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Maakunta- ja sote-uudistuksen 
digimuutosohjelma

Digimuutosohjelma on poikkihallinnollinen ohjelma. Se vastaa 
maakuntia koskevasta kansallisesta digipalvelukehityksestä ja 
yhteisen ICT-kehittämishankesalkun hallinnasta. Tähän sisältyy: 

• kansallisten digipalveluiden ja yhteisen ICT:n kehittämisen ohjaus,

• kansallisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hallinta,

• yhteentoimivuuden ohjaus ja varmistaminen, sekä

• kansallinen digipalvelutuotannon ohjaus.
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Hankekokonaisuudet

• Digimuutosohjelmaan sisältyvät tehtäväkokonaisuudet jakautuvat 
kansallisella toteutusvastuulla oleviin ja tulevien maakuntien 
toteutusvastuulla oleviin.

• Kansallisella toteutusvastuulla oleviin hankesalkkuihin on koottu 
maakuntien käynnistämisen ja jatkuvuuden kannalta 
välttämättömiä hankkeita ja toimenpiteitä. 

• VM/STM-vetoisten hankkeiden lisäksi myös muilla hallinnonaloilla 
valmistellaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä 
digihankkeita.
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Digihankkeet / VM - STM

HANKETOIMISTON JOHTORYHMÄ

HANKETOIMISTO

yhteiset

VM

STM

RiskienhallintaOhjeet ja mallitTilannekuvaRahoitus

DM 1. Valtiolta siirtyvät tehtävät

DM 2. Arkkitehtuuri

DM 3. Perustietotekniikkaratkaisut

DM 4. Johtamisen ja ohjaamisen ratkaisut

DM 5. Sote-migraatio ja uudet tehtävät

Muiden hallinnonalojen digihankkeet

Maakuntien digihankkeet
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Maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuuri

Hankkeen tilanne

• Viitearkkitehtuurin lausuntokierros päättyi 
4.4.  Huomiot kokonaisuudesta pääosin 
myönteisiä. 

• Viitearkkitehtuuri viimeistellään lausuntojen 
perusteella, julkaisu kesäkuussa.

• Maakuntien arkkitehtiverkosto on perustettu, 
verkoston työsuunnitelmaa työstetään

• Yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen 
on käynnissä. 

• Kuvataan ekosysteemit ja niiden tuottamat 
palvelut ja ratkaisut sekä palvelukeskusten 
palvelut. 

• Viitearkkitehtuuria täydennetään mm. 
tietojärjestelmäpalveluiden kuvauksilla

27.4.2018

Maakuntien viitearkkitehtuurissa on kuvattu 
maakuntien yhteisen vakiintuneen toiminnan 
tavoitetila 3-5 vuoden aikajänteellä 
maakuntauudistuksen lainsäädännön valmistumisesta. 
Viitearkkitehtuuri jäsentää ja määrittää 
ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat 
ottamatta tarkasti kantaa suunnittelun tai toteutuksen 
yksityiskohtiin.

Arkkitehtuurihankkeen toinen vaihe täydentää 
viitearkkitehtuuria, kokoaa arkkitehtuurin yhteisten 
osien kuvaukset ja tukee maakuntien omaa 
kokonaisarkkitehtuurityötä arkkitehtiverkoston kautta. 

Arkkitehtiverkoston tavoitteena on edistää kaikkien 
maakuntien toiminnan käynnistämistä, tuoda 
lähemmäksi Maakuntavisio 2023 toteutumista sekä 
edistää maakuntien yhteentoimivuutta ja yhdessä 
tekemisen kulttuuria. 
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ICT-palvelukeskusyhtiöt

• Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi ja järjestämislaiksi on esitetty 
säädettäväksi maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiöstä ja SoteDigi -
kehitysyhtiöstä. 

