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1. Johdanto
Maakuntien digimuutosohjeen tarkoituksena 
on toimia maakuntavalmistelijan tietopaketti-
na maakunta- ja sote-uudistuksen muutosvai-
heessa. Ohjeeseen on koottu yhteen linjauksia, 
aikatauluja, lain velvoitteita ja pitkän aikavälin 
visioita. 

Ohjetta täydennetään valmistelun edetessä ja 
linjausten tarkentuessa.   Jokaiseen lukuun on 
koottu aihepiirin keskeisimmät asiat ja linkit 
mahdollisiin lisätietoa tarjoaviin kohteisiin. Ohje 
on koottu useiden organisaatioiden yhteistyönä.

Maakuntien digimuutosohjeessa on tietoa maa-
kuntavalmistelulle keskeisistä asioista kuten 
muutoksen toimeenpanon organisoinnista ja 
rahoituksesta, palvelukeskusten toiminnasta ja 
palveluista sekä maakuntien vastuista maakun-
ta- ja sote-uudistuksessa. Ohje tarjoaa perustie-
dot työnjaosta maakuntien ja valtakunnallisten 
toimijoiden välillä. Työnjakoon liittyviä linjauk-
sia tarkennetaan ohjeeseen valmistelun edetes-
sä. Valmistelua tehdään yhdessä maakuntien ja 
palvelukeskusten kanssa. 

Ohjeeseen on koottu myös asioita, joita kehi-
tetään maakunta- ja sote-uudistuksesta riippu-
matta, mutta jotka on huomioitava uudistukses-
sa. Suomi.fi-palvelut ovat esimerkki tällaisesta 
kokonaisuudesta. Suomi.fin kaltaiset mahdolli-
suudet on huomioitava maakuntauudistuksessa 
täysimääräisesti, jotta asiakaslähtöinen palve-
lutarjonta varmistetaan valtakunnan tasoisesti. 
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2. Maakuntien digitalisaation  
 muutoksen toimeenpano 
2.1. Tavoitteet ja organisointi 

 Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uu-
det maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirre-
tään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on 
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. 
 
Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille ny-
kyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hy-
vinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten 
kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia 
palveluja hyödynnetään paremmin. Uudistuksen 
tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen ta-
louden kestävyysvajeesta. 

Digimuutosohjelma vastaa maakuntia koskevasta 
kansallisesta digipalvelukehityksestä ja yhteisen 
ICT-kehittämishankesalkun hallinnasta. Tähän si-
sältyy: 
• kansallisten digipalveluiden ja yhteisen   
 ICT:n kehittämisen ohjaus,
• kansallisen kokonaisarkkitehtuurin 
 kehittäminen ja hallinta,
• yhteentoimivuuden ohjaus ja 
 varmistaminen, sekä
• kansallinen digipalvelutuotannon ohjaus.
 

2.1.1. Digimuutosohjelman
  organisointi 

Digimuutosohjelma on poikkihallinnollinen oh-
jelma. Se toteutetaan hankkeiden, projektien ja 
toimenpiteiden avulla. Hankkeet ja toimenpiteet 
on koottu yhtenäiseksi hankesalkuksi, joka myös 
rahoitetaan kokonaisuutena. Digimuutosohjel-
man prosessinomistaja on valtiovarainministeriö.

Digimuutosohjelmalla on johtoryhmä, joka rapor-
toi toiminnastaan maakunta- ja sote-uudistuk-
sen tilannekeskukselle ja erikseen pyydettäessä 
projektin johtoryhmälle. Reformiministerityö-
ryhmään viedään käsiteltäväksi ne digimuutosta 
koskevat uudistukset, jotka projektinjohtaja ar-
vioi aiheellisiksi.
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Digimuutosohjelman johtoryhmän tehtäviä 
ovat:

1. Ylläpitää digitavoitetilaa maakunta- ja so-
te-rakenteeseen ja muutokseen liittyen huo-
mioiden muu julkisen hallinnon ICT/digi-ke-
hittäminen.

2. Varmistaa muutoksen toteutuminen ja tarvit-
tavat resurssit.

3. Toteuttaa muutoksen toimeenpanon ohjaus-
ta ja hyväksyä linjausesitykset valtakunnalli-
sesti merkittävistä vastuunjako-, rahoitus- ja 
muista vastaavista strategisista kysymyksis-
tä ennen niiden esittelyä projektin johtoryh-
mälle ja/tai muille päättäville tahoille. 

4. Toteuttaa hankesalkun hallintaa ja hankkei-
den seurantaa sekä vastata hankkeiden riski-
enhallinnan järjestämisestä ja riskien järjes-
telmällisestä seurannasta.

5. Hyväksyä arkkitehtuurin tavoitetila ja päät-
tää sen toteutuksesta (tai siitä poikkeami-
sesta) hankkeissa.

6. Arvioida toimeenpanon strategiset riskit ja 
ohjata ja valvoa digimuutoksen toimeenpa-
non riskejä ja niiden hallintaa.

7. Pitää yhteyttä ministeriöiden ja maakuntien 
digivalmistelijoihin (ICT-verkosto, maakun-
tien valmistelun tilanteen seuranta).

Digimuutosohjelman hanketoimiston 
tehtävät ja kokoonpano 

Digimuutosohjelmaan sisältyvät tehtäväkoko-
naisuudet jakautuvat kansallisella toteutusvas-

tuulla oleviin ja tulevien maakuntien toteutus-
vastuulla oleviin. Maakuntien vastuulla olevia 
valmistelu- ja toteutustehtäviä on avustettu ja 
on tarkoitus avustaa 2018–2019 valtion talous-
arvioon varatusta määrärahasta. Kansallisella 
toteutusvastuulla olevia hankkeiden rahoitus 
on keskitetty valtiovarainministeriön pääluokan 
momentille ja sen käytöstä on linjattu minis-
teriöiden yhteisellä käyttösuunnitelmalla. Di-
gimuutosohjelman hanketoimisto valmistelee 
sekä kansallisesti toteutettavien hankesalkku-
kokonaisuuksien rahoitusta että maakuntien 
ICT-toteutuksiin tarkoitettujen valtionavustus-
ten myöntämistä koskevat esitykset. 

Kansallisella toteutusvastuulla oleviin hanke-
salkkuihin on koottu maakuntien käynnistämi-
sen ja jatkuvuuden kannalta välttämättömiä 
hankkeita ja toimenpiteitä (kuva 1). Hankkeita 
valmistellaan, seurataan ja ohjataan yhteisten 
prosessien mukaisesti kokonaisuutena. Han-
kesalkkuihin voi kuulua useita eri osahankkei-
ta ja projekteja, joiden valmistelu ja toteutus 
tapahtuvat vaiheittain. Digimuutosohjelman 
hankkeiden lisäksi myös maakunnissa ja muil-
la hallinnonaloilla valmistellaan maakunta- ja 
sote-uudistukseen liittyviä digihankkeita, joita 
seurataan digimuutosohjelmassa (kuva 1). 

Hanketoimistoa johtaa maakuntien digitalisoin-
nin koordinaattori valtiovarainministeriöstä. 
Hanketoimistossa on henkilöresursseja sekä 
valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä että työ- ja elinkeinoministeriös-



6 PB

tä. Hanketoimisto käy viikkokokouksissaan läpi 
digimuutosohjelman hankesalkkujen, toimen-
piteiden ja muiden tehtäviensä ajankohtaisti-
lannetta ja valmistelee kokonaisuuksia digi-
muutosohjelman johtoryhmän käsittelyyn.  

Kuva 1. Digimuutoksen hankesalkut



7 PB

Digimuutosohjelman hanketoimiston keskeisiä 
tehtäviä ovat  
• ohjattavien hankkeiden seuranta ja   
 tukeminen 
• hankesalkun kokonaistilannekuvan    
 ylläpito 
• rahoituksen valmistelu 
• ohjeiden ja mallien valmistelu  
• riskienhallinta 

2.1.2. Valtioneuvoston yhteinen 
  ohjaustoiminto 

Valtioneuvosto teki 28.6.2017 periaatepäätök-
seen Maakuntien tietojärjestelmien ohjaami-
sesta, hallinnosta ja kehittämisestä, jonka ta-
voitteena on vahvistaa valtion viranomaisen 
ohjaustoimintoja ministeriö- ja keskusvirasto-
tasolla perustamalla uusi ohjaustoiminto osaksi 
maakuntien talouden ja toiminnan ohjausta. 
 
Uusi valtioneuvoston yhteinen ohjaustoiminto 
maakuntien digitalisoinnin ja tietohallinnon ja 
siihen liittyvien investointien ohjausta varten 
perustetaan valtiovarainministeriöön.  Ohjaus-
toiminnon suunnittelu on käynnissä.
 
Ohjaustoiminto koostuu valtiovarainministeri-
ön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elin-
keinoministeriön sekä muiden ministeriöiden 
ja mahdollisesti virastojen ja laitosten ohjaus-
toiminnon käyttöön osoittamasta henkilöstös-
tä. Ohjaustoiminnon valtioneuvoston yhteisinä 
virkamiesjohtoeliminä ovat valtioneuvoston yh-

tenäispolitiikan virkamiesohjausryhmä ja yh-
tenäispolitiikan johtoryhmä. VN:n yhteistä oh-
jaustoimintoa johtaa valtiovarainministeriössä 
ministerin ja valtiosihteerin kansliapäällikönalai-
suudessa hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Oh-
jaustoiminnon operatiivisesta johtamisesta huo-
lehtii alivaltiosihteerin alaisuudessa maakuntien 
digitalisoinnin koordinaattori. 
 
Kukin ministeriö valmistelee ja toteuttaa omalta 
osaltaan ohjausta ja sen edellyttämää valmis-
telua ministeriöiden yhteisen, sitovan toiminta-
suunnitelman ohjaamana. Toimintasuunnitelma 
päätetään vuosittain ja sitä tarkistetaan tarvit-
taessa vuoden aikana. 

Toimeenpanon ohjaamista ja työnjakoa tuke-
maan valmistellaan digimuutosohjelmassa maa-
kuntien digimuutoksen yhtenäispolitiikka. Yh-
tenäispolitiikan asiakirja on tarkoitus julkaista 
touko-kesäkuussa 2018.
 
SoteDigi Oy:n, Vimana Oy:n, Kasvupalveluiden 
järjestämistä ja tuottamista tukevien tietojär-
jestelmien sekä Kansaneläkelaitoksen tuottami-
en valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden 
osalta strategisesta, yhtenäispolitiikkaa toteut-
tavasta ohjauksesta vastaa ohjaustoiminto.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-
palveluiden operatiivisesta ohjauksesta vastaa 
Asiakastietolain mukaisesti THL.
 
Valtiovarainministeriö on perustanut omistaja-
ohjauksen yhteistyöryhmän Vimanan Oy:n ja 
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SoteDigi Oy:n omistajaohjausta varten. Yhteis-
työryhmään on kutsuttu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksik-
kö. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö osallistuvat omistajaohjauk-
seen valmistelemalla valtiovarainministeriölle 
toimialojensa osaamista edellyttämät asiat 
sekä toimimalla niissä asiantuntijana.  

2.2. Digimuutoksen rahoitus 

Vuoden 2018 rahoitus  

Valtio rahoittaa maakuntauudistuksesta johtu-
vat pakolliset muutokset maakunnissa. Vuon-
na 2017 rahoitusta kohdennettiin valmistelusta 
vastaaville maakunnan liitoille yhteensä noin 15 
miljoonaa euroa. Rahoitusta jaettiin kahdessa 
erässä. Ensimmäinen rahoituserä oli tarkoitettu 
nykytilan kartoituksen aloittamiseen. Toisessa 
erässä rahoitettiin tarvittavan muutoksen suun-
nittelua ja valmistelua. Maakuntien liitot voivat 
käyttää vuonna 2017 myönnettyä avustusta 
myös vuonna 2018 esivalmisteluvaiheen päät-
tymiseen saakka. Tässä vaiheessa on arvioitu, 
että esivalmisteluvaihe päättyy 31.5.2018.

Vuonna 2018 rahoitus on maakunnille vähintään 
71 miljoonaa euroa. Rahoitusta haetaan maa-
kuntakohtaisilla tarkennetuilla suunnitelmilla. 
Avustusta myönnetään hakemuksesta ennalta 
hyväksyttyihin ja määriteltyihin kustannuksiin. 
Avustushakemuksena toimiva hankesuunnitel-

ma tuli toimittaa valtiovarainministeriölle vii-
meistään 30.3.2018. Ensimmäiset hakemukset 
otettiin arviointiin 28.2.2018. Hakemukset kä-
sitellään kahdessa erässä. Joustava aikataulu 
johtuu maakuntien erilaisesta etenemistahdis-
ta. Päätöksenteon jakamisella mahdollistetaan 
suunnittelussa edenneiden maakuntien siirtymi-
nen toimeenpanoon.

Hakemuksien lisäksi jokaisen maakunnan kans-
sa käydään kahdenkeskisesti selvitystä vaativia 
asioita läpi. Vuoden 2017 rahoituksen osalta 
tämä kierros käytiin sähköpostitse. On mah-
dollista, että neuvotteluihin osallistuu edusta-
jia maakuntien ja valtiovarainministeriön lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Vimana 
Oy:stä ja SoteDigi Oy:stä. Vuoden 2018 rahoi-
tuksen osalta siirrytään raportointimalliin, joka 
perustuu Improlity Project -hankesalkkujärjes-
telmään.  

Mikäli perusteltu rahoituksen tarve ylittää nyt al-
lokoidun 71 miljoonaa euroa, valtiovarainminis-
teriö on varautunut vapauttamaan lisää rahoi-
tusta vuoden 2018 jakamattomasta osuudesta.
  
Vuoden 2019 rahoitustarve 

Maakuntien arvioita vuoden 2019 rahoitustar-
peesta kerättiin joulukuun 2017 aikana. Rahoi-
tustarpeen arvio ei ole rahoitushakemus, vaan 
siltä käytetään apuna, kun valmistellaan julki-
sen talouden suunnitteluprosessia (JTS). Kaikki 
muutoksesta johtuvat ICT-rahoitustarpeet ovat 
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yhteisellä momentilla (VM, STM, TEM ja muut 
uudistuksen ministeriöt). 

Valtiovarainministeriön JTS-esitys julkaistiin 
15.2.2018. Hallitus  päätti v. 2019–2022 JTS:s-
ta huhtikuussa 2018. 

Päätöksen mukaan digimuutosohjelman rahoi-
tukseen varataan noin 98 milj. euroa vuonna 
2019. Rahoitusta on tarkoitus kohdentaa eri hal-
linnonalojen kansallisiin hankkeisiin sekä avus-
tuksina maakunnille niiden ICT-muutostukeen. 
Lisäksi maakuntien tarvitsemien digitalisaa-
tio- ja ICT-palveluiden toteuttamiseksi pääomi-
tetaan maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana 
Oy:tä siirtämällä yhtiöön valtion osakeomistuk-
sia noin 30 milj. euron arvosta.

Muutoskustannuksia tarkastellaan vuoden 2018 
aikana muun muassa osana koetalousarvion 
laadintaa. Jos uudistuksesta on tunnistettavis-
sa yleiskatteellisen rahoituksen riittävyyden 
vaarantavia muutoskustannuksia, vuonna 2019 
käytävässä kehysprosessissa varaudutaan tä-
hän.

Aloitusvuoden 2020 rahoituksen riittävyyttä 
palvelutarpeen kasvussa eräissä maakunnis-
sa tarkastellaan osana maakuntien rahoituslain 
täydennysesityksen valmistelua. Jos valmiste-
lutyössä on nähtävissä maakuntien toiminnan 
aloittamiseen vaikuttavia asioita, jotka vaaran-
tavat laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen 
järjestämisen, hallitus varautuu huomioimaan 

korjaustarpeen maakuntien rahoituslain täy-
dennyksessä syksyllä 2018.

Rahoituksesta saa lisätietoa täältä.

2.3. Viestintä ja vuorovaikutus

Digimuutosohjeman hanketoimiston viestinnän 
keskeinen tavoite on tuottaa kohdennettua, 
ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa di-
gimuutoksen toimeenpanon etenemisestä ja di-
gihankkeiden tilanteesta. 

Valtionhallinnon viestinnän periaatteet avoi-
muus, luotettavuus, ymmärrettävyys, tasapuo-
lisuus, nopeus, vuorovaikutteisuus ja palve-
luhenkisyys ovat keskeisessä asemassa myös 
tässä kokonaisuudessa. Maakunta- ja sote-uu-
distuksen periaatteiden mukaisesti myös hanke-
toimiston viestinnällä pyritään lisäämään tietoi-
suutta uudistuksen etenemisestä – tavoitteista, 
hyödyistä, vaikutuksista ja haasteista. Valmis-
telun ja toimeenpanon on oltava mahdollisim-
man avointa. Muutoinkin maakunta- ja sote-uu-
distuksen viestinnän periaatteita noudatetaan 
hanketoimiston viestinnässä.

 Viestinnän keskeiset tehtävät ovat eri
- viestinnän kanavien ylläpito,
- viestintämateriaalien tuottaminen ja
- viestinnän käytännön toteuttaminen.

Viestinnän sisältö syntyy hanketoimiston toi-
minnasta vastaavien ja viestinnän ammattilais-

http://alueuudistus.fi/digitalisaatio/ict-rahoitus
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ten yhteistyössä. Viestintäasioita käsitellään 
viikoittaisissa hanketoimiston kokouksissa. Di-
gimuutoksen hanketoimiston viestintää tehdään 
yhteistyössä maakunta- ja sote-uudistuksen 
viestinnän kanssa.

Digimuutosohjelman asioista tiedotetaan moni-
kanavaisesti. Viestinnän pääasialliset kanavat 
ovat alueuudistus.fi-sivusto, uutiskirjeet ja tie-
dotteet. Kokonaisuudelle keskeisiä uutiskirjei-
tä ovat mm. valtiovarainministeriön koordinoi-
mat maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirje, 
ICT-uutiskirje sekä kunnat ja maakunnat -uutis-
kirje. Lisäksi digimuutosohjelman kokonaisuuk-
sista viestitään myös muutosjohtajien ja maa-
kuntavalmistelijoiden Skype-kyselytuntien sekä 
seminaarien ja muiden tapaamisten kautta.

Hanketoimistolle tehdään puolivuosittain vies-
tintäkalenteri tiedossa olevien merkittävien tee-
mojen ja tapahtumien mukaisesti. Yleisesitys 
ohjattavien hankkeiden kokonaisuudesta pide-
tään ajantasaisena, ja sitä täydennetään tarvit-
taessa Q+A -muistioilla. Yleisesitys päivitetään 
kuukausittain alueuudistus.fi-sivustolle, ja siitä 
viestitään säännönmukaisesti maakuntavalmis-
telijoille.

