa- ja Viikkouutiset -lehdissä.

Ehdotus Suoritetaan valtuutettujen nimenhuuto, todetaan mahdolliset poissaolevat
valtuutetut ja heidän sijaisensa.

Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä
saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.

Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:

– Kari Kinnunen
– Kim Kiuru
– Raimo Stenvall
– Monica Avellan
– Antti Kaikkonen
– Jarno Ruusala
– Ilona Toivanen

Todettiin, että

– Kari Kinnusen tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Sari
Vilén

– Kim Kiurun tilalla on Sosialidemokraattien 3. varavaltuutettu
Jorma Sulander

– Raimo Stenvallin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 2. vara-
valtuutettu Jukka Keränen

– Monica Avellanin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu
Anu Åberg

– Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 2. varavaltuutettu
Pentti Mattila

– Jarno Ruusalan tilalla on Perussuomalaisten 4. varavaltuutettu
Ville Harju

– Ilona Toivasen tilalla on Vihreiden 1. varavaltuutettu Heidi
Grundström.
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Nimenhuutoluettelo liitteenä

Liite nro 73

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut

Hyypijev Ritva Kaikkonen Antti.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Hyypijev ja Sanna Kervinen.



TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu

Valtuusto 27.6.2016 370

Dno  KESH:228/2016

74 § ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELU (APOTTI),
LIITTYMINEN KÄYTTÄJÄKSI

Kunnanhallitus § 107 29.3.2016
Kunnanhallitus § 199 23.5.2016
Valtuusto § 67 6.6.2016

Khall § 107/29.3.2016 Apotin yleisesittely

Apotti on laaja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja tietojärjestelmiä
uudistava yhteistyöhanke, jonka keskeiset hyödyt tulevat toimintatapojen
muutoksesta ja käytössä olevan tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntä-
misestä sekä näiden myötä parantuneesta laadusta sekä toiminta- ja palvelu-
prosessien tehostumisesta. Apotti on asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalve-
lu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkko-
nummi ja Kauniainen ovat hankkimassa yhteistä asiakas- ja potilastietojär-
jestelmäpalvelua (Apotti). Hanketta varten on yhteistyösopimuksella perus-
tettu hankintayksiköiden muodostama hankintarengas. Hankintayksiköitä
ovat edellä mainitut kunnat, HUS ja KL-Kuntahankinnat Oy. KL-
Kuntahankinnat Oy:n osalta hankinta on hankintalain mukainen puitejärjes-
tely, minkä mukaan muutkin HUS-alueen kunnat, kuten Tuusula, voivat
hankkia yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun.

Hankintarengas on kilpailuttanut palvelun ja toteuttajaksi on valittu Epic (=
Epic Systems Corporation). Hankintaan liittyy hankintayksikkökohtaiset
hankintapäätökset, jonka ovat tehneet Kauniainen 3.9.2015, Kirkkonummi
7.9.2015, Helsinki 16.9.2015, HUS 21.9.2015 ja Vantaa 19.10.2015.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kysyi vuonna 2012
jäsenkunniltaan halukkuudesta liittyä hankittavan asiakas- ja potilastietojär-
jestelmäpalvelun, Apotin käyttäjäksi. Tuusula päätti liittymisestä 13.6.2012 §
54 sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja 6.8.2012§ 292 kunnanhallituksessa.
Alkuvuodesta 2016 Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuu-
sulan ja Pornaisten valtuustot ovat hyväksyneet Keski-Uudenmaan sote-
alueyksikön suunnittelun jatkamisen. Työsuunnitelmaan on kirjattu muka-
naolo Apotissa.

Muut sairaanhoitopiirit kuin HUS ovat syksyllä 2015 käynnistäneet kevää-
seen 2016 saakka kestävän UNA-hankkeen yhdessä kuntien kanssa. UNA-
hankkeessa on tavoitteena tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton vaa-
timusmäärittely kansallisten tai alueellisten tietojärjestelmäratkaisujen tai
kehittämisen tuoksi. UNA-hankkeessa on tehty yhteistyötä Apotti-hankkeen
kanssa. Apotissa järjestelmä on jo kilpailutettu, UNA-hankkeessa tehdään
vasta määrittelyjä eikä siinä ole kyse asiakas- ja potilastietojärjestelmästä.
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Tuusulan asiakas- ja potilastietojärjestelmistä

Tuusulan kunnan nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäko-
konaisuus on elinkaarensa päässä ja vaatii uudistamista, joten Tuusulan on
tehtävä päätöksiä suurista kehityshankkeista vuoden 2016 aikana. Tervey-
denhuollon potilastietojärjestelmän Graafisen Finstarin (GFS) jatkokehitys ja
tuki on loppumassa lähivuosina Vantaan järjestelmäuudistuksen myötä. Van-
taa korvaa GFS-järjestelmän Apotti-järjestelmällä aiheuttaen Tuusulalle to-
dennäköisesti merkittävän kustannuslisäyksen suurimman maksajan poistu-
essa GFS:n kehittämistyöstä ja tehdyn Vantaa-Kerava- Tuusula yhteistyöso-
pimuksen piiristä. Vastaavasti suun terveydenhuollossa on tulossa pakotettu
laaja järjestelmäuudistus kansalliseen terveysarkistoon liittymisen mahdollis-
tamiseksi. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus ei myöskään riittävästi tue toi-
mintaa ja sen ohjausta, eikä itsehallintouudistuksen mukaisten rakenteiden
toteutumista.

