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Paikalla
Puheenjohtaja, Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö
Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö
Tietojohtaja Pekka Kahri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Erityisasiantuntija Jari Porrasmaa, sosiaali- ja terveysministeriö, skype
Muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kansaneläkelaitos: tilalla Kanta-palvelujen yksikön johtaja
Marina Lindgren
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö/ kunta- ja aluehallinto-osasto
Tietohallintopäällikkö Juhani Heikka, Pohjois-Pohjanmaa
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö/Valtionhallinnon kehittämisosasto
Budjettineuvos Annika Klimenko, valtiovarainministeriö/budjettiosasto
Pysyvät asiantuntijat:
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö/JulkICT
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö/JulkICT
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, sosiaali- ja terveysministeriö/Diti
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus
Esittelijät:
Asia 2. Johtaja Minna Saario, sosiaali- ja terveysministeriö/Diti, poistui klo 9.50
Asia 6. Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy, saapui klo 9.55
Asia 6. Hankejohtaja Päivi Hokkanen, SoteDigi Oy
Asia 7. Eritysasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö/Diti
Sihteeristö:
Erityisasiantuntija Hanna Menna, Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, valtiovarainministeriö/JulkICT
Suunnittelija Lotta Sjöblom, valtiovarainministeriö/JulkICT

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

Avattiin kokous klo 9.10. Hyväksyttiin 23.1.2018 kokouksen pöytäkirja.
2. Maakunta- ja sote järjestämislain valmistelun tilanne
Esittelijä: Tomi Hytönen, VM ja Minna Saario, STM
Palvelukeskusten juridisen aseman selvittäminen – tilanne
VM-vetoisella ryhmällä on selvitetty palvelukeskusten juridista asemaa. Lisäksi on tilattu
juridinen ulkopuolinen selvitys Hannes Snellmanilta. Selvitykset on julkaistu.
Virkamiestyöryhmän johtopäätös on, että hankinta-, kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntö eivät
aseta esteitä maakuntien palvelukeskusten (Vimana, Maakuntien tilakeskus) toiminnalle.
Yhtiöiden toiminnassa voidaan ottaa huomioon tarvittavat seikat (mm. erillinen kirjanpito).
Hannes Snellmanin tekemän selvityksen mukaan Vimana on lähtökohdiltaan EU:n kilpailu- ja
hankintaoikeudellisen sääntelyn mukainen toimija. Mahdollisena jatkoselvityksenä tehdään
”Yhteiset digitaaliset ratkaisut maakunnissa” Gartner-tutkimuslaitoksen tuottamana.
Lainvalmistelu: SoteDigi-kehittämisyhtiön tarvitsema säädöspohja tulossa järjestämislakiin.
Keskustelu: Keskusteltiin EU-notifikaation tarpeesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
3. Yhtenäispolitiikan sisältö
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM
Kuusisto esitteli yhtenäispolitiikkadokumentin sisältöjä ja työn tämänhetkistä etenemistä.
Kommentteja tämänhetkiseen versioon pyydettiin 9.3. mennessä. Dokumentti tulee myös
lausuntopalvelun kautta lausunnoille myöhemmin keväällä.
Keskustelu: Keskusteltiin aikataulusta (maaliskuun kokoukseen pyydettiin täydennetty versio),
yhteistyön ja velvoittavuuden laajuudesta maakunnan ja sen yhdyspintojen osalta sekä
ohjauksen tasoista sekä yhtenäispolitiikan rajauksista, laajuudesta, roolista ja vaikutuksista
(mm. digiohjauksen suhteesta maakunnan yleiseen ohjaukseen). Keskusteltiin eri toimijoiden
roolista maakunta- ja sote-uudistuksesta asiakkaan palvelujen tuottamisen näkökulmasta ja
asiakkaiden palvelupoluista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavin kommentein: Työn roolia ja fokusta sekä
vaikutuksia myös osana yleistä ohjausta tulisi tarkentaa. Ohjausmalli tulisi olla osa
laajempaa yleistä maakuntien ohjausmallia ja tämän pohjalta täytyy pystyä
fokusoimaan ja tarkentamaan myös lainsäädännön muutostarpeita ja
siirtymäaikoja.
4. Maakuntien ICT-rahoitusprosessi 2018 ja seurantakäytännöt
Esittelijä: Vesa Lipponen, VM

