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Maakunta- ja soteuudistuksen digimuutoksen strateginen
ohjausryhmä
Aika

1. maaliskuu 2018 klo 10.00-11.45

Paikka

VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

Paikalla
Projektijohtaja, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö,
Osastopäällikkö, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö,
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö, klo 10.20 alkaen
Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
Markus Sovala, Uusimaa, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto, klo 10.10 alkaen
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuu, Maakuntien muutosjohtajien
puheenjohtajisto (Skype)
Johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos,
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
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö
Sihteeristö:
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04.
Hyväksyttiin 31.1.2018 kokouksen pöytäkirja muutoksitta.

2.

Maakunta- ja sote järjestämislain valmistelun tilanne (10min)
Palvelukeskusten juridisen aseman selvittäminen – tilanne
Esittelijä: Tomi Hytönen
Hytönen avasi sekä VM:n toteuttaman juridisen selvityksen että Hannes
Snellmanin tekemän selvitysten pääkohdat, jotka on julkaistu sekä
alueuuditus.fi sivustolla että Vimana Oy:n kotisivuilla.
Molempien selvitysten yhteenvetona todetaan, että Vimana ja Tilakeskus ovat
lähtökohdiltaan lainsäädännönmukaisia toimijoita. VM on käynnistämässä
mahdollisesti lisäselvityksiä vielä Gartnerin kanssa ja tästä kerrotaan työn
edetessä.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin:
- SoteDigin osalta ei myöskään ole todettu laillisuusongelmia.
- Miten maakuntien inhouse-asema taataan? Todettiin että on varmistettava
maakunnan riittävä määräysvalta yhtiön strategisessa päätöksenteossa,
niin että ne käyttävät yhdessä päätösvaltaa. Mutta kaikkien maakuntien ei
ole välttämätöntä olla yhtä aikaa hallituksen jäsenenä. Maakunnallinen
edustuksen valitseminen voidaan toteuttaa eri tavoin. Tämä neuvotellaan
tarkemmin varhaisessa vaiheessa 2019.
Päätös: Merkittiin selvitykset tiedoksi.

3. Yhtenäispolitiikan sisältö (20 min)
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli yhtenäispolitiikan tämänhetkisen tilanteen. Haastattelut on
tehty ja niiden yhteenveto on kommenteilla. Yhtenäispolitiikka jakautuu
kahteen pääosaan 1) maakuntien digiohjaukseen ja 2)
toimeenpanosuunnitelmaan. Investointien ohjausmalli, jota rakennetaan
samaan aikaan, liittyy tähän ja maakuntien digiohjausta ei ole tarkoitus
rakentaa erilliseksi vaan osaksi kokonaisohjausta.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin:
- Kynnysarvot, jotka johtavat arviontiin.
- Arvioinnin läpimenoaika. Prosessin on toimittava, jotta toiminta ei
jumiudu.
- Arvioinnin sitovuus eli sitooko päätös maakuntia. Todettiin sitovuuden
tulevan lainsäädännöstä ja se tarvitaan takaamaan tulokset, vaikka työtä
tehdään yhteistyössä.
Päätös: Merkitään tiedoksi. Valmistelun haasteet on tunnistettu ja työtä
jatketaan.

4. Valtiovarainministeriön JTS-kanta ICT-rahoituksen näkökulmasta (15 min)
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Hytönen esitteli valmistelua ja totesi prosessin olevan vielä kesken.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin:
- Keskeistä olisi tietää mitä tehdään valtakunnallisesti ja mitä maakunnissa.
- Maakunnille on tullut kyselyitä 2020-2023 rahoitustarpeista ja näihin on
hyvin vaikea vastata ilman linjauksia rooleista.
- JTS-päätös 2019-2022 annetaan huhtikuussa.
6. Riskienhallinnan suunnitelma (10 min)
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto kertoi riskeistä ja totesi että niitä on sovittu esiteltäväksi joka toinen
kuukausi. Riski nro 4. Hankesalkkujen puutteellisuus ja
palvelukeskusyhtiöiden ohjauksen rakentaminen on riskinä laskenut. Muut
riskit ennallaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7. Hankesalkkukatsaus ja seurannan kehittäminen (10 min)
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM ja Markku Heinäsenaho, STM
Kuusisto ja Heinäsenaho esittelivät salkkunäkymät.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin:
- Pohdittiin millä tasolla strategisen ryhmän tulisi tarkastella salkkujen
tilannetta.
- Todettiin, että tilannekuvaa tarvitaan, mutta nyt pitää palata takaisin
strategisemmalle tasolle.
- Pohdittiin, mitkä ovat kaikkien toimijoiden roolit. Todettiin, että
ohjausryhmää voisi hyödyntää kansallisen arkkitehtuurin työstämisessä.
Tuotiin esille, että kokonaiskuvaa koskevat kuvaukset voisi tuoda
ohjausryhmän asialistalle.
Päätös: Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45

11. Kevään kokoukset:
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

Puheenjohtaja Päivi Nerg
Jakelu ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

