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TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT

Keväällä 2018 esisuunnitteluhankkeet järjestäjän digipalvelut ja sote 
tiedolla johtamisen tietojärjestelmät

• 8 kohdan ehdotus yhteisestä tekemisestä.  Tiedolla johtamisen 
kokonaisratkaisu yksi ehdotuksista. 

• Tiedolla johtamisen onnistumiseksi tarvitaan tietojohtamista ja tiedon 
hallintaa. Tietojohtaminen tarkoittaa tiedolla johtamisen ja tiedon hallinnan 
kokonaisuutta.

Tiedolla johtamisen teemat ovat olleet keskeisesti esillä monilla 
nykyisillä ja tulevilla toimijoilla 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kokoaminen suuremmiksi 
maakuntakokonaisuuksiksi korostaa tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen 
merkitystä. Myös yksityisen kilpailun lisääntyminen lisää etenkin tiedolla 
johtamisen merkitystä. 

Maakuntien johtamisen on perustuttava kattavaan ja hyvin järjestettyyn 
tietoon

• Tietoa on saatava kaikilta sektoreilta eivätkä katvealueet ole toivottuja. 
Tiedon perusteella on voitava tehdä johtamisen perusteeksi ja perustaksi 
analyyseja ja ennusteita. 

Teemmekö oikeita asioita oikeaan aikaan

• Tähän tarvitaan tietämystä, ymmärrystä, oikeaa, luotettavaa, riittävän 
laadukasta ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja 
toimintaympäristöstä. 

Maakunnat tarvitsevat kehittyneen ja analyyttisen tietojohtamisen 
perustaksi tietojohtamisen ratkaisukokonaisuuden

• Tämä johtuu mm. siitä itseisarvosta, joka tiedolla, tiedolla johtamisella ja 
tietämyksellä on. Lisäksi maakuntien oma johtaminen ja toisaalta valtion 
ohjaus perustuu uudenlaiseen systemaattiseen tiedolla johtamiseen. 

Hankevalmistelusta on vastannut Vimana yhteistyössä maakuntien ja 
Sotedigin kanssa
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Mitä on tehty ja mistä tilanteesta lähdetään liikkeelle

VIMANA



HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET

Hankkeen keskeisin hyöty on mahdollistaa maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteiden mukainen 
kustannussäästöjen saavuttaminen.
• Toiminnan uudistaminen vaatii modernit tietojohtamisen välineet, jotka syntyvät hankkeen kautta kustannustehokkaasti (jokaisen maakunnan ei 

tarvitse kehittää omia ratkaisujaan).

Hankkeen tehtävänä on tarjota maakuntien käyttöön tietojohtamisen perusinfrastruktuuri sovelluksineen. 
• Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan tekninen tietoallasjärjestelmä lähdejärjestelmäintegraatioineen sekä tietovarastointi 

raportointi-, analytiikka- ja keinoälyratkaisuineen.  

• Standardoitu maakuntien johtamista ja toimintaa palveleva valtakunnallinen ratkaisukokonaisuus tietojohtamiselle (tiedon johtaminen ja tiedolla 
johtaminen) ja tiedonhallinnalle

• Järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa monipuolisen maakunnan toiminnanohjauksen ja seurannan. Mahdollistaa uusien kehittyvien 
teknologisten innovaatioiden toteuttamisen myöhemmin, koska tietotekniikka ja tietojenkäsittely kehittyvät nopeasti.  Skaalautuva ja 
muutosjoustava ratkaisukokonaisuus

• Hanke tuottaa myös tärkeän tietovarannon sosiaali- ja terveystieteelliselle tutkimukselle, jossa koko maan väestön data on nykyistä paremmin 
saatettavissa tutkimuskäyttöön

Ratkaisukokonaisuuden priorisoitu sisältö on käyttöönottovalmis 1.1.2021. 
• Tämän jälkeen kokonaisratkaisua kehitetään yhteisesti sekä maakuntien omasta toimesta ja pidetään yllä. 

• Ylläpidosta vastaa maakuntien palvelukeskus Vimana. 
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Konkreettiset tavoitteet ja tulokset

VIMANA



HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyy maakunnan ja viranomaisten käyttöön tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus, jonka 
ydintietosisältö on yhteinen kaikille maakunnille. 

• Ydintietosisältö muodostuu vahvan järjestäjän, konsernin, liikelaitoksen sekä viranomaisen tarvitsemasta tiedosta. Keskitetyn
ratkaisun lisäksi maakunnilla on mahdollisuus kehittää ratkaisukokonaisuuteen omia erityispiirteitä vastaavia mukautuksia, jotka
vastaavat niiden erityisiä toiminnallisia tarpeita.

