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Paikalla
Ylijohtaja, JulkICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja
Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari, valtiovarainministeriö
Markus Sovala, Uusimaa, Maakuntien muutosjohtajien puheenjohtajisto
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
Tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, ympäristöministeriö
Tietohallintojohtaja Minna Bloigu, sisäministeriö
Projektijohtaja Tuula-Riitta Markkanen, valtiovarainministeriö
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 09.00.
Hyväksyttiin 1.3.2018 kokouksen pöytäkirja muutoksitta.

2.

Maakuntien digi-yhtenäispolitiikan luonnos
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli yhtenäispolitiikan keskeisen sisällön.
Todettiin, että maakuntien digiohjaus ja yhtenäispolitiikka ovat osa julkisen
hallinnon ICT-ohjausta. Tämä kirjoitetaan selkeämmin yhtenäispolitiikkaasiakirjaan. Yhtenäispolitiikan jatkotyöstössä on pohdittava vielä ICTinvestointien euromääräistä rajaa 5 miljoonaa euroa. Kanta-palvelut on
lisättävä tehtäväluetteloon.
Kelan, SoteDigin ja Vimanan tehtävien selkiytys on työn alla
digimuutosohjelmassa. Pysyvämpi maakuntien digi-ohjaus on suunnitteilla.
Päätös: Ohjausryhmä antaa luonnosversioon kommentit 5.4.2018 mennessä.
Luonnoksen seuraava versio avataan kaikille avoimesti lausuttavaksi.

3. Toimeenpanon uusi organisointi ja sen vaikutukset digimuutosohjelmaan
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM
Hytönen kertoi maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanon organisoinnista
1.4. alkaen. Osana uudelleen organisointia maakunta- ja soteuudistuksen
digimuutoksen strateginen ohjausryhmä sekä johtoryhmä lakkaavat.
Digimuutosohjelmalle perustetaan uusi johtoryhmä, johon liittyen
digimuutosohjelma lähettää nimeämispyynnön.
STM totesi, että muutokseen on ollut vaikea sitoutua koska kunkin ryhmän
toimivallat ovat puuttuneet esityksistä. STM pyysi, että ICT-verkostossa
näkyisi myös STM prosessinomistajana.
Markus Sovala pyysi, että pöytäkirjaan merkitään: ”Maakuntien näkökulmasta
on täysin kestämätön tilanne, että ryhmien kokoonpanosta kolme neljäsosaa
on ministeriöiden henkilöitä, maakuntia tulee kuulla. Uusimaa hoitaa itse
yhteydet valtioon, Kuntaliitto ei voi käyttää Uusimaan ääntä.”
VM totesi, että verkostot pyörivät alhaalta ylöspäin ja nimetyissä ryhmissä
vetovastuu on enemmän ministeriöiden puolella. Päätöksentekorakenne on
selkeämpi kuin aikaisemmin. Väliaikaishallinto on toimivaltainen muutaman
kuukauden päästä, ja rakenne on tehty tätä ajatellen.
Kuntaliitto kaipasi lisää perusteluja sille, että miksi Kuntaliitto ei ole uudessa
ohjausrakenteessa mukana. Hytönen totesi, että toimeenpanoon täytyy
kytkeä toimeenpanevat vastuutahot mukaan, joita on aika paljon. Tämän

johdosta kaikkia ei voida ottaa mukaan. Kuntaliitto pyörittää verkostoja, ja
Kuntaliitolla on merkittävä rooli siinä, että verkostot lähtevät toimimaan ja
tuottavat osuutensa.
Uusimaa totesi, että maakuntien koko huomioiden kaksi maakuntien viidestä
johtoryhmän jäsenestä pitäisi tulla Uusimaalta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja todettiin että digimuutoksen strateginen
ohjausryhmä lakkaa ja perustetaan uusi johtoryhmä edellä esitetysti.
Kuntaliitto jätti eriävän mielipiteen ja esitti Kuntaliiton lisäämistä uuden
johtoryhmän jäseneksi.
4. ICT III rahoituspäätöksen periaatteet, rahoituspäätökset Pirkanmaa ja Uusimaa
Esittelijä: Vesa Lipponen, VM
Lipponen esitteli ICT III rahoituspäätöksen periaatteet sekä TAHElinjausehdotukset.
Hytönen ja Saario kertoivat ensi vuoden kehysneuvotteluista budjettiosaston
kanssa: Yhteistä kantaa yhteisen momentin rahoitustasosta ei ole löydetty,
budjettiosastolla on selkeästi vaikeuksia hyväksyä tehtyjä esityksiä.
Rahoituksen ongelma koskee sekä kansallisia yhteisiä hankkeita että
maakuntien avustuksia. Taustalla on hallituskauden tiukka kehys.
Neuvotteluja jatketaan, ja 4.4. pitää olla löydettynä ratkaisu. Tahtotilaa saada
uudistus tehtyä on puolustettu. Keinoina ovat kansalliset, yhteiset ratkaisut
sekä SoteDigi Oy:n pääoman käyttö kansallisten ratkaisujen edistämiseen.
Markus Sovala ja Juha Jolkkonen totesivat, että valtion on pakko luottaa
maakuntien kykyyn käyttää rahoitus viisaasti, tällä aikataululla valtio ei voi
saada täyttä kontrollia rahoituksen käyttöön. Sovala totesi, että on myös
kestämätöntä, että rahoituspäätöksen periaatteet ilmoitetaan
rahoitushakemusten jättämisen jälkeen. Valtio joutuu rahoittamaan sekä
Vimanan kautta tehtävää palvelukehitystä että maakunnissa tehtävää työtä,
koska maakunnat ovat vastuussa palveluiden jatkuvuudesta.
Päätös: Hyväksyttiin periaatteet rahoituspäätökselle siten että lisätään
maakunnan oman tietohallinnon rakentaminen rahoitettavaksi kohteeksi.
Todettiin, että periaatteita tarkennetaan jatkossa yhdessä maakuntien kanssa.

5. Kokouksen päättäminen
Päätettiin että pöytäkirja hyväksytään sähköisesti, mahdolliset huomiot
pöytäkirjaan toimitetaan Tuija Kuusistolle 4.4. mennessä.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.02.
Puheenjohtaja Anna-Maija Karjalainen
Jakelu ohjausryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

