19.2.2018

Hanketoimiston johtoryhmän kokous
Aika:

24.11.2017 klo 13.00-15.30

Paikka:

nh Loppupeli, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki

Paikalla
Projektipäällikkö Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Jani Jussila, Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö
Tietojohtaja Pekka Kahria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Projektinjohtaja Urpo Karjalainen, Hämeen ELY-keskus
Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö
Muutosjohtaja Marjukka Turunen, KELA
Neuvotteleva virkamies, Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto
Tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen, Etelä-Savo
Tietohallintojohtaja Antti Jokela, Pirkanmaa
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö

Esittelijät
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Hankepäällikkö Jani Ruuskanen, VRK
Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö
Kehittämispäällikkö Marjukka Ala-Harja, valtiovarainministeriö
Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen, THL
Erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö
Poissa
Neuvotteleva virkamies Noora Heinonen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
Erityisasiantuntija Hanna Menna, Kuntaliitto
Hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki, Vimana Oy
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus
Tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Pohjois-Pohjanmaa
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto

Asialista
1)

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Kokous avattiin 13.01.
Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

2)

Suomi.fi ja palvelutietovaranto – projekti

Esittelijä: Maria Nikkilä VM, Marjukka Ala-Harja VM, Jani Ruuskanen VRK
Nikkilä alusti aiheeseen ja Ruuskanen kävi läpi osaprojekteihin 1 ja 2 tehtyjä
tarkennuksia ja selkeytyksiä edellisen käsittelyn jälkeen. Ala-Harja täydensi.
Suomi.fi ei korvaa maakuntien tai sote-palveluntuottajien omia verkkosivuja,
joita voidaan tarvita esimerkiksi viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin.
Maakunnat halutaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Maakuntia pyydetään
mukaan myös myöhemmin käynnistettävään maakuntien verkkoviestinnän
sisältöjen kehittämishankkeeseen. VRK kehittää yhteentoimivuusvälineistöä.
YTI-hanke on osa koko Suomi.fi-jatkokehityshanketta, joten maakuntatietoohjelman asioita tullaan hyödyntämään siinä ja toistepäin. Tarkoituksena
kehittää palvelua siihen suuntaan, että asiakas pystyy vertailemaan nykyistä
paremmin palveluja. Sanaston yhteensovittamista haetaan tiiviin
asiantuntijatyön kautta.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa projektin käynnistämistä.
3)

Palveluluokitus -projekti
Esittelijä: Juha Mykkänen, THL
Mykkänen esitteli projektia ja sen roolia osana STM:n hankekokonaisuutta.
Keskusteltiin siitä, miten kentän sote-ammattilaiset saadaan mukaan työhön.
Ehdotettiin, että tietomääritys keskusteltaisiin maakuntatieto-ohjelman
kanssa. Keskusteltiin yhteydestä sote-kuva-hankkeen kanssa. Keskusteltiin
siitä mitä muutoksista pitäisi tehdä joka tapauksessa ja mikä johtuu
maakunta- ja soteuudistuksesta. Keskusteltiin tietojärjestelmätoimittajien
roolista kokonaisuudessa. Keskusteltiin kustannusvaikutuksista maakuntiin ja
projektin aikakriittisyydestä. Tarkoitus on hyödyntää työssä olemassa olevia
verkostoja kuten asiakkuustiimin maakuntajäseniä ja IT-toimittajien
yhteistyöfoorumeja.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa projektin käynnistämistä seuraavin kommentein
-

4)

Varmistetaan tietomääritys maakuntatieto-ohjelman kanssa
Varmistetaan maakuntien osallistuminen projektiin (ml.
Kustannusnäkökulmien huomioonottaminen)
Huomioidaan asian aikataulukriittisyys