• Yhtiöiden asiakkaita ovat omistajat eli maakunnat ja niiden 
määräysvallassa olevat yhteisöt sekä maakuntien tytäryhteisöt, jotka eivät 
toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, sekä valtionhallinnon yksiköt.

• SoteDigi-yhtiötä ja Vimana Oy:tä ohjataan ja kehitetään omistaja- ja 
strategisessa ohjauksessa yhtenä julkisen hallinnon 
konsernipalvelukokonaisuutena.

• Yhtiöt toimivat tiiviissä yhteistyössä. Vimana välittää SoteDigi-yhtiön 
palveluita maakunnille ja muille yhtiön palveluiden käyttöön oikeutetuille.
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Vimana Oy
• Omistus on tällä hetkellä 

sataprosenttisesti valtiolla mutta 90% 
siirtyy maakunnille viimeistään 
1.1.2020. Valtiolle jää 10 
prosentin omistusosuus. 

• Vimana ei toimi markkinoilla. Vimana 
tuottaa in house-periaatteella 
palveluita omistajilleen. 

• Vimanan toimintaperiaatteena on, että 
palvelukeskuksen oma tuotanto ja 
osaaminen keskitetään kriittisiin 
palvelualueisiin ja digitalisaation
edellyttämän kehittämisen ja 
toiminnan uudistamista tukevan 
muutostyön tarpeisiin.

Tehtävät

• Yhtiön keskeisenä tehtävänä on kehittää ja 
järjestää asiakkailleen digitalisaatiota ja 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta
edistäviä ICT-infrapalveluita, 
toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia 
järjestelmä-palveluita sekä ICT:n 
asiantuntijapalveluita. 

• Yhtiö vastaa perustietotekniikkaan ja 
yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien 
hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja 
niitä tukevasta kehittämisestä. 

• Yhtiön on tarkoitus kilpailuttaa maakunnille 
tietojärjestelmien ja perustietotekniikan 
yhteisiin alueisiin kuuluvia ratkaisuja. 
Maakunnilla olisi velvollisuus käyttää osaa 
Vimanan palveluista.
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SoteDigi-yhtiö
• SoteDigi-yhtiö ei toimi markkinoilla, 

vaan on maakuntien sekä valtion ja 
sen osana mahdollisesti Kelan osalta 
hankintalainsäädännön mukainen 
sidosyksikkö (in house -yhtiö). 

• SoteDigi-yhtiö toimii yhtenäispolitiikan 
ja maakuntien sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kokonaisarkkitehtuurin puitteissa 
valtioneuvoston toimeksiannosta tai 
valtioneuvoston tai maakuntien 
tilauksesta. 

Tehtävät

• Vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja 
terveydenhuollon uusiin digitaalisiin 
ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja 
hankintojen toteuttamisesta ja niitä 
tukevasta kehittämisestä. 

• Yhtiöllä on vastuu käyttöön otettujen 
ratkaisujen vaativimmasta ylimmän tason 
käytön tuesta. 

• Yhtiöllä on uutta luova, innovatiivisuutta 
edistävä kehitystehtävä.

• Yhtiö hyödyntää soveltuvin osin uusia, 
nousevia teknologioita, joita ovat mm. 
massadata (big data), IOT-ratkaisut, keinoäly 
ja robotiikka.

27.4.20189



Maakunnan konserniohjauksen työvälineet
- käynnissä olevat suunnitteluhankkeet
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SOTE: Valtakunnallisten 

toimijoiden arkkitehtuuri 
(THL, KELA, LUOVA + muut keskeiset)

SOTE-

Järjestämisen tietomalli v. 0.5

SOTE-tiedolla johtamisen 

tietojärjestelmäratkaisujen 

esiselvitys

SOTE-järjestämisen 

tietomalli v. 1.0

SOTE-järjestämisen 

tietomalli v. 0.7

SoteDigi Oy:n sote-tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Maakuntien sote-tiedolla johtamisen ratkaisujen toteutus