Hanke tuottaa seuraavat konkreettiset tuotokset:

• Ratkaisukokonaisuuden infrastruktuuri
• Tietovarastointijärjestelmä
• Lähdejärjestelmäintegraatiot
• Tietomallit
• Raportointijärjestelmä
• Raportit ja mittaristot (dashboard)
• Ratkaisukokonaisuuden käyttäjähallinta
• Käyttöönottosuunnitelma

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa hanke tuottaa:

• Tietotarvemäärittelyt
• Raporttimäärittelyt
• Raportit ja mittaristot (dashboard)
• Yhteisen tietosisällön tiekartta ja jatkokehittämisen malli
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Konkreettiset tavoitteet ja tulokset

VIMANA

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025



SEURANTAINDIKAATTORIT JA MITTARIT
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Miten hankkeen tuloksia mitataan?
Hankkeen vaikuttavuus ilmenee toiminnallisten muutosten kautta
• Toiminnallisten muutoksia voidaan arvioidaan mm. seuraavilla mittareilla:

• Hankkeen avulla syntyvät vaadittavat tiedot valtakunnallisen seurantamittariston käyttöön.

• Hankkeen avulla syntyy vakioitua seurantatietoa kustannusten kehittymisestä per asukas ja per asiakas maakunnittain.

• Hanke avulla syntyy tietoa, joka auttaa maakuntajärjestäjää tekemään oikeita valintoja palveluvalikoimasta.

• Hanke (maakuntien yhteinen) pienentää investointikustannusten jälkeen tietojohtamisen kustannuksia per asukas.

• Hanke (maakuntien yhteinen) pienentää toiminnan kehittämisen kustannuksia per asukas.

Hankkeet tulosten mittarit tarkentuvat määrittelyvaiheessa
• Tuotoksia voidaan arvioida mm. seuraavilla mittareilla:

• Tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus on käytössä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

• Olemassa olevien investointien hyödyntäminen ratkaisussa

• Ratkaisukokonaisuusinfrastruktuuri (referessi) toteutuminen

• Lähdejärjestelmäintegraatioiden onnistuminen

• Valmiiden raporttien käyttövalmius



OSAPUOLIEN VASTUUT JA RAJAPINNAT
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Yleistetty malli tietojohtamisen 
määrittely-, kehittämis-, 
operointi- ja hyödyntämis-
ympäristön 
kehittämismatriisista 

Ministeriöt / virastot / Sotedigi
tekevät toimialojen 
määrittelytyötä yhdessä 
maakuntien kanssa. 

Tässä hankkeessa toteutetaan 
perusinfrastruktuuri 
tietotarpeiden pohjalta

Ylläpito ja operointi 
(muutokset) on Vimana Oy:n 
vastuulla



TUNNISTETUT RIIPPUVUUDET
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Hankkeen onnistumiseen vaikuttavat osapuolet ja projektit

VIMANA

Vimana

Taho Projektit

Sotedigi Sote tietojohtamisen hanke

Maakunnat
ICT-projektit, sisäiset kehitysprojektit, tuotteistus- ja 
kustannnuslaskentaprojektit

Ministeriöt

VM: Maakuntien viitearkkitehtuuri (KA), Maakuntatieto-ohjelma. 

SM: Valvontasovellus. 

TEM: kasvupalvelut tiedolla johtamisen projekti. 

LVM/YM/MMM/SM: käynnistyvät tietotarvemäärittelyprojektit

Virastot Valtiokonttori: Maakuntien talousraportointi. 

THL Koodistot, minimitietosisältö, Casemix, maakuntien arviointi

Kela Kanta-tietoallas (myöhemmin Sote-tietoallas), valinnanvapausprojekti

Vimana
MDM (ei vielä käynnissä), asiakkuudenhallinta (CRM), asiakirja ja 
sopimushallinta, käyttövaltuushallinta (KVH), VJ-hanke

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeet Apotti, UNA, muut hankkeet



AIKATAULU 
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HANKKEEN KUSTANNUSARVIO
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Esituotanto- ja käyttöönottovaiheiden kustannukset tarkentuvat 
määrittelyvaiheessa!

Kehityskulut/vaihe Kustannusarvio, 18 maakuntaa yhteensä Rahoitus

Esiselvitysvaihe 140htp x 900€= 126 000 € Vimana

Määrittely 380htp x 900€= 342 000 € Vimana

Esituotanto 14 480htp (25 toimialaa) x 900€ = 13 032 000 € Vimana rahoitusosuus 1/3 ja SoteDigi 2/3. 
Rahoitus auki. 

