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Projektinjohtaja Urpo Karjalainen, Hämeen ELY-keskus

Asialista
1)

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja
Avattiin kokous klo 9.30 ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2)

Tilannekuva
- Maakuntien valmistelutilanne
Esittelijä: Vesa Lipponen, VM ja Hanna Menna, Kuntaliitto
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Menna esitteli maakuntien ICT-valmistelutilannetta, jota seurataan maakuntien
valmistelijoiden verkoston kokoussyklin mukaisesti täydennettävällä taulukolla.
Kokouksessa käytiin läpi maakuntien valmistelun kokonaistilanne, riskit sekä
huolenaiheet. Lipponen kävi läpi rahoituksen väliraportit jättäneet sekä
maakuntien toisen vaiheen rahoitushakemuksen jättäneet maakunnat. Toisen
vaiheen rahoitushakemuksen osalta kaikilta hakemuksen jättäneiltä maakunnilta
on pyydetty lisäselvityksiä.
Keskustelussa todettiin, että kevään budjettikehys on 2019 rahoituksen osalta
vaikuttamisen paikka. Maakuntien tunnistamista riskeistä ja huolenaiheista
keskusteltiin ja todettiin, että tulisi panostaa kehysvalmisteluun keväällä 2018,
tarkentaa rahoituskohteita ja kustannuslaskentaa. Toivottiin rahoitusohjeistukseen
selkeytystä. Tärkeänä pidettiin myös Vimana Oy:n ohjeistuksen uudistamista
(Vimanan tehtävistä, palveluista ja aikatauluista) sekä tietoa rekisterinpidon
ohjeistuksesta. Toivottiin, että laadittaisiin selkeä ohje siitä, mitä pitää pystyä
valmistelemaan maakunnissa ja millä aikataululla. Toivottiin, että kyettäisiin
kansallisella tasolla viestimään ainakin siitä, mikä ei sote- ja
maakuntauudistuksessa muutu sekä tuottamaan riskienhallinnan puntari
maakuntien esiin tuomien riskien osalta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi em. huomioin. Annettiin sihteeristölle valmisteltavaksi
yleisohjeen runko.

3)

Valtioneuvoston periaatepäätöksen jatkovalmistelun suunnitelma
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja annetaan kommentit jatkovalmistelulle.

alueuudistus.fi
Kuusisto esitteli strategiseen ohjausryhmään hyväksyttäväksi vietävää
työsuunnitelmaa. Työsuunnitelman osalta keskusteltiin yhtenäispolitiikan termin
ymmärtämisestä, sen roolista ja asemasta julkisen hallinnon ohjaamisen osalta ja
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toisaalta kyseisen projektin tuottaman materiaalin asemasta osana maakuntien
tulevaa ohjausmallia, työn tavoitteiden kirkastamisesta sekä työn ensisijaisista
tavoitteista. Toivottiin selkeyttä siihen, mitä on ajateltu ohjattavan vahvasti ja
mitä taas ei. Projektin työtavoista keskustellessa esitettiin työpajoja mm. Kantamuutoksia tekevälle asiantuntijajoukolle sekä työn asemoimista suhteessa
kansalliseen palveluarkkitehtuuriin ja mm. LUOVA 2020 -työhön sekä TEM:n
kasvupalvelukokonaisuuteen sekä lainsäädäntöön. Esitettiin työn ydinryhmään
toista STM:n edustajaa ja toivottiin, että otetaan myös kuntia ja kuntayhtymiä
sekä ministeriöitä tiukemmin mukaan yhtenäispolitiikan valmisteluun.
Samassa yhteydessä todettiin, että kansallisten digimuutokseen liittyvien ryhmien
toimintamallin osalta käsittelyjärjestelyyn pitäisi kiinnittää huomiota, jotta
hanketoimiston johtoryhmällä olisi selkeämpi rooli valmisteltaessa strategiseen
ohjausryhmään käsiteltäviksi vietäviä asioita.
Päätös: Päätettiin lisätä hanketoimiston johtoryhmän huomiot iltapäivän
ohjausryhmäesittelyyn ja viedään kyseiset kommentit myös hanketoimiston
johtoryhmän asiakirjakirjastoon ja tälle ryhmälle tiedoksi.
4)