Valtakunnallisten sote-toimijoiden tietojärjestelmäratkaisujen toteutus

SOTE-järjestämisen 

tietomalli v. 1.x

Maakunnan 

järjestämistehtävässä 

tarvitsemat digipalvelut

Kansallisten maakunnan konserniohjauksen tietojärjestelmäratkaisujen tai 
niiden edellyttämien liityntöjen suunnittelu ja toteutus

Vimana Oy
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Maakunnan konserniohjauksen työvälineet
- Tiedolla johtaminen, analysointi, hallinto

Ministeriöt, valtakunnalliset viranomaiset

Maakunta järjestäjänä

SOTE …
Kasvu-

palvelut
Pelastus

Maakunnan johtamisen 

tieto 

• SOTE

• Kasvupalvelut

• Pelastus

• Liikenne

• Ympäristö…

Valtakunnalliset kyselyt asiakkaille

Maakuntien kyselyt asiakkaille Asukas, 

yritys

Kansallinen johtamisen 

tieto 

• SOTE

• Kasvupalvelut

• Pelastus

• Liikenne

• Ympäristö…
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Rahoitus vuonna 2018

• Vuonna 2018 rahoitus on maakunnille vähintään 71 miljoonaa euroa. 

• Avustusta myönnetään hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja 
määriteltyihin kustannuksiin. 

• Avustushakemuksena toimiva hankesuunnitelma tuli toimittaa 
valtiovarainministeriölle viimeistään 30.3.2018. Ensimmäiset 
hakemukset otettiin arviointiin 28.2.2018. 

• Hakemukset käsitellään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 
hyväksyttiin huhtikuussa ja toinen erä hyväksytään toukokuussa. 
Joustava aikataulu johtuu maakuntien erilaisesta etenemistahdista. 
Päätöksenteon jakamisella mahdollistetaan suunnittelussa edenneiden 
maakuntien siirtyminen toimeenpanoon. 
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Vuoden 2019 rahoitus

• Digimuutosohjelman rahoitukseen varataan noin 98 milj. euroa vuonna 
2019. Rahoitusta on tarkoitus kohdentaa eri hallinnonalojen kansallisiin 
hankkeisiin sekä avustuksina maakunnille niiden ICT-muutostukeen. 

• Lisäksi maakuntien tarvitsemien digitalisaatio- ja ICT-palveluiden 
toteuttamiseksi pääomitetaan maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:tä 
siirtämällä yhtiöön valtion osakeomistuksia noin 30 milj. euron arvosta. 
SoteDigi Oy:tä on valtio pääomittanut 90 milj. eurolla vuonna 2017.

• Valinnanvapauden pilottien toteutukseen on varattu valtion talousarviossa 
rahoitusta v. 2017 ja 2018 yhteensä 130 milj. euroa. Lisäksi kehysriihessä 
hallitus sopi 100 milj. euron lisärahoituksesta vuodelle 2019. 

• Valinnanvapauden tiedonhallinnan ja palvelusetelien kehitystyötä on 
rahoitettu vuosina 2016-2018 noin 21 milj. eurolla. 
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Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka - eteneminen

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesä

Haastattelut 120 henkilöä
Työpajat Vimana, SoteDigi

Yhtenäispolitiikka-asiakirjan  kirjoittaminen ja visualisointi
Lausuntokierros

13.4.-15.5.

Strategisen ohjausryhmän ja 
hanketoimiston ohjaus ja seuranta

Viimeis
tely  

Kirjoitustyöpajat:

10.1. 24.1. 7.2. 16.2. 18.2.

luonnos
0.47

luonnos
0.64

luonnos

Päätöksen
teko

julkaisu

Työstäminen 
maakuntaverkostoissa

13.3.

luonnos
0.9

21.3. 27.3.5.4.

