Kokous
Muistio
31.1.2018

Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen strateginen
ohjausryhmä
Aika

31. tammikuu 2018 klo 8.30-10.30

Paikka

VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

Paikalla
Projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, klo
8.30-10.47
Osastopäällikkö, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, klo 9.35 alkaen
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö, klo 9.20 alkaen
Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
Markus Sovala, Uusimaa, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto, klo 8.30-9.00
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuu, Maakuntien muutosjohtajien
puheenjohtajisto
Johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos, klo 8.30-8.50
Tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Tommi Karttaavi, Suomen kuntaliitto
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupunki
Johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö
Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö / Maku-digi
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-digi
Sihteeristö:
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijöinä:
Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, valtiovarainministeriö
Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy
Jukka Vesmanen, Vimana Oy
Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö
Joonas Karhinen, työ- ja elinkeinoministeriö

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan alkusanat
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.34.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 5.12.2017 kokouksen pöytäkirja.
3. Digimuutoksen kokonaiskuva ja valinnanvapaus -hankekokonaisuus sekä luonnos
kevään 2018 työsuunnitelmaksi
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM ja Markku Heinäsenaho, STM
Hytönen ja Heinäsenaho esittelivät kokonaisuutta. Keskustelussa tuotiin esille
se, että merkittävimpien riskien tunnistamisen kautta tulee hakea
kokonaisuuden hallinnan kannalta vaikuttavimmat asiat, joihin kohdistuvien
riskien vähentämiseen ohjausryhmä paneutuu. Keskusteltiin siitä, ovatko
roolit maakuntien ja kansallisen tason toteutuksen välillä täsmentyneet
tarpeeksi. Todettiin että tarvitaan toimijoiden tehtävien vastuutaulukko.
Keskusteltiin yleisen tason neuvonnasta valinnanvapaudesta ja sen aikataulun
konkretisoimisen tärkeydestä. Keskusteltiin asiakasnäkökulman
huomioimisesta. Hytönen esitteli kevään 2018 työsuunnitelmaa. Todettiin,
että työsuunnitelma on elävä asiakirja.
Päätös: Merkittiin kokonaiskuva tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyi
työsuunnitelman pohjasuunnitelmana.
-

Työsuunnitelman täydennystarpeista voi viestiä sihteeristölle.

4. Arkkitehtuurityön tilanne ja jatkotyöstön suunnitelma
Esittelijä: Päivi Virtanen, VM
Virtanen esitteli viitearkkitehtuurityössä työstettyjä osioita ja seuraavaan, 2.
vaiheen osioon suunniteltuja kokonaisuuksia. Keskusteltiin verkostotyön
merkityksestä ja työn jalkautuksesta maakuntiin. Keskusteltiin työn
nivoutumisesta julkisen hallinnon arkkitehtuureihin Maakuntien osallistumisen
tärkeyttä painotettiin sekä roolien kirkastamista tässäkin työssä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi arkkitehtuurin valmistelutilanne. Ohjausryhmä
puolsi jatkotyöstön käynnistämistä.
-

Työstämistä tehtävä yhteisessä, kaikille avoimessa
arkkitehtuuriverkostossa maakuntien, valtion virastojen ja
uusien palvelukeskusten välillä

-

Työllä on oltava vuorovaikutteinen yhteys julkisen hallinnon
muun arkkitehtuurityön kanssa

