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Puheenjohtaja, Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö
Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö
Tietojohtaja Pekka Kahria, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö
Muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos
Tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen, Etelä-Savo
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö/Valtionhallinnon kehittämisosasto
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö/kunta- ja aluehallinto-osasto
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö
Esittelijät
Kalle Toivonen, Vimana Oy
Jukka Vesmanen, Vimana Oy
Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, valtiovarainministeriö
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö
Erityisasiantuntija Marjukka Ala-Harja, valtiovarainministeriö

Asialista
1.

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM

Hytönen avasi kokouksen klo 13.37 ja esitteli jäsenmuutosehdotukset ohjausja johtoryhmään.
Päätös: Hyväksytään 24.11.2017 kokouksen pöytäkirja.
2.

Vimanan esisuunnittelun perusteella käynnistämät hankkeet ja palvelut
Toivonen esitteli Vimanan organisoitumista. Vesmanen esitteli tietoverkothankkeen tavoitteita, kustannuksia ja riskejä. Hankkeen päätavoitteena on
kansallisen kytkentäytimen toteuttaminen maakuntien ja sovittujen
palvelukeskusten välille. Keskusteltiin riskienhallinnasta, kustannusten
jakautumisesta Vimanan ja maakuntien välillä. Hankevaiheessa maakuntien
kustannukset katetaan valtionavustuksella ja keskitettyjen ratkaisujen osalta
valtio rahoittaa Vimanaa. Keskusteltiin hankkeen ohjausmallista ja hankkeen
hyötyjen terävöittämisestä.
Vesmanen esitteli käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta –hanketta, jonka
päätavoitteena on keskitetyn käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan luominen
maakuntien käyttöön ja pitkällä tähtäimellä palvelun piirissä olevien käyttäjien
toimiminen yhdellä identiteetillä maakuntien ja keskitettyjen palveluiden
välillä. Keskusteltiin tuven, kuntien ja Kelan toiminnan huomioimisesta tässä
hankkeessa.
Esittelijä: Kalle Toivonen, Jukka Vesmanen, Vimana Oy
Päätös: Johtoryhmä puoltaa hankkeiden käynnistämistä seuraavilla
huomioilla:
-

3.

Tietoturvan kokonaisuus pitää katsoa omana kokonaisuutenaan.
Hyötyjä konkretisoitava ohjausryhmälle.
Riskien uudelleen arviointi tehtävä ennen ohjausryhmän käsittelyä.
Vimana ottaa kehitysryhmän aktivoinnin asiakseen.
Ohjausryhmän materiaaliin kirkastettuna ongelmat, jotka hankkeilla
yritetään ratkaista.

Maakuntien verkkosivujen sisällöt -hanke
Esittelijä: Virpi Kankaanpää, STM ja Marjukka Ala-Harja, VM
Kankaanpää esitteli hankkeen tavoitteita asiakkaiden, maakuntien ja valtion
näkökulmasta sekä budjettia ja aikataulua. Keskusteltiin hankkeen
ohjauksesta ja muiden aihepiirin hankkeiden yhteydestä siihen sekä yhteisen
ohjausryhmän perustamisen tarpeellisuudesta. Keskusteltiin maakuntien
edustuksesta hankeohjauksessa. Keskusteltiin kasvupalvelujen
palvelupoluista, hankkeen budjetin koosta ja aikataulutuksesta. Hanke ei ota
kantaa maakuntien verkkosivujen alustakysymyksiin. Keskusteltiin
ylläpitokustannuksista ja hallintamallista ja maakunta- ja soteuudistuksen

viestintäkoordinaation roolista kokonaisuudessa. Keskusteltiin tarkennuksen
ja kokonaiskuvan tarpeesta.
Päätös: Johtoryhmä puoltaa hankkeen käynnistämistä.
4.

