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Paikka:

Säätytalo, sali 8

Läsnä
Varapuheenjohtaja
ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Jäsenet
Muutosjohtaja Markus Sovala, Uusimaa, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto
Johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos
Suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, Tampereen kaupunki
Tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Tommi Karttaavi, Suomen kuntaliitto
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuu, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto
Kehitysjohtaja Outi Ryyppö, työ- ja elinkeinoministeriö
Pysyvät asiantuntijat
Johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö
Esittelevät asiantuntijat
Projektipäällikkö Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijänä
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Mikko Huovila, sosiaali- ja terveysministeriö
Hankepäällikkö Erja Vornanen, Kansaneläkelaitos
Sihteeristö
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö
Poissa
Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, valtiovarainministeriö
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
alueuudistus.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupunki
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö
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1) Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja, osastopäällikkö, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen
Kokous avattiin klo 13.01.
2) Edellisen kokouksen kokousmuiston hyväksyminen
Päätös: Kokousmuistio hyväksyttiin muutoksitta.
3) Rahoitusehdotus maakuntakohtaisista valtionavustuksista (25 min)
Esittelijä: Vesa Lipponen, VM
Lipponen esitteli rahoitusprosessia ja ehdotusta rahoituksen jakamiseksi maakunnittain.
Rahoitusta jaetaan valmisteluun ja suunnitteluun. Keskusteltiin maakuntien
hakemusten yhteismitallisuudesta ja Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
rahoitusesityksen suhteesta toisiinsa. Keskusteltiin siitä, että hakuvaiheessa ilmoitettiin
että palvelukeskusten kanssa ei saa tehdä päällekkäistä työtä, vaikka palvelukeskusten
roolit vielä epäselviä. Keskusteltiin kapitalukujen liittämisestä vertailuaineistoksi.
Keskustelussa kiirehdittiin aikataulutietoa vuosien 2018 ja 2019 rahoituksen osalta.
Tuotiin esille, että rahoituspäätöksen perusteluja olisi hyvä avata. Keskusteltiin
koordinoinnista ja kokonaiskuvasta. Keskustelussa todettiin, että valtiovarainministeriön
ohjaustoiminnon perustaminen on etenemässä vauhdikkaasti ja koordinaatio on osa sen
tehtäväkenttää. Keskusteltiin ohjausryhmän roolista suhteessa ohjaustoimintoon.
Keskusteltiin siitä, onko maakuntien rahoitushakemuksen liitteenä toimittavat
suunnitelmat saatavilla ja siitä pitäisikö rahanjako ryhmitellä myös
asiakokonaisuuksittain.
Päätös: Ohjausryhmä puoltaa rahoitusesitystä ja sen viemistä uudistuksen
virkamiesjohtoryhmän käsiteltäväksi. Ohjausryhmä pyysi kapitalukujen ja selkeiden
perusteluiden ja periaatteiden liittämistä rahoituspäätökseen. Ohjaamisen
kokonaiskuvaa pyydettiin seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.
4) SOTE-uudistuksen toimeenpanohanke Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) (25 min)
Esittelijä: Erja Vornanen, Kela
Vornanen esitteli hankkeen ehdotettuja työkokonaisuuksia, aikataulua sekä
kustannusarviota. Keskusteltiin siitä täyttääkö Kanta-palvelut sähköisen arkistoinnin
velvoitteet. Keskusteltiin Kelan rahoituksesta valinnanvapauskokonaisuuteen liittyen ja
eri kokonaisuuksien koordinoinnista. Keskusteltiin siitä, että kaikki organisaatiot eivät
vie aineistoja Kantaan kohtuullisessa ajassa, sekä ratkaisujen löytämisestä tilanteen
parantamiseksi. Todettiin että informaation kulkeminen on ensisijaisen tärkeää.
Keskusteltiin siitä, että maakunnissa pitäisi tietää miten hanke vaikuttaa nykyisiin
organisaatioihin. Tuotiin esille, että hanke-esittelyissä olisi hyvä aina selventää mitä