Verkostotyö

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosoh-
jelman kansallisen tuen muotoja ovat kansalli-
sesti toteutettavien hankkeiden lisäksi rahoitus, 
ohjeet ja mallit, tilannekuvan ylläpito sekä ver-
kostot. 

ICT-valmistelun keskeinen yhteistyöverkosto on 
valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Kuntaliiton yhteisesti koordinoima 
maakuntadigivalmistelijoiden verkosto. Ver-
kosto kokoontuu kuukausittain, ja se on tärkeä 
areena mm. yhteisen valmistelutyön ja maa-
kuntien sekä valtionhallinnon tilannekuvan nä-
kökulmasta.  Verkostossa käydään vuoropuhe-
lua uudistuksen etenemisestä ja tavoitetilasta ja 
työstetään kokonaisuuksia eteenpäin. Maakun-
nat ovat nimenneet verkostoon vastuuvalmiste-
lijan/ valmistelijoita ja heitä on sekä maakunta- 
että sotepuolelta. 

Maakuntien arkkitehtuurityön tueksi on perus-
tettu keväällä 2018 Maakuntien arkkitehtuuri-
verkosto. Verkosto kokoontuu noin kuukausit-
tain, ja siinä on jäseniä kaikista maakunnista. 
Verkoston tavoitteena on edistää kaikkien maa-
kuntien toiminnan käynnistämistä, tuoda lä-
hemmäksi Maakuntavision 2023 toteutumista 
sekä edistää maakuntien yhteentoimivuutta ja 
yhdessä tekemisen kulttuuria. Näitä tavoittei-
ta saavutetaan jakamalla aineistoa, antamal-
la palautetta esitellystä aineistosta, jakamalla 
tekemistä ja osaamista, suunnittelemalla yh-
teistä arkkitehtuuria sekä pilotoimalla maakun-
tien yhteistyössä suunniteltuja arkkitehtuurin 
osa-alueita.

Syksyllä 2018 käynnistyvät digituen maakunta-
pilotit. Pilottien tavoitteena on luoda maakuntiin 
digituen tuottajien verkosto, saada tietoa digi-
tuen tarpeesta ja tarjonnasta sekä kokemus-
ten perusteella jatkokehittää valtakunnallista 

http://alueuudistus.fi/digimuutosohjelma
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digituen toimintamallia. Pilottien yhteydessä 
muodostetaan valtakunnallinen maakuntien ja 
digituen tuottajien verkosto, jossa voi jakaa tie-
toa ja hyviä käytänteitä digituen koordinointiin 
ja tuottamiseen liittyen.  Väestörekisterikeskus 
tukee digituen tuottajia esimerkiksi koulutusten 
avulla sekä kehittää toimintamallia ja verkostoa 
valtakunnallisesti. Lisätietoa täältä. 

2.4. Maakuntamuutoksen aikataulu

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017, että 
maakunta- ja sote-uudistus tulee voimaan 
1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään 
lokakuussa 2018. Maakunta-, sote- ja valinnan-
vapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikai-
sesti keväällä 2018. 

Hallituksen 5.7.2017 päättämiin aikatauluihin 
voi tutustua kootusti täällä.

http://vm.fi/digituen-maakuntapilotit
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakunta-ja-sote-uudistuksen-keskeisimmat-maaraajat-yhdessa-paketissa
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yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli 
ja kehittämispolku.  

Julkisen hallinnon arkkitehtuuritoiminnan ja -lin-
jausten jäsennys perustuu ekosysteemimalliin. 
Toisiinsa ja ympäristönsä kanssa vuorovaikut-
tavat ekosysteemit ovat yksi merkittävimmistä 
megatrendeistä palvelujen ja teknologian kehi-
tyksessä. Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa 
kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palve-
lut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan asia-
kastarpeen kautta yhteen hyödyntäen kaikkia 
ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. Toiminnan ja 
liiketoiminnan ekosysteemit usein kiihdyttävät 
innovaatioita ja parantavat palveluita asiakas-
keskeisesti. 

3. Arkkitehtuurityö ja 
 arkkitehtuurien 
 hallinnan järjestäminen 

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan suunnitte-
lun työväline, jonka avulla koordinoidaan ja ke-
hitetään organisaatioiden ja palveluiden välistä 
yhteentoimivuutta. Työssä ja kuvauksissa on eri-
laisia tasoja ja näkökulmia kehittämistarpeesta 
ja -tasosta riippuen. Maakuntien valmistelussa 
ja toiminnan kehittämisessä tehtävä arkkiteh-
tuurityö on osa julkisen hallinnon kokonaisark-
kitehtuuria, ja se liittyy osaksi Julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) toteuttamista ja 
kehittämistä.  

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu 
ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista 
sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. 
Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista 
ohjausta, mutta myös maakuntien omaa 
arkkitehtuurin kehittämistyötä. JHKA määrittää 
myös maakuntien arkkitehtuurikokonaisuuden 
rakennetta ja kehittämistä. Se ohjaa, linjaa ja tukee 
eri tasojen (toimialat, osa-alueet, viranomaiset ja 
palveluyhtiöt) sekä yksittäisten arkkitehtuurien 
kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen 
kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi 
muita viitearkkitehtuureja ja yhteisesti 
hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä, joita 
ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, 
hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, 
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teuttavien prosessien sekä maakunnan orga-
nisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen 
(mm. valtio – maakunta – kunta – yksityinen) 
tavoitetilasta. Tavoitteina on myös: 

• Muodostaa maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmistelun tarvitsema yhtenäinen kokonais-
kuva maakunnan rakenteista ja toiminnalli-
suudesta. 

• Muodostaa yhtenäinen kuva maakunnan toi-
mintaympäristöstä ja maakunnan prosessien 
linkittymisestä julkisen hallinnon muihin pro-
sesseihin. 

• Kuvata maakuntien yhdenmukaiset toiminta-
mallit ja näitä tukevat yhteiset palvelut.  

• Kuvata malli maakuntien tiedonhallintakoko-
naisuudesta ja sen liittymistä julkisen hallin-
non muuhun tiedonhallintaan.  

• Ottaa asiakkaiden tarpeet huomioon arkki-
tehtuurin suunnittelussa. 

• Tukea viitearkkitehtuurilla kuntia tarjoamalla 
näkymä niiltä maakuntaan siirtyviin palvelui-
hin. 

• Tavoitteet asettavat maakuntien viitearkki-
tehtuurin painopisteen toiminta-arkkitehtuu-
riin. 

Maakuntien viitearkkitehtuuri on tarkoitettu 
otettavaksi huomioon maakuntien toiminnan 
vakiintuneen vaiheen tavoitetilana myös va-
littaessa maakunnan mahdollisia välivaiheen 
sisältäviä siirtymäskenaarioita nykytilasta toi-
minnan vakiintuneeseen vaiheeseen. Yhteinen 
suunnittelu ja kokonaisarkkitehtuurityö vähen-

Maakuntien arkkitehtuurityön hallintamalli 
on vielä kuvaamatta, mutta sen tulee nivoutua 
mahdollisimman saumattomasti maakuntien 
muuhun ohjausmalliin ja sen yhteydessä tunnis-
tettuihin toimijoihin sekä tarpeen mukaan oh-
jauksen vuosikelloon.  

Maakuntien viitearkkitehtuurityön lisäksi sosi-
aali- ja terveydenhuollossa on laadittu tai ollaan 
laatimassa valtakunnalliset kokonaisarkkiteh-
tuurit sosiaali- ja terveydenhuollon valtakun-
nallisista tietojärjestelmäpalveluista, asiakas-
tietojen toisiokäytöstä sekä valinnanvapauden 
tiedonhallinnasta.

3.1. Maakuntien viitearkkitehtuuri 

Maakuntauudistuksen toimeenpanossa (vuosien 
2017–2019 aikana) suunniteltava maakuntien 
yhteinen viitearkkitehtuuri kuvaa maakuntien 
vakiintuneen toiminnan tavoitetilaa 3–5 vuo-
den aikajänteellä maakuntauudistuksen lain-
säädännön valmistumisesta. Viitearkkitehtuu-
rin kohteena ovat maakunta ja sen kytkennät 
toiminnallisessa ympäristössään. Sen yleisenä 
tarkoituksena on jäsentää ja määrittää kuvatta-
van kokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat 
ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutus-
teknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteu-
tuksen yksityiskohtiin.  

Maakuntien viitearkkitehtuurin tavoitteena on 
muodostaa maakuntauudistusta tukeva yhtei-
nen käsitys maakuntien palveluiden, niitä to-
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Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on 
huomattavan paljon rinnakkaista tekemistä me-
neillään, minkä vuoksi toimintaympäristö muut-
tuu jatkuvasti ja sidoshankkeiden etenemisen 
seuranta on tärkeää, jotta toimitaan mahdolli-
simman ajantasaisen tiedon varassa.  

Maakuntien viitearkkitehtuuri sijoittuu julki-
sen hallinnon kokonaisarkkitehtuurikuvaus-
ten valtio- ja kuntatason kuvausten joukkoon. 
Ekosysteemilähtöisesessä arkkitehtuurityössä 
maakuntien kokonaisarkkitehtuurityö sijoittuu 
arkkitehtuurien verkostoon, joista keskeisim-
män tunnistetut on koottu sidosarkkitehtuuri-
luetteloksi maakuntien viitearkkitehtuurin kuva-
ukseen.  

3.3. Arkkitehtuuriperiaatteet 

Arkkitehtuuriperiaatteet kuvaavat kokonaisark-
kitehtuurin kehittämisen ja hallinnan perusläh-
tökohdat, ja ne sisältävät kehittämistä ohjaavia 
tavoitteita, linjauksia sekä joskus myös kieltoja 
noudatettaviksi kaikissa kehittämistilanteissa. 
Periaatteiden avulla toiminnan ja tietojärjestel-
mien kehittämistoimenpiteet suunnataan kohti 
yhteisesti sovittua ja määriteltyä tavoitetilaa. 
 
Kirjoittamishetkellä maakuntien viitearkkiteh-
tuurin arkkitehtuuriperiaatteet on tiivistetty 
muotoon: 
• Arkkitehtuuri varmistaa turvallisen palvelui-

den käytön myös poikkeustilanteissa. 

tävät alueellisten hankkeiden määrää ja keven-
tävät työkuormaa. 

Viitearkkitehtuuri on aikataulusyistä suunnitel-
tu samaan aikaan, kun maakunta- ja sote-uu-
distuksen lainsäädäntöä valmistellaan, joten 
viitearkkitehtuuri on monelta kohdin rakennet-
tu viitearkkitehtuuriryhmän todennäköisenä 
pitämän lainsäädännön varaan. Sama koskee 
sidosarkkitehtuureissa esiintyvää muuta rin-
nakkaista kehittämistä. Maakunnan toiminnan 
laajuuden takia viitearkkitehtuurin kuvaukset 
eivät tyhjentävästi käy läpi maakunnan proses-
seja ja niiden kytkentöjä ulkopuolisiin proses-
seihin, mutta antaa mallin jatkaa kuvaamista 
halutuille alueille. 
Lue lisää viitearkkitehtuurista täältä.

3.2. Sidosarkkitehtuurit 

Maakuntien kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyy 
useita sidosratkaisuja ja -hankkeita sekä lain-
säädäntöä ja sidosarkkitehtuureja, jotka tulee 
ottaa huomioon toiminnan ja ratkaisujen sekä 
arkkitehtuurin kehittämisessä. Arkkitehtuuri-
en kokonaisuuteen kuuluvat myös yksittäisten 
maakuntien ja maakuntien palveluyhtiöiden 
organisaatiotason arkkitehtuurikuvaukset. Esi-
merkiksi teknologia-arkkitehtuurinäkökulmasta 
laaditut arkkitehtuurikuvaukset ja kehittämis-
polut ovat maakuntien ICT-palvelukeskus Vima-
na Oy:n alaa. 

http://alueuudistus.fi/digitalisaatio/arkkitehtuuri
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• Maakunnan toiminta on avointa ja läpinäky-
vää. 

• Tuotetaan asiakkaalle hyötyä nopeasti, kun 
tehdään kokonaisarkkitehtuurin avulla pa-
rempia päätöksiä, ratkaisuja ja palveluja. 

• Varmistetaan sujuvat ja yhteentoimivat pro-
sessit, jotta turhaa asiointia ei olisi. 

• Rakennetaan helppokäyttöisiä ja turvallisia 
palveluita, joiden taustalla oleva arkkitehtuu-
ri on yksinkertaista ja ymmärrettävää. 

• Kehitetään palvelut asiakaslähtöisesti ja si-
ten, että kokonaisarkkitehtuurin avulla pal-
velut tuottavat laajasti arvoa asiakkaalle. 

• Palvelulle ja sen toteutukselle nimetään 
omistaja. 

• Uutta tietoa pyydetään vain kerran ja tietoa 
tuotetaan sekä käytetään yhteisesti. 

• Maakuntaa johdetaan mitattavaan, luotetta-
vaan tietoon perustuen. 

• Olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköi-
siä palveluita hyödynnetään myös uusissa 
ratkaisuissa. 

• Maakunta huolehtii tietoturvastaan. 

Maakuntien toiminnan ja arkkitehtuurin kehittä-
miseen liittyviä periaatelinjauksia löytyy myös 
muista viitearkkitehtuurerista sekä erilaisista 
sidosarkkitehtuureista. Keskeisimpiä ovat val-
tiovarainministeriön julkaisemat Digitalisoinnin 
yhdeksän periaatetta sekä Julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuurin (JHKA 2.0) arkkitehtuu-
riperiaatteet. 

http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
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3.4. Arkkitehtuurityön yhteiset työkalut 

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön 
tueksi on kehitetty ja hankittu joukko ratkaisuja 
ja palveluja, joiden avulla tuetaan ja varmiste-
taan yhteentoimiva julkinen hallinto ja kokonai-
sarkkitehtuurikehys kaikkien osallisten ja asiak-
kaiden käyttöön.  

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmässä, joka on 
julkaistu JHS 179 -suosituksena: Kokonaisarkki-
tehtuurin suunnittelu ja kehittäminen on kuvat-
tu kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehit-
täminen. Menetelmä on toimintatapa ja metodi, 
jolla arkkitehtuurityötä tehdään.  Tästä suosi-
tuksesta on muokattu myös erillinen suppe-
ampi suositus JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin 
peruskuvaukset, jossa on listattu kokonaisark-
kitehtuurin peruskuvaukset. Peruskuvaukset 
tuotetaan noudattaen sisällöltään laajemmassa 
JHS179 -suosituksessa kuvattua kokonaisarkki-
tehtuurimenetelmää. JHS-suositukset löytyvät 
täältä. 

Kokonaisarkkitehtuurikuvauksia tehdään taval-
lisimmin tietokantapohjaisin välinein. Sellaisille 
julkisen hallinnon organisaatioille, joilla ei ole 
omia kuvausvälineitä, valtiovarainministeriö on 
hankkinut KA-kuvausvälineen. Se on erikseen 
sovittaessa kaikkien julkisen hallinnon organi-
saatioiden käytössä. Lisätietoa välineestä ja sen 
käyttöönotosta löytyy täältä.

Syksyllä 2017 hyväksytty Julkisen hallinnon ko-
konaisarkkitehtuurin kehys julkaistaan yhtei-
nentieto.fi -sivuilla. Kokonaisarkkitehtuurityö-
hön  liittyvää hyödyllistä materiaalia sekä tiedot 
vielä vuonna 2018 toteutettavasta julkisen hal-
linnon kokonaisarkkitehtuurivalmennuksesta 
löytyvät täältä. 

http://www.yhteinentieto.fi
https://www.arkkitehtuuripankki.fi/
http://www.avoindata.fi
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4.  Vastuut ja tehtävät    
 muutoksessa
4.1.  Muutoksen kannalta välttämättömät   
        tehtävät ja ylimenokauden palvelujen     
        turvaaminen  

ICT- palvelujen osalta maakunnissa on keskityt-
tävä tekemään vain ne täysin välttämättömät 
toimenpiteet, joiden avulla maakunta voi aloit-
taa toimintansa. Muut tarvittavat muutokset 
voidaan tehdä vaiheittain vuosien 2020–2022 
aikana tai vielä pidempänä siirtymäaikana. 

Maakunnan on järjestettävä tietohallintonsa si-
ten, että tietohallinto voi ottaa vastuun maakun-
tansa ICT- palvelujen järjestämisestä, muutok-
sen läpiviennistä ja arkkitehtuurien hallinnasta 
siirtymävaiheen aikana 2020–2022 palvelukes-
kuksen tehtävät ja palvelut huomioon ottaen.  

Jokaisen tulevan maakunnan tietohallinnon ja 
ICT-palvelujen suunnittelu, järjestäminen sekä 
siirtymän läpivienti ovat maakunnallisen valmis-
teluorganisaation vastuulla. Kunkin maakunnan 
valmisteluorganisaatio päättää, miten ICT-pal-
velut järjestetään olemassa olevia rakenteita, 
sopimuksia ja tuottajia käyttäen.  
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4.2.  Maakuntakohtaiset suunnitelmat ja   
 niiden ylläpito 

Jokainen maakunta vastaa oman alueensa 
muutoksen suunnittelusta, projektoinnista ja 
organisoitumisesta. Työtä on tuettu valtiova-
rainministeriön myöntämällä rahoituksella. Pro-
jektihallinta toteutetaan maakuntakohtaisesti, 
ja jokaisella maakunnalla on oma organisoin-
tinsa ICT-suunnitelman toteuttamiselle. Suunni-
telmassa otetaan huomioon maakunnan lähtö-
tilanne ja valtakunnalliset linjaukset ja ohjeet. 

Kustannukset todennetaan pääkirjanotteilla, ja 
HTV-seuranta tulee järjestää omavastuuosuu-
den todentamiseksi (esimerkiksi excelin avul-
la). Suunnitelmasta poikkeava eteneminen on 
ilmoitettava valtiovarainministeriöön heti, kun 
poikkeama havaitaan. Merkittävät muutokset 
käsitellään projektimuutoksina digimuutoksen 
hanketoimistossa.  

Maakunnat, jotka toimivat valtakunnallisina pi-
lotteina erikseen sovittavien kokonaisuuksien 
osalta, kertovat etenemisestä ja tuloksista maa-
kuntadigivalmistelijoiden verkostossa sekä osal-
listuvat tarvittaessa valtioneuvoston osoittamiin 
muihin koordinaatioelimiin.  

