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Sote- ja maakuntaDigi –muutosohjelman strategisen ohjausryhmän kokous
Aika:

6.9.2017 klo 9:15–11:15

Paikka:

VM, Mariankatu 9, kh Jakovara

Paikalla:
Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, valtiovarainministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö
Osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö
Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö
Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö
Muutosjohtaja Markus Sovala, Uusimaa, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto
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
Projektipäällikkö Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö / Maku-digi
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, sosiaali- ja terveysministeriö
Esittelijänä:
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, sosiaali- ja terveysministeriö
Tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara, Valvira
Sihteerit:
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö
Poissa:
Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuu, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto
Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö / Sote-digi
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö
Asialista
1) Kokouksen avaus ja esittäytymiset (10 min)
Puheenjohtaja Tuomas Pöysti
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.21. Käytiin esittäytymiskierros.
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2) Strategisen ohjausryhmän, hanketoimiston johtoryhmän ja hanketoimiston roolit sekä strategisen
ohjausryhmän syksyn työsuunnitelma (liitteet 1-2)
Esittelijät: Tomi Hytönen, VM ja Minna Saario, STM
Käsiteltiin digimuutosohjelman toimeenpanon organisointi, ohjaus- ja hanketoimiston johtoryhmän
ja hanketoimiston tehtävät sekä toiminnan periaatteet. Käsiteltiin strategisen ohjausryhmän ja
hanketoimiston johtoryhmän syksyn työsuunnitelman luonnos.
Roolin osalta käytiin keskustelu ja sitouduttiin strategisen ohjausryhmän pelisääntöihin ja
työtapoihin. Ohjausryhmän jäseniä oli pyydetty miettimään etukäteen tiiviit ehdotukset ja ajatukset,
miten ohjausryhmä voi ohjata ja varmistaa muutosohjelman tuloksellisen toteutuksen.
Pöysti totesi, että ohjausryhmän roolissa on ison kuvan ylläpito: Tämä merkitsee
riippuvuuksien tunnistamista, strategisia linjauksia ja investointikomiteana toimimista.
Asiakasnäkökulmaa pidetään mukana. Ohjausryhmä rakentaa VN-tason yhteistä tahtotilaa
maakuntauudistuksen digimuutokseen.
Kysyttiin SoteDigi-kehitysyhtiön liiketoimintasuunnitelman jatkokäsittelystä ja toivottiin, että
suunnitelma tulee uudelleen ryhmään käsittelyyn. Tuotiin esille, että laajempi materiaali on
hyvä saada hyvissä ajoin ennen kokousta perehdyttäväksi. Toivottiin, että ohjausryhmässä
keskityttäisiin myös rooli- ja työjakoon. Esitettiin, että SoteDigi-kehitysyhtiön
liiketoimintasuunnitelma tulisi seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen jatkokäsittelyyn.
Korostettiin viestinnän tärkeyttä. Todettiin, että hanketoimiston johtoryhmän on hyvä käsitellä
asioita ennen ohjausryhmään tuontia. Todettiin, että viestinnässä on oltava tarkkana ja
tiedotteet on luettava huolella. Sihteeristöä kehoitettiin pohtimaan tapoja materiaalin
jouhevaan jakamiseen.
Esitettiin työsuunnitelman luonnos. Pöysti totesi, että työsuunnitelma on elävä. Todettiin, että
työsuunnitelmaan lisätään aiemmin mainitusti SoteDigi-yhtiön liiketoimintasuunnitelman
jatkokäsittely sekä ohjausryhmän työn ja roolin laajempi läpikäynti.
Päätökset:
Merkitään tiedoksi asetuspäätöksen mukaiset ohjaus- ja johtoryhmän roolit.
Päätetään
-

