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1.  Dokumentin tarkoitus 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 8.3.2019 jättämän eronpyynnön vuoksi 

eduskunnan puhemiesneuvosto on todennut, että eduskunnalla ei ole edellytyk-

siä käsitellä maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, vaan uudis-

tus kokonaisuudessaan raukeaa.  

Tässä dokumentissa kuvataan valtiovarainministeriön avustuksilla maakunnan 

ICT-valmistelussa tehty työ.  

Hallinnollinen raportti koskee 1.6.2018 (ICT III) ja 25.9.2018 (ICT IV) tehty-

jen rahoituspäätösten mukaista toimintaa. Uudenmaan ja Pirkanmaan osalta 

lisäksi 4.4.2018 ja Uudenmaan 8.1.2019 (erillisrahoitus) tehtyjen rahoituspää-

tösten mukaista toimintaa. Eli kaikkea vielä raportoimatonta ICT-muutosrahoi-

tusta. 

I ja II -rahoitukset (29.5. ja 23.11.2017) on kuvattu aiemmissa loppurapor-

teissa.  

 

Avustuspäätös nojautui ohjaaviin linjauksiin joiden mukaan:  

1. Yhteisten kansallisten palvelujen käyttöönottaminen tai 

maakunnan järjestelmien integrointi yhteisiin kansallisiin 

palveluihin.  

2. Maakunnan yhteisen, integroidun tai konsolidoidun sosi-

aali- tai terveydenhuollon ratkaisun muodostaminen 

3. Maakunnan TORI-järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen 

kohti yhtä järjestelmää per yksi tehtäväkokonaisuus 

4. Kaikkia maakuntia palvelevan yhteisen tietoverkkoratkai-

sun ja yhdistettyjen käyttäjähallintapalvelujen kehittämi-

nen 

5. Maakunnan oman tietohallinnon perustaminen ja toiminta-

kyvyn varmistaminen 

 

Lisäksi: 

 Maakunnalla on mahdollisuus esittää tunnistamiaan kriitti-

siä kehitystehtäviä rahoituksen piiriin, mikäli maakunta 

perustelee sen välttämättömäksi maakunnan muodostami-

sen näkökulmasta. 

 Kehitystyöt eivät saa olla päällekkäisiä SoteDigi Oy:n tai 

Vimana Oy:n kehitystyön tai palvelutarjonnan kanssa, 

mutta sen sijaan yhteistoiminnassa näiden kanssa tehtävää 

kehitystyötä. 

 Kaikki muut kehitystyöt katsotaan maakunnan sisäiseksi 

kehitystyöksi 

 

Talous ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen osalta sovellettiin seuraavaa: 

 

1. Maakunnan tavoitteena on hoitaa taloushallinto yhdellä 

järjestelmällä ja henkilöstöhallinto yhdellä järjestelmällä 
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tai yhdellä järjestelmällä, joka kattaa molemmat toiminnal-

lisuudet. 

2. Uusien järjestelmien hankintaa ei rahoiteta. Maakunta no-

jaa johonkin olemassa olevaan järjestelmään. 

3. Mikäli maakunta hankkii talous- ja henkilöstöhallinnon 

ratkaisut in-house -yhtiön palveluna, hyödyntäen olemassa 

olevia järjestelmiä, in-house -yhtiöissä tehtäviä muutoksia 

ei rahoiteta, vaan nämä kustannukset kerätään käyttömak-

suina maakunnilta. Maakunta vastaa kustannusten kohtuul-

lisuudesta. 

 

Maakunnan pakolliset migraatio- ja konvertiokustannukset rahoitetaan kohtuul-

lisen kustannustason mukaisesti. 

 

Projektin tuotokset kuvataan kohdassa 4. 

2.  Aikataulu ja projektin läpivienti 

2.1. Aikataulu 

Kuvaa projektityön viimeisin kokonaisaikataulu. Voit myös liittää tähän oman 

taulukon, jos haluat. 

<kuvaus/taulukko aikataulusta> 

3.  Työmäärä ja kustannukset 

Kuvaa, mihin asioihin ICT -rahoitusta on käytetty alla olevan jaottelun mukai-

sesti. Voit liittää tähän myös oman taulukon, jos haluat. 

 

 Rahan käyttö 

o Hallinto 

o Kokonaisarkkitehtuuri 

o Sote-järjestelmät 

o Liittyminen muiden toimialojen järjestelmiin 

o TORI-järjestelmät 

o Infrastruktuuri, tietotekniset palvelut ja tukipalvelut 

 ICT rahoitusta käyttämättä 

 ICT rahoituksesta sidottu osuus 

 ICT rahoituksen palautettava osuus 

 

Huomioitava 20.3.2019 päivätty valtiovarainministeriön ohje maakuntien 

perustamiseen myönnetyn esivalmistelu- ja ICT-valmisteluavustuksen käy-

töstä 
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4.  Tavoitteet, saavutukset ja tuotokset 

4.1. Tavoitteiden täyttyminen 

  

Kuvaa alla oleviin kohtiin valmistelun tavoitteiden täyttyminen ja työn edistyminen. 