Työssä syntyneiden tuloksien (esim. suunnitel-
mat, raportit ja ratkaisumallit) tulee olla lähtö-
kohtaisesti muiden maakuntien, valtakunnal-
listen palvelukeskusten ja valtion toimijoiden 
käytettävissä. Palveluntuottajien kanssa toimit-

taessa tulee varmistaa, että työn tulokset ovat 
jaettavissa. Tuotoksille ja niiden jakamiselle voi-
daan osoittaa yhteinen työtila. Kaikki ICT-rahoi-
tuksen vastaanottajat ovat velvollisia tekemään 
yhteistyötä. Rahoitusta voidaan käyttää yhteis-
työhön niin valtakunnallisesti kuin myös aluei-
den välillä. 

Palvelukeskuksille suunniteltujen tehtävien 
osalta maakuntien tulee tehdä suunnitteluyh-
teistyötä palvelukeskusten kanssa. Maakuntien 
ei tule ryhtyä valmisteluun, joka on suunnitel-
tu palvelukeskuksen tehtäväksi. Epäselvissä ti-
lanteissa maakunnan ja palvelukeskuksen sekä 
tarvittaessa valtiovarainministeriön on yhdessä 
sovittava työnjaosta. 

Maakuntien viitearkkitehtuuri julkaistaan kesä-
kuussa 2018, ja maakuntien on hyvä huomioi-
da se suunnittelu- ja valmistelutyössään. Työs-
sä on huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnalliset kokonaisarkkitehtuurit, mukaan 
lukien valmisteilla olevat valinnanvapauden ja 
sote-tietojen tietoturvallisen hyödyntämisen 
kokonaisarkkitehtuurit. Suunnittelu- ja valmis-
telutyössä on huomioitava valtakunnallisten tie-
tojärjestelmäpalveluiden hyödyntäminen mm. 
maakuntien asiakas- ja potilasrekisterien muo-
dostamisessa ja valinnanvapaudessa.

Maakunnat raportoivat digimuutoksen etenemi-
sestä valtioneuvostolle kuukausittain, erikseen 
annetun ohjeen mukaisesti. Annettujen tietojen 
pohjalta valtioneuvosto tuottaa digimuutoksen 
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etenemisen tilannekuvan kattaen sekä kan-
salliset että maakunnalliset kehittämisen osa-
alueet. Tilannekuva on myös maakuntien hyö-
dynnettävissä.

4.3. Valtiolta siirtyvän henkilöstön    
 perustietotekniikka ja järjestelmät   
 sekä integraatiot 

Maakuntiin valtiolta siirtyvät tehtävät ovat lä-
hinnä TEM:n hallinnonalalta eli ELYistä ja TE-toi-
mistoista siirtyviä tehtäviä. Siirtyviä henkilöi-
tä arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 3 500. 
Tehtäviä ja henkilöitä siirtyy myös mm. AVI:sta. 
Siirtyvien henkilöiden maakuntakohtainen si-
joittuminen on vielä alustava arvio ja se voi elää 
kahden seuraavan vuoden aikana. 

Valtion virastoille perustietotekniikkapalvelut 
tuottaa Valtori. Lähtökohtaisesti Valtori ei voi 
tuottaa palveluja maakunnille, joten maakuntiin 
valtiolta siirtyvien henkilöiden perustietotekniik-
ka on sulautettava tulevien maakuntien ratkai-
suihin. 

KEHA-keskus vastaa tietohallintopalveluista ja 
järjestelmistä ELYille ja TE- toimistoille. KEHA- 
keskuksen aloitteesta on tehty alustava siir-
tosuunnitelma esisuunnittelun kautta yhdessä 
maakuntien kanssa alkuvuodesta 2018. Tavoit-
teena on löytää keskitetysti ja maakuntakohtai-
sesti toteutettavat tehtävät ja sopia toteutusta-
vasta sekä projektoinnista. 
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5. ICT-palvelukeskus 
 Vimana ja SoteDigi-   
 kehitysyhtiö
5.1. Yhtiöiden työnjako

Valtakunnallisilla palvelukeskuksilla pyritään ot-
tamaan käyttöön yhtenäisiä palveluprosesseja 
ja toimintamalleja sekä aikaansaamaan toimin-
nallista tehokkuutta ja mittakaavaetuja, jolloin 
hyödyt tulevat esille pienempinä kokonaiskus-
tannuksina ja toiminnan tehostamisesta saata-
vina säästöinä. 

Vimana Oy ja SoteDigi Oy rakentavat edelly-
tyksiä maakuntien toimintakyvyn syntymiselle, 
ja ne tuottavat maakunnille ratkaisuja ICT-inf-
rastruktuurin yhdistämiseksi, yhteisiksi tieto-
järjestelmiksi ja kansallisiin tietojärjestelmiin 
liittymiseksi (esim. Suomi.fi) sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietojärjestelmien välisen tie-
tojen liikkumisen tietointegraation ja maakun-
tajärjestäjän tiedolla johtamisen työvälineiden 
kansalliseksi toteuttamiseksi. Työ tehdään yh-
dessä maakuntien ja kansallisten toimijoiden 
(mm. ministeriöt, KELA, THL, VRK) kanssa.

ICT-palvelukeskukset on perustettu kesällä 
2017, ja yhtiöiden alkuvaiheen resursointi hoi-
detaan valtion pääomituksilla. Maakuntien toi-
minnan käynnistymisen kannalta kriittisten yh-
teisten ratkaisujen toteutushankkeet tai niiden 
suunnittelu on käynnissä. Palveluiden sisältöjä 

ja liikkeellelähtöä valmistellaan yhdessä maa-
kuntien ja valtiotoimijoiden kanssa mm. yhtei-
sissä suunnitteluhankkeissa ja palvelukeskusten 
asiakasneuvottelukunnissa.

SoteDigi-yhtiötä ja Vimana Oy:tä ohjataan ja 
kehitetään omistaja- ja strategisessa ohjauk-
sessa yhtenä julkisen hallinnon konsernipal-
velukokonaisuutena. Yhtiöt toimivat tiiviis-
sä yhteistyössä ja käyvät vuoropuhelua 
maakuntavalmistelun kanssa. Molem-
pien toiminnan kehittämiseen osallis-
tuvat yhtiöiden asiakasneuvottelukun-
nat.

Vimanan tehtävänä on SoteDigi Oy:n 
kehittämien järjestelmien ja sovel-
lusten teknisen ympäristön käyt-
töönotto ja sen ympäristön ylläpito 
ja käyttöpalveluiden tarjoaminen 
yhteistyössä sen yhteistyökump-
paniverkoston kanssa.
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Vimanalla on myös vahva rooli hankinnoissa 
ja kilpailutuksissa, joilla kehitetään SoteDigin 
kautta tulevia yhteisiä palveluja ja yhteisiä jär-
jestelmiä, koska SoteDigin kehittämien ratkai-
sujen tulee olla käyttöönotettavissa kaikissa 
maakunnissa ja niiden tulee olla yhteensopivia 
myös maakuntien perusinfraratkaisujen kanssa. 
Vimanalle muotoutunee tätä kautta myös jon-
kinlainen integraattorin rooli. 

5.2. Vimana Oy:n toiminta ja tehtävät 

Yhtiön yleisenä tehtävänä on kehittää ja jär-
jestää asiakkailleen digitalisaatiota ja ICT:n 
hyväksikäyttöä edistäviä ICT-infrapalveluita, 
toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia 
järjestelmäpalveluita sekä näihin liittyviä asian-
tuntijapalveluita. Tavoitteena on myös pidem-
mällä aikavälillä palvelun laadun ja järjestelmien 
laadun ja tehokkuuden lisääminen ja kustan-
nusten pienentäminen uudistuksen piirissä ole-
vissa organisaatioissa ja yksiköissä digitalisaa-
tion avulla. Periaatteena on, että ratkaisuja ja 
palveluita ei jatkossa tehtäisi 18 kertaan, vaan 
pyritään löytämään ratkaisuja ja palveluita, jot-
ka sopivat kaikille tai monille organisaatioille ja 
yksiköille. Kustannushyötyjä tavoitellaan myös 
konsolidoinnilla ja keskittämisellä, silloin kun se 
on mahdollista ja kokonaisuuden kannalta kan-
nattavaa. Tavoitteena on, että yhteisen kehittä-
misen kautta pystytään tarjoamaan laajempia 
ja laadukkaampia ratkaisuja ja palveluita kuin 
mikään organisaatio tai yksikkö pystyisi yksi-
nään toteuttamaan. 
  

Tärkeänä tekijänä käyttäjäystävällisempien rat-
kaisujen ja parempien palveluiden tuottamises-
sa, tehokkuuden lisäämisessä ja kustannusten 
pienentämisessä on digitalisaation vahva lisää-
minen.  Tämä tarkoittaa erityisesti mukana ole-
vien organisaatioiden tarvitsemien ratkaisujen 
ja palveluiden yhtenäistämistä, yhdessä kehit-
tämistä ja myös yhteisiä ratkaisu- ja palveluark-
kitehtuureita pitkällä tähtäimellä.  
  
Yhteisellä ratkaisulla tai yhteisellä palvelulla 
tarkoitetaan sellaista kokonaisuutta, joka on 
useamman kuin yhden organisaation käytös-
sä tai sovittu yhteiskäyttöiseksi. Näitä koko-
naisuuksia voivat olla palvelukeskuksien ja/tai 
maakuntien vastuulla olevat sovellukset, järjes-
telmät ja näihin liittyvät asiantuntija-, tuki- ja 
käyttöpalvelut.  
  
Palvelukeskuksen tehtävänä on tarjota koottuja 
ratkaisuja ja palveluita laajalle käyttäjäryhmäl-
le. Käyttäjät voivat olla useammasta eri orga-
nisaatiosta tai kaikista maakunnista. Toisaalta 
palvelu, joka on käytössä useammalla kuin yh-
dellä maakunnalla, voidaan tuottaa keskitetty-
nä (n+1) palveluna palvelukeskuksen toimesta. 
Koottuja ratkaisuja ja järjestelmiä ovat kaikki 
sellaiset kokonaisuudet, joita tarjoavat ICT -pal-
velukeskukset maakunnille ja/tai maakunnissa.  
  
Mikäli palvelua tarjotaan tai palvelua on mah-
dollista käyttää kaikissa maakunnissa kaikkien 
käyttäjien toimesta, olisi kyse kansallisesta pal-
velusta. Kansallisilla ratkaisuilla ja palveluilla 
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tarkoitetaan sellaista kokonaisuutta, jotka ovat 
yhteiskäyttöisiä ja tarkoitettu kaikkien organi-
saatioiden käyttöön.  

Tässä vaiheessa Vimanan tehtäväksi on täs-
mentynyt tuottaa alla mainitut kaikkia maa-
kuntia koskevat yhteiset ICT-ratkaisut 1.1.2020 
mennessä:
• Maakuntien yhteinen      
 käyttövaltuushallinnan ratkaisu ja    
 tietoverkkojen kytkentäydin kansallisiin   
 ratkaisuihin kytkeytymiseksi.
• Yhteinen viestintä- ja työskentely-   
 ympäristö.
• Kansallinen asianhallintajärjestelmä.
• Maakuntien verkkopalveluratkaisut.
• Suomi.fi palvelutuotteiden käyttöönoton   
 ja käytön tuki.  
• Maakuntien toimialariippumattomat ja 
 sote-alueen ulkopuoliset järjestäjien 
  työkalut (perusinfrastruktuuri valmiina   
 1.1.2020)
  
ICT-palvelukeskus Vimana ei toimi markkinoilla. 
Vimana tuottaa inhouse-periaatteella palveluita 
omistajilleen. Toiminnassa pyritään välttämään 
päällekkäisiä investointeja ja hyödyntämään 
olemassa olevaa infraa ja muita rakenteita 
mahdollisuuksien mukaan, mikäli tämä on han-
kintalain ja kilpailuoikeuden kannalta arvioiden 
mahdollista. 

Vimana Oy:n omistus on alkuvaiheessa valtiolla 
sataprosenttisesti, mutta omistuksesta 90 pro-

senttia siirtyy maakunnille vuoden 2020 alussa. 
Valtiolle jää 10 prosentin omistusosuus.
    
Vastuun jakautuminen maakuntien kanssa 

Maakunnat vastaavat alueellisesta ratkaisusta. 
Alueellisten ratkaisujen valinta tehdään maa-
kunnan sisällä yhteisesti sovittujen periaat-
teiden mukaisesti. Maakunnat ovat vastuussa 
alueellisten ratkaisujen toimivuudesta ja niihin 
liittyvistä palveluista. Vimana vastaa kootuista, 
kansallisista ratkaisuista ja yhteisistä ratkaisuis-
ta ja palveluista. 
  
Johtavana periaatteena toiminnan osalta on, 
että kaikista käytettävistä ratkaisuista ja palve-
luista on sovittu yhdessä ja kaikki osapuolet tie-
tävät mitä ratkaisuja ja palveluita on käytössä, 
poistetaan tai päivitetään uudempaan versioon.

Kuva 2. Vastuunjako maakuntien ja palvelukeskuksien välillä
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Periaatteena on, että sovittujen keskitettyjen ja 
kansallisten palveluiden käynnistys toteutetaan 
hankkeina sovitun osapuolen toimesta, siihen 
liittyvät keskitettyjen ja/tai kansallisten palve-
luiden käynnistysprojektit hoidetaan palvelu-
keskuksen toimesta ja maakuntakohtaiset käyt-
töönottoprojektit maakuntien toimesta.  

Vuonna 2018 on aloitettu maakuntien ja Vimana 
Oy:n välinen säännöllinen yhteistyö. Tavoitteena 
on suunnitella maakuntien kanssa yhteistyös-
sä Vimana Oy:n tuottamia ja käyttöönotettavia 
ICT-palveluita. Maakuntakohtainen suunnittelu 
etenee vaiheittain. Maakuntien ja Vimana Oy:n 
kanssa yhteistyössä tehtävän suunnittelun avul-
la hallinnoidaan käyttöönotettavia uusia ja kor-
vaavia ICT-palveluja sekä tuotantorakennetta.

Maakuntakohtaisissa suunnittelussa tullaan ai-
katauluttamaan maakuntien siirtyminen Vimana 
Oy:n tuottamien palvelujen käyttäjäksi.  Tavoit-
teena on rakentaa toimiva ja kustannustehokas 
tapa tuottaa palveluja maakunnille soveltuvalla 
tuotantorakenteella ja mallilla. Asia selvitetään 
ja suunnitellaan maakunnittain ja osin myös 
palveluittain. Kannanotot tuotantorakenteista, 
siirtyvistä sopimuksista ja muista palvelutuo-
tantoon liittyvistä asioista tehdään maakunta-
kohtaisten suunnittelun edetessä.

Vaiheiden tarkoituksena on käynnistää palvelut 
maakuntauudistuksen ja maakuntalain tavoit-
teiden mukaisesti. Vimana Oy:n ja maakunnat 
ratkaisevat ja vaiheistavat yhteistyössä mm.:

• Mahdolliset uudet ja korvaavat palvelut   
 koskien perustietotekniikkaa, tieto-   
 järjestelmiä, integraatioita ja  tarvittaessa  
 myös tietohallintopalveluita 
• ICT-toimijoiden roolit maakunnassa
• ICT-palveluiden tuotantorakenne ja -malli
• Tarvittavien ICT-palveluiden     
 käyttöönotto, priorisointi ja aikataulutus
• Sopimuksiin ja niiden siirtoihin liittyvät   
 selvitykset ja aikataulut
• Uusien palveluiden tarve ja niiden    
 kehittäminen

Vimanan palvelutuotannon tavoitteet ja 
periaatteet

Vimanan palvelut ja hankesalkku täsmentyvät 
vuoden 2018 aikana. Vimana tiedottaa palve-
luista ja niiden aikatauluista suunnitelmien ja 
toteutusten edetessä. Palveluita kehitetään yh-
dessä maakuntien kanssa siten, että käynnis-
tys- ja käyttöönottoprojekteissa on mukana pi-
lotti-maakuntia määrittelemässä ja testaamassa 
tulevia palveluita. 
 
Vimanan tavoitteena on toimittaa ja ottaa käyt-
töön uusia, uudistuvia sekä yhteiskäyttöisiä tie-
totekniikkapalveluita. Vimanan tehtävänä on 
käynnistää ja toimittaa maakunnille sovittuja ja 
määriteltyjä tietotekniikkapalveluita kustannus-
tehokkaasti ja turvallisesti. 

Vimanan periaatteena on tuottaa palvelut lähel-
lä asiakasta ja kehittää palveluita yhdessä asi-



24 PB

akkaan kanssa. Vimana kilpailuttaa, valitsee ja 
hankkii sovitut palvelut itse valitsemiensa toi-
mittajien kanssa. Vimanan tuottamat palvelut 
ovat luotettavia ja helposti käyttöön otettavissa, 
ja ne mahdollistavat maakuntien tuloksellisen 
toiminnan ja kehittämisen. 

Roolinsa puolesta Vimana ei ole vain valmis-
telija vaan erityisesti toimija, joka valmistelee 
ja käynnistää sovitut yhteiskäyttöiset palvelut 
(käynnistysprojekti), sekä valvoo että ne ote-
taan tehokkaasti käyttöön asiakasorganisaati-
oissa ja maakunnissa (käyttöönottoprojektit) 
ja että niitä tuotetaan asiakkaan (maakunnat) 
kanssa määritellyllä laadulla (palvelutuotanto).

Vimanan toiminnan perusperiaatteena on tuo-
tettuihin palveluihin tyytyväiset asiakkaat. Vi-
mana seuraa jatkuvasti asiakkaiden palvelutyy-
tyväisyyttä ja kehittää tarjoamiaan palveluita 
saamansa palautteen mukaisesti. Vimanan pal-
veluita kehitetään yhteistyössä maakuntien ja 
asiakkaiden kanssa. Vimanalle on perustettu 
asiakasneuvottelukunta. Tulevat maakunnat ja 
toimialat nimeävät edustajat asiakasneuvotte-
lukuntaan. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat 
maakuntia henkilöjäseninä. Asiakasneuvotte-
lukunta on tärkeä yhteistyön ja tiedonvaihdon 
kannalta, se on osaltaan varmistamassa tur-
vallista siirtymää maakuntamalliin ja päällek-
käisyyksien välttämisessä. Asiakasneuvottelu-
kunnan jäsenet ja tarkemmat tehtävät löytyvät 
täältä. 