Tuusulan selvitys Apottiin liittymisestä

Tuusulan selvitti Apottiin liittymisen etenemisvaihtoehdot, vaatimukset, kus-
tannukset ja hyödyt sekä riskit päätöksenteon tueksi. Selvityksessä kuvattiin,
mitä Apottiin liittyminen tarkoittaisi Tuusulalle käytännössä ja tarkasteltiin
liittymisen eri etenemisvaihtoehtoja. Lisäksi arvioitiin riskejä, kustannuksia
ja hyötyjä eri etenemisvaihtoehdoille. Selvityksen aikana haastateltiin Tuu-
sulan kunnan asiantuntijoita sekä Apotin hanketoimiston ja ohjausryhmän
johtoa. Tuusulan kunta ja Apotin hanketoimisto toimittivat taustamateriaalia
selvityksen tueksi. Selvitys esiteltiin kunnanhallituksen keskusteluasioissa
15.2.2016. Apottiin liittyen tehdään tiivistä yhteistyöstä hankintarenkaan
kuntien ja Keravan kanssa.

Apottiin liityttäessä Tuusulan tulee tehdä päätökset omissa luottamuselimis-
sään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä aloittaa oman Apotti-
organisaationsa rakentaminen. Tuusulan ensimmäinen mahdollisuus liittyä
hankkeeseen on järjestelmähankintavaiheen päättymisen jälkeen vuoden
2016 aikana.

Liittymisselvityksessä esitetään kolme vaikutuksiltaan erilaista etenemis-
vaihtoehtoa; 1. Apottiin liitytään mahdollisimman pian (2016), 2. Apottiin
liitytään myöhemmässä vaiheessa (noin 2019–2020) ja 3. Apottiin ei liitytä.

Vaihtoehdon 1 mukaan Tuusula liittyy Apotti-hankkeeseen ja Oy Apotti
Ab:n osakkaaksi vuoden 2016 aikana. Tällöin Tuusulan välttämätön sosiaali-
ja terveydenhuollon tietojärjestelmäuudistus tapahtuu nopeimmalla mahdol-
lisella aikataululla ja nykyjärjestelmien kustannustason oletettu nousu vai-
kuttaa vähiten.

Vaihtoehdossa 2 Apottiin liitytään myöhemmässä vaiheessa (vuosina 2019 -
2020), mikä tarkoittaa Tuusula liittymistä Apottiin vasta nykyisten tilaajien
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käyttöönottojen loppuvaiheessa. Tuusulan nykyisten järjestelmien kustan-
nukset nousevat ja jatkokehitys osittain pysähtyy Vantaan Apotin käyttöön-
oton myötä. Tässä vaihtoehdossa Tuusula ei pääse vaikuttamaan Apotti-
ratkaisun toteutukseen, mutta joutuu rahoittamaan jälkikäteen myös toteu-
tusvaiheen kustannukset liittymismaksun kautta. Apottiin pitää luoda väliai-
kaiset liittymät tiedon siirtoon erikoissairaanhoitoon, joista tulee merkittäviä
kustannuksia.

Vaihtoehto 3 mukaan Apottiin ei liitytä ja Tuusula pitäytyy nykyjärjestelmis-
sä kunnes vaihtoehtoinen etenemistapa tunnistetaan. Tuusulan sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmät tarvitsevat joka tapauksessa suurempaa
uudistusta, jonka Tuusula joutuu tekemään lähtökohtaisesti yksin. Apottia
vastaavia järjestelmäuudistushankkeita ei ole Suomen sote-sektorilla. Apot-
tiin pitää luoda liittymät tiedon siirtoon mm. erikoissairaanhoitoon, joista tu-
lee merkittäviä kustannuksia. Myös lakisääteiset muutokset nykyjärjestel-
miin tulee tehdä Tuusulan omalla rahoituksella.  Tässä vaihtoehdossa Tuusu-
lan tulee käynnistää pikaisella aikataululla oma järjestelmäuudistushanke,
jossa keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät uudistetaan
vuosikymmenen loppuun mennessä

Riskit

Eri etenemisvaihtoehtojen riskeistä selvityksessä todettiin, että sekä liittymi-
seen että sen ulkopuolelle jättäytymiseen sisältyy useita riskejä. Riskianalyy-
sin perusteella Apotin ulkopuolelle jättäytymiseen liittyvät riskit arvioitiin
merkittävämmiksi kuin liittymiseen liittyvät riskit. Liitteenä olevassa selvi-
tyksen loppuraportissa on esitetty keskeiset tunnistetut riskit jaettuna merkit-
sevyysjärjestyksessä neljään luokkaan. Nämä luokat ovat järjestelmän toteu-
tus, toiminta ja toiminnan muutos, nykyiset järjestelmät ja Sote-uudistus.