hyväksyä syksyn työsuunnitelma ohjausryhmän täydennyksin,
että asialistalle ja dokumentteihin on laitettava tulevaisuudessa merkintä siitä, onko ne
tarkoitettu vain ohjausryhmän tiedoksi,
että kokousasiakirjat on tuotava viikkoa ennen kokousta ryhmän luettavaksi,
alueuudistus.fi
että toimintamalleista ja SoteDigi-kehitysyhtiön liiketoimintasuunnitelmasta
järjestetään ylimääräinen kokous ennen lokakuun ohjausryhmän kokousta.
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3) Talousarvioesitys 2018 (sote ja maku digi/ICT –valmistelurahoitus) (liite 3)
Esittelijät: pj. Tuomas Pöysti, VM, Tomi Hytönen, VM ja Minna Saario, STM
Käsiteltiin riihipäätökset sote- ja maku-uudistuksen sotedigi/ICT -valmistelurahoituksesta (TAE
2018).
Hytönen esitteli ICT-valmisteluun suunnattua rahoitusta 2017 osalta sekä TAE 2018
riihilinjauksia. Saario täydensi sote-rahoituksen tilannetta. Pöysti kävi läpi riihivalmistelun
kulkua ja taustoitti ratkaisuja.
Keskusteltiin riihen sote-pääomituslinjauksesta. Ehdotettiin, että ministeriöt tekisivät
ehdollisia rahoituspäätöksiä jo ennen budjetin joulukuista eduskuntakäsittelyä. Todettiin, että
ICT-rahoitus on luonteeltaan erilaista kuin muu maakuntien käynnistämiseen suunnattava
rahoitus (jatkuvuus, ennakointi). Todettiin, että ehdollisia päätöksiä ei voida tehdä mm.
muutoksenhakuproblematiikan vuoksi.
Todettiin, että jatkuvuus tekemiseen on löydettävä. Tätä varten kaikkiin hanke-ehdotuksiin on
sisällytettävä kustannus-hyöty -arviot.
Päätökset:
Päätetään
-

merkitä tiedoksi TAE 2018 riihipäätökset, ja
puoltaa jatkovalmistelua

4) Käynnistettävät hankkeet (liitteet 4-5)
Sote-muutosten ja valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin toimeenpano sekä Kelan kansallisen
valinnanvapausjärjestelmän rakentaminen
Esittelijä: Jari Porrasmaa, STM
Käsiteltiin Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden edellyttämien tiedonhallintaratkaisujen
kokonaisuutta ja siihen kuuluvia hankkeita. Käsiteltiin Valinnanvapauden tiedonhallintapalveluhankkeen käynnistämistä valinnanvapauden toimeenpanon edellyttämien tietojärjestelmäratkaisujen
varmistamiseksi.
Porrasmaa esitteli Sote-muutosten ja valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin toimeenpanoa
sekä Kelan kansallisen valinnanvapausjärjestelmän rakentamista. Keskusteltiin rahoituksen
sijoittumisesta eri momenteille ja erityisesti sitä, mikä puuttuva osuus rahoituksesta on
tulossa. Tuleeko se nk. STM:n vv-pilottimomentilta (33.60.38) vai maakuntauudistuksen
yleiseltä momentilta (28.70.05). Varhila totesi, että vv-pilottimomentilta on tarkoitus rahoittaa
hankkeen tarvitsema 10 milj. euroa v. 2017 ja v. 2018 osalta rahoitus olisi tulossa samalta vvalueuudistus.fi
pilottimomentilta.
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Keskusteltiin Sade-ohjelman yhteydessä tehdyn PSOP-ratkaisun käyttämisestä tässä
pohjaratkaisuna. Karttaavi toi esille, että muutoskustannukset jäisivät nyt esitetyn hankkeen
kustannusta pienemmäksi ja tiedusteli onko tehty vertailua eri vaihtoehtojen välillä.
Porrasmaa ja Varhila toivat esille, että eri vaihtoehtoja on vertailtu ja käyty läpi STM:ssä.
PSOP:lle ja muille markkinoilla oleville ohjelmistoille on rooli asiakassetelin toteutuksessa.
Maakunnat päättävät mitä ohjelmistoja käyttävät tämän toiminnallisuuden osalta.
Valinnanvapaus edellyttää kuitenkin koko väestön valintatietoja, sairastavuustietoja ja sosioekonomisia tietoja, joita ei markkinoilla olevissa järjestelmissä tällä hetkellä ole.
Pöysti totesi, että tässä vaiheessa ei ole vielä tehty maakuntauudistuksen yleisen momentin
käyttösuunnitelmaa, joka on syytä valmistella ennen uusia hanke-esityksiä. Puheenjohtaja
totesi että selkeintä olisi rahoittaa Kelan hanke kokonaisuudessaan STM:n valinnanvapausmomentilta.
Karjalainen totesi että hankekokonaisuuden maksimirahoituksessa ei ole huomioitu VRK:n
osuutta ja tämä tulee vielä muuttamaan kokonaisrahoitusta.
Päätökset:
Päätetään
-