Kansalaisen digipalveluiden saavutettavuus

Esittelijä: Teemupekka Virtanen, STM
Hanketta on tarkennettu aikaisemman käsittelyn ehdotusten mukaisesti.
Projektin konkreettisena tavoitteena on tuottaa esitys siitä, miten uudet
sähköiset palvelut näkyvät kansalaiselle ja linkittyvät mm. kanta.fi sekä
suomi.fi –palveluihin, esitys siitä, miten uudet palvelut linkittyvät uuden soterakenteen palveluntuottajiin, esitys portaalien ja käyttöliittymien kehittämisen
ja toteutusten rooleista ja vastuista sekä esimerkkitoteutus kansalaisen
näkemästä palvelusta ja palvelupoluista.
Keskusteltiin hankkeen yhteydestä virtuaalisairaala ja oda-hankkeen
kehityshankkeeseen. Liittyy näiden lisäksi verkkoviestinnän kokonaisuuteen ja
sen yhteyteen suunniteltuun hankkeeseen. Tämä projekti liittyy enemmän
käyttöliittymään ja siihen miten kansalainen löytää palveluita.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa projektin käynnistämistä seuraaviin kommentein
-

5)

Yhteistyö ja hallintamalli Virtuaalisairaalan ja oda-hankkeen
kehityshankkeen kanssa tulee selkeyttää
Johtoryhmän kommentit pyydetään täydentämään ohjausryhmälle
menevään esitykseen

Hankesalkkujen tilanne
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM ja Anna Kärkkäinen, STM
Kuusisto esitteli hankesalkkujen kokonaisuuksien tilanteen kehittymistä.
Arkkitehtuuri-salkussa vetäjä on vaihtunut. Uusi henkilö aloittaa joulukuun
alussa. Palvelukeskusten ensimmäisten hankkeiden kohdalla liikkeellelähtö ja
toimitusjohtajien rekrytointi on kestänyt odotettua kauemmin. Sote-migraatio
ja uudet tehtävät –salkussa etenemisessä esteitä ollut tässä johtoryhmässä
päätettävänä olevissa kokonaisuuksissa, mutta nyt niidenkin kohdalla
odotetaan edistymistä.
Keskusteltiin siitä, miltä asiakokonaisuudet näyttävät maakunnissa.
Arkkitehtuurin ja palvelukeskusten kohdalla toivottiin kirkastusta maakuntiin.
Lain keskeneräisyys tuo omat ongelmansa selkeyttämiseen ja ohjeistamiseen
tässä vaiheessa. Tapa löytää näitä on yhteinen selvitystyö (esimerkkinä
Vimanan palvelujen esisuunnittelu). Tuotiin esille, että riskien arvioinnissa
pitäisi olla maakuntien henkilöjä mukana.
Päätös: Merkitään tiedoksi ja annetaan kommentit jatkovalmistelulle.

6)

Ehdotus Virtuaalisairaala- ja ODA-hankkeiden tehtäviä jatkavan
kehityshankkeen valmistelun toteuttamiseksi
Esittelijä: Minna Saario, STM ja Tuija Kuusisto, VM
Saario ja Kuusisto esittelivät projektin valmistelua. Pidettiin hyvänä, että
hankkeet ovat olleet mukana suunnittelemassa projektin valmistelua. Tuotiin
esille, että hankepäällikön tulisi olla sotedigin palkkalistoilla mahdollisimman
pian. Kummastakaan hankkeesta ei haluttu antaa hankepäällikköä tähän
siirtoprojektiin. Hankkeet pyysivät siirtoprojektiin päällikköä ministeriöiltä.
Keskusteltiin hankkeen ohjausvastuusta. Tuotiin esille, että odalla ja
virtuaalisairaalalla on erilaiset alustaratkaisut ja siihen pitää löytää ratkaisu.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa esisuunnitteluhankkeen käynnistämistä seuraavin
kommentein
-

7)

Hankesuunnitelma kustannusarvioineen esitellään helmikuussa
hyväksyttäväksi.

