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Q&A 
 
ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n käyttövelvoitevalmistelu 
 

 

VM valmistelee käyttövelvoitteeseen liittyvää asetusta. Keitä valmisteluryhmään 

kuuluu?  

 

Asetuksen valmistelua tehdään normaalina virkamiesvalmisteluna. Maakuntavalmistelun 

nivomiseksi asetusvalmisteluun on Vimana oy:n asiakasneuvottelukunnan kanssa sovittu 

asetuksen valmistelun tukiryhmästä. Tukiryhmän kanssa asetusluonnos käydään läpi 

pykäläkohtaisesti. Maakuntalakiluonnoksessa on lisäksi todettu, että ennen valtioneuvoston 

asetuksen antamista on kuultava maakuntia ja tarvittavassa laajuudessa maakunnan 

tytäryhteisöjä. 

 

Milloin asetusluonnos tulee lausuntokierrokselle? 

 

Lausuntokierroksen toteuttamista ei ole vielä aikataulutettu. Nyt asiaa on esitetty 

virkavalmistelun alustavan version pohjalta.  Versiot muuttuvat valmistelun edetessä koko 

ajan kuten tapana on. Asetus täytyy valmistella loppuun ennen kuin sitä kannattaa laajalle 

lausuntokierrokselle laittaa. On sopimatta, lähtevätkö uudistukseen liittyvät asetukset 

lausuntokierrokselle lainsäädännön tultua hyväksytyksi ja väliaikaisen maakuntahallinnon 

aloittaessa.  

 

Mitä alueita käyttövelvoiteasetuksessa käsitellään?  

 

Vimana oy:n palvelujen käyttövelvoite tulee luonnoksen mukaan koskemaan kolmea 

palvelukategoriaa: 

 
- perustietotekniikkapalvelut 

- toimialariippumattomat tietojärjestelmäpalvelut 

- yleiset integraatiopalvelut (KaPA-liitokset maakunnille) 

 

Perustietotekniikkapalvelujen osalta on tavoitteena tarjota Vimanan kautta valmiiksi 

kilpailutettuja palvelukokonaisuuksia maakuntien käyttöön erityyppisinä hankintoina. 

Tietojärjestelmäpalveluihin kuuluu mm. valtiolta siirtyviin tehtäviin liittyvien 

tietojärjestelmäpalvelujen ylläpito.  

 

Palveluntuottaja voisi olla myös Vimanan tytäryhtiö, jollaiseksi on suunniteltu esim. 

Kasvupalvelut -yhtiötä. Vimana voisi tarvittaessa ja asiakkaan niin halutessa myös paketoida 



 

 

sopivan palvelukokonaisuuden tarjottavaksi (esimerkiksi digitaalinen työympäristö). Tällöin 

sopimus muodostuu Vimanan ja maakunnan välille. Tietojärjestelmäpalveluissa olisi myös 

mahdollisuus sopimuksiin tai erilaisiin palvelumalleihin. 

 

Onko Vimanan käyttövelvoitteen piiriin kuuluvia palveluja pakko käyttää, jos ne on 

jo maakunnan alueella muutoin järkevästi ja kustannustehokkaasti järjestetty?  

 

Käyttövelvoitteesta ja siitä poikkeamisesta on säädösehdotus maakuntalakiluonnoksessa. Siinä 

todetaan, että Maakunnan ja maakunnan tytäryhteisön, joka ei toimi kilpailutilanteessa 

markkinoilla, on käytettävä 120—122 §:ssä tarkoitettuja palvelukeskusten tuottamia palveluja, 

ellei 121 ja 122 §:ssä tarkoitetuissa palveluissa muun palveluntuottajan tarjoaman palvelun 

käyttö ole tietyssä toiminnassa tai asiassa taikka sen osassa välttämätöntä taloudellisesta, 

toiminnallisesta, teknisestä tai muusta vastaavasta perustellusta syystä. Käyttövelvoite ei siis 

ole em. kirjauksen perusteella absoluuttinen vaan siitä on mahdollista tapauskohtaisesti 

poiketa mainituin perustein.  