Digimuutoksen
hanketoimiston ohjaus ja seuranta
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Maakuntien digi-
yhtenäispolitiikka - sisältö

Ohjaus-
malli

Toimijat ja 
tehtävät 

2020

Toimeen-
panosuun-

nitelma
Investointien 

arviointimenet-
tely

Hankehallinta

Kansallisten 
palveluiden 

tiekartta 2020

Yhteiset 
keskeiset 

tietovarannot

LUONNOS
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Maakunnissa 
tapahtuva 

valmistelu ja 
toimeenpano

Ministeriöissä 
tapahtuva 

valmistelu ja  
toimeenpano

Valtioneuvoston yhteinen maakuntien ohjaus

Valtioneuvoston yhteinen maakuntien digi-
ohjaus 

”kaikki osallistuvat – jokainen toimeenpanee”

LUONNOS

Vimana Oy, SoteDigi OyVirastot ja laitokset

Digi-ohjaus: ministeriöt, 
maakunnat, julkisen hallinnon 

ICT-ohjaus, Juhta, Vahti
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Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka

• Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka linjaa valtioneuvoston yhteisen ohjauksen 
osana toimivan maakuntien digi-ohjauksen periaatteet.

• Se kuvaa valtio- ja maakuntatoimijoiden rooleja ja vastuita sekä 
merkittävimmät toimenpiteet vuosina 2018-2022 maakuntien digitalisoitumisen 
edistämiseksi. 

• Maakuntien digi-ohjaus asettaa yleisen ja yhteisen suunnan maakuntien 
digitalisoitumiselle ja tietojen yhteiselle hyödyntämiselle. Se toimii maakuntien 
ja maakuntien digitalisoitumiseen liittyvien valtiotoimijoiden digipalvelujen 
ekosysteemin perustana sekä innovatiivisten hankkeiden ja hankintojen 
vauhdittajana. 

• Digi-ohjaus myös seuraa julkisen hallinnon ICT-ohjauksen osana, että 
maakuntien digipalvelut hyödyntävät kansallisia yhteisiä ratkaisuja ja että ne 
ovat kokonaistaloudellisesti edullisia ja niihin liittyvät mahdollisesti laajentuvat 
tarpeet on huomioitu jo palveluja kehitettäessä.

• Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka on lausuntokierroksella 13.2.-15.5.2018
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Ohjeet maakunnille

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohje

• Digimuutosohjeeseen on koottu yhteen 
linjauksia, aikatauluja, lain velvoitteita ja 
pitkän aikavälin visioita. 

• Ohjeessa on tietoa maakuntavalmistelulle 
keskeisistä asioista kuten muutoksen 
toimeenpanon organisoinnista ja rahoituksesta, 
palvelukeskusten toiminnasta ja palveluista 
sekä maakuntien vastuista. Ohje tarjoa 
perustiedot työnjaosta maakuntien ja 
valtakunnallisten toimijoiden välillä.

• Ohjeeseen on koottu myös asioita, joita 
kehitetään maakunta- ja sote-uudistuksesta
riippumatta, mutta jotka on huomioitava 
uudistuksessa. Suomi.fi-palvelut ovat esimerkki 
tällaisesta kokonaisuudesta. 

ICT-sopimukset ja hankinnat –ohje

• Maakuntauudistuksessa tulee tapahtumaan 
merkittävä vastuunsiirto olemassa olevien 
sopimusten siirtyessä perustettaville 
maakunnille.

• Samassa yhteydessä voi syntyä tarve tehdä 
sopimuksiin muutoksia, joilla turvataan sekä 
sopimuksia siirtävän että sopimuksia 
vastaanottavan organisaation tehtävien 
keskeytyksetön hoitaminen muutostilanteessa. 

• Asiakirjassa kuvataan keskeisiä sopimusten 
muuttamiseen liittyviä tilanteita ja arvioidaan 
niitä sopimus- ja hankintaoikeudellisesta 
näkökulmasta.

Ohjeet löytyvät täältä: http://alueuudistus.fi/digimuutosohjelma
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