Ensimmäiset valmistelussa olevat palvelut, 
hankkeet ja käynnistysprojektit
 
ViVa-tiimityöympäristö on valmiina

Vimanan palvelutuotannon rakentamisvaihe on 
käynnistetty syksyllä 2017. Vimanan peruspal-
veluihin kuuluva ja tavoitteena ollut Microsoft 
O365 -teknologiaan pohjautuva ViVa-tiimityö-
ympäristö on pilottikäytössä ensimmäisillä maa-
kunnilla. 
 
ViVa-palvelu tarjoaa käyttäjille toimistokäyttöön 
tarkoitetut työkalut. Palvelu pitää sisällään säh-
köpostin, kalenterin, kokous- ja neuvottelutyö-
kalut, Office-työkalut, tiimityötilan (SharePoint), 
dokumentin hallinnan (OneDrive) ja tuen vide-
oiden jakamiseen (Stream). 

Teknisesti palvelun laajamittaisen käyttö voi-
daan aloittaa syksyllä 2018, jolloin Tietoverk-
ko-hankkeessa luotu esikytkentäydin mahdollis-
taa palvelun käytön sisäverkosta käsin.

Vimanan tavoitteena on, että ViVa-palvelut ote-
taan käyttöön maakunnissa mahdollisimman 
nopeasti. Tavoitteena on, että maakunnat, joil-
la ei ole käytössä O365-arkkitehtuuriin liittyviä 
palveluita, saavat ne ViVa-palvelun kautta käyt-
töön nopeasti ja tehokkaasti. Toisaalta maakun-
nat, joissa jo on käytössä O365-arkkitehtuuriin 
liittyviä palveluita, voivat harkita ViVa-palvelui-
hin siirtymistä, mikäli näihin ympäristöihin ei lii-
ty on-premise -ratkaisuja. Maakunnat, joissa on 

http://www.vimana.fi
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jo käytössä pitkälle vietyjä O365-arkkitehtuuriin 
perustuvia ratkaisuja, joudutaan sopimaan erik-
seen yhdessä VM-kanssa.

Tavoitteena on, että maakunnat käyttävät 
O365-arkkitehtuuriin pohjautuvia toimistotyö-
kaluja ennen maakuntalain voimaan tuloa 2020.

Käyttövaltuushallinta (KVH) käynnistyy 

Keskitetty käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta 
on välttämätön Vimanan palveluiden järkeväl-
le käyttötavalle maakunnissa. Tavoitteena on 
käynnistää KVH-palvelut mahdollisimman no-
peasti (kevät 2019), jotta maakuntien käyttä-

jien siirtyminen Vimanan palveluihin on mah-
dollista järkevällä tavalla. KVH mahdollistaa 
palvelun piirissä olevien käyttäjien toimimisen 
tulevaisuudessa yhdellä identiteetillä maakun-
tien ja keskitettyjen palveluiden välillä (2020).

Tehokas ja toimiva KVH tarjoaa parhaan mah-
dollisen käyttömukavuuden, tietosuojan ylläpi-
don ja varmistamisen, kustannustehokkaan toi-
minnan, keskitettyjen palveluiden tarjoamisen 
järkevästi maakunnille ja se helpottaa järjestel-
mien välistä integrointia. Epäsuorina hyötyinä 
KVH yhtenäistää monien erilaisten maakunnissa 
käytössä olevien käyttövaltuushallintojen toi-
mintatapoja, teknisiä ratkaisuja, integraation ja 
käyttäjäidentiteetin toteuttamisen.

Digimuutoksen hanketoimistonjohtoryhmä on 
kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt KVH-
hankkeen käynnistämisen, jonka tavoitteena 
on KVH-palvelun käynnistäminen. Vimana on 
tämän perusteella aloittanut KVH-ratkaisun 
valmistelut, jonka tarkoituksena on tarkentaa 
tarvittavaa ratkaisua, kilpailuttaa ja hankkia 
identiteetinhallintaan tarkoitettu ratkaisu 
vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on maakuntien 
KVH-käyttöönotot 2019 keväästä lähtien. 

Suunniteltu KVH-ratkaisu käsittää maakunnil-
le tarkoitetun kansallisen IdM/IAM-ratkaisun 
(Identity Management), kaikkien niiden maa-
kuntien identiteettien hallintaan, joiden on tar-
koitus käyttää yhteisiä ja keskitettyjä järjestel-
miä. Periaatteena on, että maakunnat hallitsevat 

Kuva 3. ViVa-palvelut



26 PB

itse KVH-ratkaisussa olevia identiteettejä, jot-
ka siirretään  kansallisen IdM/IAM-ratkaisuun 
erityisen maakunta IdM/IAM-ratkaisun kautta. 
Mikäli maakunnalla on käytössä oma IdM-rat-
kaisu, se liitetään suoraan kansalliseen IdM/
AIM-ratkaisuun. Maakuntien tulee itse hoitaa 
IdM-ratkaisun käyttöönotto maakunnan alueella 
olevissa organisaatiossa.

Tavoitteena on, että maakunnat aloittavat 
KVH-palveluun siirtymisen keväällä 2019 ja 
pyrkivät olemaan mahdollisimman valmiina 
KVH-palvelun käytössä jo vuoden 2019 aikana.  

Perustietotekniikan hankintojen valmistelu 
alkanut

Vimanan tavoitteena on tehokkaiden ja kilpailu-
kykyisten palveluiden tuottaminen. Näiden pal-
veluiden tuottaminen edellyttää hyvää hankin-
tatoimea ja toimittajien kilpailutusta palveluiden 

pitämiseksi kilpailukykyisenä myös tulevaisuu-
dessa. Perustietotekniikan hankintapalvelun 
(PTT) tehtävänä on sopimuksiin liittyvät järjes-
telyt ja hankinnat1.

Rakennusvaiheessa (2018–2019) keskitetään 
sovittuja perustietotekniikkapalveluita palvelu-
keskuksen puitejärjestelyjen kautta. Muutok-
sessa tarvitaan kilpailutuksia, sopimusten hal-
lintaa sekä toimittajahallintaa. Lisäksi tarvitaan 
teknisiä muutoksia ja palvelujen rakentamista 
sekä olemassa olevien sopimusten konsolidoin-
tia. 
 
Digimuutoksen hanketoimiston johtoryhmä on 
kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt PTT-pal-
velun käynnistämisen, jonka tavoitteena on asi-
antuntijaresurssien ja päätelaitteiden hankinta. 
Vimana on tämän perusteella aloittanut hankin-
nan valmistelut, jonka tarkoituksena on tarken-
taa hankinnan kohdetta, kilpailuttaa ja hankkia 
tarvittavat palvelut vuoden 2018 aikana, jotta 
maakunnat voivat aloittaa tuloksien hyödyntä-
misen vuoden 2019 alusta lähtien. 

Vimana ottaa vastuun perustietotekniikan han-
kinta- ja kilpailutuskalenterista esiselvityksen 
tulosten julkaisun jälkeen. Vimana ilmoittaa tu-
levista hankinnoista ja kilpailutuksista erikseen 

1 
Lue lisää Vimanan ja maakuntien rooleista hankinnoissa ICT-

sopimukset ja hankinnat -ohjeesta: http://alueuudistus.fi/
digimuutosohjelma

http://alueuudistus.fi/digimuutosohjelma
http://alueuudistus.fi/digimuutosohjelma
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Vimanan Internet-sivustolla. Jokainen kilpailu-
tus hankkeistetaan ja resursoidaan erikseen Vi-
manan toimesta. 
 
Tietoverkkojen muutoksia tarvitaan
 
Vimanan palveluiden käyttö maakunnissa edel-
lyttää tietoliikennejärjestelyiden toteuttamista 
maakuntien sisällä ja yhteisten palvelujen välil-
lä. Tavoitteena on yhdistää tietoliikenneverkko-
ja erilaisten keskittymien avulla hyödyntämäl-
lä ensi vaiheessa olemassa olevia ratkaisuja ja 
rakentamalla myöhemmin palveluita parhaiten 
tukeva kytkentäydin maakuntien ja palveluiden 
käyttöön. Nämä ratkaisut voivat sisältää myös 
konesali- ja kapasiteettipalveluihin kohdistuvia 
järjestelyjä.

Kuten KVH-palvelu, myös tietoliikennejärjeste-
lyjä tarvitaan Vimanan palveluiden käytön mah-
dollistamiseksi. Kansallisen tason järjestelyt 
vaativat aikaa (2020), ja tämän takia liikkeelle 
lähtö muutoksien osalta on tapahduttava ensin 
(2018) hyödyntämällä olemassa olevia keskitty-
miä ja ratkaisuja. 

Hankkeen päätavoitteena on kansallisen kytken-
täytimen toteuttaminen maakuntien ja sovit-
tujen palvelukeskusten välille. Aikataulullisten 
syiden takia toteutetaan ensin nykyisiin verk-
koihin pohjautuva tilapäinen esikytkentäydin. 
Hankkeen toteutus edellyttää lisäksi yhteisen 
toteutussuunnitelman ja tietoturvaohjeistuk-
sen luontia sekä tiivistä yhteistyötä maakuntien 

tietoliikenneympäristöistä vastaavien tahojen 
(maku & operaattorit) kanssa.

Hankkeen tuloksena maakuntien tietoliikenne 
pohjautuu kansalliseen kytkentäytimeen, jonka 
kautta voidaan hallitusti yhdistää maakuntien 
omat tai kuntien kanssa yhteistyössä toteutetut 
liityntäverkot sekä palvelutarjoajayhteydet.

Tavoitteena ovat maakuntien lopullisen Tieto-
verkot-palvelun käyttöönotot 2019 keväästä 
lähtien. Tietoverkot-hanke on toteutettava yh-
teistyössä Vimana ja maakuntien tietoverkois-
ta vastaavien tahojen kanssa. Periaatteena on, 
että maakunnat vastaavat omalla alueellaan ole-
vien tietoverkkojen tarvitsemista muutoksista ja 
Vimana vastaa kytkentäytimen rakentamisesta 
sekä keskitettyjen palveluiden liittämisestä tä-
hän tietoverkkoon yhdessä näiden palveluntar-
joajien kanssa.

Digimuutoksen hanketoimiston johtoryhmä on 
kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt Tieto-
verkko-hankkeen käynnistämisen, jonka ta-
voitteena on maakuntien Tietoverkko-palvelun 
käynnistäminen. Vimana on tämän perusteel-
la aloittanut Tietoverkko-ratkaisun valmistelut, 
joiden tarkoituksena on tarkentaa tarvittavaa 
ratkaisua, rakentaa nykyisiin yhteyksiin pohjau-
tuva esikytkentäydin ja käynnistää varsinaisen 
kilpailutus ja hankkia identiteetinhallintaan tar-
koitettu ratkaisu vuoden 2018 aikana. Tavoit-
teena on maakuntien KVH-käyttöönotot 2019 
keväästä lähtien.
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Vimana toteuttaa yhteiset vaatimukset kansal-
listen ja yhteisten palveluiden tuottamiseen.

Esimerkiksi:
AD-rakenne
AD-käyttäjätunnuspolitiikka
AD-nimeämiskäytännöt

Tietoliikennetarpeiden jaottelu ja tuotanto

Sähköpostiobjektien nimeämiskäytännöt

O365-käyttöpolitiikka
O365-tietoturvamäärittelyt
O365-AIP/Luokittelu
O365-nimeämiskäytännöt

Yleisen asianhallinnan järjestelmän 
valmistelusta ja toteutuksesta

Maakunta tarvitsee toimiakseen virallisten hal-
linnollisten asioiden kirjaamiseen ja käsittelyyn 
sekä arkistointiin asianhallintajärjestelmän. 
Asianhallintajärjestelmän tulee integroitua mui-
hin maakunnan järjestäjä- ja liikelaitosorgani-
saation hallinnollisiin järjestelmiin, sillä tulee 
olla sähköisen säilytyksen lupa ja mahdollisuus 
käyttää sähköistä hyväksymismenettelyä. 

Ratkaisu ei tule korvaamaan erilaisia subst-
anssiasioiden käsittelyjärjestelmiä ensimmäis-
ten vuosien aikana, vaan tarjoa perustoiminnot 
maakunnan hallittuun viranomaisasioiden käsit-
telyyn ja kirjaamiseen. 

Palvelun rakentamisen lähtökohtana on jonkin 
nykyisin laajasti käytössä olevan järjestelmäko-
konaisuuden käyttöönotto maakunnissa. 
 
Vaikutukset maakuntien investointitarpeisiin: 
Jokainen maakunta joutuu kokoamaan nykyis-
ten toimijoiden erilliset asianhallinnat kokonai-
suuteen. Lisäksi vanhoja sopimuksia umpeutuu 
ja uusia järjestelmiä on hankittava. Yhteinen 
suunnittelu, arkkitehtuurityö, tarvittavien tuot-
teiden kilpailutus, kehittäminen ja käyttöönotto 
vähentävät alueellisten hankkeiden määrää.

Digimuutoksen hanketoimiston johtoryhmä on 
kokouksessaan 20.3.2018 hyväksynyt Asian-
hallinta-hankkeen käynnistämisen, jonka ta-
voitteena on kansallisen Asianhallintajärjestel-
män hankinta ja käyttöönotto. Tavoitteena on 
asiahallinnan ja arkistointiratkaisun hankinta ja 
kilpailutus vuoden 2018 aikana niin, että maa-
kunnat voivat aloittaa näiden ratkaisujen käyt-
töönoton vuoden 2019 kevään aikana.

Suomi.fi- palvelujen käyttöönotto ja käytön 
tuki maakunnissa

Muutoksen jälkeisessä siirtymävaiheessa läh-
detään keskittämään Suomi.fi-palveluiden 
käyttöönottoa maakunnissa. Vimana tukee 
Väestörekisterikeskusta Suomi.fi-palveluiden 
sovittamisessa maakuntien arkkitehtuureihin. 
Tavoitteena on, että Vimana vastaa keskitetys-
ti Suomi.fi-palvelutuotteiden käyttöönotosta ja 
käytöstä maakunnissa. Tässä tehtävässä Vi-
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mana käyttää Väestörekisterikeskuksen kanssa 
yhteisesti sovittua toimintamallia, ohjeistusta, 
käyttöönoton prosesseja ja tukimallia. 

Tavoitteena on, että ratkaisu edistää maakun-
tien oman asiakaspalvelun ja toiminnan digita-
lisointia sekä nopeuttaa Suomi.fi-palvelujen le-
viämistä.

Vimanan näkökulmasta Suomi.fi-palveluiden 
käyttöönotto on Suomi.fi palvelutuotteiden 
(useita) käyttöönottoa maakunnissa.  Suomi.
fi-palvelutuotteet ovat VRK:n vastuulla, ja niis-
tä vastaavat palvelutuotekohtaiset tiimit, joiden 
vastuulla on näiden palvelutuotteiden kehittä-
minen ja asiantuntijatason tuki.

Vimanan johdolla toteutettu Suomi.fi esiselvitys 
on valmistunut huhtikuussa 2018. Esiselvitys 
toteutettiin yhteistyössä maakuntien edusta-
jien ja VRK:n kanssa. Tavoitteena on Vimanan         
Suomi.fi-palvelutuotteiden käyttöönoton ja käy-
tön tuen käynnistäminen vuoden 2018 aikana.

Muiden kuin esiselvityksessä mukana olleiden 
palveluaihioiden käyttöönotto

Vimanan verkkosivustopalvelu

Vimana tuottaa maakunnille verkkosivustojen 
toteuttamiseen ja ylläpitöön liittyviä palvelui-
ta. Palvelun kautta toteutettujen hankkeiden ja 
projektien kautta kehitetään maakuntien verk-
kosivustoratkaisuja ja verkkoviestintää. 

Palvelu perustuu Vimanan tarjoamiin maakunta-
kohtaisiin verkkosivustoalustoihin ja sovittujen 
julkaisujärjestelmien käyttöön, sekä maakun-
tien kanssa yhteisesti toteutettavaan ratkaisu-
jen kehittämiseen, hankintaan ja hallintamalliin.

Palvelun avulla maakunnat voivat tulevaisuu-
dessa uusia tai käynnistää maakuntakohtaistet 
verkkosivustot hyödyntämällä tarjottavaa kapa-
siteettia, valmiita sivustopohjia, käyttöpalvelua 
ja asiantuntijoita, sekä keskittyä itse nopeam-
min sisällöntuotantoon.    

Vimana on keväällä 2018 koonnut yhdessä Kun-
taliiton kanssa yhteistyöstä kiinnostuneet maa-
kunnat yhteen, ja tämän esiselvityksen pohjalta 
on syntynyt käsitys tarjottavasta palvelusta ja 
yhteistyön tarpeesta. Vimana ja nimetyt maa-
kunnat ovat aloittaneet kaikkien maakuntien 
käyttöön tarkoitettujen julkaisujärjestelmäkoh-
taisten  sivustopohjien valmistelut. Tavoitteena 
on Vimanan verkkopalvelusivustopalvelun käyn-
nistäminen vuoden 2018 aikana. 

Valtiolle jäävien järjestelmien liityntäpinnat

Valtiolle jäävät järjestelmät ovat eri ministeriöi-
den vastuulla ja hallinnassa olevia järjestelmiä. 
Näiden järjestelmien käyttö tulee mahdollistaa 
maakuntien käyttäjille ja maakunnista palvelu-
keskuksien palvelukseen siirtyville käyttäjille. 
Järjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden su-
juva käyttö maakunnissa edellyttää jatkossa Vi-
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sen kautta prosessien muutos: päätökset teh-
dään analysoidun tiedon pohjalta.

Tiedolla johtaminen ei ole IT:n asia, vaan se 
koskee kaikkia funktioita, ja IT/Vimana voi olla 
tässä vain käytännön mahdollistaja. Vimanan 
tehtävänä on luoda perusinfrastruktuuri tarvit-
tavan datan keräämiseksi ja hyödyntämiseksi, 
hankkia ja kehittää työkalut tiedolla johtamiseen
sekä tarjota käyttöpalveluita valittujen ja sovit-
tujen palvelukokonaisuuksien ympärille. Vima-
na myös hallinnoi ja kehittää infrastruktuuria, 
niin että maakunnat ja kehitysyhtiöt voivat tuo-
da uusia palveluita mukaan tiedolla johtamisen 
kokonaisuuteen. Lisäksi Vimanan tulee tarjota 
maakunnille työkaluihin ja tiedolla johtamiseen 
liittyvää asiantuntija-apua.
 