 

Lakiehdotuksen mukainen tarkoitus on, että käyttövelvoite ohjaa maakuntia yhteisten 

palveluiden ja ratkaisujen käyttöön sekä hyödyntämään yhteisiä hankintoja. Tarkoitus ei ole, 

että maakunnat perustelemalla välttävät palvelukeskuksen käytön tai erottavat ICT-

toimintaansa yhteisestä tekemisestä – välttämätön syy on lähinnä tilapäinen asiantila, eikä 

poikkeamisesta muodostu koskaan pysyvää ratkaisua maakunnalle. 

 

Voiko maakunta itse päättää mitä palveluja se hankkii Vimanalta ja mitä esimerkiksi 

omalta in-house-yhtiöltään? 

 

Käyttövelvoite perustuu lakiin. Lähtökohta pitää olla, että yhteiseksi kilpailutettuja ja 

käyttövelvoitteen piiriin luettavia sopimuksia ja palveluja/ratkaisuja käytetään. Jos maakunta 

haluaa käyttää muuta ratkaisua, niin se joutuu osoittamaan lain edellyttämät perusteet muun 

ratkaisun käyttämiselle. Perusteiden pitää kestää mm. tarkastukset ja ulkopuoliset arvioinnit. 

Tällöinkään lainsäädännöstä tms. sitovien julkishallinnon määräysten kautta yhteiseksi 

määritellyistä ratkaistuista/arkkitehtuurista ei voi poiketa. Vimana oy:n ja maakunnan ICT-

yhtiön toiminta ei ole tarkoitus muodostua kilpailevaksi ja päällekkäiseksi. 

 

Yhteiseksi tarkoitettujen investointien ja tietojärjestelmien hankinnan rahoitusta on 

mahdollista ohjata valtakunnalliselle palvelukeskukselle, joka saa vastuun tehtävän 

toteutuksesta. Yhteisten järjestelmien ja palveluiden levittäminen toteutetaan Vimanan kautta. 

 

Miksi käyttövelvoitetta tehdään? 

 

Lakiehdotuksessa todetaan, että palvelukeskuksen palvelut yleensä ja käyttövelvoitteen piirin 

kuuluvat palvelut määritellään lain mukaisesti tarkemmin asetuksessa. Maakuntalain mukainen 

käyttövelvoite on katsottu tarpeelliseksi, jotta maakuntauudistuksessa asetetut tietojen 

liikkuvuus ja digitalisaation tavoitteet voidaan saavuttaa. Jotta yhtenäistämisellä ja 

keskittämisellä saataisiin riittävät tuottavuushyödyt ja estettäisiin maakuntien keskinäinen 



 

 

investointi- ja resurssikilpailu, valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin eri 

palvelukokonaisuuksien osalta käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista.  

 

Käyttövelvoite on kannustimena sellaisten ICT- palvelujen tuotannon järjestämiseksi joissa ei 

merkittävästi voi olla maakuntien välillä eroa. Käyttövelvoite voi olla myös kannustin 

yhteistyöhön Vimanan ja in-house- yhtiöiden välillä. Siirtymäkaudella on ensisijaisesti 

tavoitteena ICT-palveluiden jatkuvuuden turvaaminen.  Kunkin maakunnan 

valmisteluorganisaatio päättää, miten ICT-palvelut järjestetään olemassa olevien rakenteita ja 

tuottajia käyttäen. Tämä tapahtuu suurimmassa osassa tulevia maakuntia olemassa olevien 

toimijoiden kautta.  

 

Milloin käyttövelvoite tulee voimaan? 

 

Käyttövelvoitteen voimaantulo ajoittunee 2020 alkaen maakuntien aloitettua toimintansa. 

Maakuntien tultua perustetuksi olisi sopimusten hallinnan ja konsolidoinnin näkökulmasta 

tarpeen, että käyttövelvoitteen piiriin kuuluvien palveluiden sopimukset ja mahdolliset 

tuotannontekijät kuten lisenssit siirtyvät maakunnilta palvelukeskuksen omistukseen ja 

hallintaan. Tästä säädettäisiin maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetun lain 31 

§:ssä.  

 

Mikä on nykyisten ICT-in-house-yhtiöiden rooli tulevaisuudessa: suora 

sopimuskumppani maakunnan tietohallinnolle vai Vimanan taustalla toimiva 

alihankkija? 