 

 

MDM 1.1 Maakunnan tietohallintomalli ja roolien määrittäminen 

 

 <Kuvaa, mikä oli suunniteltu tietohallintomallin kokonaisratkaisu (lisää kuva, jos 

mahdollista)> 

 <Kuvaa, mikä oli suunniteltu arkkitehtuuri (lisää kuva tai liitetiedosto, jos mahdol-

lista)> 

 <Mitkä toimijat ovat mukana tietohallinnossa (jos on) ja missä rooleissa?> 

 <Kuvaa, mitkä asiat on toteutettu ja mitkä tekemättä> 

 

MDM 1.2 TORI - Kehittämispolun mukainen eteneminen 

- MDM 1.2.1 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien siirrot ja häiriöttömyys   

 

 <Kuvaa lyhyesti, mikä oli suunniteltu maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon ICT-

kokonaisratkaisu (lisää kuva, jos mahdollista)> 

 <Mitkä toimijat ovat mukana palvelutuotannossa ja missä rooleissa?> 

 <Kuvaa, mitkä asiat on toteutettu ja mitkä tekemättä> 

 

MDM 1.3 SOTE - Kehittämispolun mukainen eteneminen 

- MDM 1.3.1 SOTE-tietojärjestelmien muutokset sekä häiriöttömyys 

 

 <Kuvaa lyhyesti, mikä oli maakunnan suunniteltu Sote-tietojärjestelmien ICT-koko-

naisratkaisu (lisää kuva, jos mahdollista)> 

 <Mitkä toimijat ovat mukana palvelutuotannossa ja missä rooleissa?> 

 <Kuvaa, mitkä asiat on toteutettu ja mitkä tekemättä> 

 

- MDM 1.3.2 Liittyminen kansalliseen SOTE-tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuriin 

 

 <Kuvaa lyhyesti, miten kansallista Sote-arkkitehtuuria on sovellettu Sote-tietojärjes-

telmäkokonaisuuden toteutuksessa (lisää kuva, jos mahdollista)> 

 

- MDM 1.3.3 SOTE-järjestämisen ja -ohjauksen tietotuotannon kyvykkyys  

 

 <Kuvaa lyhyesti, miten Sote-järjestämiseen ja -ohjaukseen liittyvä tietotuotanto olisi 

järjestetty maakunnassa (lisää kuva, jos mahdollista)> 

 <Kuvaa, mitkä asiat on toteutettu ja mitkä tekemättä> 

 

MDM 1.4 Muut toimialat - Kehittämispolun mukainen eteneminen 

 

 <Kuvaa lyhyesti, miten maakunnan käyttäjien liittyminen muiden toimialojen käyttä-

miin tietojärjestelmiin eteni (lisää kuva, jos mahdollista)> 

 <Mitkä toimijat ovat mukana palvelutuotannossa ja missä rooleissa?> 

 <Kuvaa, mitkä asiat on toteutettu ja mitkä tekemättä> 
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MDM 1.5 ICT-infrastruktuuri - Kehittämispolun mukainen eteneminen   

 

 <Kuvaa lyhyesti, mikä oli maakunnan suunniteltu tietoliikenteen tekninen kokonais-

ratkaisu ja miten se mahdollistaa maakuntien yhteisen tietoverkon syntymistä (lisää 

kuva, jos mahdollista)> 

 <Kuvaa lyhyesti, miten työasema-, päätelaite- sekä käyttäjätukipalvelut olisi järjes-

tetty> 

 <Mitkä toimijat ovat mukana palvelutuotannossa ja missä rooleissa?> 

 <Kuvaa, mitkä asiat on toteutettu ja mitkä tekemättä> 

 

4.2. Saavutukset ja tuotokset 

 

Kuvaa tähän valmistelussa aikaansaadut tuotokset ja mahdollisesti valmistuneet kokonaisuu-

det. Kuvaa myös ne saavutukset, jotka tukevat alueen ICT:n jatkokehitystä tai mitkä uskotte 

pystyvänne hyödyntämään uudistuksen raukeamisesta huolimatta/seuraavassa uudistuksessa. 

 

4.3. Projektissa ilmenneet haasteet, työn onnistuminen ja projektista 
opitut asiat 

5.  Liiteluettelo 

 <Pääkirjanote, josta käy ilmi rahoituksen käyttö ja kohteet 

 <Dokumenttiluettelo keskeisimmistä tuotoksista (esim. suunnitelmat, nykytilanku-

vaukset, arkkitehtuurikuvaukset, järjestelmälistaukset, sopimuslistaukset)  

 <Keskeisimmät tuotokset liitteenä 

 

 