maakuntien vastuulle jää ja miten se hoidetaan. Keskusteltiin maakuntayhteistyöstä eri
alueuudistus.fi
kokonaisuuksien kohdalla. Keskusteltiin kustannushyötyjen euromääräisten
lukujen
puuttumisesta.
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Päätös: Ohjausryhmä puoltaa hankesuunnitelmaa ja puoltaa hankkeen toteuttamista ja
rahoitusta. Ohjausryhmä pyysi selvitystä valinnanvapauteen liittyvien hankkeiden
kokonaisuudesta, koordinoinnista ja hallintomallista sekä siitä miten Kanta-kehityksen
tulevaisuuden linjaukset hoidetaan. Ohjausryhmä pyysi selvitystä hankkeen
euromääräisistä hyödyistä.
5) SOTE-tiedolla johtamisen selvitys- ja suunnitteluprojektit (25 min)
Esittelijä: Mikko Huovila, STM
Huovila esitteli seuraavien kokonaisuuksien suunnitelmia: valtakunnallisten toimijoiden
työnjako sekä tietojärjestelmäratkaisujen arkkitehtuuri, järjestämisen tietomalli sekä
tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys. Keskusteltiin terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisestä ja sen tehtävien jaosta kuntien ja maakuntien välillä.
Toivottiin että tätä rajapintaa ei unohdeta. Kannatettiin sitä, että projektit 2 & 3
menisivät maakuntavetoisesti. Keskusteltiin henkilötyöpäiväarvion riittämisestä.
Keskusteltiin siitä, että olisi kolmen projektin sijaan parempi yksi hanke, jossa
jaettaisiin kahden tai kolmen maakunnan välillä tehtäviä. Todettiin, että järjestämisen
kokonaisuus on se minkä maakunta tarvitsee. Todettiin, että tietomalli pitää tehdä
yhdessä toiminnallisen määrittelyn kanssa. Todettiin, että maakunnat on pidettävä
tiiviisti mukana. Tuotiin esille, että tämä kokonaisuus kannattaa pitää sotepainotteisena ja jättää nyt muut osiot ulkopuolelle, jotta projektin aloitus ei viivästy.
Todettiin, että muita osioita ei voi kuitenkaan unohtaa ja että hanketoimiston tulee
katsoa kokonaisuus. Todettiin, että maakuntien rahoituksessa pitää huomioida
mahdollinen osallistuminen näihin projekteihin.
Päätös: Ohjausryhmä puoltaa suunnitelmaa. Ohjausryhmä totesi, että hanketoimiston
on katsottava koko järjestämisen kokonaisuus. Ohjausryhmä totesi, että esiteltyjä
projekteja tehdään yhdessä maakuntien kanssa. Koordinoivan maakunnan rahoitusta
on selvitettävä.
6) Riskienhallinnan kokonaistilanne (25 min)
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli tunnistettuja riskejä ja riskianalyysia. Pohjana oli vahti-työssä tehty
riskienhallintaohjeistus. Kuusisto totesi, että mm. järjestämisen työkalut ja tiedolla
johtaminen tunnistettu vaikeiksi kokonaisuuksiksi. Todettiin, että jatkossa olennaista on
kehityssuunta, oikeat hallintokeinot ja niiden käyttäminen. Keskusteltiin siitä, pitäisikö
aggregoida maakuntien riskikarttoja yhteen. Todettiin että osaamisen kartoittaminen ja
varmistaminen maakunnissa pitäisi olla kartoituksessa mukana. Todettiin, että
digimuutos ja toiminnan muutos eivät mene käsi kädessä ja että tämä on yksi
olennaisista riskeistä. Tuotiin esille, että jos toimenpiteistä sovitaan, niihin on eri
osapuolten sitouduttava. Todettiin, että toimintatapoja ja hallintokeinoja on mietittävä
välillä laajemmallakin porukalla. Keskusteltiin siitä saako riskejä tiivistettyä, jotta saa
keskeisimmät riskit esille selkeämmin. Todettiin, että koko hankkeen tason riskejä ei
tarvita tähän kokonaisuuteen, mutta ne on hyvä pitää mielessä.
Päätös: Ohjausryhmä pyysi seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 5.12.2017 riskien
tiivistyksen, vastuuhenkilöiden määrittelyn sekä tavoiteaikataulut toimenpiteille.
alueuudistus.fi
Ohjausryhmä totesi, että näiden jälkeen voidaan sopia käsittelyprosessi
ohjausryhmässä.
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7) Muut asiat / Tiedoksi
Pidetään toistaiseksi 23.11. kokous kalentereissa.
8) Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 15.03.

Varapuheenjohtaja

ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen

Sihteeri

erityisasiantuntija Sanna Vähänen

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteeristö

alueuudistus.fi