Vimana on selvittämässä, mitä palveluita ja tar-
peita järjestäjien työkaluihin ja tiedolla johta-
miseen liittyy maakunnissa2. Vimana selvittää 
kevään 2018 aikana, miten Vimana voi auttaa 
maakuntia tiedolla johtamisessa ja mistä palve-
lukokonaisuuksista kannattaa aloittaa. Tavoit-
teen on asiantuntija-avun ja etenemissuunni-
telman laatiminen sekä käytännön ratkaisujen 
löytäminen jo vuoden 2018 aikana.  Kaikkiaan 
järjestäjien työkalut tulee olemaan pitkäaikai-

manan toimimista integraattorina ja perusinfran 
riittävää hallintaa maakunnan alueella. Tarkoi-
tuksena on tuottaa yksinkertaistettu liityntäta-
pa valtion järjestelmille ja järjestelmien maa-
kuntakäytölle. Tavoitteena on, ettei yksittäistä 
järjestelmää tarvitse liittää erikseen jokaiseen 
maakuntaan tai käyttävään maakunnan organi-
saatioon vaan liitäntä tapahtuu maakuntien tie-
toverkot kytkentäytimen ja kansallisen käyttä-
jä- ja käyttövaltuushallinnan kautta. 

Vimana selvittää yhdessä ministeriöiden ja eri 
keskusvirastojen kanssa palvelut, joita Vimana 
voisi jatkossa tuottaa eri valtiotoimijoille ja tuot-
taa tällä tavalla niille myös lisäarvoa.

Järjestäjien työkalut

Vimanan Järjestäjien työkalut -hanke on laaja 
kokonaisuus, jossa tiedolla johtaminen on yksi 
osapalvelu. Muita osapalveluita ovat esimerkiksi 
asiakkuudenhallinta, asiakaskyselyt, neuvonta, 
asianhallinta, rahoituksen seuranta, strategia-
työkalut, henkilöstö ja osaaminen, sopimuksen 
hallinta. Palvelun tarkoituksena on näiden pal-
veluiden käyttöönotto ja käynnistäminen yh-
dessä maakuntien kanssa.  Järjestäjien työka-
lut -palvelun tavoitteena on hyödyntää tietoa ja 
tuoda tieto osaksi maakuntien päätöksenteko-
prosessia. Tässä tiedolla johtaminen ei ole vain 
ylimmän johdon asia, vaan se voi liittyä kaikkiin 
päätöksentekotilanteisiin – sekä strategisiin, 
taktisiin että operatiivisiin. Oleellista on ymmär-
tää, että kyseessä on ensisijaisesti kulttuurin ja 

2 
Kokonaisuutta työstetään myös digimuutosohjelman 

maakuntien järjestämistehtävässä tarvitsemiin digipalveluihin 
keskittyvässä esisuunnitteluhankkeessa. 
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nen kehitystyö, joka tulee koostumaan moni-
naisista hankkeista ja projekteista tulevina vuo-
sina.

5.3. SoteDigi-yhtiön toiminta ja tehtävät

SoteDigi-yhtiö on laissa säädettävää erityisteh-
tävää toteuttava erityistehtäväyhtiö. Se vastaa 
kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveyden-
huollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien 
hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja 
niitä tukevasta kehittämisestä. SoteDigi-yhtiö 
toimii yhtenäispolitiikan ja maakuntien sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuu-
rin puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta 
tai valtioneuvoston tai maakuntien tilaukses-
ta. Valtioneuvoston toimeksiannot sekä yhtiön 
ohjaus valmistellaan valtiovarainministeriöön 
koottavassa valtioneuvoston yhteisessä maa-
kuntien digitalisoinnin ohjaustoiminnossa, joka 
toimii yhteistyössä maakuntien kanssa.  

Yhtiön toimialana ovat sosiaali- ja terveyden-
huollon ja sen tietointegraation ja tiedolla joh-
tamisen ja analytiikan uusien digitaalisten rat-
kaisujen kehittäminen ja käyttöönottopalvelut. 
Yhtiöllä on vastuu käyttöön otettujen ratkaisu-
jen vaativimmasta ylimmän tason käytön tu-
esta. Yhtiöllä on uutta luova, innovatiivisuutta 
edistävä kehitystehtävä. Yhtiö hyödyntää sovel-
tuvin osin uusia, nousevia teknologioita, joita 
tätä kirjoitettaessa ovat mm. massadata (big 
data), IOT-ratkaisut, keinoäly ja robotiikka.  

SoteDigi-yhtiö tavoittelee ensisijaisesti yhteis-
kunnallista tulosta. Omistamisen strateginen 
intressi on sosiaali- ja terveydenhuollon digi-
taalisen infrastruktuurin kustannustehokas ja 
kustannusvaikuttava kehittäminen sekä tietojen 
ja tietojärjestelmien integraation ja yhteentoi-
mivuuden ja tiedolla johtamisen varmistami-
nen kansallisesti. Yhtiön toiminnan pitkäaikai-
nen tuottotavoite vastaa keskimääräistä kolmen 
vuoden valtionvelan korkoa. Tuottoa ei edellyte-
tä ennen vuotta 2019 päättyvää tilikautta. 

SoteDigi-yhtiö ei toimi markkinoilla, vaan on 
maakuntien sekä valtion ja sen osana mahdol-
lisesti Kelan osalta hankintalainsäädännön mu-
kainen sidosyksikkö (in house -yhtiö). SoteDi-
gi-yhtiö perustaa tarpeen mukaan tytäryhtiöitä, 
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SoteDigin ensimmäiset hankekokonaisuudet 

SoteDigi Oy on käynnistänyt seuraavien hank-
keiden valmistelun ja 1.1.2020 mennessä to-
teuttaa seuraavat toimenpiteet: 

• Kansallinen integraatioalusta
• Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen
• Asiakkaan sähköiset sote-palvelut

Kansallinen integraatioalusta

Kansallisen integraatioalustan keskeinen tavoi-
te on sote-tiedon oikea-aikainen ja -sisältöinen 
liikkuminen maakuntien välillä sekä maakuntien 
ja palveluntuottajien välillä. Integraatioalustalla 
yhdistetään eri tietolähteissä olevia tietoja sekä 
järjestäjän että tuottajan (ammattilaisten), 
mutta myös asiakkaiden käyttöön.

Kansallinen integraatioalusta on välttämätön, 
koska se varmistaa tietojen liikkumisen maa-
kunnan sote-yksiköiden, yksityisten valinnan-
vapaus- ja muiden palvelujen tuottajien välillä 
sote-uudistuksen edellyttämällä tavalla. Uudis-
tuksen tarvitsemat muutokset kyetään toteutta-
maan mahdollisimman vähin häiriön asiakkaiden 
palveluille sekä säilyttäen asiakkaan tietosuoja 
kaikissa tilanteissa.

Projekti toteuttaa hankittavan integraatioalus-
tan avulla tarvittavat integraatiot uusiin so-
te-järjestelmiin, kuten järjestäjän tiedolla joh-
tamisen työkalut tai asiakkaan tilannekuva.  

esimerkiksi sen toiminnassa syntyneiden inno-
vaatioiden ja kehittämistulosten hyödyntämi-
seksi ja siirtämiseksi markkinoille (ns. Spin off 
-yhtiöitä) ja omistaa niitä alkuvaiheen ajan. Yh-
tiö voi käyttää spin off -toiminnan tulokset pe-
rustehtävänsä rahoittamiseen. 

SoteDigi-yhtiö kehittää ja ylläpitää tehtävänsä 
mukaisia järjestelmiä ja palveluja liiketaloudelli-
sin periaattein. Yhtiö rahoittaa investointinsa ot-
tamillaan lainoilla ja tulorahoituksella. Se kerää 
asiakkailta maksuja, jotka muodostuvat kunkin 
asiakkaan kanssa solmittavan palvelusopimuk-
sen perusteella. Asiakasmaksut voivat siten olla 
eri asiakkaille erisuuruiset riippuen käytettävis-
tä palveluista.  

Digiosaamisen tukeminen on oleellista, jotta 
kehitetyt ICT-ratkaisut saadaan sote-organi-
saatioiden ja ammattilaisten käyttöön. Muutoin 
fiksutkaan ICT-ratkaisut eivät synnytä digitali-
saatiota eli toiminnan muutosta. Muutoksen pi-
tää olla myös parannus entiseen. Tästä syystä on 
ajateltu, että SoteDigi-yhtiön yhtenä tehtävänä 
on parhaiden toimintamallien ja digipalveluiden 
saaminen koko Suomen käyttöön. SoteDigi Oy:n 
palveluihin sisältyisi asiakasorganisaatioille tar-
jottava tuki- tai konsultointipalvelu, joka auttaa 
niitä ottamaan uudet SoteDigi-yhtiön tuottamat 
ICT-ratkaisut käyttöönsä niin, että niiden toi-
minta paranee ja tehostuu. Henkilöstön koulu-
tus on kokonaisuutena kuitenkin organisaatioi-
den omalla vastuulla.   
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Lisäksi sillä toteutetaan tarvittavin osin integraa-
tiot maakuntien käyttöön jääviin vanhoihin so-
te-tietojärjestelmiin. Molemmissa käyttötarkoi-
tuksissa toteutetaan sote-uudistuksen kannalta 
välttämättömät integraatiot 1.1.2020 mennessä.

Projekti etenee seuraavasti:
• Integraatioalustan hankintamenettelyn   
 käynnistäminen (UNA oy, 2017)
• Kansallisten rekisterien (Kanta,ym.)   
 tietosisällöt ja järjestäjän tietojen   
 integraatiotarpeiden määrittely (2018)
• Neuvottelukierrokset ja tarjous/   
 sopimusprosessi (2018)
• Kansallisen integraatioalustan    
 rakentaminen, vaihe 1 (2019) sisältäen

o tietojen keräysmekanismien    
 määrittely,
o integraatioteknologiavalinnat,
o toteutustyöstä sopiminen    
 keskeisten osa puolten kanssa,
o loppukäyttäjille hyötyjä tuottaja   
 tilanne kuva/yhteenveto Kanta-  
 palvelun ja muiden     
 tietolähteiden tiedoista.

Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtaminen

Maakunnat tarvitsevat sote-palvelujen järjestä-
jänä ja tuottajana sekä tiedolla johtamisen että 
palvelutuotannon operatiivisen johtamisen työ-
kalut. Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuu-
tosohjelmassa on käynnissä STM:n johdolla kol-
me esiselvitys- ja valmisteluhanketta järjestäjän 

tiedolla johtamisen työkalujen kehittämiseen. 
Nämä hankkeet valmistuvat kesäkuussa 2018, 
ja niiden tulosten perusteella täsmennetään tar-
vittavat järjestäjän työkaluihin ja tiedolla johta-
miseen liittyvät toteutusprojektit. Lisäksi osana 
maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua teh-
dään maakuntakohtaiset selvitykset järjestäjän 
työkalujen ja tiedolla johtamisen ratkaisujen ti-
lanteesta. 

Em. selvitysten pohjalta ratkaistaan, mitkä to-
teutukset tehdään kansallisina, mitkä kaikille 
maakunnille yhteisinä ja mitkä maakuntakoh-
taisina. Toteutuksissa hyödynnetään maksi-
maalisesti olemassa THL:n tiedonkeruut, Kan-
ta-palveluihin liittyvät tietoallas- ym. tekniset 
ratkaisut, Vimana Oy:n ja mahdollisten muiden 
kansallisten toimijoiden koko maahan tarjoamat 
ratkaisut. 

Projekti tuottaa SoteDigi oy:n vastuulle sovitut, 
kaikille maakunnille yhteiset ICT-ratkaisut ja 
palvelut sote-uudistuksen uuden rakenteen joh-
tamisessa 1.1.2020 välttämättömät järjestäjän 
ja tiedolla johtamisen työkalut. 

Järjestäjän työkalujen rakentamiseen liittyvät 
tehtäväkokonaisuudet ovat seuraavat, osa to-
teutuksista on käynnissä erillisissä hankkeissa, 
joiden tuotoksia projekti hyödyntää3:

• KUVA-ohjelma (STM, THL), sis. mm.   
 järjestäjän tehtävien minimitieto-    
 sisältöjen määrittelyn (2017–2019)
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• Maakuntatieto-ohjelma (VM)
• Kansallisten rekisterien tietosisällöt (THL,  
 Kela, Valvira/Luova-virasto, VRK, PRH,   
 jne.) (2018)
• Palveluntuottajarekisteri (Valvira/Luova-  
 virasto) 
• Kansallinen tulorekisteri (VERO)
• Järjestäjän tiedolla johtamisen    
 palveluarkkitehtuuri (2019)
• Valinnanvapausmallin työkalut (Kela,   
 VRK)
• Järjestäjän työkalut, korvausmallit ja   
 maksuvälineet (kapitaatio, palveluseteli   
 ja henkilökohtainen budjetti).

Järjestäjän työkalut ja tiedolla johtamisen rat-
kaisut, toteutuksen 1. vaihe on valmis 1.1.2020.

Asiakkaan sähköiset sote-palvelut

Asiakkaan sähköisten sote-palvelujen projekti 
tuottaa työkaluja, joilla asukas voi itse seura-
ta omaa vointiaan ja avuntarvettaan, osallistua 
hoitoon sekä huolehtia omasta hyvinvoinnis-
taan. Asiakkaan itsepalvelut mahdollistavat pal-
velujen kysynnän vähentämisen sekä palvelujen 
oikeamman ja oikea-aikaisemman kohdentumi-
sen (esim. vähentämällä turhia päivystyskäyn-
tejä). 

Projektin tuotoksena syntyvät sähköiset 
palvelut mahdollistavat yhdenmukaiset 
sähköiset sote-palvelut ja palvelupolut koko 
maassa organisaatiosta riippumatta. Tämä 
on myös valinnanvapausmallin edellytys ja 
tukee sote-uudistuksen integraatiotavoitteen 
saavuttamista. Yhtenäiset ”virtuaalisote”-
palvelut tukevat kansalaisia myös palvelujen 
löytämisessä ja saannissa sote:n hallinnollisten 
rakenteiden muuttuessa.

1. vaiheessa toteutetaan sote-uudistuksen kan-
nalta välttämättömät palvelut 1.1.2020 men-
nessä.

Hankkeen 1. vaihe sisältää seuraavat tehtävä-
kokonaisuudet:
• asiakkaan sähköisten sote-palvelujen   
 palveluarkkitehtuurin rakentaminen
• valitut perusterveydenhuollon ja    
 erikoissairaanhoidon tietojen jakaminen   
 ja hoitopolut asiakkaalle ja     
 ammattilaiselle (ODA ja Virtuaalisairaala)
• asiakkaan neuvonta ja ohjaus (digi, chat,  
 puhelin, fyysinen palvelupiste)
• sähköinen ajanvaraustoiminto
• asiakkaan sosiaali- ja terveystietojen   
 tilannekuva

Asiakkaan sähköisistä sote-palveluista on käyn-
nissä kaksi kansallista hanketta, ODA- ja Virtu-
aalisairaala-hankkeet, jotka tuottavat sähköiset 
Omaolo- ja Terveyskylä-palvelut. Kumpaakin on 
tuettu 50-prosenttisella valtionavustus-rahoi-
tuksella, noin 6 miljoonalla eurolla, ja rahoitus 

3 
Kokonaisuutta työstetään myös digimuutosohjelmassa 

seuraavissa hankkeissa: Maakuntien järjestämistehtävässä 
tarvitsemat digipalvelut ja SOTE-tiedolla johtamisen 
esisuunnitteluhankkeet.
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päättyy lokakuussa 2018. ODA-Omaolo-palvelut 
siirtyvät SoteDigi Oy:n vastuulle vuoden 2018 
aikana. Neuvottelut vastaavasta toteutuksesta 
Virtuaalisairaala-hankkeen osalta ovat käynnis-
sä.  

Lisäksi osa toteutuksista on käynnissä erillisissä 
hankkeissa, joiden tuotoksia projekti hyödyntää. 
Muita projektiin liittyviä hankkeita ovat 116117 
-puhelinpalvelu, VRK:n Kansalaisneuvonta, Ke-
lan valinnanvapausmallin tiedonhallintapalve-
lun neuvontaan liittyvä hanke sekä maakuntien 
omat hankkeet.

SoteDigin yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa

SoteDigi-yhtiö käynnistää yhteistyön maakun-
tien valmistelijoiden ja digivalmistelijoiden kans-
sa niin, että maakunnille syntyy selkeä käsitys 
yhtiön tehtävistä, hankkeista ja toimintamal-
leista. Konkreettisia yhteisiä asiakokonaisuuk-
sia ovat hankkeiden jatkokehittäminen pääosin 
alueellisin voimin, ratkaisujen pilotointi ja käyt-
töönotto maakunnissa.

SoteDigin palveluiden lähtökohtana palveluiden 
rakentamisessa on jo olemassa olevien KANTA-, 
Suomi.fi- ja vastaavien ratkaisujen hyödyntämi-
nen, mikä edellyttää luonnollisesti jatkuvaa yh-
teistyötä KELAn, VRK:n, THL:n ja vastuuminis-
teriöiden kanssa.
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6. Pelastustoimi

6.1. Julkisen hallinnon turvallisuusverkko  
 (TUVE)

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnas-
ta annetun lain (10/2015), jäljempänä turval-
lisuusverkkolaki, mukaan turvallisuusverkko on 
valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva tieto-
yhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitettu vi-
ranomaisverkko, joka täyttää korkean varautu-
misen ja turvallisuuden vaatimukset siten kuin 
siitä mainitussa laissa erikseen säädetään tai 
lain nojalla määrätään. 

Turvallisuusverkkoon kuuluu viestintäverkko ja 
siihen välittömästi liittyvät laitetilat, laitteet, 
muu infrastruktuuri sekä turvallisuusverkon yh-
teiset palvelut.

Turvallisuusverkon palvelutuotanto on turvalli-
suusverkkolaissa jaoteltu kolmeen palveluryh-
mään:
1) verkko- ja infrastruktuuripalvelut (STUVE)
2) tieto- ja viestintätekniset palvelut (Valtori)
3) integraatiopalvelut (Valtori)

Mainittuja palveluja tuottavat Suomen Erillisver-
kot Oy ja sen tytäryhtiö, Suomen
Turvallisuusverkko Oy, jäljempänä STUVE (verk-
ko- ja infrastruktuuripalvelut) ja Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus Valtori (tieto- ja vies-
tintätekniset palvelut sekä integraatiopalvelut).