Salkkujen kokonaistilanteen raportointi
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM ja Maritta Korhonen, STM
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja annetaan kommentit jatkovalmistelulle.
Kuusisto ja Korhonen esittelivät hankesalkkujen kokonaistilannetta
liikennevalomallilla ja paikalla olevien hankekokonaisuuksien vastaavat kertoivat
lyhyesti hankesalkun hankekokonaisuuksien etenemistä. Hankesalkun
kokonaisuuksissa ”Tiedolla johtaminen”, ”Järjestäjän työkalut”, ”Sote-migraatio ja
uudet tehtävät” sekä ”Riskienhallinta” oli muutoksia edelliseen kokoukseen ja
niissä on tunnistettu etenemisessä riskejä.
Tiedolla johtaminen -salkun sisältö oli muuttunut budjetin ja riskien osalta.
Maakuntatieto-ohjelman suunnitelmalle haetaan käynnistyspäätöstä lokakuussa.
Järjestäjän ICT toiminnot ja järjestelmät -esiselvitys todettiin muuttuneen siten,
että erillistä esiselvitystä ei tuoteta, vaan tehdään osaksi alueuudistus.fi kokonaisuuden järjestäjän käsikirjaa.
Sote-migraatio ja uudet tehtävät -salkku: SOTERI -hankkeen virallinen
käynnistäminen lähiaikoina, Suomi.fi - palvelutietovarannon kehittämisen osalta
työn tarkennuksia tehdään lokakuun loppupuolelle. Soutu-hankkeen suunnitelma
on valmis, rahoituspäätös tarvitaan. Palveluluokituksen kehittäminen (THL)
odottaa päätöstä. Aikataulukriittisiä hankkeita.
Keskustelussa todettiin, että Tiedolla johtamisen ja maakuntatieto-ohjelman
sovittaminen yhteen on tärkeää. Maakuntatieto-ohjelman valmistelu on
pitkittynyt, työ tulee kunta- ja aluehallinto-osastolle, VM tekee parhaillaan
rekrytointeja ja uusia henkilöitä tullee vuoden 2018 alusta. Viestintää ja
viestinnän kokonaisuutta pitää yhteisesti miettiä. Maakuntatieto-ohjelman
esittelyä toivottiin johtoryhmään.
alueuudistus.fi
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Keskustelussa todettiin lisäksi, että hankesalkussa tulisi näkyä laajemmin
sidoshankkeita. Salkussa ovat nyt vain ne hankekokonaisuudet jotka ovat VM:n
tai STM:n ohjauksessa. Kytkökset tulisi saada näkyviin sekä muiden
ministeriöiden liitoshankkeisiin että esim. tiekarttaryhmien työhön, mutta myös
muiden organisaatioiden sidoshankkeisiin. Salkkua tulisi kehittää myös siten, että
hankkeiden alakohtia voidaan paremmin arvioida kokonaisnäkymän kautta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi em. huomioin.
5)