Käyttöönotto 5 400htp (18 maakuntaa) x 900€ = 4 860 000 € Maakunnat

Summa 18 360 000 €

Jatkuvat kulut Kustannusarvio, 18 maakuntaa yhteensä Rahoitus

Kuukausikulut 
(kapasiteetti, tietoallas, 
integraatiot)

680 000€, erittäin varovainen arvio, tarkentuu 
vasta kun tiedetään ratkaisukokonaisuuden 
teknologia ja tarpeet

Maakunnat. Todellinen tuotantokäyttö ja 
siitä tulevat veloitukset maakunnille 
alkavat vasta 1.1.2021

Jokaisen maakunnan 
kehittäessä oman 

ratkaisunsa 
kustannukset 

8M€x18=144M€!

Kustannuksissa ei 
ole huomioitu:
- Toimialojen omat 

kustannukset 
määrittelyjen 
osalta

- Esituotannon 
kehityskuluissa ei 
ole mahdollisia 
järjestelmä-
kustannuksia



HANKKEEN ORGANISAATIOKAAVIO
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MSDO- johtoryhmä

Hankkeen ohjausryhmä
Maakunnat, Sotedigi, Vimana, VM

Hanketoimisto
Hankejohto

Pääarkkitehti

Sidosryhmät
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Käyttöönotto n
pp. nn

Käyttöönotto
KäyttöönottoKäyttöönotto
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RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN

30.8.2018 11

Merkittävimmät – tarkennus valmisteluvaiheen aikana
Riski Riskin kuvaus Toimenpiteet joilla riskiin voidaan vaikuttaa

Maakunnan rekisterinpito 
alkaa 1.1.2021

Maakunnilla ei oikeutta rekisterinpitoon ennen käynnistymistä. Tekee 
mahdottomaksi tietojen koostamisen ja keräämisen maakunnan 
tietovarantoon.

Lainsäädäntömuutos. 

Hankkeen suuruus tulee 
vastaan

Näin suurta hanketta ei ole toteutettu. Resursointi riittävä, tiedottaminen, sitouttaminen, yhteisesta kokonaistavoitteesta 
kiinnipito

Hanke koostuu monista 
yhtäaikaisista vaiheista joiden 
yhteensovittaminen 
epäonnistuu

Aikataulukiireen takia asioita joudutaan tekemään rinnakkain usealla eri 
toimialalla. Lisäksi eri toimialojen määrittelyt ovat eri vaiheissa.

Riskin pienentämiseksi tarvitaan saumatonta yhteistyö eri sidosryhmien ja 
projektien kesken sekä hyvät ja vaiheistetut projektisuunnitelmat jossa otetaan 
huomioon muutosten mahdollisuus. Riittävä aika, resursointi ja aikataulutus eri 
tahojen tuotoksille.

Lähdejärjestelmien tiedon 
laatu vaihtelee

Esimerkiksi kirjaamisesta johtuvat puutteet aiheuttavat viiveen maakunnan 
käyttöönotolle.

Riskin pienentämiseksi tarvitaan saumatonta yhteistyö eri sidosryhmien ja 
projektien kesken sekä hyvät ja vaiheistetut projektisuunnitelmat jossa otetaan 
huomioon muutosten mahdollisuus. Riittävä aika ja resursointi.

Projektijohtamisen ja 
asiantuntijatason osaajista 
tulee pulaa

Projekteja runsaasti ja toteutataan samanaikaisesti suuria 
käyttöönottohankkeita, kuten Apotti

Kellään ei kokemusta näin isosta hankkeesta. Taustaorganisaatioiden kokemusten 
hyödyntäminen. Toimittajien sitouttaminen. In-house yhtiöiden roolin tarkennus.
Joihinkin projekteihin rekrytoidaan osaavia teknisiä projektipäälliköitä

Yhteistyökumppanilla ei ole 
aikaa/resursseja tälle 
projektille

Lähdejärjestelmätoimittajien kanssa pyritään käynnistämään yhteistyö 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeen merkityksen korostaminen 
toimittajayhteistyössä.

Päätöksenteko eri 
organisaatiossa vaikeaa 
(hitaus, pitkittyminen, riitaisa)

Aikataulu pettää,  projektit saattavat jopa pysähtyä, toimittajia voi vetäytyä 
projekteista tämän vuoksi.

Muodostetaan  päätöksentekokykyinen organisaatio vetämään projekteja

VIMANA



KIITOS
Peter Soinu

Peter.soinu@vimana.fi