Liittymisprosessi

Apottiin liityttäessä Tuusulan tulee tehdä päätökset omissa luottamuselimis-
sään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä aloittaa oman Apotti-
organisaationsa rakentaminen. Kunnanhallitus hyväksyy liittymisprosessin
valmistelun ja etenemisen. Liittymisprosessin valmisteluun kuuluu neuvotte-
lut Apotin hanketoimiston kanssa, neuvottelut KL-Kuntahankintojen kanssa
liittymisestä hankintarenkaaseen, sopimusneuvottelut Oy Apotti Ab:n kanssa
ja hakemuksen jättäminen Apotti-yhtiön hallitukselle.

Mahdollisen liittymispäätöksen myötä liitytään osakkaaksi Oy Apotti
Ab:hen, joka on Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhdessä omistama yhtiö. Oy Apotti
Ab:n toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja
laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota
tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalve-
luita.  Tuusulan kunta toimisi Apotti-hankkeessa kolmessa roolissa – yhtiön
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omistajana, kehityshankkeen resurssien tarjoajana ja tietojärjestelmäpalve-
luiden asiakkaana.

Liittymisprosessiin kuuluu myös Apottiin kuuluvien sitoumusten hyväksy-
minen valtuustossa (liittyminen, rahoitus, resurssit), liittymisen vahvistami-
nen osakas-, tilaaja- ja resurssisopimuksen allekirjoituksella sekä oman
Apotti-organisaation, Tuusulan Apotti-hanketoimisto, perustaminen. Tavoite
on tuoda kunnanhallitukselle päätösesitys Apottiin liittymisestä niin, että val-
tuusto voi hyväksyä Apottiin liittyvät sitoumukset touko- tai kesäkuussa
2016 ja liittymisen voidaan vahvistaa Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa elo-
syyskuussa 2016.

Rahoitus ja kunnan rooli Oy Apotti Ab:ssa

Omistajana Tuusula omistaa yhdessä muiden kuntien ja HUS:n kanssa Apot-
ti-yhtiön. Liitteessä Oy Apotti Ab:n materiaalia Tuusulan kunnalle rahoituk-
sen järjestämisestä on kuvattu yhtiön rahoituksen periaatteet. Tuusulan osuus
yhtiön osakekannasta olisi alustavan arvion mukaan kapitaatioperusteella
noin 2,4 % (25/1025 osaketta). Tuusula takaa Apotti-yhtiön lainoja sekä ra-
hoittaa yhtiön toteutuksen aikaista liiketoimintaa oman pääoman ja sijoitetun
vapaan pääoman avulla. Tuusula sitoutuu muiden osakkaiden kanssa rahoit-
tamaan järjestelmän toteutusvaiheen. Tuusula osallistuu yhtiön päätöksente-
koon hallitustyöskentelyn (jaettu jäsenyys) ja yhtiökokouksen (osakkeiden
painoarvolla) kautta. Osakassopimus on voimassa aluksi 10 vuoden määrä-
ajan hankintasopimuksen allekirjoituksesta jonka jälkeen toistaiseksi yhden
(1) vuoden irtisanomisajalla.

Resurssien tarjoajana Tuusula tarjoaa Apotti-yhtiön käyttöön henkilöstöre-
sursseja erillisen resurssisopimuksen mukaan joko määräaikaisiin tai tois-
taiseksi voimassa olevien työsopimuksin. Tarjottavien resurssien määrä sovi-
taan tapauskohtaisesti Tuusulan oman resurssitilanteen mukaan. Apotti-yhtiö
vastaa näiden resurssien kustannuksista resurssisopimuksessa sovittujen käy-
täntöjen mukaisesti. Lisäksi Tuusula nimeää omaan organisaationsa hanke-
päällikön, tarvittavan määrän teknisiä asiantuntijoita/asiantuntijan sekä sa-
tunnaisia aihealueasiantuntijoita hankkeen työpajoihin vähäisellä työpanok-
sella. Tuusula vastaa näiden resurssien kustannuksista.

Asiakkaana Tuusula toimii Apotti-yhtiön asiakkaana ostaen yhtiöltä asiakas-
ja potilastietojärjestelmän toteutukseen, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviä
palveluita. Tuusula saa yhtiön asiakkaana käyttöönsä Apotti-järjestelmän.
Tuusula maksaa asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelusta palvelumaksuja,
joilla Apotti-yhtiö lyhentää osakkaiden takaamia lainoja ja rahoittaa yhtiön
juoksevia kuluja omakustannusperiaatteella.