Lipponen esitteli 2018 ICT-rahoitusprosessia. Maakunnat tekevät yhden suunnitelman koko
vuodelle (yhteinen suunnitelmapohja). Ei tulla tekemään erillispäätöstä toimeenpanoon
siirtymisestä. Väliaikaishallinnon avustaminen (2018 ICT II) on 100% valtionapua.
Rahoituspäätös sitoutuu raportointiin, joka ohjeistetaan erikseen.
Keskustelu: Keskusteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon rahoituksesta ja
järjestelmämuutostyön jakautumisesta, tahe-järjestelmien integraatioista sekä aikatauluista.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
5. Riskienhallinnan suunnitelma
Esittelijä: Tuija Kuusisto, VM ja Markku Heinäsenaho, STM
Kuusisto esitteli tämänhetkisen riskienhallinnan tilanteen. Keskusteltiin samalla maakuntien
riskien kartoituksesta ja todettiin siitä, että tämä toteutetaan osana maakuntien etenemisen
seurantaa, jota parhaillaan kehitetään.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6. ICT-palvelukeskukset tilannekatsaus: SoteDigi Oy ja Vimana Oy
Esittelijä: Päivi Hokkanen, SoteDigi Oy ja Kalle Toivonen, Vimana Oy
Toivonen esitteli Vimanan tämänhetkistä tilannetta ja seuraavia toimenpiteitä. Nyt on käyty
maakuntakierroksia ja viety eteenpäin eri projekteja. Lisäksi on rekrytoitu ja keskusteltu
yhteistyömalleista eri toimijoiden kanssa. Nämä työt jatkuvat edelleen.
Hokkanen esitteli SoteDigin tämänhetkistä tilannetta ja tehtäväkenttää sekä hankesalkkua.
Rekrytoinnit ovat edenneet. Kehitysprojektien osalta suunnitelma on edennyt ja keskusteluja
tunnistettujen sidosprojektien kanssa käydään. Alustavan hankesalkun sisällöstä on nyt tehty
alustavia kustannus-hyötypotentiaalilaskelmia.
Keskustelu: Keskusteltiin Järjestäjän työkalut -selvityksestä ja sisällöistä sekä kansallisiin
palveluihin kytkeytymisestä. Keskusteltiin kokonaisarkkitehtuurista liittyen hankkeisiin, tiedolla
johtamisen kokonaisuudesta ja tiedon kirjaamisesta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7. Hankesalkkukatsaus
Esittelijä: Markku Heinäsenaho, STM, Tuija Kuusisto, VM ja Teemupekka Virtanen,
STM
Virtanen kertoi lyhyesti siirtoprojektista liittyen SoteDigiin. Virtuaalisairaalan kanssa
projektissa on ollut ongelmia. Muuten hankesalkkukatsaus materiaalien osalta tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
8. Sote- ja hyvinvointipalvelujen asiakkuudenhallinta -projektin tuotokset ja jatkotoimenpiteet
Esittelijä: Karri Vainio, Kuntaliitto
Vainio esitteli projektia, joka tehtiin vuoden 2017 aikana. Työssä keskityttiin sote- ja
hyvinvointipalveluihin sekä henkilöasiakkaiden asiakkuustietoihin. Jatkotoimenpiteiksi
ehdotettiin yhteistä työryhmää, jotta saataisiin koottua asiakkuudenhallinnan tietoja muiden
toimialojen osalta.
Keskustelu: Asiakkuudenhallinnan tiedot ovat nousseet esiin järjestäjän työvälineisiin ja tämä
on huomioitava jatkotyön mallissa. Tätä mietintää on useissa eri konsortioissa ja eri
kokonaisuuksina. Keskusteltiin myös asiaan liittyvien erilaisten selvitysten/projektien
aikatauluista uudistuksen näkökulmasta. Tietojen yhteentoimiminen on tärkeä asia. Lisättiin
TEM mahdollisen työryhmän osallistujalistaan.
ICT-muutokset ja muutosten tukitoimenpiteet -projektin tuotokset ja jatkotoimenpiteet
Esittelijä: Karri Vainio ja Hanna Menna, Kuntaliitto
Menna esitteli lyhyesti AKUSTI-foorumin sateenvarjon alla tuotettujen ICT-muutokset ja
muutosten tukitoimenpiteet -projektin tuotoksia. Projektissa tuotettiin tehtäväverkko,
tehtäväkartta ja tehtäväkorttipaketit Asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä Talous- ja
henkilöstöhallinnon järjestelmien siirtoon ja konsolidointiin nykyisiltä toimijoilta tuleville
maakunnille. Jatkotoimenpiteinä projektille ollaan käynnistämässä materiaalien pilotointia ja
tarkentamista APTJ-puolelle, ICT-konsolidointeihin liittyvää hankintalain reunaehtoja
tarkentavaa selvitystä sekä APTJ-järjestelmien konsolidointien kustannus-hyötytarkastelua.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
9. Tiedoksi Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä –työsuunnitelmaluonnos
10. Seuraava kokous
3. kokous ti 20.3. klo 13.30-16.00 nh Loppupeli
11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 11.55
Puheenjohtaja

Jakelu

Tomi Hytönen

Johtoryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