Turvallisuusverkon käyttöön velvoitetut

Turvallisuusverkon käyttövelvoite koskee sel-
laista valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, 
maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoi-
mintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskus-
toimintaan, maahanmuuttoon ja ensihoitopal-
veluun liittyvää viranomaisten sisäistä, välistä 
ja ulkoista yhteistoimintaa ja viestintää, joissa 
noudatetaan korkean varautumisen tai turvalli-
suuden vaatimuksia.

Turvallisuusverkkolain mukaan mm. pelastus-
laissa (379/2011) tarkoitetut pelastustoimen vi-
ranomaisten on käytettävä turvallisuusverkkoa 
silloin, kun ne hoitavat edellisen kappaleen mu-
kaiseen toimintaan liittyviä tehtäviä.



37 PB

Verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottajan 
(STUVE) palvelut ovat:
1)  turvallisuusverkon runkoverkkopalvelu;
2) fyysisen liityntäpalvelun tarjoaminen turval-
lisuusverkon runkoverkkoon.

Turvallisuusverkkolain mukaisia infrastruktuuri-
palveluja ovat laitetilojen sekä laite- ja antenni-
paikkojen tarjoaminen käyttäjille ja palvelutuot-
tajille.

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripal-
velujen (STUVE) tuottajan tehtävänä on:
1) yksinoikeudella tuottaa, ylläpitää ja kehittää 
turvallisuusverkon verkkopalvelut;
2) yksinoikeudella hallinnoida turvallisuusver-
kon laitetiloja ja laitteita sekä tuottaa, ylläpitää 
ja kehittää turvallisuusverkon muita yhteisiä inf-
rastruktuuripalveluja;
3) vastata tehtäväalueellaan turvallisuusverk-
koa koskevien turvallisuus-, valmius-, varautu-
mis- ja jatkuvuusvaatimusten toteutumisesta 
normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä 
poikkeusoloissa.    

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan 
(Valtori) yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä pal-
veluja ovat:
1) päätelaite- ja käyttäjätukipalvelut;
2) viestintätekniset palvelut;
3) muut kuin STUVE:lle tarkoitetut tietoliiken-
nepalvelut ja niihin liittyvät tietoturvapalvelut;
4) konesali- ja kapasiteettipalvelut;
5) integraatio- ja sanomanvälityspalvelut;

6) käyttäjien ja palvelutuottajien tilannetie-
toisuutta, johtamista tai viestinnän häiriöttö-
myyttä ja jatkuvuutta sekä tietoturvallisuudesta 
huolehtimista tukevat yhteiset tietojärjestelmä-
palvelut;
7) kohdissa 1–6 mainittuihin palveluihin liitty-
vät omaisuudenhallintapalvelut.

Lisäksi tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
tuottaja voi tuottaa turvallisuusverkkolain 5 §:n 
3 momentissa tarkoitettujen, turvallisuusverkon 
laitetiloihin sijoitettujen laitteiden ja tietojärjes-
telmien käyttöä tukevia palveluja.

Turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisten 
palvelujen (Valtori) tuottajan tehtävänä on:
1) yksinoikeudella tuottaa, ylläpitää ja kehittää 
turvallisuusverkon yhteiset tieto- ja viestintä-
tekniset palvelut;
2) vastata tehtäväalueellaan turvallisuusverk-
koa koskevien turvallisuus-, valmius-, varautu-
mis- ja jatkuvuusvaatimusten toteutumisesta 
normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä 
poikkeusoloissa.

Turvallisuusverkon integraatiopalvelujen (Valto-
ri) tuottajan tehtävänä on:
1) yksinoikeudella yhdistää turvallisuusverkon 
palvelut käyttäjien muihin tieto- ja viestintätek-
nisiin palveluihin ja vastata tämän palvelukoko-
naisuuden välittämisestä ja tarjoamisesta käyt-
täjille;
2) vastata tehtäväalueellaan turvallisuusverk-
koa koskevien turvallisuus-, valmius-, varautu-
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mis- ja jatkuvuusvaatimusten toteutumisesta 
normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä 
poikkeusoloissa.

Alla olevassa kuvassa on yhteenvetona Valtorin 
tuottamat turvallisuusverkkolain mukaiset pal-
velut:

Turvallisuusverkon palvelut ovat kokonaisuu-
dessaan Valtorin TUVE-yksikön tuottamia. Tar-
jottava palvelu tarkoittaa infran osalta koko-
naisuutta, jossa Valtori tuottaa asiakkaalle 

päätelaiteinfran, mahdollistaa palvelun käytön 
päätelaitteella, päätelaitteen tietoliikenteen ja 
tukipalvelut.

Turvallisuusverkon palveluita ovat esimerkiksi 
seuraavat palvelut;

Päätelaitepalvelut
• TUVE-päätelaitepalvelu eli työasemat ja mo-

biililaitteet (leasing)
• Työasemapalvelu ja mobiilihallinta

Tietoliikennepalvelut
• Lähiverkot kiinteistössä
• Liityntäverkot kiinteistöille

Viestintäpalvelut
• Pelastustoimen sähköposti
• Sähköiinen kalenteri
• Pikaviestintä
• Videoneuvottelu
• Työtilat
• Verkkolevyt

Palveluiden helpdesk-toiminnoista ja lähituesta 
vastaa Valtorin TUVE-yksikkö yksinoikeudella.

Turvallisuusverkon tietojenkäsittely-
ympäristöt

Turvallisuusverkossa palvelujen käytössä käyt-
täjäryhmä voi valita toimintansa näkökulmas-
ta tarkoituksenmukaiset käyttöympäristöt sekä 
palvelujen tuottamiselle tarkoituksenmukaisen 

Kuva 4. VALTORI:n turvallisuusverkkopalvelut
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tuotantoympäristöt. Turvallisuusverkon perus-
tason tietoturvallisuusvaatimukset täyttävästä 
ympäristöstä puhuttaessa käytetään eTuve-ter-
miä ja korotetun tietoturvallisuuden ympäris-
töstä Tuve-termiä. Ympäristöihin sijoitettujen 
palvelujen käyttö on mahdollista vain ympä-
ristöön hyväksytyllä eriytetyllä päätelaitteella, 
joka voi sisältää vain hyväksytyt ohjelmistot 
tai oheislaitteet. Lisäksi molempiin ympäristöi-
hin liittyvät erilliset integraatioympäristöt, jotka 
mahdollistavat integraatioiden toteuttamisen eri 
suojaustason ympäristöjen välillä.

Palvelujen tuottaminen turvallisuusverkossa 
tapahtuu korkean varautumisen periaatteiden 
mukaisesti, mutta myös alemmat varautumi-
sen tasot ovat mahdollisia. Palvelut tuotetaan 
kuitenkin aina korkean varautumisen näkökul-
masta kaikissa tapauksissa, mikäli palvelu si-
joitetaan korkean tason palveluympäristöön. 
Turvallisuusverkosta voidaan tuottaa turvalli-
suusverkon käyttäjien lisäksi palveluja myös 
asiakkaille julkisiin verkkoihin (esim. Inter-
net-palvelut). Palvelut tuotetaan pääsääntöises-
ti julkisen verkon rajapintaan (eTuve integraati-
ot alueelle). Julkisiin verkkohin palveluja tuottaa 
Tori Valtori. Tietointegraatiot eri suojaustasolla 
olevien tietovarantojen ja -järjestelmien välillä 
ovat mahdollisia, kun rajapinnat toteutetaan vi-
ranomaisten vaatimusten mukaisilla yhdyskäy-
täväratkaisuilla. 

Yhdyskäytäväratkaisuna turvallisuusverkossa 
käytetään turvaväylää (integraatio- ja sano-

mavälitys). Turvaväyläpalvelu on keskitetty tie-
donvälityspalvelu, jonka avulla aikaansaadaan 
erilaisten tietojärjestelmien joustava ja järjes-
telmäriippumaton tiedonvaihto saman tai eri 
suojaustason järjestelmien välille. 

Palvelu perustuu korkean käytettävyyden pal-
velualustaan, joka on rakennettu vastaamaan 
turvallisuusviranomaisille tarjottaville palveluille 
asetettuja vaatimuksia. Turvaväylään liitettävät 
järjestelmät on rakennettava ajantasaisen TU-
VE-arkkitehtuurin ja voimassa olevien muiden 
linjausten mukaiseksi.

Turvallisuusverkon palvelu perustuu konseptiin, 
joka on rakennettu vastaamaan turvallisuusvi-
ranomaisille tarjottaville palveluille asetettuja 
vaatimuksia. Palvelun avulla tietojärjestelmien 
integraatiot ovat toteutettavissa hallitusti ja tur-
vallisesti. Palvelun tuottamien yleiskäyttöisten 
rajapintojen avulla uudet sovellukset kykenevät 
kommunikoimaan vanhojen, jo olemassa olevien 
sovellusten kanssa. Tämä vähentää tietojärjes-
telmien välisten suorien yhteyksien tarvetta ja 
pienentää näin integraatioiden kustannuksia ja 
helpottaa niiden valvontaa ja hallintaa. Suorat 
yhteydet ovat mahdollisia ainoastaan turvalli-
suusverkon sisällä. Yhteydet alempiin suojaus-
tasoihin tai julkisiin palveluihin toteutetaan aina 
hyväksytyn yhdyskäytäväratkaisun kautta. Tur-
vaväylään liitetyt tietojärjestelmät voivat tarjota 
palvelua muille turvallisuusviranomaisten tieto-
järjestelmille ja tarvittaessa myös sidosryhmille 
tietoturvallisella tavalla.
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Kuva 5. Turvallisuusverkon tietojenkäsittely-ympäristöjen ryhmittely
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Käyttäjän työskentely-ympäristön osalta varau-
tumisen vaatimukset voidaan tuottaa perusta-
solta korkealle tasolle. Tietoturvallisuuden kan-
sallisten vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti eri 
käyttöympäristöstä käytettäessä eri tietoturva-
tasoilla olevia palveluja tulee huomioida tarvit-
tavat turvallisuuskontrollit ja järjestelyt, jotka 
vaikuttavat palvelujen toteuttamiseen ja käyt-
töperiaatteisiin.

Turvallisuusverkon palveluita ohjaavat TUVE- 
lain ja -asetuksen lisäksi Vahti-ohjeet sekä kan-
sallinen auditointikriteeristö KATAKRI.  Näistä on
johdettu turvallisuusverkon vähimmäisvaati-
mukset ja periaatteet sekä palvelukohtaiset oh-
jeet.

Turvallisuusverkko-kokonaisuuden hallinta-
malli

Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverk-
kotoiminnan yleishallinnollisesta, strategises-
ta, taloudellisesta ja tieto- ja viestintäteknisen 
varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden oh-
jauksesta ja valvonnasta. Valtiovarainministeriö 
vastaa myös turvallisuusverkon palvelutuotan-
non ohjauksesta ja valvonnasta. 

Turvallisuusverkon toimijat  osallistuvat turval-
lisuusverkon toiminnan ohjaukseen TUVE-neu-
vottelukunnan ja TUVE-asiakas- ja yhteistyöryh-
män kautta. Lakiin kirjatuilla käyttäjäryhmillä 
on edustajansa molemmissa ryhmissä. Valtio-
varainministeriön on kuultava TUVE-neuvotte-
lukuntaa TUVE-asetuksessa mainituissa asioissa 
ennen päätöksiä. TUVE-asiakas- ja neuvottelu-
kunta käsittelee palveluita käyttäjäryhmien toi-
minnallisen tarpeen pohjalta ja kehittämisen 
näkökulmasta. Lisäksi asiakas- ja yhteistyöryh-
mä käsittelee palveluiden hinnoittelun ja sopi-
musasiat niiden esittelemiseksi VM:lle ja neu-
vottelukunnalle vahvistettavaksi.  

Kokonaisturvallisuuden hallintaryhmä ohjaa 
turvallisuusverkon palveluiden arkkitehtuuria 
ja käsittelee palveluiden vaatimuksen mukai-
suuteen liittyvät asiat. Hallintaryhmään voivat 
tuoda käsiteltäväksi sekä käyttäjäryhmät että 
palveluntuottajat. Hallintaryhmän rinnalla toimii 
käyttäjäryhmien ja palvelutuottajien TUVE-ark-
kifoorumi, jolla käsitellään turvallisuusverkko-
toiminnan palveluiden ajankohtaiset aiheet.  

Kuva 6. Esimerkki turvallisuusverkon käyttöympäristöjen 
ja palveluympäristöjen käyttöperiaatteista
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Pelastustoimella on edustajat kaikissa turvalli-
suusverkon hallintamallin mukaisissa ryhmis-
sä. Ryhmien edustajien kautta viedään pelas-
tustoimen tarpeet turvallisuusverkon ryhmien 
käsiteltäväksi tai linjattavaksi. Kokonaisuus on 
valtakunnallisesti ohjattua, ja pelastustoimen 
tarpeet yhteensovitetaan tai suunnitellaan val-
takunnallisesti pelastustoimen sisällä.

6.2. Pelastustoimen tavoitetila

Pelastustoimen perusinfrastruktuuri tulee pe-
rustumaan lähtökohtaisesti turvallisuusverkon 
palveluihin turvallisuusverkkolain mukaisesti. 
Tavoitetilassa pelastustoimelle yhteiset tietojär-
jestelmät lähtökohtaisesti pohjautuisivat turval-
lisuusverkon palveluihin ja/tai ovat tarkoituksen 
mukaisesti käytettävissä turvallisuusverkosta.
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Kuva 7. Havainnekuva pelastustoimen tietojärjestelmä kokonaisuudesta tavoitetilassa.
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Pelastustoimen tietojärjestelmäkokonaisuus tu-
lee koostumaan kolmesta kokonaisuudesta: 

• Toimialan omistamat tietojärjestelmät
• Turvallisuusverkon yhteiset     
 tietojärjestelmät sekä turvallisuus-    
 viranomaisten yhteiset      

 tietojärjestelmät
• Maakuntien tietojärjestelmät
 
Palveluiden näkökulmasta pelastustoimen tie-
tojärjestelmäpalvelut koostuvat neljästä kate-
goriasta. Pelastustoimen näkökulmasta ICT-va-
rautuminen on keskiössä. Pelastustoimen 

Kuva 8. Pelastustoimen tietojärjestelmäpalvelut kokonaisuudessa
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tietojärjestelmäpalvelujen tulee olla tarpeelli-
sin osin käytettävissä niin normaalioloissa kuin 
häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Palve-
lujen normaaliolojen käytössä tulee varautua, 
että normaalioloissa käytettävien palveluiden 
käyttäjä- ja päätelaitemääriä voidaan laajentaa 
esimerkiksi poikkeusoloissa esim. väestönsuo-
jeluorganisaatioille. Häiriö- ja poikkeusoloissa 
korostuu korkean varautumisen ja korotetun 
tietoturvallisuuden merkitys pelastustoiminnas-
sa.

Resursointi tavoitetilassa

Pelastuslaitoksilla tulee olla riittävän vahva oma 
resursointi tietohallintotehtävien hoitamiseen 
yhteistyössä maakunnan tietohallinnon kanssa, 
jotta toimialan vaatimukset saadaan toteutu-
maan pelastuslaitoksissa, ja palvelut saadaan 
toimimaan 24/7 korkean varautumisen ja riittä-
vän tietoturvan mukaisesti. 

Pelastustoimella ja pelastuslaitoksilla on lisäksi 
pelastuslaitoskohtaisia erityisjärjestelmiä, joi-
den vastuu on pelastuslaitoksilla. Näitä järjes-
telmiä on esimerkiksi viestiliikenne-, hälyttämis- 
ja väestönvaroittamisjärjestelmät. Palvelujen ja 
järjestelmien käyttö, yhteensovittaminen toi-
mintaan sekä niiden hallintaan edellyttää, että 
pelastuslaitoksella on riittävästi resusoituna 
henkilöstöä, joka tuntee toimialan toiminnan ja 
hallitsee järjestelmiin liittyvät asiat.

Suunnittelun tilanne

Pelastustoimella on meneillään TUVE-suunnitte-
luprojekti Valtorin kanssa. 
 
Pelastustoimen tavoitteet kokonaisuudesta, jot-
ka ohjaavat TUVE-suunnitteluprojektia:
• Pyrkiä luomaan pelastustoimen ICT-palvelut 

yhden luukun periaatteella.
• Asiakkuusrajapinta turvallisuusverkkolain 

mukaisesti.
• Turvallisuusverkon palveluiden käyttäminen 

ko. lain mukaisesti.

Turvallisuusverkon palvelun laajentamisen toi-
mintamalliksi on pelastustoimessa sovittu:
• Laajentuminen toteutetaan pelastustoimessa 

hallitusti kansallisesti suunnitellen, jotta tar-
koituksenmukainen kokonaisuus toteutuu. 

Pelastustoimessa tulee käyttöön turvallisuus-
verkossa sähköposti domain @pelastustoimi.fi. 
Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkempia kuvauksia 
kokonaisuudesta, vaan suunnittelua jatketaan 
TUVE-suunnitteluprojektissa sekä TUVE-maa-
kunnat esisuunnittelussa.

Pelastustoimen nykyiset tietojärjestelmät

Pelastuslaitoksien omistamat tietojärjestelmät 
pysyisivät pelastuslaitoksien omistuksessa siir-
tymävaiheessa.
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Pelastuslaitoksilla on käytössään useita pelas-
tuslaitoskohtaisia  järjestelmiä esim. henkilöstön 
työvuorosuunnitteluun, hälyttämiseen, johtami-
seen ja valvontatoimintaan. Muun muassa näi-
den järjestelmien käytön turvaaminen 1.1.2020 
alkaen tulee maakunnan ja pelastuslaitoksen 
varmistaa yhteistyössä. Palvelujen käytössä/
suunnittelussa tulee huomioida myös muut tu-
kipalvelut, kuten esim. kulunvalvonta, työajan-
seuranta, hälytysjärjestelmät ja kameravalvon-
ta.

Maakuntien ICT-muutossuunnitelmissa ja muu-
tosrahoituksissa tulee varmistaa yhteistyössä 
pelastuslaitoksen kanssa edellä olevien asioiden 
toteuttaminen niin, että pelastuslaitosten palve-
lujen käyttö turvataan muutostilanteessa. 

Siirtymä kohti tavoitetilaa

ICT:n näkökulmasta tavoitetila ei ole vuodessa 
2020, vaan ensivaiheessa maakunnissa tulee 
varmistaa jatkuvuus. Tavoitetila on vuodessa 
2025.

Siirtymä tapahtuu vaiheittain, mikä tarkoittaa 
myös päällekkäisten järjestelmien ja käyttöym-
päristöjenkin yhtäaikaista käyttöä. Suunnitte-
lussa tulee huomioida, että nämä vaiheet saa-
taisiin mahdollisimman lyhyiksi.

