Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelma
Muistio
20.3.2018
Hanketoimiston johtoryhmän kokous
Aika

20.3.2018 klo 13.30-16.00

Paikka

VM, Mariankatu 9, nh. Loppupeli

Paikalla
Puheenjohtaja, Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö,
poistui klo 14.51
Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö, poistui klo 14.49
Tietojohtaja Pekka Kahri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, sosiaali- ja terveysministeriö, poistui klo15.25
Muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto, online, poistui klo 14.58: tilalla erityisasiantuntija
Jani Jussila
Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö/ kunta- ja aluehallinto-osasto, poistui
klo 15.00
Tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Pohjois-Pohjanmaa, saapui klo 13.50
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö/Valtionhallinnon kehittämisosasto
Budjettineuvos Annika Klimenko, valtiovarainministeriö/budjettiosasto, poistui klo 15.27
Tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus, saapui klo 13.50
Pysyvät asiantuntijat:
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö/JulkICT
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö/JulkICT, paikalla klo 14.36-14.51
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö/Diti,
varapuheenjohtajana klo 14.51 lähtien
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus
Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy: tilalla hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu YlisiuruaHemminki, Vimana Oy
Esittelijät:
Asia 2. Erityisasiantuntija Teija Inkilä, sosiaali- ja terveysministeriö, poistui klo 13.47
Asia 3. Hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, Vimana Oy
Asia 7. KehittämispäällikköNiina Peränen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, paikalla klo 14.4515.05

Sihteeristö:
Erityisasiantuntija Hanna Menna, Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö/JulkICT
Suunnittelija Lotta Sjöblom, valtiovarainministeriö/JulkICT

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Avattiin kokous klo 13.30. Hyväksyttiin 15.2.2018 kokouksen pöytäkirja.
Puheenjohtaja ilmoitti Markku Heinäsenahon jatkavan kokouksen varapuheenjohtajana
klo 15.00-16.00
2. Maatalouslomituksen valmisteluprojekti
Esittelijä: Teija Inkilä, STM
Inkilä esitteli maatalouslomituksen tietojärjestelmäselvityksen tämänhetkisen tilanteen.
Selvitystyön projektisuunnitelma on hyväksytty ja se sisältää viisi työpakettia:
1. Tulevan toimintaympäristön kartoitus (valmis 90 %)
2. Tietojen ja palvelujen kartoitus (valmistelussa)
3. Tietojärjestelmien toiminnallisten ja teknisten vaatimusten kartoitus
(valmistelussa)
4. Tietojärjestelmäuudistuksen toteutusvaihtoehtojen vertailu
5. Esitys tietojärjestelmäuudistuksen toteutustavasta ja etenemisestä
Inkilä esitteli tietojärjestelmäuudistuksen vaihtoehdot sekä luonnoksen
toiminnollisuuksien jaottelusta.
Keskustelu: Vimanan rooli on vielä epäselvä, mutta voisi mahdollisesti olla yksi
ratkaisuvaihtoehto. Todettiin, että tilannekatsaus koskee tämänhetkistä selvitystä ja
tulevaisuuden riskit täytyy vielä arvioida, kun raamit ovat valmiit. Keskusteltua
aikataulusta. Todettiin, että yhtymäkohtia löytyy monien eri toimijoiden kanssa ja
keskusteluja on käyty mm. MMM:n kanssa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
3. Asianhallinta-hankkeen käynnistys
Esittelijä: Satu Ylisiurua-Hemminki, Vimana
Ylisiurua-Hemminki esitteli asianhallinta-hanketta: taustaa ja lähtökohdat,
vaikuttavuustavoitteet, sidosryhmät ja roolit, rajaukset, kokonaiskuva, kustannukset,
resurssit, riskit ja varautuminen.