Sote-uudistus

Mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunta- ja aluehallintouudis-
tuksen toteutumisesta huolimatta Oy Apotti Ab jatkaa nykyisessä muodos-
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saan. Maakuntien yhteistyölle ja tehokkaalle toiminnalle luodaan puitteet yh-
teen toimivilla tietojärjestelmillä.  Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyden-
huoltouudistuksen projektiryhmä on linjannut, miten meneillään olevissa tie-
tojärjestelmähankkeissa pitää ottaa huomioon sote-, itsehallinto- ja aluehal-
lintouudistuksen tavoitteet. Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön mukaan sote-uudistuksen aikana on suositeltavaa jatkaa uudistuk-
sen tavoitteita tukevia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkei-
ta. Vastuu itsehallintoalueen tietohallinnon ja ICT-palveluiden järjestämises-
tä on kullakin itsehallintoalueella. Valmisteilla olevassa lainsäädännössä
määritellään kriteerit, joiden pohjalta itsehallintoalueiden valtakunnalliset
yhteistyökohteet vahvistetaan. Hallitus on linjannut rahoituksen jatkovalmis-
telua ja tarkempi rahoitusmalli valmistellaan huhtikuussa 2016 lausunnolle
lähetettävään esitysluonnokseen. Omaisuusjärjestelyjen lähtökohta on, että
itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä vastaava omaisuus siirtyy ja periaatteena
on, että omaisuus maksetaan vain kerran.

Lisätiedot: hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami puh. 040 314 3374 ja
johtajaylilääkäri Jarmo Anttila puh. 040 314 3601.

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää, että

– valmistellaan Apottiin liittymistä vuonna 2016

– käynnistetään neuvottelut Apottitoimiston, Oy Apotti Ab:n ja
KL-Kuntahankintojen kanssa.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ilkka Seppälä Ari Nymanin ja
Sanna Kervisen kannattamana esitti, että esityksen kohdasta ”valmistellaan
Apottiin liittymistä vuonna 2016” poistetaan lauseen loppuosa ”vuonna
2016”.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi hyväk-
syttiin puheenjohtajan esitys, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, ää-
nestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat Seppälän tekemää muutosesitystä, ää-
nestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Friman, Heiskanen, Huuh-
tanen, Mäensivu, Kuusisto ja Reinikainen) ja 5 ei-ääntä (Heinänen, Nyman,
Seppälä, Sjöblom ja Kervinen).

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotus oli tullut kunnanhallituksen pää-
tökseksi.
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Päätös Kunnanhallitus päätti, että

– valmistellaan Apottiin liittymistä vuonna 2016

– käynnistetään neuvottelut Apottitoimiston, Oy Apotti Ab:n ja
KL-Kuntahankintojen kanssa.

Jarmo Anttila ja Päivi Klami olivat asiantuntijoina kokouksessa.

_______________

Khall § 199/23.5.2016 Apottiin liityttäessä Tuusulan tulee tehdä päätökset omissa luottamuselimis-
sään, toteuttaa hakuprosessi Apottiin liittymiseksi sekä aloittaa oman Apotti-
organisaationsa rakentaminen. Kunnanhallitus hyväksyi 29.3.2016 kokouk-
sessaan § 107 Apottiin liittymisen valmistelun ja päätti, että käynnistetään
neuvottelut Apottitoimiston, Oy Apotti Ab:n ja KL-Kuntahankintojen kans-
sa. Neuvotteluissa tarkennettiin Apottiin vuonna 2016 liittymisen aikataulu-
ja, prosesseja ja kunnan liittymisen valmistelun tehtäviä, kuten KL-
Kuntahankintojen kanssa liittymisestä hankintarenkaaseen, sopimusneuvotte-
luista Oy Apotti Ab:n kanssa ja liittymishakemuksen jättämisestä Apotti-
yhtiön hallitukselle.

Kustannukset

Tuusulan osuus yhtiön osakekannasta olisi alustavan arvion mukaan kapitaa-
tioperusteella noin 2,4 % (25/1000 osaketta).
Tuusula takaa Apotti-yhtiön lainoja sekä rahoittaa yhtiön toteutuksen aikais-
ta liiketoimin-taa oman pääoman ja sijoitetun vapaan pääoman avulla (omis-
tusosuutensa mukaan). Lisäksi yhtiö veloittaa tuotannonaikana palvelujen
käytöstä myöhemmin määriteltävän hinnaston mukaan. Tuusula sitoutuu
muiden osakkaiden kanssa rahoittamaan järjestelmän toteutus-vaiheen. Tuu-
sula osallistuu yhtiön päätöksentekoon hallitustyöskentelyn (jaettu jäsenyys)
ja yhtiökokouksen (osakkeiden painoarvolla) kautta.

Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa päätetään Tuusulan kustannusosuus tar-
kemmin siinä vaiheessa, kun Tuusula on liittynyt Apottiin. Asiakkaana Tuu-
sula ostaa Apotti-yhtiöltä asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutukseen,
käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Tuusula saa yhtiön asiak-
kaana käyttöönsä Apotti-palvelun. Tuusula maksaa asia-kas- ja potilastieto-
järjestelmäpalvelusta palvelumaksuja, joilla Apotti-yhtiö lyhentää osakkai-
den takaamia lainoja ja rahoittaa yhtiön juoksevia kuluja omakustannusperi-
aatteella. Apotin palvelulaskutus perustuu omistusoikeuksien osuuteen. Tuu-
sulassa tämän arvioidaan olevan 1000 – 2000 euroa kuukaudessa. Tuotepa-
ketti hinnoitellaan käytön suhteessa. Tuotantovaiheessa maksetaan vain siitä
mitä käytetään. Kansalliset integraatiot tehdään Apottitoimistossa järjestel-
mään automaattisesti. Nykyisissä järjestelmissä kyseiset integraatiot, joita
ovat mm. kansalliseen potilasarkistoon Kansaan liittyvät integraatiot, joudu-
taan tilaa-maan ja kustantamaan kunnittain ja järjestelmittäin erikseen.
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Apotti-kustannusten suuruusluokat arvioina.

Investoinnit
Osakepääoma 2.000
Liittymismaksu (2,3 % hankkeen tähänastisesta työstä) 230.000
Oma pääoma /yhteensä vuoteen 2020 mennessä) SVOP 500.000
Lainojen takaus 5.000.000
Kunnan omat työt + integraatiot + migraatiot+ infra
(yhtenevä Keravan kanssa) 865.000

Jatkuvat kustannukset (perustuen Kirkkonummen lukuihin)
2016 30.000 € 2019 1.450.000 €
2017 90.000 € 2020 2.500.000 €
2018 630.000 € 2021 2.100.000 €

Tuusulan kustannukset tulevat olemaan lähellä Kirkkonummen kustannuk-
sia, samasta kuntakoosta johtuen.

Tuusulalla, Keravalla ja Vantaalla on nyt käytössään olevan Graafinen
Finstarin (GFS) potilastietojärjestelmän osalta yhteistyösopimus, jonka mu-
kaan työpanoksia ja kustannuksia jaetaan sopijapuolten kesken. Liityttäessä
Apottiin kunnat tekevät yhteistyötä GFS:ssä olevan datan siirrosta Apottiin.
Kerava valmistelee liittymistä Apottiin samanaikaisesti Tuusulan kanssa
(Kerava Sosla 10.5.2016 § 55).

Apotti-toimiston kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin, että Tuusulan
tulee tehdä käyttöönottosuunnitelma sitoumusten ja tilausten allekirjoitusten
jälkeen. Käyttöönottosuunnitelma tehdään yhdessä Apottitoimiston kanssa.
Yksityiskohtaisten suunnitelmien tulisi olla valmiina viimeistään lokakuussa.

SOPIMUKSET JA SITOUMUKSET

Liittyessään Apottiin Tuusula on samankaltainen tilaaja kuin nykyiset Oy
Apotti Ab:n omistajat (HUS, Helsinki, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonum-
mi).

Sitoumus liittymisestä Apotti- hankintasopimukseen

Liittymissopimus (sitoumus liittymisestä Apotti-hankintasopimukseen) on
menettely, jolla hyväksytään osakassopimus ja sen ehdot. Liittyminen vah-
vistetaan osakas-, tilaaja- ja resurssisopimuksilla.

KL-Kuntahankintojen kanssa kunta allekirjoittaa sitoumuksen, jossa kunta
ilmaisee halukkuutensa tulla Apotin hankintarenkaaseen mukaan. KL-
Kuntahankinnat ei peri palvelu-maksuja, koska kyseessä ei ole ns. normaali
puitejärjestely. Apottitoimisto hoitaa sopimus-hallinnan.
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Sitoumuksella liittymisestä Tuusula sitoutuu osallistumaan Apotti sosiaali- ja
terveyden-huollon yhteishankintaan hankintarenkaan kautta sekä käyttämään
solmittavaa puitesopimusta ja hankkimaan palvelua sopimuksen mukaisesti
Epic Systems Corporationilta.

Osakassopimus

Uusi osakas allekirjoittaa liittymissopimuksen, jolla liitytään Oy Apotti Ab:n
osakassopimukseen ja sitoudutaan järjestelmän käyttäjäksi ja tilaajaksi. Osa-
kassopimuksen muutostyö on käynnissä ja siinä tullaan määrittelemään osa-
keannin käytäntö. Tuusula takaa Apotti-yhtiön lainoja sekä rahoittaa yhtiön
toteutuksen aikaista liiketoimintaa oman pääoman ja sijoitetun vapaan pää-
oman avulla (omistusosuutensa mukaan).

Tuusula jättää hakemuksen Oy Apotti b:n hallitukselle. Oy Apotti Ab pitää
elo-syyskuussa 2016 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa hyväksytään uusi
osakas. Oy Apotti Ab ja Tuusulan kunta tekevät ja allekirjoittavat osakasso-
pimuksen. Tuusulan liittymismaksun ja osakeannin määrittely tehdään ha-
kemuksen jälkeen. Osakassopimus on voimassa aluksi 10 vuoden määräajan
hankintasopimuksen sopimuksen allekirjoituksesta, jonka jälkeen toistaiseksi
yhden (1) vuoden irtisanomisajalla.