Maakuntien tietojärjestelmien suunnittelussa 
tulee huomioida, että tarvittavat integraatiot 
voidaan toteuttaa pelastustoimen yhteisiin ta-
voitetilan mukaisiin tietojärjestelmiin.

Roadmap tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Tietoturvallisuus pelastustoimessa

Tietoturvallisuuden kehittäminen on meneillään 
pelastustoimessa osana ICT-kehittämistä.  Pe-
lastustoimen osalta tietoturvallisuus perustuu 
samoihin kriteereihin ja ohjeisiin kuin muillakin 
turvallisuusviranomaisilla.

Tietoturvallisuuden toteuttaminen pelastuslai-
toksissa tuo vaatimuksia myös maakunnalle, 
joka tuottaa palveluja pelastuslaitoksille. Tie-
toturvallisuuden vaatimukset tulee tästä syystä 
huomioida jatkuvasti myös maakunnan eri pro-
sesseissa ja tuotetuissa palveluissa. 

Tietoturvallisuuden osoittaminen on pelastus-
laitoksille edellytys, että pelastuslaitokset voi-
vat hoitaa lakisääteisiä tehtäviään ja hyödyntää 
niissä viranomaisten yhteisiä tietoja,  tietojär-
jestelmiä ja palveluja.

Pelastustoimen yhteisessä verkko-oppimisym-
päristössä on jo tällä hetkellä saatavilla tietotur-
vallisuuden tentti, joka on koko toimialan käy-
tössä, ja se pohjautuu samoihin ohjeisiin kuin 
valtiollisilla toimijoilla eli mm. vahti-ohjeisiin. 

Pelastustoimessa on valmisteltu ja osa julkais-
tu toimialan käyttöön tietoturvallisuuteen liit-
tyviä ohjeita: mm. käsikirja pelastuslaitoksen 
tietoturvallisuuden kehittämiseksi, tilaturvalli-
suusohje, henkilöstön tietoturvaohje ja salas-
sa pidettävän tietoaineiston luokittelu ja käsit-
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tely. Ohjeita voidaan hyödyntää maakunnissa, 
ja ne ovat saatavissa pelastuslaitosten yhteisen 
ICT-hankkeen kautta.

Pelastustoimen osalta tietoturvallisuusohjeis-
tuksen huomioiminen maakuntasuunnittelussa 
on tärkeää, jotta varmistetaan tiedon tarkoi-
tuksen mukainen eheys, saatavuus sekä luot-
tamuksellisuus toiminnan edellyttämällä tavalla.

Yhteenvetona pelastustoimen näkökulmasta 
maakuntien tietohallinnon suunnittelussa tulee 
huomioida muun muassa:

• turvallisuusviranomaisuus
• sopimuspalokunnat palvelutuotannossa
• turvallisuusverkon käyttövelvoite
• ICT- Varautumisen vaatimukset
• palvelut saatavilla ja riittävät resurssit /   
 osaaminen
• turvallisuuden vaatimukset
• kyberturvallisuus
• hallinnollisen kokonaisuuden     
 integrointi ja käyttö turvallisuus- 
 verkosta mahdollistettava
• pelastustoimella itsellään tulee olla    
 riittävä tietohallinto-osaaminen
• varautumisen näkökulma

Lisätietoja: tietohallinto(a)pelastustoimi.fi
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7. Kansalliset sote-    
 ratkaisut
Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano 
edellyttää panostuksia kansallisen tieto- ja tie-
tojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämiseen. Kan-
salliset ratkaisut tullaan kehittämään olemassa 
olevan arkkitehtuurin varaan ja sitä täydentäen. 
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon arkki-
tehtuuri ja sen kehittäminen jakautuvat neljään 
osa-alueeseen:

1. sosiaali- ja terveystiedon ensisijainen   
 käyttö
2. sosiaali- ja terveystiedon toissijainen   
 käyttö
3. kansalaispalvelut
4. yksilöllistetty lääketiede (ei välittömästi   
 liity käynnissä olevaan valmisteluun)

Sosiaali- ja terveystiedon ensisijaisen käytön 
arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila on kuvattu 
KAJAKKI-projektin loppuraportissa4. Palvelun 
järjestämisestä vastaava maakunta toimii asia-
kas- ja potilastietojen rekisterinpitäjänä. Tiedon 
integraatio ja hyödyntäminen sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa rakentuvat Kanta-palveluiden 
varaan, joita kehitetään vaiheittain paremmin 
käytännön asiakastyötä tukeviksi. Samalla uu-
den sukupolven asiakas- ja potilastietojärjes-
telmien kehittämisessä huomioidaan keskitetyn 
asiakas- ja potilastiedon arkiston tehokkaampi 
hyödyntäminen.
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Sosiaali- ja terveystiedon toissijainen käyttö tar-
koittaa asiakas- ja potilastiedon hyödyntämistä 
muussa kuin välittömästi asiakkaiden ja potilai-
den palveluihin liittyvissä toiminnoissa. Tällai-
sia käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi tietojoh-
taminen, tutkimus, toiminnan ja hoitomuotojen 
kehittäminen, tuotekehitys, viranomaisohjaus 
ja -valvonta, opetus sekä monialainen yhteis-
työ. Toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin 
tavoitetila on kuvattu dokumentissa Sosiaali- ja 
terveystietojen tietoturvallisen hyödyntämisen 
kokonaisarkkitehtuuri5.

Nykytilanteessa kansalaispalvelut rakentuvat 
useassa eri hankkeessa, ja kokonaisarkkiteh-
tuurin tasolla keskeinen tavoite on niiden koos-
taminen kansalaisille yhtenäiseksi kokonaisuu-
deksi. Tärkeitä olemassa olevia tai kehittyviä 
kansalaispalveluita ovat Omakanta, Omaolo ja 
Terveyskylä sekä Suomi.fi-alustalle rakentu-
vat tuki- ja valinnanvapauspalvelut. Omakanta 
mahdollistaa kansalaiselle omien terveystie-
tojen hallinnan. Omaolo ja Terveyskylä tarjo-
avat digitaalisen palvelukanavan sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. Suomi.fi-palveluiden avulla 
kansalainen voi tunnistautua tietoturvallisesti 
sekä asioida toisen puolesta. 

Maakunta- ja sote-uudistus edellyttää myös ko-
konaan uusien toiminnallisuuksien ja rakenneo-
sien kehittämistä. Keskeisimmät niistä liittyvät 
valinnanvapauden toimeenpanoon. Yhtäältä on 
tehtävä muutoksia nykyisiin Kanta-palvelui-
hin, potilastietojärjestelmiin, palvelusetelijär-

jestelmiin, perustietovarantoihin ja luokituksiin. 
Toisaalta tarvitaan kokonaan uusia tietojärjes-
telmäpalveluita valinnanvapauteen liittyvien 
prosessien hallinnoimiseksi. Näitä muutoksia 
toimeenpannaan osana kansallista digi-muu-
tosohjelmaa6. Tärkeimmät kehittämishankkeet 
sekä uusien toiminnallisuuksien ja ratkaisujen 
valmistelun aikataulu on esitetty alla kuvassa 9.

6 
http://alueuudistus.fi/digi-muutosohjelma

4
 http://stm.fi/documents/1271139/3206755/Kajakki-projektin+

loppuraporttiluonnos+liitteineen+19.9.2016.pdf/9d162d7e-349b-
47cf-8d0c-f5d07f9e52e2 
5 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4439893/
Luonnos+sosiaali-+ja+terveystietojen+tietoturvallisen+hy%C3
%B6dynt%C3%A4misen+kokonaisarkkitehtuurista+20170616.
pdf/1dd017f7-afac-4ce7-8fda-59afdff7faab
 

Kuva 9. Kansallisen Sote-digimuutoksen keskeiset hankkeet

http://alueuudistus.fi/digi-muutosohjelma
http://stm.fi/documents/1271139/3206755/Kajakki-projektin+loppuraporttiluonnos+liitteineen+19.9.2016.pdf/9d162d7e-349b-47cf-8d0c-f5d07f9e52e2
http://stm.fi/documents/1271139/3206755/Kajakki-projektin+loppuraporttiluonnos+liitteineen+19.9.2016.pdf/9d162d7e-349b-47cf-8d0c-f5d07f9e52e2
http://stm.fi/documents/1271139/3206755/Kajakki-projektin+loppuraporttiluonnos+liitteineen+19.9.2016.pdf/9d162d7e-349b-47cf-8d0c-f5d07f9e52e2
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4439893/Luonnos+sosiaali-+ja+terveystietojen+tietoturvallisen+hy%C3%B6dynt%C3%A4misen+kokonaisarkkitehtuurista+20170616.pdf/1dd017f7-afac-4ce7-8fda-59afdff7faab
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4439893/Luonnos+sosiaali-+ja+terveystietojen+tietoturvallisen+hy%C3%B6dynt%C3%A4misen+kokonaisarkkitehtuurista+20170616.pdf/1dd017f7-afac-4ce7-8fda-59afdff7faab
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4439893/Luonnos+sosiaali-+ja+terveystietojen+tietoturvallisen+hy%C3%B6dynt%C3%A4misen+kokonaisarkkitehtuurista+20170616.pdf/1dd017f7-afac-4ce7-8fda-59afdff7faab
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4439893/Luonnos+sosiaali-+ja+terveystietojen+tietoturvallisen+hy%C3%B6dynt%C3%A4misen+kokonaisarkkitehtuurista+20170616.pdf/1dd017f7-afac-4ce7-8fda-59afdff7faab
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Perustietojen osalta tärkeimmät kehittämiskoh-
teet ovat uudistumassa olevan palveluntuotta-
jalain (HE 52/2017) mukainen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluntuottajarekisteri sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtenäistetty 
luokitus. Uusi palveluntuottajarekisteri tulee si-
sältämään tarvittavat tiedot sekä julkisista että 
yksityisistä palveluntuottajista. Näin ollen sitä 
voidaan hyödyntää kansallisena sote-organi-
saatiotietojen tietovarantona. Sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden luokittelut ovat nykytilanteessa 
monimuotoisia, mikä vaikeuttaa yhtenäisen pal-
veluiden hallinnan ja käytön seurannan toteut-
tamista. Tavoitetilassa palvelut luokitellaan kan-
sallisesti yhtenäisesti, mikä mahdollistaa niitä 
koskevan tiedon vertailukelpoisuuden.

Tiedonhallinnan ratkaisut sisältävät kaksi mer-
kittävää osakokonaisuutta. Yhtäältä Kanta-pal-
veluihin tarvitaan muutoksia, jotka mahdol-
listavat mm. ehdotetun sote-järjestämislain 
mukaisten maakuntien asiakastietorekisterien 
muodostamisen, kansalaisen valinnat sekä pää-
syn asiakas- ja potilastietoihin kaikille asiak-
kaan palvelua toteuttaville palveluntuottajille. 
Toisaalta on kehitettävä kokonaan uusia tieto-
järjestelmäpalveluita, joilla tuetaan ehdotetun 
valinnanvapauslain mukaisia prosesseja, joita 
ovat mm. palvelutuottajia koskevien sopimus-
tietojen hallinta, palveluiden käytön seuranta ja 
suoran valinnan palveluiden tuottajakorvausten 
maksatus. Palveluiden toteuttamisesta vastaa 
Kansaneläkelaitos.

Tiedon hyödyntämisen kerros rakentuu perus-
tietojen ja tiedonhallinnan ratkaisujen varaan. 
Tulevien maakuntien onnistuminen niille määri-
tellyissä uusissa tehtävissä nojaa ratkaisevasti 
tiedolla johtamisen kyvykkyyksiin. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on käynnistänyt kolme selvi-
tyshanketta, joissa määritellään 1) kansallisten 
tiedolla johtamisen tietojärjestelmäpalveluiden 
arkkitehtuuri, 2) maakuntien järjestämisteh-
tävän tietomallin ydin sekä 3) maakuntien tie-
dolla johtamisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin 
tavoitetila. Selvitysten pohjalta käynnistetään 
kehittämishankkeita, joista osa voi tulla valta-
kunnallisten viranomaisten tai SoteDigi Oy:n to-
teutettavaksi. Valinnanvapauden toimeenpano 
edellyttää myös kansalaisille tarjottavaa tietoa 
saatavilla olevista palveluista ja niiden laadusta. 
Tavoitetilassa tämä tieto on saatavilla Väestöre-
kisterikeskuksen kehittämän valinnanvapauden 
tietopalvelun kautta.

Maakunta- ja sote-uudistuksesta ja valinnanva-
pauden toimeenpanosta aiheutuu vaatimuksia 
myös sekä maakuntajärjestäjän että palvelun-
tuottajien tietojärjestelmiin. Maakunnissa tu-
lee toteuttaa tarvittavat asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmien ja muiden järjestämisessä ja 
palvelutuotannossa tarvittavien järjestelmien 
muutokset niin, että järjestelmäkokonaisuus tu-
kee maakunnan toiminnallista tavoitetilaa sekä 
uutta organisaatiorakennetta. Lisäksi muutos-
vaatimuksia tulee esim. rekisterinpitäjyyden 
määrittymisestä asiakkaan kotimaakunnan pe-
rusteella, integraatioista valinnanvapauden tie-
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donhallintapalveluihin (esim. valintatietojen 
tallentaminen, tuottajaa koskevien valintatie-
tojen hakeminen sekä tietojen toimittaminen 
seurantapalvelua varten ja seurantapalvelusta). 
Kanta-palveluissa potilastiedon arkistoon tulee 
muutoksia: esim. palvelutapahtuman luokitte-
lu ja Asiakastietolain muutosten edellyttämät 
suostumuksenhallinnan muutokset. Sosiaali- ja 
terveysministeriö, THL ja Kela kuvaavat vaadit-
tavat muutokset tarkemmin kevään 2018 aika-
na.
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8. Kasvupalvelut
Kasvupalveluilla tarkoitetaan ELY-keskuksilta ja 
TE-toimistoilta maakunnille siirtyviä työllisyys-, 
elinkeino- ja yrityspalveluita sekä valtakunnal-
lisia Business Finlandin ja Finnveran tarjoamia 
palveluita

Kasvupalvelu-uudistus on ensisijaisesti palve-
luuudistus, jolla tavoitellaan palvelujärjestelmän 
vahvempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Digitaalisuus ja palvelutuotannon kilpailullisuus 
ovat uudistuksen keskeisimmät keinot vaikutta-
vuuden parantamiseksi, joten niiden varmista-
minen on toimeenpanon prioriteetti. 

Tavoitteena on palvelujen yhteentoimivuus ja 
asiakaslähtöiset prosessit varmistava monika-
navainen palvelujärjestelmä sekä valtakunnal-
listen ja maakunnallisten kasvupalvelujen asia-
kaslähtöinen ja yhteentoimiva kokonaisuus. 
Kasvupalvelu-uudistuksen ja digitalisaation ta-
voitteena on varmistaa:

• toimialariippuvien yritys- ja työllisyyspalve-
lujen asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus

• valtakunnallisten ja alueellisten kasvupalve-
luiden saumaton palveluintegraatio

• kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan kat-
tava, saumaton palvelukokonaisuus 

• valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja kan-
salaisten yhdenvertaisuus, sulkematta pois 
maakuntien erityistarpeista lähteviä ratkai-
suja 

• palvelujen digitaalisuus ja sujuvat palvelu-
ketjut esimerkiksi työvoima- ja elinkeino-, 
sosiaali- ja terveydenhuolto- tai opetusviran-
omaisten palvelujen kesken

• kasvupalvelujen tietotuotanto palvelutoimin-
nan vaikuttavuuden ja laadun hallintaan sekä 
palveluyhtiöiden tuotannon ohjaamiseen ja 
arviointiin

• yhteiskäyttöisten järjestelmien ja alustojen 
toimiva hallintamalli

TE-digi-hanke

TE-digi-hanke koostuu seuraavista osista: uusi 
työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaspalvelujär-
jestelmä (H-CRM), uudistuvat verkkoasiointipal-
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velut sekä uusi kohtaantoa edistävä kansallinen 
rekrytoinnin palvelualusta Työmarkkinatori.

Maakuntauudistus ja kasvupalvelujen järjes-
täminen sekä tuottaminen monituottajaym-
päristössä edellyttävät uudenlaista toiminta-
mallia ja kokonaan uusia digitaalisia palveluja.                    
TE-digi-hankkeessa rakennetaan tätä varten 
kasvupalvelujen asiakkuudenhallintajärjestel-
män (H-CRM) henkilö- ja työantaja-asiakkaita 
koskevat valtakunnalliset CRM-ratkaisut ja siihen 
liittyvät digitaaliset asiointipalvelut. Tämä käsit-
tää teknisen ja toiminnallisen asiakkuudenhal-
linnan, asiointipalvelujen sekä palveluprosessien 
uudelleen mallintamisen ja digitaalisten palve-
lujen rakentamisen kasvupalvelujen lakisääteis-
ten palvelujen osalta ja maakuntauudistuksen 
mukaista toimintaympäristöä varten. Kasvupal-
velujen yhteinen CRM-kokonaisuus muodostuu 
yhteentoimivista H-CRM-ja Y-CRM-järjestelmis-
tä ja niiden asiointipalveluista. 

Tämän lisäksi TE-digissä toteutetaan Työ-
markkinatori -kokonaisuus, jolla luodaan työ-
markkinoiden kohtaannon parantamiseksi 
työmarkkinatiedon yhteinen markkinapaikka 
(public-private-toimijoiden yhteinen ekosystee-
mi), jossa työmarkkinoiden osaamisen kysyntä 
ja tarjonta sekä sitä tukevat palvelut ja infor-
maatio kootaan asiakkaille ja kansalaisille hel-
posti ja keskitetysti saataville yhteen kokonai-
suuteen. Palvelut ovat käytettävissä 1.1.2020 
lukien. 

EURA 2014: EU:n rakennerahastojen hallin-
nointi Suomessa ohjelmakaudella 2014–2020
 
EURA 2014- ja Tuki 2014 -järjestelmiä tullaan 
käyttämään maakunnissa vähintään ohjel-
makauden 2014–2020 velvoitteiden loppuun 
hoitamiseen saakka.  Kaikki ELY-keskusten ja 
maakuntien liittojen rakennerahastohankkeet    
– sekä käynnissä olevat että päättyneet – tul-
laan järjestelmissä periyttämään vastuineen 
uusille maakunnille myöhemmin tarkentuvien 
yksityiskohtien mukaisesti. Maakunnat tulevat 
tekemään rahoittamiaan rakennerahastohank-
keita koskevat päätökset (ml. maksatuspäätök-
set) ja muut hankkeiden hallinnointitoimenpi-
teet näissä järjestelmissä.
 