Päivitetty riskikartoitus ja riskien hallinnan suunnitelma
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM ja Anna Kärkkäinen, STM
Kuusisto esitteli tiivistettyä riskikartoitusta ja toimenpidesuunnitelmaa.
Keskusteltiin yhteistyökyvykkyydestä ja –halukkuudesta sekä viestinnästä ja
sen saavuttavuudesta. Todettiin, että maakunnat tarvitsevat määräaikoja
toiminnalleen ja tehtävilleen. Tällaisten puute koettiin hankalaksi ja tällaista
ohjausta kaivattiin maakuntien suunnasta. Keskusteltiin ohjaustoiminnosta.
Käsitellään kartoitusta joka toisessa johtoryhmän kokouksessa.
Päätös: Merkitään tiedoksi edellä mainituin kommentein.

8)

STM ja VM ehdotus uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien
toiminnallisuuksien kehittämisestä sekä UNA-hankkeessa tehdyn työn
hyödyntämismahdollisuuksista
Esittelijä: Minna Saario, STM ja Tuija Kuusisto, VM
SoteDigi oy:n hallitus ja UNA:n edustajat ovat sopineet yhteistyöstä eilen
kokouksessaan. Tavoitteena hyödyntää UNA-hankkeen hyvää työtä SoteDigi
oy:ssä. Yksityiskohdat vielä sopimatta, ja niiden jatkotyöstöä tehdään ensi
viikolla. UNA-konsortiota suunnitellaan laajennettavaksi tällä hetkellä
puuttuvilla osapuolilla. Hanke voi toteutua myös UNA:n ja SoteDigi oy:n

välisenä. Siltaprojektiin suunnitellaan käytettäväksi kansallista
uudistusrahoitusta. Keskusteltiin siitä, onko tässä kyse UNA-ytimestä vai
muustakin. Yksityiskohdat tarkentuvat ja niistä on tarkoitus viestiä ensi
viikolla. Keskusteltiin kustannusarviosta.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa esisuunnitteluhankkeen käynnistämistä seuraavin
kommentein
-

9)

Hankesuunnitelma kustannusarvioineen esitellään helmikuussa
hyväksyttäväksi.

Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä esisuunnitteluhanke
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli hanketta. Todettiin, että kaikki kolme hankkeen osiota ovat
erittäin keskeisiä maakunnille. Todettiin, että kaikkien maakuntien tulisi
osallistua työhön, sillä yhden tai kahden maakunnan perusteella ei saada
kokonaiskuvaa. Hankkeessa pyritään siihen, että ne kaikki maakunnat voivat
osallistua jotka haluavat, vaikka vain yksi olisikin vetovastuussa. Jos kaikki
eivät osallistu tekemiseen, kaikki voivat kuitenkin nähdä tuloksia ja
etenemistä esimerkiksi verkostotapaamisissa.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa esisuunnitteluhankkeen käynnistämistä seuraavin
kommentein.
-

10)

Hankesuunnitelma kustannusarvioineen esitellään helmikuussa
hyväksyttäväksi.

Tiedoksi
Soutu-hankkeen päivitetty hankesuunnitelma (johtoryhmän ja ohjausryhmän
kommenttien perusteella)
Suunnitteluprojektin aloitus: Maatalouslomituksen valmisteluprojekti
(lomituksessa tarvittavat ICT-ratkaisut, tuodaan johtoryhmän käsiteltäväksi
suunnitteluvaiheen päätteeksi), Anna Kärkkäinen STM
Kärkkäinen esitteli soutu-hankkeen suunnitelmaan edellisen käsittelyn
perusteella tehtyjä täydennyksiä lyhyesti.
Maatalouslomituksen valmisteluprojekti on tässä vaiheessa tiedoksi, ja se on
tulossa keväällä tarkemmin käsittelyyn. Keskusteltiin siitä, onko

maatalouslomituksen projektin kustannuksiin saatavilla varoja talousarviosta.
Reformiministeriryhmä puoltanut talousarvion käyttösuunnitelmaa, joten
kustannukset olisi katettavissa.
11)

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.28.

Puheenjohtaja

projektipäällikkö Tomi Hytönen

Sihteeri

erityisasiantuntija Sanna Vähänen

Jakelu

Johtoryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

