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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.

Lue lisää:www.alueuudistus.fi/digitalisaatio

http://www.alueuudistus.fi/digitalisaatio


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. Hankkeita tuodaan hankesalkkuun yhteiseen 
digimuutoksen näkymään. 



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



VM/STM hankkeiden eteneminen 1/4

Vasta käynnistetty, ei vielä raporttia



VM/STM hankkeiden eteneminen 2/4

Vasta käynnistetty, ei vielä raporttia



VM/STM hankkeiden eteneminen 3/4

Vasta käynnistetty, ei vielä raporttia

Vasta käynnistetty, ei vielä raporttia

Vasta käynnistetty, ei vielä raporttia



VM/STM hankkeiden eteneminen 4/4



STM hankekokonaisuuden tilanne

• Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäkehittämisen toimeepanon suunnittelu 
jatkuu kevään esiselvitysten pohjalta

• Valinnanvapaushankkeet etenevät tiedossa olevien suunnitelmien puitteissa

• Lainsäädännön ja sisällöllisten määritysten osittainen epäselvyys vaikeuttaa 
kehittämistä

• Valinnanvapauden hankekokonaisuuden koordinaation ajankohtaiset asiat:

• Pilottivaiheen tietojärjestelmäkokonaisuuden täsmentäminen

• Kehittämisen priorisoiminen kokonaisuuden tasolla

• Palveluiden vastaaminen maakuntien tarpeisiin

• Sähköisten palveluiden helppokäyttöisyys kansalaisille

• Asiakaspalautteen kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri

• Riskienhallintaa on parannettu perustamalla hankkeiden yhteinen 
riskienhallintaryhmä
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Maakuntien digimuutoksen tilanne 8/2018
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Hankkeen / Projektin nimi
Raportoin
tipvm

Edisty
mine
n Aikataulu Kustannukset

Tuotosten 
laatu

Tuotosten 
laajuus Henkilöstö Riskit Hyödyt

MDM 1 Lappi 20.8.2018 20 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Ei tiedossa

MDM 10 Etelä-Pohjanmaa 14.8.2018 30 %Poikkeama Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Suunniteltu Suunniteltu

MDM 11 Pirkanmaa 15.8.2018 30 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Suunniteltu

MDM 12 Satakunta 16.8.2018 20 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Ongelma Ongelma Suunniteltu

MDM 13 Etelä-Savo 20.8.2018 30 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Suunniteltu

MDM 14 Kanta-Häme 17.8.2018 30 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Ei tiedossa

MDM 15 Päijät-Häme 28.5.2018 20 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu

MDM 16 Kymenlaakso 15.8.2018 30 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Suunniteltu

MDM 17 Varsinais-Suomi 11.6.2018 10 %Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Ongelma Ongelma Ei tiedossa

MDM 18 Uusimaa 15.8.2018 30 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Suunniteltu

MDM 2 Pohjois-Pohjanmaa 17.8.2018 20 %Poikkeama Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Poikkeama Ei tiedossa

MDM 3 Kainuu 20.8.2018 50 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Suunniteltu

MDM 4 Pohjois-Savo 20.8.2018 40 %Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Suunniteltu

MDM 5 Pohjois-Karjala 15.8.2018 40 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu

MDM 6 Keski-Pohjanmaa 13.8.2018 30 %Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Poikkeama Poikkeama Poikkeama Suunniteltu

MDM 7 Pohjanmaa 15.8.2018 20 %Suunniteltu Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Poikkeama Poikkeama 

MDM 8 Keski-Suomi 4.6.2018 10 %Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Poikkeama Poikkeama Poikkeama Ei tiedossa

MDM 9 Etelä-Karjala 17.8.2018 50 %Suunniteltu Suunniteltu Poikkeama Suunniteltu Poikkeama Poikkeama Ei tiedossa

Henkilöstön vähyys 
ja sopivien 
henkilöiden 
rekrytoiminen ovat 
suurimmat riskit.

Aliresurssoitu. Ei 
vielä 
muutosbudjettia 
käytössä 
käynnistysvalmiisii
n projekteihin.



TEM hankkeiden eteneminen
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Vasta käynnistetty, ei vielä raporttia



Maakuntien eteneminen 1/2
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Maakuntien eteneminen 2/2
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Maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuuri

Hankkeen tilanne

• Maakuntien viitearkkitehtuuri valmistui projektin 
vaiheen 1 lopputuloksena ja lähetettiin 
lausuntokierrokselle huhtikuussa 2018. Saadut 
lausunnot huomioon ottava versio valmistui ja 
hyväksyttiin digimuutoksen johtoryhmässä 
kesäkuussa 2018. 

• Syksyllä 2018 työstetään seuraavia kokonaisuuksia:
• Viitearkkitehtuurin täydentäminen 

• järjestämisen arkkitehtuuri ja prosessit
• lait ja säädökset
• tietoarkkitehtuurikuvausten syventäminen, 

palvelupolkujen tietovirrat
• Arkkitehtuurin yhteiset osat

• integraatiomallin täydentäminen
• liikenteen ekosysteemin kuvaaminen
• palvelukeskusten ratkaisujen kuvaukset 

yhteistyössä palvelukeskusten kanssa
• Maakuntien arkkitehtuurityön tuki

• arkkitehtuuriverkoston valmistelu ja järjestäminen
• ka-koulutus maakunnille
• sidoshankkeiden arkkitehtuurituki

• Maakunta-arkkitehtuurin hallintamallin ja ylläpidon 
suunnittelu

Etunimi Sukunimi24.9.201814

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. 