Digimuutosohjelman rahoitusraami 2017 ja 2018 (keskeneräinen
valmistelumateriaali – tässä vaiheessa luottamuksellinen)
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Päätösesitys: Johtoryhmä tukee valmistelun jatkamista mahdollisin kommentein.
Hytönen esitteli digimuutosohjelman rahoitusraamia 2017 ja 2018. Vuoden 2018
rahoituksen allokaatio on vielä tekemättä ja yhteisen momentin
käyttösuunnitelmasta sopiminen ja JTS-valmistelu on valmistelussa.
Samanaikaisesti valmistellaan seuraavan vuoden talousarviota kevään
budjettiriiheen.
Kansalliset sote-ict-kehitysinvestoinnit on ajateltu rahoitettavan SoteDigi-yhtiön
kautta. Alustava tarkennettu momentin käyttösuunnitelmaehdotus tehdään VMSTM-TEM akselilla ja viedään päätöksentekoon päätöksentekorakenteen
mukaisesti. Syksyn aikana pitää pystyä selkeyttämään kaikki yhteistyön kohteet.
Odotusten hallinnan vuoksi tulisi viestiä selkeästi eri toimijoille kansallisten /
valtakunnallisten asioiden tekemisten ja käyttöönottojen osalta.
Keskusteltiin maakuntien rahoitustarpeen suuruudesta ja sen laskennasta.
Todettiin myös, että mm. Suomi.fi -hankkeen ja Soutu -hankkeen rahoitus tulee
selvittää mahdollisimman pian. SoteDigin mahdollisuus olla rahoittajana SOTEjärjestelmämuutosten osalta pitää tarkentaa. Tämän vuoden osalta rahoitetaan
Kanta-momentilta, ensi vuonna sitä momenttia ei voida käyttää.
Päätös: Johtoryhmä tuki valmistelun jatkamista em. kommentein ja
edellyttämällä, että eri toimijoiden roolit pitää täsmentää, jotta pystytään
arvioimaan 2018 rahoituksen allokaatio.

6)

Kansallisen tiekartan päivitys
Esittelijä: Sanna Vähänen, VM
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja annetaan kommentit jatkovalmistelulle
Vähänen esitteli Kansallisen tiekartan päivittämistä digimuutoksen osalta.
Tiekarttavalmistelu hoidetaan digin osalta tässä ryhmässä ja strategisessa
ohjausryhmässä sekä hanketoimistossa. Tiekarttaa ollaan parhaillaan
päivittämässä. Ideaalitilanne olisi, että tiekartta antaa reunaehtoja, tietoa ja kerää
materiaaleja valmistelijoille/valmistelijoilta maakuntien työn tueksi. alueuudistus.fi
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Keskusteltiin siitä, miten kaikkien tiekarttaryhmien materiaalit saataisiin
näkymään eri sote- ja maakuntavalmistelun ryhmissä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi em. kommentein
7)

Hanketoimiston viestintäsuunnitelma ja –kalenteri
Esittelijä: Sanna Vähänen, VM
Päätösesitys: Johtoryhmä hyväksyy viestintäsuunnitelman ja merkitsee
viestintäkalenterin tiedoksi.
Vähänen esitteli hanketoimiston viestintäsuunnitelmaluonnosta.
Viestintäsuunnitelma on hankesalkkutoimintoihin liittyvä, ja osa laajempaa soteja maakuntamuutoksen viestintäsuunnitelmaa, jota koordinoi VM:n
viestintäosasto.
Keskustelussa tuotiin esille, että suunnitelmassa tulisi tarkentaa tehdäänkö
viestintää valtionhallinnon / keskeisten toimijoiden kesken vai kohdennettuna
myös maakuntavalmisteluun. Keskusteltiin myös siitä, millä toimintamallilla
viestintää eri toimijoiden välillä tehdään ja missä laajuudessa. Toivottiin
jatkoaikaa suunnitelmaan perehtymiseen.
Päätösesitys: Johtoryhmä päätti, että johtoryhmä voi kommentoida suunnitelmaa
kahden viikon ajan kokouksesta. Asia otetaan uudelleen käsittelyyn seuraavassa
kokouksessa. Kommentit sovittiin toimitettavaksi sanna.vahanen@vm.fi.

8)

Muut asiat / Tiedoksi
Ohjausryhmän hyväksymä syksyn työsuunnitelma.
Kuntaliiton sidoshankkeet: Maakuntien ICT-muutokset ja muutosten tehtäväkartta
sekä sote- ja hyvinvointipalvelujen asiakkuustietojen selvitystyö. Todettiin
sidoshankkeet ja sovittiin niiden myöhemmästä esittelystä.
Sisäisen viestinnän tehostaminen tämän ryhmän ja tämän ryhmän tekemisiin
liittyien materiaalien osalta. Todettiin, että ainakin strategisen ohjausryhmän
esityslistat tulisi toimittaa tiedoksi myös tälle ryhmälle.

9)

Kokouksen päättäminen 11.50

alueuudistus.fi
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Johtoryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit
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