 

Lähtökohtaisesti shp/kunta –omisteiset yhtiöt ylläpitävät nykyratkaisuja uudistuksen 

valmistelun aikana eikä niitä ole suunniteltu siirrettävän Vimanalle.  Vimanan tarpeesta 

hankkia omistuksia joistakin shp/kuntien yhtiöistä ei ole linjattu. Maakunnat omistavat 

tulevaisuudessa Vimana oy:n, jolloin maakunnalla on mahdollisuus muokata ja kehittää 

maakunnille siirtyvien yhtiöiden ja Vimanan välistä työnjakoa tulevaisuudessa 

tehostamistarpeidensa mukaisesti ja haluamin yhtiöjärjestelyin. Esimerkiksi maakunnat 

voisivat siirtää osaksi Vimanaa tai sen tytäryhtiöiksi niille siirtyneitä ICT-toimijoita toiminnan 

kokoamiseksi ja palvelukapasiteetin tarpeelliseksi laajentamiseksi. Hyödyt voivat olla 

merkittävät sekä maakunnittain että valtakunnallisesti. Keskeisiä hyötyjä olisivat esim. 

seuraavat: 

 
- resurssien optimointi, päällekkäisyyden välttäminen 

- Vimanan kilpailuttamien sopimusten käyttö kaikissa maakunnissa  

- hyvien ratkaisujen levittäminen  

Vimana aikoo kilpailuttaa mm. ICT-palveluja, lisenssejä, tietojärjestelmiä, 

ohjelmistoja, hankintasopimuksia. Ovatko Vimanan kilpailuttamat palvelu- ja 

hankintasopimukset tulevaisuudessa myös maakunnan in-house-yhtiöiden 

käytettävissä ja hyödynnettävissä? 



 

 

 
Vimanan asiakkuuksien määrittely sisältyy maakuntalakiehdotuksen 118 §:ään. Sen 
perusteella palvelukeskusten asiakkaita ovat maakunnat, maakuntien määräysvallassa olevat 
yhteisöt sekä maakuntalakiehdotuksen 4 §:ssä tarkoitetut maakunnan tytäryhteisöt, jotka 
eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. 

 

Vimanan palvelut ja sopimukset ovat hankintatavasta riippumatta maakuntien ja sen 

määräysvaltaan kuuluvien yhteisöjen käytössä kun Vimana oy:n ja maakuntien välille on 

syntynyt omistusjärjestelyin sidosyksikkösuhde (in house-suhde). Hankintalain näkökulmasta 

maakunnan määräysvallassa olevat sidosyksiköt voivat tehdä toisiltaan kilpailuttamatta 

hankintoja (in house sisar –järjestely).   

 

Poikkeuksena voi olla puitejärjestely. Tällöin kuitenkin on hyvin tarkkaan hankintavaiheessa 

rajattava mitä organisaatioita puitejärjestely koskee. 

 

Miten organisaatiokohtainen ICMT-varautuminen ja palveluiden jatkuvuuden 

turvaaminen on huomioitu Vimanan käyttövelvoitteen piiriin tulevien palvelujen 

suunnittelussa? 

 

Yleinen lähtökohta on, että mainituista asioista palvelukeskus ja asiakas sopivat 

palvelusopimuksessa. Lähtökohtaisesti palveluiden on oltava kustannustehokkaita, 

käyttötarkoitukseensa yleisesti sovellettavia, suorituskykyisiä, toimintavarmoja, 

käyttäjäystävällisiä, esteettömiä ja saatavilla tasapuolisesti koko Suomen alueella.  

 

Palvelujen on noudatettava julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuria ja 

yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä ja niiden on täytettävä tarpeen mukaiset 

tietoturvallisuutta ja varautumista koskevat vaatimukset. Palvelukeskus vastaa 

palvelutuotantonsa varautumisesta, tietoturvallisuudesta ja valmiudesta. 

 

Jatkuvuuden turvaaminen varmistetaan tarvittaessa siirtymäkaudella. 

 

 

Lisätietoja 

Maakuntien digitalisaation koordinaattori Tomi Hytönen, puh. 029 55 30279, 

tomi.hytonen@vm.fi 
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