Koonti yhtenäispolitiikkaa koskeneista haastatteluista
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli yhtenäispolitiikka-työn aikataulua ja haastattelujen otantaa.
Ajatuksena on laittaa dokumentti lausuntopalveluun lausuntokierrokselle
luonnoksen valmistuttua. Kuusisto esitteli luottamusta herättäneitä teemoja
haastateltujen vastauksissa. Vahvuutena koettiin mm. se, että olemassa on
tarvittavat kyvykkyydet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

5.

Valinnanvapaus-hankekokonaisuus
Esittelijä: Markku Heinäsenaho, STM
Heinäsenaho esitteli valinnanvapauteen liittyvien hankkeiden kokonaisuutta ja
toiminnallisuuden rakentumista pilottien tueksi. Keskusteltiin UNA:n
yhteydestä kokonaisuuteen. Keskusteltiin valinnanvapauden
tietojärjestelmätoteutuksien ohjaamisen rakenteesta, jotta riskeihin voidaan
puuttua ajoissa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

6.

Arkkitehtuurityön tilanne ja jatkotyöstön suunnitelma
Esittelijä: Päivi Virtanen, VM
Virtanen esitteli 1. vaiheen tuotoksia ja suunnitelmia 2. vaiheen sisällöksi.
Viitearkkitehtuuri kuvaa viitekehyksen maakunnan toiminnan tavoitetilan
suunnittelemiseksi. 2. vaiheen keskeisiä osia ovat viitearkkitehtuurin
täydentäminen, kokonaisarkkitehtuurin yhteiset osat, maakuntien KA-työn
tuki sekä maakunta-arkkitehtiverkoston käynnistäminen ja fasilitointi.
Työryhmän kokoonpanoa on pohdittu täydennettäväksi. Keskusteltiin siitä,
että Luova:n ja tiekarttavalmistelun valmistelun sekä maakuntatieto-ohjelman
kanssa on hyvä käydä vuoropuhelua. Keskusteltiin siitä, että toiminnan
kehittäjien mukanaolo on tärkeää jatkotyössä.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi arkkitehtuurin valmistelutilanne. Johtoryhmä
puoltaa jatkotyöstön käynnistämistä.

7.

ICT-rahoituksen ehdotukset JTS-kaudelle 2019 – 2022

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Hytönen esitteli tämän hetkisen valmistelutilanteen ja ICT-ehdotuksen
keskeiset kohdealueet. Esitysluonnos on reformiministeriryhmässä 24.1.2018.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
8.

Vuoden 2018 ICT-muutoksen rahoitus
Esittelijä: Vesa Lipponen, VM
Lipponen esitteli vuoden 2018 rahoituksen käytäntöjä ja määrää. Vuoden
2018 määrärahoista rahoitetaan toimeenpanoa, vuonna 2017 rahoitettiin
suunnittelua. Vuoden 2018 osalta tulossa kaksi eri rahoituspäätöstä.
Maakuntien liitoille myönnetyt rahat eivät siirry automaattisesti väliaikaiselle
valmisteluelimelle.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

9.

Kevään 2018 työsuunnitelma
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Hytönen esitteli luonnosta johtoryhmän ja ohjausryhmän kevään
työsuunnitelmaksi.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

10.

Tiedoksi asiat
Kuntaliitto toi esille, että viime viikkoiset Hetliin liittyvät päätökset ovat
lisänneet kysymysten määrää kaikkiin palvelukeskuksiin liittyen.

11.

Kevään kokoukset:
1. kokous

ti 23.1. klo 13.30-16.00 Jakovara

2. kokous

to 15.2. klo 9.00-11.30

3. kokous

ti 20.3. klo 13.30-16.00 Loppupeli

4. kokous

ti 17.4. klo 9.00-11.30

5. kokous

ti 22.5. klo 13.03-16.00 Jakovara

6. kokous

to 7.6. klo 9.00-11.30

Jakovara

Jakovara

Jakovara

12.

Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 16.23.

Puheenjohtaja

Jakelu

Tomi Hytönen

Johtoryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