Tilaajasopimus

Tilaajasopimukseen liittyy Oy Apotti Ab:n ja tilaajan kanssa tehtävä järjes-
telmän ja palvelujen toimitussopimus, jossa määritellään Oy Apotti Ab:n ja
Tuusulan vastuut ja tehtävät.  Oy Apotti Ab:llä on vastuu toimitussopimuk-
sen mukaisista velvoitteista ja Tuusulalla vastuu tilaajan hankeorganisaatios-
ta ja tilaajakohtaisista tehtävistä sekä projekteista.

Resurssisopimus

Resurssien tarjoajana Tuusula tarjoaa Apotti-yhtiön käyttöön henkilöstöre-
sursseja erillisen resurssisopimuksen mukaan joko määräaikaisiin tai tois-
taiseksi voimassa olevien työsopimuksin (resurssisopimus on sopimus henki-
löstön vuokraamisesta, siinä ei sovita työsuhteista).  Tarjottavien resurssien
määrä sovitaan tapauskohtaisesti Tuusulan oman resurssitilan-teen mukaan.
Apotti-yhtiö vastaa näiden resurssien kustannuksista resurssisopimuksessa
sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Lisäksi Tuusula nimeää omaan organisaationsa hankepäällikön, tarvittavan
määrän teknisiä asiantuntijoita joita/asiantuntijan sekä satunnaisia aihealue-
asiantuntijoitahankkeen työpajoihin vähäisellä työpanoksella. Tuusula vastaa
näiden resurssien kustannuksista. Alustavien laskelmien mukaan tarve on 2-4
henkilölle.

Kuntakohtainen henkilöstötarve kasvaa hankkeen ja käyttöönoton edetessä.
Elo-syyskuusta alkaen tulisi Tuusulan Apotti-organisaation olla toiminnassa,
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niin että on saatu palkattua lisäresurssit ja nimettyä hankkeessa työskentelevä
henkilöstö. Resursoinnilla tuodaan lisäarvoa sekä hankkeelle että kunnalle.
Elokuussa 2016 alkaa henkilöstön koulutukset. Apotti-toimiston kanssa käy-
dyissä neuvotteluissa todettiin, että käyttäjäkunta tekee n. 80 % omaan uu-
teen järjestelmän käyttöönottoonsa liittyvistä päätöksistä. Tuusula on resurs-
sisopimuksessa sovittavan henkilöstön suhteen työntekijän/viranhaltijan työ-
antaja. Lisäresursseja varten tarvitaan noin 130.000 euron lisämääräraha
vuodelle 2016. Hankkeelle perustetaan oma hankenumero kustannusseuran-
taa varten.

Edellä mainitut sopimukset koskevat Oy Apotti Ab:n perustajajäseniä. So-
pimukset sisältävät kuitenkin myös Tuusulan osakkuutta koskevat periaat-
teet. Tuusula on ensimmäinen KL-Kuntahankintojen kautta Apottiin liittyvä
kunta, joten perustajaosakkaita koskevat sopimukset eivät sellaisenaan koske
Tuusulaa. Näiden sopimusten lisäksi Tuusulan allekirjoitettavaksi tulee myös
liittymissopimus Apottiin.

KL-Kuntahankintojen kautta Apottiin liittyvien uusien osakkaiden sopimus-
ten valmistelu on vielä kesken. Käytännössä uuden osakkaan liittyminen
edellyttää, että nykyiset omistajat päättävät liittymisen tarkemmista ehdoista
ja uuden osakkaan hyväksymisestä. Tarkoitus on saada lisää käyttäjiä järjes-
telmälle ja ehdoista Tuusulan kunnan ja Oy Apotti Ab:n kanssa on alustavas-
ti sovittu. Hallinnollista puolta ei kuitenkaan ole vielä nykyisten osakkaiden
toimesta hoidettu.

Osakeyhtiön omistajien kesken on sovittu, että valmistelua jatketaan pikim-
miten ja keskustelujen perusteella laaditaan myös osakassopimuksessa viitat-
tu liittymissopimus ja tehdään tarvittavat muutokset osakassopimukseen.
Liittymissopimus lienee allekirjoitettavissa heti kesän jälkeen. Osakassopi-
muksen muuttaminen edellyttää esimerkiksi Helsingin kaupungin osalta hal-
lituskäsittelyä, eikä muutoksia siten ehditä aikataulusyistä johtuen toteutta-
maan ennen 23.5.2016.  Lisäksi uuden osakkaan liittyminen pitää vielä hy-
väksyä yhtiökokouksessa, jonka jälkeen yhtiön hallitus voi panna päätöksen
täytäntöön.

Tuusulan tulisi nimetä edustajansa Apotti-hankkeen toimielimiin.

Sote uudistus ja Apotti

Kela on ilmoittanut olevansa valmis hoitamaan valtakunnallisesti soten ict-
palvelut. Sillä, mikä organisaatio ottaa hallittavakseen kansallisen kokonais-
vastuun, ei ole merkitystä Apottiin.  Apotti- organisaatiolta saadun tiedon
mukaan Kelan sote-ict – ratkaisut ovat Apotti-riippumattomia.  Apotin arkki-
tehtuuri liittyy käyttäjäorganisaatioiden toimintaan, kuten toiminnanohjaus,
tilastointi, potilasturvallisuus ja laatu.