Kokonaisuuksien työstöä tehdään projektiryhmässä sekä 
maakuntien arkkitehtuuriverkostossa. Projekti on asetettu 
kesäkuuhun 2019 asti.

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

www.alueuudistus.fi/digitalisaatio/arkkitehtuuri

http://www.alueuudistus.fi/digitalisaatio/arkkitehtuuri


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 
1.1.2021. 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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Lue lisää: www.vimana.fi

http://www.vimana.fi/


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.

Etunimi Sukunimi24.9.201817

Lue lisää: www.sotedigi.fi

http://www.sotedigi.fi/


Lähde: Gartner



Rahoitus vuonna 2018

• Vuonna 2018 rahoitus on maakunnille 83 miljoonaa euroa. 
Avustusta on myönnetty hakemuksesta ennalta hyväksyttyihin ja 
määriteltyihin kustannuksiin. 

• Omavastuuosuus tullaan poistamaan 1.6.2018 myönnetystä 
avustuksesta takautuvasti 1.7.2018 lukien.

• 1.6.2018 myönnetyn rahoituksen käyttö ja kohdentaminen 
raportoidaan valtiovarainministeriölle viimeistään 30.10.2018 
mennessä. Samalla raportoidaan myös vuonna 2017 myönnetyn 
rahoituksen käyttö (ICT II-rahoitus).

• Loppuvuoden rahoituspäätösten osalta keskustelu maakuntien 
rahoitustarpeesta vielä tulossa.
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Vuoden 2019 rahoitus

Etunimi Sukunimi24.9.201820

• Digimuutosohjelman rahoitukseen varataan noin 98 milj. euroa vuonna 2019
ja lisäksi 15 milj. euroa vuoden 2018 lisäbudjetissa. Rahoitusta on tarkoitus 
kohdentaa eri hallinnonalojen kansallisiin hankkeisiin sekä avustuksina 
maakunnille niiden ICT-muutostukeen. 

• Lisäksi maakuntien tarvitsemien digitalisaatio- ja ICT-palveluiden 
toteuttamiseksi maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy pääomitettiin 
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. 



JTS

JTS maku-osio
Maakuntien tilannekuva

Maakuntakohtaiset tilannekuvat

Maakuntien 
investointi-
suunnitelma

Maakunta-
talouden 
neuvottelukunt
a

Valtio –
maakunta 
neuvottelut

Maakunta-
talouden 
ennuste

ICT-
tilannekuva

Maakuntien 
rahoituksen 
kokonais-
taso

Maakuntaja
ko  /
tasapainotta
mistoimet

Yksittäisen 
maakunnan 
lisärahoitus

Laina, 
takaus, 
avustus

Arviointi-
menettely

Muu 
maku-
rahoitu
s *

Maakuntien rahoituksen prosessikartta 

Maakuntien 
rahoitusasema
n arviointi

LUONNOS



Maakuntien, ministeriöiden ja virastojen ICT-tilannekuva
Maakuntien tilannekuva

Maakuntakohtaiset tilannekuvat

Minis-
teriöiden,  
virastojen ja 
maakuntien 
kokonais-
arkkitehtuu-
ri ja  hanke-
salkku

Maakunnan 
toiminnan 
vaatimukset 
ja tavoitteet

Minis-
teriöiden 
maakunnille 
asettamat 
tavoitteet, 
ministeriöitä
sitovasti 
yhteen-
sovitettu

Maakunnan 
digitalisoin-
tia edistävät 
toimenpi-
teet: aika-
taulut, 
rahoitus, 
kustannus/ 
hyötylas-
kelmat

Maakuntien 
digitalisoi-
tumisen
aste ja 
yhteisten, 
kansallisten 
palvelujen 
käytön aste

Maakuntien ICT-tilannekuva

Yhteisten 
palvelujen 
ja 
tietovaran-
tojen
tiekartta

LUONNOS

Tuija Kuusisto



ICT-tilannekuva -eteneminen

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu

24.9.201823 Tuija Kuusisto

Selvityksen käynnistys

Maakuntien ICT-nykytilan 
seurattavat tiedot ja 

mittaaminen

Rahoitusproses-
siliitynnät, 

keruumenetelmät

Ministeriöiden yhteinen 
analyysi, malli

Hanketoimiston ja digimuutoksen ohjausryhmän ohjaus ja seuranta

Seminaari: ministeriöt, maakunnat

18.10.2018 15.11.2018 24.1.2019

Seminaari: ministeriöt, 
kärkimaakunnat

Tavoitetilan mukaisen mallin rakentaminen: selvitysryhmä: VM, STM, Uusimaa, Exsote, QPR

29.8.2018 digijory 28.11.2018 digijory

Digitalisaation aste –
mittari, yhteisten palvelujen 

käytön mittari