puoltaa diginäkökulmasta Kelan valinnanvapauden tiedonhallintapalvelun
käynnistämistä ja hankkeen tarvitseman 10 miljoonan euron osoittamista sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnoimasta vuoden 2017 määrärahasta Kelalle (33.60.38).
puoltaa, että sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa hankkeen jatkorahoituksen
valmistelua.
pyytää hankkeen kokonaiskustannus- ja hyötyarvioita tiedoksi ohjausryhmän
kokoukseen.

Jatkossa ohjausryhmään tuotavissa hankkeissa tulee olla valmiiksi sovittuna, mistä hanketta
rahoitetaan, eikä tästä käydä keskustelua ohjausryhmässä. Lisäksi ohjausryhmälle ei voi
esittää päätettäväksi kokonais- tai maksikustannuksista, jos osa hankkeista on vielä vailla
kustannusarviota.
Sote-organisaatiorekistereiden uudistaminen
Esittelijä: Vesa Mettovaara, Valvira
Käsiteltiin Sote-organisaatiorekisterin ja organisaatiotietojen hallinnan uudistaminen soteuudistuksen, valinnanvapauden ja palvelutuotantolain toimeenpanon edellyttämällä tavalla.
Mettovaara esitteli soteri-hanketta. Keskusteltiin eri rekistereiden mahdollisesta
päällekkyydestä.
Todettiin, että jatkossa hankkeiden esittelyssä on hyvä olla maksimikustannusarviot.
Todettiin, että jatkossa hankkeiden esittelyissä on hyvä olla hyödyt selkeästi esiteltyinä.
Päätökset:
Päätetään
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-

puoltaa hankkeen käynnistämistä.

5) Toimijoiden roolit (liite 6)
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM, Tomi Hytönen, VM ja Minna Saario, STM
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
6) SoteDigi-kehitysyhtiön liiketoimintasuunnitelma (liitteet 7-10)
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Siirrettiin asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
7) Muut asiat / Tiedoksi (liite 11)
Osana kokousmateriaalia jaettiin tiedoksi luonnos Digimuutoksen tiekartan tarkentamiseksi.
8) Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.35.
Puheenjohtaja

Projektinjohtaja Tuomas Pöysti

Jakelu

Ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteeristö

LIITTEET:
1. Työsuunnitelma
2. Esitys: Roolit ja työsuunnitelma
3. Esitys: TAE 2018 sote maku ICT
4. Esitys: Kela valinnanvapaus hanke
5. Esitys: Soteri
6. Esitys: Yhtenäispolitiikka työsuunnitelma
7. SoteDigi-yhtiö output
8. SoteDigi-yhtiö hyötylaskelmat
9. Esitys: SoteDigi-yhtiö liiketoimintasuunnitelma
10. SoteDigi-yhtiön liiketoimintasuunnitelma
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11. Digimuutosohjelman tiekartta
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