Hallitusohjelmaan on kirjattu digitalisaation kehittäminen yhdeksi kärki-
hankkeista. Tähän liittyy avointen rajapintojen ja integraatioratkaisujen sekä
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asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäminen. Apotti on yksi kokonaisuu-
teen liittyvistä sidoshankkeista ja on ollut mukana soten valmistelutyössä
koko ajan. Apotti ei lakkaa olemasta vaikkei sote-uudistus toteutuisikaan
oletetulla tavalla ja aikataulussa.

Liitteenä sitoumuslomake liittymisestä KLKH 59 Apotti -
hankintasopimukseen

Lisätiedot: hallinto- ja kehittämispäällikkö Päivi Klami puh. 040 314 3374,
johtajaylilääkäri Jarmo Anttila puh. 040 314 3601 ja lakimies Mia Kontio-
Kaskikallio puh. 040 314 3608

Ehdotus
Kj Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hakea Oy Apotti Ab:n osakkaaksi

– valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan neuvottelemaan
Tuusulan osakkuuteen liittyvistä tarkemmista ehdoista

– valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään osakkuuteen liitty-
vät sopimukset ja KL-Kuntahankinnoille annettavan sitoumuk-
sen

– valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään Tuusulan edustajan
Oy Apotti Ab:n toimielimiin sopimusten hyväksymisen yhtey-
dessä

– myöntää lisämäärärahan 130.000 euroa Tuusulan Apotti orga-
nisaatioon ja sen vaatimiin resursointeihin.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

– hakea Oy Apotti Ab:n osakkaaksi

– valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan ja talousjohtajan
neuvottelemaan Tuusulan osakkuuteen liittyvistä tarkemmista
ehdoista

– valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään osakkuuteen liitty-
vät sopimukset ja KL-Kuntahankinnoille annettavan sitoumuk-
sen
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– valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään Tuusulan edustajan
Oy Apotti Ab:n toimielimiin sopimusten hyväksymisen yhtey-
dessä

– myöntää lisämäärärahan 130.000 euroa Tuusulan Apotti orga-
nisaatioon ja sen vaatimiin resursointeihin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että valtuustolle annetaan tarkennettu aikataulu
hankkeen etenemisestä.

Apotti Oy:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki oli asiantuntijana kokouksessa.

_________

Valt § 67/6.6.2016 Liitteenä sitoumuslomake liittymisestä KLKH 59 Apotti -
hankintasopimukseen

Ehdotus Valtuusto päättää

– hakea Oy Apotti Ab:n osakkaaksi

– valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan ja talousjohtajan
neuvottelemaan Tuusulan osakkuuteen liittyvistä tarkemmista
ehdoista

– valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään osakkuuteen liitty-
vät sopimukset ja KL-Kuntahankinnoille annettavan sitoumuk-
sen

– valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään Tuusulan edustajan
Oy Apotti Ab:n toimielimiin sopimusten hyväksymisen yhtey-
dessä

– myöntää lisämäärärahan 130.000 euroa Tuusulan Apotti orga-
nisaatioon ja sen vaatimiin resursointeihin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jarmo Anttila ja Päivi Klami selostivat asiaa kokouksessa.

____________________

Valt § 74/27.6.2016 6.6.2016 pidetyn valtuuston kokouksen pöytäkirjan toinen tarkastaja ei kat-
sonut pöytäkirjan ko. asian osalta vastaavan kokouksen kulkua eikä hyväk-
synyt valtuuston pöytäkirjaa tältä osin. Pöytäkirjantarkastaja katsoi, ettei pu-
heenjohtaja asiaa käsiteltäessä ottanut huomioon käsittelyn siirtämistä kos-
kevia esityksiä.
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Pöytäkirjan tarkastaminen oli valtuuston käsiteltävänä 13.6.2016. Valtuusto
päätti tuolloin äänestyspäätöksellä jättää tarkastamatta pöytäkirjan 67 §:n eli
tämän asian osalta ja käsitellä asian seuraavassa valtuuston kokouksessa. Li-
säksi valtuusto totesi, että kokouskutsun yhteydessä toimitetaan asian käsitte-
lyn kannalta olennaiset liitteet. Valtuusto ei tehnyt päätöstä sen mielestä oi-
keasta pöytäkirjan sisällöstä.

Koska päätös syntyy vasta kun pöytäkirja on tarkastettu, ei em. 6.6.2016
tehtyä päätöstä voida katsoa syntyneen.

Liitteenä ovat kaikki asian aiemmissa käsittelyissä olleet liitteet.