5. Vimanan esisuunnittelun perusteella käynnistämät hankkeet ja palvelut
Esittelijä: toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy ja Jukka Vesmanen,
Vimana Oy
Toivonen esitteli Vimanan valmistelutilanteesta. Vesmanen esitteli
hankekokonaisuuksia: tietoverkot, käyttövaltuushallinta, perustietotekniikan
ja asiantuntijapalveluiden hankinta. Keskusteltiin tietoverkkojen kohdalla siitä,
onko kyse nyt valtakunnallisen kytkentäytimen rakentamisesta. Vesmanen
totesi, että hankkeen tavoitteena on kytkentäytimen toteuttaminen
maakunnille ja niiden palvelukeskuksille. Tarkoitus ei ole hankintojen osalta
korvata kaikkia maakuntien ratkaisuja vaan tukea maakuntien palvelujen
kehittämistä. Todettiin, että hankkeet perustuvat yhteiseen esisuunnitteluun
maakuntien kanssa ja että ne selkeyttävät osaltaan rooleja ja tekemistä
maakuntien ja kansallisten ratkaisujen välillä.
Päätös: Ohjausryhmä puolsi hankkeiden käynnistämistä.
-

Todettiin, että maakuntien pitää olla tietoisia Vimanan
valmistelutyöstä ja heidän kanssaan pitää tehdä yhteistyötä
kaikkien hankekokonaisuuksien kohdalla.

6. KasvuDigi valmistelu ja kasvupalvelut
Esittelijä: Sirpa Alitalo, TEM ja Joonas Karhinen, TEM
Alitalo esitteli kokonaisuutta. Keskustelussa pohdittiin, onko kokonaisuutta
pohdittu maakuntien järjestämistehtävän näkökulmasta. Keskusteltiin siitä,
onko erillisille yhtiöille tarvetta ja riskistä mahdolliseen päällekkäiseen työhön.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
-

Vimana Oy:n, SoteDigi Oy:n ja KasvuDigin välisiä rakenteita
on pohdittava lisää.

7. Yhtenäispolitiikan valmistelun tilanne ja koonti tehdyistä haastatteluista
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli kokonaisuutta. Keskustelussa tuotiin esille, että digiohjauksen
pitää tukea toiminnan muutosta.
Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
8. Vuoden 2018 ICT-muutoksen rahoitus

Esittelijä: Vesa Lipponen, VM
Lipponen esitteli rahoituskokonaisuutta. Keskustelussa tuotiin esille, että
rahoituskriteerien olisi hyvä olla selkeitä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Keskustelussa tuotiin esille joidenkin maakuntien kiireellistä
valmistelutilannetta ja mahdollista tarvetta nopeutettuihin
rahoitusratkaisuihin. Keskustelussa tiedusteltiin Vimana Oy:n ja SoteDigi Oy:n
mahdollisesta laskutuksesta maakuntiin. Lipponen totesi, että laskutusta
maakuntiin ei tule vuonna 2018.
Päätösesitys: Merkittiin tiedoksi.
-

Valmistelijoita kehotettiin etsimään ratkaisuja tunnistettuihin
ongelmiin.

9. ICT-rahoitus JTS-kaudelle 2019 – 2022
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Hytönen esitteli tilannetta. JTS-valmistelu on kesken. Keskustelussa tuotiin
esille, että ICT-valmistelutietoa maakunnista tarvitaan JTSrahoitusvalmistelun tueksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- Asia tuodaan ohjausryhmään uudelleen valmistelun edetessä.
Varapuheenjohtaja Anna-Maija Karjalainen vaihtui kokouksen puheenjohtajaksi klo 10.47.
10. Muut tiedoksi asiat
Kokoonpanon päivitystarpeet, esittelijä: Tomi Hytönen, VM
11. Kevään kokoukset:
1. kokous

ke 31.1. klo 9.30-11.30 Jakovara

2. kokous

to 1.3. klo 9.00-11.00

3. kokous

ke 28.3. klo 9.00-11.00 Jakovara

4. kokous

ke 25.4. klo 9.00-11.00 Jakovara

5. kokous

ke 30.5. klo 9.00-11.00 Jakovara

6. kokous

to 14.6. klo 9.00-11.00 Jakovara

Jakovara

12. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Anna-Maija Karjalainen päätti kokouksen klo 10.51.

Puheenjohtaja Päivi Nerg
Jakelu ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