Keskustelu: Keskusteluissa nousi esille kireä aikataulu, joka nousee riskiksi.
Keskusteluissa ehdotettiin pilotointia, ennen laajempaa levitystä, jotta voidaan
varmistaa toiminnallisuus.
Päätös: Puolletaan hankkeen käynnistämistä.
4. Toimeenpanon uusi organisointi ja sen vaikutukset digimuutosohjelmaan
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Hytönen esitteli ehdotuksen toimeenpanon organisoinnista valtioneuvostossa. Keskeisiä
uudistuksia ovat: muutosorganisaation yksinkertaistaminen, valta- ja vastuusuhteiden
selkiyttäminen, kaikkien ministeriöiden mukaan ottaminen toimeenpanoon, maakuntien
muutosorganisaatioiden roolin vahvistaminen, verkostomainen ja avoin valmistelu sekä
verkostojen ja muutosohjelmien projektointi.
Vaikutukset digimuutosohjelmaan mm. hanketoimiston johtoryhmä ja strateginen
ohjausryhmä lakkautetaan. Perustetaan yksi uusi johtoryhmä. Seuraavassa
johtoryhmän kokouksessa jo uusi kokoonpano.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
5. Maakuntien digi-yhtenäispolitiikan luonnos
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto totesi, että maakuntien digi-yhtenäispolitiikkahaastattelujen yhteenveto 1.0 on
valmis. Kuusisto esitteli toimeenpanosuunnitelman, joka jakautuu kolmeen pääkohtaan
ja 13 toimenpiteeseen. Kuusisto pyysi vielä kommentteja, kuinka maakuntien osuutta
voitaisiin vielä terävöittää.
Päätös: Johtoryhmä antaa luonnosversioon kommentit 26.3.2018 mennessä.
Luonnoksen seuraava versio avataan kaikille avoimesti lausuttavaksi.
6. ICT III rahoituspäätös
Esittelijä: Vesa Lipponen, VM
Lipponen esitteli ICT III rahoituksen myöntämisperusteet. Ohjaavia linjauksia ovat:
1
2
3

Yhteisten kansallisten palvelujen käyttöönottaminen tai maakunnan järjestelmien
integrointi yhteisiin kansallisiin palveluihin.
Maakunnan yhteisen, integroidun tai konsolidoidun sosiaali- tai terveydenhuollon
ratkaisun muodostaminen
Maakunnan TORI-järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen kohti yhtä järjestelmää
per yksi tehtäväkokonaisuus

4

Kaikkia maakuntia palvelevan yhteisen tietoverkkoratkaisun ja yhdistettyjen
käyttäjähallintapalvelujen kehittäminen

Uudenmaan ja Pirkanmaan maakuntavalmistelijat jättivät ICT III rahoitushakemuksen
ja ehdotus rahoituspäätökseksi on valmistumassa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7. Palveluluokitus-projektin edistyminen
Esittelijä: Niina Peränen, THL
Peränen esitteli Palveluluokitus – projektin tilannekatsauksen. Projekti on käynnistynyt
1/2018 ja suoran valinnan palveluiden luokitteluratkaisun ensimmäinen versio on
kommentoitavana työryhmässä. Seuraava versio lähetetään myös maakuntien
edustajille kommentoitavaksi. Seuraavassa vaiheessa laajennetaan tarkastelua myös
asiakasseteliin ja henkilökohtaisella budjetilla tarjottaviin palveluihin. Havaintona ollaan
todettu, että kansallisen koordinaation tarvetta on ollut ja tulee olemaan myös
jatkossa. Riskitekijöihin toivotaan kommentteja ja ohjausta. Projekti on edennyt
aikataulussa ja jatkossa keskitytään tarpeisiin, jotka nousevat tulevan
valinnanvapauslain pohjalta ja erityisesti kansallisiin tietojärjestelmiin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
8. Tiedoksi:
Simulointiprosessi ja siihen osallistuminen
SoteDigi Oy:n tilannekatsaus
9. Seuraava kokous
tiistai 17.4.2018 klo 9.00-11.30, nh. Jakovara
10. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33