Liite nro 74

Valtuusto jatkaa asian käsittelyä kunnanhallituksen 23.5.2016 § 199 tekemän
ehdotuksen pohjalta.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Sami Tamminen Kirsi Viitasen
ja Sanna Kervisen kannattamana esitti, että pykälä 74 palautetaan uudelleen
valmisteluun. Valmistelun aikana päivitetään riskianalyysi, jossa huomioi-
daan sote-lakiluonnoksen sisältö ja linjaukset. Valtuustolla on oltava valmius
päättää asiasta uuden riskianalyysin pohjalta viimeistään joulukuussa 2016.

Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät ”jaa” ja ne,
jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät
”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä, 22 ei-ääntä, 1 tyhjä ja 1
poissa. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.

Äänestysluettelo liitteenä nro 74A

Ruut Sjöblom Antti Seppälän, Petri Ahosen, Pentti Mattilan ja Anu Åvallin
kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

”Ei liitytä vielä, vaan UNA-hankkeesta on tehtävä yhtä laaja ja kattava selvi-
tys kuin APOTTI-hankkeesta, jotta saamme vähintään yhden vertailukelpoi-
sen vaihtoehdon. Lisäksi selvitystä ASTEeseen liittymisestä tulee harkita.

Myös ministeriön kanta on otettava huomioon selvitystä tehtäessä. Tästä
syystä asiaa ei tarvitse ratkaista elokuuhun mennessä, vaan ministeriö ni-
menomaan pyytää malttia suurissa järjestelmäratkaisuissa.
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Terveydenhuollossa ja sosiaalipuolella täytyy olla parhaat mahdolliset oh-
jelmat käytössä, koska ne helpottavat siellä tehtävää työtä. Lääkärit ja hoi-
toalan henkilökunta pystyvät keskittymään nimenomaan hoitotyöhän. Hyvät
ohjelmat vähentävät byrokratiaa sekä nopeuttavat ja helpottavat työn teke-
mistä.

Suomi on teknologian ja osaamisen huippumaa ja se pitäisi näkyä myös ter-
veydenhuollossa.

Kun tarpeelliset selvitykset vaihtoehdoista ja kustannuksista on tehty, voi-
daan niiden nojalla valita Tuusulalle paras vaihtoehto.”

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa” ja ne, jotka kannattavat
Sjöblomin tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa-ääntä, 22 ei-ääntä, 1 tyhjä ja 1
poissa. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen pohjaehdotuksen.

Äänestysluettelo liitteenä nro 74B

Päätös Valtuusto päätti

– hakea Oy Apotti Ab:n osakkaaksi

– valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimenjohtajan ja talousjohtajan
neuvottelemaan Tuusulan osakkuuteen liittyvistä tarkemmista
ehdoista

– valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään osakkuuteen liitty-
vät sopimukset ja KL-Kuntahankinnoille annettavan sitoumuk-
sen

– valtuuttaa kunnanhallituksen nimeämään Tuusulan edustajan
Oy Apotti Ab:n toimielimiin sopimusten hyväksymisen yhtey-
dessä

– myöntää lisämäärärahan 130.000 euroa Tuusulan Apotti orga-
nisaatioon ja sen vaatimiin resursointeihin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä sekä Kirsi Viitanen, Pentti Mattila, Ari Ny-
man, Erja Sarenius-Salmenkivi ja Anu Åberg ilmoittivat päätöksestä eriävän
mielipiteen.
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Asiantuntijoina kuultiin UNA-hankkeesta tietojärjestelmäarkkitehti Tuula
Ristimäkeä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja Apotista Apotti Oy:n
toimitusjohtajaa Hannu Välimäkeä ja Deloitte Oy:n projektipäällikköä Mati-
as Korinia.

Jarno Ruusalan tilalla ollut varavaltuutettu Ville Harju poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn aikana klo 20.55, ja Ruusalan tilalle tuli klo 22.20 Pe-
russuomalaisten 3. varavaltuutettu Irma Auranen.

Seppo Noro poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 21.10.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.05–19.10, 21.10–21.20 ja 22–
22.20.

ote
sosiaali- ja terveystoimiala / toimenpiteet
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75 § ILMOITUSASIAT

Valt § 75/27.6.2016 Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1 Kuntakehitys
– 3000 m² kokoisten loma-asuntokiinteistöjen määrä olemassa olevan kun-

nallistekniikan piirissä.

Liite nro 75

Päätös Valtuusto merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
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VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste-
lua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät   73, 75

Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki tai sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Pykälät    74
MARKKINAOIKEUS, PL 118, (Erottajankatu 1-3), 00131 Helsinki tai sähköposti: markkinaoikeus(at)om.fi

Pykälät                                                                                                                     katso erillinen muutoksenhakuosoitus

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöy-
täkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantito-
distukseen merkittynä aikana.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al-
lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite sekä liitettävä mukaan valit-
tajan antama valtakirja.

Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen-
nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen
valitusajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-
käyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oi-
keudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen 1.7.2016

Tiedoksianto asianosaiselle _____________________________________________
asianosaisen nimi

Annettu postin kuljetettavaksi  ___/___ 2016

Luovutettu asianomaiselle  ___/___ 2016 _____________________________________________
vastaanottajan kuittaus