Maakuntien maksuliikenne EURA 2014 -järjes-
telmän kautta tullee rakennerahastohankkeissa 
tapahtumaan automatisoidusti samaan tapaan 
kuten nykyisin ELY-keskusten rakennerahasto-
hankkeissa. Alueiden kehittämisen ja kasvupal-
velujen rahoituslaissa tullaan esittämään, että 
työ- ja elinkeinoministeriö antaa välittäville toi-
mielimille vuosittain kirjausoikeuden arviomää-
rärahan käyttöön. Maakunnat toimivat valtion 
talousarvion mukaisina tilintekijöinä ja käyttä-
vät arviomäärärahaa valtion lukuun siten, että 
arviomäärärahan käyttö maakunnissa tapah-
tuu automatisoituna maksun välitystoimintona 
EURA 2014 -tietojärjestelmästä valtion maksu-
liikenteen kautta.
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YSA/Tuki2014-hanke

YSA/Tuki2014-hankkeessa kehitetään yrityksil-
le tarjottavien maakunnallisten kasvupalvelujen 
kokonaan sähköistä ja asiakaslähtöistä asioin-
tiprosessia käsittäen uuden asiointipalvelun ja 
Tuki2014-käsittelyjärjestelmän kehittämisen. 

Yrityspalvelut (yritysten kehittämispalvelut ja 
lain 9/2014 mukaiset yritystuet sekä alueellinen 
kuljetustuki) toteutetaan aluehallinnon asiointi-
palveluun, joka on aluehallinnolle YSA/Tuki2014 
-hankkeen myötä toteutettu asiointialusta. 
Asiointipalvelu on yritysten kehittämispalvelui-
den osalta integroitu Tuki2014-käsittelyjärjes-
telmään. Lain 9/2014 mukaisten yritystukien 
osalta asiointipalvelu ja siihen liittyvä integraa-
tio Tuki2014-järjestelmään valmistuu 2018 syk-
syyn mennessä ja alueellisen kuljetustuen osal-
ta vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 aikana 
tehdään myös maakuntauudistuksesta aiheu-
tuvat merkittävät muutokset sekä asiointialus-
taan että Tuki2014-käsittelyjärjestelmään. YSA/
Tuki2014 aluehallinnon asiointialusta on inte-
groitu myös ATV/CRM-järjestelmään. 

Tuki2014-käsittelyjärjestelmä toimii EURA 2014 
-järjestelmän esijärjestelmänä ja hallintoviran-
omaisen ohjauksessa rakennerahasto-ohjelma-
kaudella 2014-2020 ja on EAKR-osarahoitteis-
ten yritystukien käsittelyjärjestelmänä käytössä 
vähintään ohjelmakauden 2014-2020 velvoittei-
den loppuun hoitamiseen saakka.    EURA 2014 
-järjestelmää koskeva maksuliikenneratkaisu 

sitoo myös Tuki2014-järjestelmässä käsiteltäviä 
EAKR-maksuja.

ATV/Y-CRM: Yhteinen kasvupalveluiden asia-
kastietovaranto ATV ja Yritysasiakkuuksien 
asiakkuudenhallintajärjestelmä 

ATV on henkilö-, työnantaja- ja yritysasiakkai-
den keskitetty asiakastapahtumatietovaranto. 
Asiakastietovaranto ATV kokoaa ja tarjoaa sekä 
maakuntien että valtakunnallisten kasvupalve-
lutoimijoiden käytettäväksi kasvupalveluihin 
liittyviä yritysasiakkaiden oman liiketoiminnan 
kehittämiseen ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvia 
perus- ja tapahtumatietoja. Keskitetty, yhtei-
seen palvelualustaan perustuva asiakastapah-
tumatietovaranto mahdollistaa loppuasiakkaalle 
häntä koskevan tiedon tuottamisen vain kerran 
ja kasvupalvelujärjestäjille ja tuottajille sen tie-
don hyödyntämisen yhteisestä tietovarannosta. 
ATV on käyttöönotto-/integraatiovaiheessa, ja 
seuraavan vaiheen kehityspolku valmistuu ke-
sään 2018 mennessä. 

Yritysasiakkuuksien asiakkuudenhallintajärjes-
telmä on osa kasvupalveluiden järjestäjien ja 
tuottajien yhteistä asiakaspalvelujärjestelmää. 
Y-CRM on pilotointivaiheessa, ja tuotantokäyttö 
laajenee vuoden 2018 aikana. 
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Kasvupalvelun kokonaisarkkitehtuuri ja 
kasvupalvelulainsäädännön sanastotyö- ja 
käsitemallinnus 

Kasvupalvelun arkkitehtuurityön tarkentaminen 
jatkuu kevään 2018 aikana. Työssä täydenne-
tään ja tarkennetaan keväällä 2017 laadittua 
kasvupalvelujen ensimmäisen vaiheen kokonai-
sarkkitehtuurikuvausta ja tarkennetaan toimin-
tamallin toiminta-arkkitehtuurin, palveluiden ja 
toimijoiden (ml. viranomaiset, kolmas sektori, 
yritykset) kokonaisuuteen kytkeytymisen sekä 

asiakastietovarantojen ja toimijoiden välisten 
tietovirtojen kuvausta sekä laaditaan kasvupal-
velujen ekosysteemien kuvaukset. Samoin on 
käynnistetty keskeisten toiminnallisten osako-
konaisuuksien arkkitehtuurien laadinta/tarken-
nus. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus 
TSK käynnistivät 2017 Kasvupalvelun sanaston 
laadinnan. Sanastoon valittiin käsitteet kasvu-
palvelulain ja siihen liittyvien substanssilakien 
perusteella. Kasvupalvelujen sanastossa on täs-

Kuva 10. Kasvupalvelun KA suhteessa maakuntien arkkitehtuuriryhmiin
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sä vaiheessa yhteensä 55 käsitettä, jotka ovat 
aihepiireiltään palvelut, asiakkaat, alueiden ke-
hittäminen, työvälityspalvelut ja osaamisen ke-
hittämispalvelut, rahoitus ja kotoutuminen. Sa-
nastotyön valmistelussa ei tässä vaiheessa ole 
järjestetty lausuntokierrosta.

Valtakunnallinen kasvupalveluiden asiakas-
palvelu ja -neuvonta 

Valtakunnallinen kasvupalveluiden asiakaspal-
velu ja -neuvonta (nyk. TE-aspa) hoitaa henki-
lö-, työnantaja- ja yritysasiakkaiden yleisneu-
vonnan sekä tukee kasvupalveluiden järjestäjiä 
ja loppukäyttäjiä digitaalisten palvelujen hyö-
dyntämisessä ja käytössä. Varsinaisiin asiointi-
prosesseihin liittyvät (kantaa ottavat) neuvon-
ta- ja muut ohjaavat toimenpiteet hoidetaan 
maakuntien tai valtakunnallisten kasvupalvelui-
den toimesta. TE-aspan neuvonta- ja ohjausta-
pahtumia on vuositasolla yli 900 000.  
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9. Suomi.fi-palvelujen 
 käyttöönotto 
 maakunnissa
Suomi.fi-palvelut ovat Väestörekisterikeskuksen 
(VRK) ylläpitämiä sähköisen asioinnin tukipalve-
luita, joista säädetään laissa hallinnon yhteisistä 
sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). 
Laki velvoittaa valtion virastoja, laitoksia ja lii-
kelaitoksia, kuntia ja kuntayhtymiä, maakuntia, 
tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä käyttä-
mään Suomi.fi-palveluja.

Palveluiden käyttö on maksutonta, mutta orga-
nisaatiot vastaavat itse käyttöönotosta aiheutu-
vista kustannuksista. 

Suomi.fi-palvelut koostuvat seuraavista palve-
luista:
- Suomi.fi-verkkopalvelu
- Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)
- Suomi.fi-palveluväylä
- Suomi.fi-tunnistus
- Suomi.fi-viestit
- Suomi.fi-valtuudet
- Suomi.fi-kartat
- Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-palvelujen avulla organisaatiot voivat 
toteuttaa parempia sähköisiä palveluita sekä 
tuoda tietonsa ja tarjontansa käyttäjien saata-
ville helposti ja luotettavasti.

Kansalaisille Suomi.fi-kokonaisuus näyttäytyy 
yhtenä palveluna, Suomi.fi-verkkopalveluna, 
vaikka kokonaisuuden taustalla on edellä luetel-
tu joukko erilaisia Suomi.fi-palveluja. 

Väestörekisterikeskus tukee Maakuntien 
ICT-palvelukeskusyhtiö Vimanaa Suomi.fi pal-
veluiden sovittamisessa maakuntien arkkiteh-
tuureihin tuottamalla yhteiset ohjeistukset ja 
viitearkkitehtuurit. 

Lisäksi Väestörekisterikeskus luo valmiiksi hio-
tun prosessin, jolla maakunnat saavat kaik-
ki Suomi.fi-palvelut käyttöön. Tavoitteena on, 
että Vimana vastaa tulevaisuudessa keskitetysti 
Suomi.fi-palvelujen käyttöönotoista maakunnis-
sa.
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9.1. Mitä ovat Suomi.fi-palvelut?

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa julkishallinnon 
asiakkaille pääsyn sähköisiin palveluihin ja tie-
dot kaikista palveluista helposti yhdestä paikas-
ta.

Verkkopalvelu kokoaa yhteen sisältöjä kansalai-
selle, yritykselle ja viranomaiselle. Verkkopalve-
lussa on:
• tietosisältöjä eri tilanteita varten ja tietoa ti-

lanteisiin liittyvistä palveluista
• yhdenmukaisesti kuvattuja julkisen hallinnon 

palvelutietoja
• mahdollisuus tarkastella kootusti itseä kos-

kevia tietoja hallinnon eri rekistereissä (Re-
kisterit) 

• mahdollisuus viranomaisten ja kansalaisten 
väliseen sähköiseen viestinvälitykseen (Vies-
tit)

• mahdollisuus käyttää eri organisaatioiden 
sähköisiä asiointipalveluja yhdellä tunnistau-
tumisella sitä mukaa, kun organisaatiot otta-
vat käyttöön kertakirjautumisen mahdollista-
van Suomi.fi-tunnistuksen 

• mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö tai 
yritys asioimaan toisen puolesta tietyssä 
asiassa ja tiettynä ajanjaksona

• mahdollisuus hakea valtionhallinnon orga-
nisaatioiden ja työntekijöiden yhteystietoja 
(viranomaiselle-osio).

Suomi.fi-verkkopalveluun tullaan myös toteut-
tamaan maakuntauudistuksen myötä tarvitta-
vat alueelliset palvelunäkymät sekä sote-palve-
lujen valinnanvapauteen liittyvät tietopalvelut. 
Sote-palvelujen tietojen perusteella kansalaiset 
voivat jatkossa tutustua ja vertailla valinnanva-
pauden piirissä olevia sote-palveluntuottajia ja 
valita sen perusteella oman palvelutuottajansa. 

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)

Suomi.fi-verkkopalvelussa näkyvät palvelutie-
dot syötetään Suomi.fi-palvelutietovarantoon 
(PTV). Palvelutietovaranto on keskitetty kansal-
linen tietovaranto, johon kaikki lakisääteisiä teh-
täviä hoitavat organisaatiot tuottavat asiakas-
lähtöiset kuvaukset palveluistaan. Sen ansiosta 
palvelujen ja palveluja tuottavien organisaati-
oiden tiedot löytyvät Suomi.fi-verkkopalvelus-
ta kansalaisille yhdenmukaisella tavalla, jolloin 
kokonaisuus on kansalaiselle mahdollisimman 
selkeä. Kansalainen näkee tiedot yhdenmukai-
sesti esitettyinä palvelutietoina, oli verkkosivu 
tai käyttökonteksti mikä tahansa. Kansalainen 
löytää palvelujen tiedot helposti hakusanoilla 
riippumatta siitä, mikä organisaatio palvelua 
tuottaa.

Palvelutietovarantoon syötettyjä palvelutietoja 
voi hyödyntää myös muissa sähköisissä palve-
luissa. Tiedot voidaan tuoda avoimen rajapinnan 
kautta esimerkiksi organisaation verkkosivuille, 
jolloin tietoja ei tarvitse ylläpitää useassa eri 
paikassa.
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Palvelutietovarannon käyttöönottoon kannattaa 
varata aikaa, sillä prosessi vie useita kuukau-
sia, jopa puoli vuotta. Väestörekisterikeskus on 
valmiiksi tuottanut pohjakuvaukset useista la-
kisääteisiin tehtäviin perustuvista palveluista, 
joten organisaation omalle kuvaustyölle on jo 
pohja olemassa.

Organisaation tulee myös huolehtia, että pal-
velutietovarannon palvelutietojen ylläpito on 
vastuutettu organisaatiossa, ja PTV-ylläpitäjä 
huolehtii organisaationsa palvelutietojen oikeel-
lisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa julkisen hallinnon 
organisaatioille ja yrityksille vakioidun, turval-
lisen teknisen tiedonsiirtotavan, jolla voidaan 
siirtää tietoja organisaatioiden tietojärjestel-
mien välillä. Organisaatio voi hakea esimerkik-
si tarvitsemansa väestö-, yritys-, kiinteistö- ja 
ajoneuvotiedot Suomi.fi-palveluväylästä niin, 
että sen ei tarvitse erikseen sopia teknisistä tie-
donsiirtokäytännöistä jokaisen perusrekisterivi-
ranomaisen kanssa erikseen.

Ajantasaisen hakemiston kansallisen palvelu-
väylän liitynnöistä saa Liityntäkatalogista. Sinne 
kuvataan sähköiset palvelut, joissa käsiteltävät 
tiedot ovat muiden tietojärjestelmien hyödyn-
nettävissä. 

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistuksessa Suomen kansalainen 
tunnistetaan vahvoilla sähköisillä tunnistamis-
välineillä (henkilökortti, mobiilivarmenteet tai 
pankkitunnukset). Suomi.fi-tunnistuksen an-
siosta asiointipalvelusta toiseen siirtyminen on 
mahdollista ilman erillisiä kirjautumisia. Kerta-
kirjautuminen on mahdollista kaikkiin niihin jul-
kishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin, jotka 
ovat ottaneet tunnistuspalvelun käyttöön.

Väestörekisterikeskus hoitaa organisaatioiden 
puolesta tunnistamispalvelun käyttöön liittyvät 
sopimukset ja kustannukset.

Kuva 11. PTV-käyttöönottoprosessin vaiheet

https://liityntakatalogi.suomi.fi
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Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksien avulla organisaatio voi 
antaa henkilölle tai yritykselle mahdollisuuden 
valtuuttaa toinen henkilö tai yritys hoitamaan 
asioitaan omissa palveluissaan. Esimerkkejä 
puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat 
mm. huoltajan asioiminen alaikäisen lapsen-
sa puolesta ja nimenkirjoitusoikeuden haltijan 
asiointi edustamansa yrityksen puolesta. Palve-
lu mahdollistaa valtuutuksen antamisen tiettyyn 
palveluun ja tiettynä aikajaksona.

Valtuuksia varmistettaessa organisaation asioin-
tipalvelu tekee automaattisen kyselyn Valtuu-
det-palveluun, joka palauttaa vastauksena, 
onko asioijalla puolesta-asiointioikeutta tai val-
tuutta. Tiedot haetaan perustietorekistereistä 
ja/tai valtuusrekisteristä.

Palvelua voivat hyödyntää sekä julkiset että yk-
sityiset toimijat. Ohjelmistotoimittajat voivat 
integroida palvelun esim. osaksi CRM-järjestel-
mää tai ajanvarausohjelmistoa. 

Ensimmäisissä keskusteluissa on ollut esillä 
maatalousyrittäjien, kuten maatalouslomituk-
sen, palvelujen liittäminen Suomi.fi-valtuuk-
siin. Tällöin esimerkiksi maataloustoimija voi-
si valtuuttaa elinkeinonharjoittajana (yhteisön 
puolesta) tai henkilönä (osana jotakin lupapro-
sessia) toisen henkilön tai yhteisön asioimaan 
puolestaan.

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit toimii julkishallinnon organisaa-
tioiden keskitettynä viestinvälityspalveluna kan-
salaisille ja yrityksille. Sen avulla voi vastaanot-
taa viranomaispostit paperipostin sijaan Suomi.
fi-verkkopalveluun sähköisessä muodossa. 

Jos kyseessä on esimerkiksi lisätietopyyntö, 
kansalainen voi hoitaa asian vastaamalla vies-
tiin. Tarvittaessa viestiin voi lisätä liitetiedosto-
ja. Käyttäjät tunnistetaan vahvalla tunnistuk-
sella ja viestit kulkevat tietoturvan ja -suojan 
mukaisesti salattuina.

Saapuneesta viestistä lähtee tieto vastaanot-
tajalle sähköpostilla (ns. heräte), joten Suomi.
fi-verkkopalveluun ei tarvitse mennä vain näh-
däkseen, onko sinne tullut uusia viestejä.

Suomi.fi-verkkopalvelun lisäksi Viestit-palvelua 
on mahdollista käyttää jatkossa mobiilisovelluk-
sella.

Jos kansalainen ei ole antanut lupaa sähköiseen 
viestinvälitykseen, hän saa viranomaispostin 
edelleen paperipostina. Jatkossa viranomaiset 
lähettävät kaikki viestit Suomi.fi-viesteihin, jos-
ta palvelu lähettää viestit automaattisesti kirje-
postina niille henkilöille, jotka eivät ole antaneet 
lupaa sähköiseen viestinvälitykseen.
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Hallituksen linjauksen mukaisesti koko julkishal-
linto siirtyy lähivuosina ensisijaisesti sähköiseen 
tiedoksiantoviestintään Suomi.fi-viestit-palve-
lun kautta.

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-maksut mahdollistaa maksujen suorit-
tamisen julkisen hallinnon organisaatiolle sen 
omassa asiointipalvelussa. Yhtenäinen palvelu 
on organisaatioille kustannustehokas, ja sille 
voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelun-
hallintaa.

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keski-
tetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyö-
dyntämiseen. Määritellyn karttakäyttöliittymän 
voi upottaa verkkosivuille tai sitä voi hyödyntää 
asiointipalvelun karttakomponenttina. Palveluun 
voi liittää myös omia ja paikkatietoinfrastruktuu-
rin kautta saatavilla olevia paikkatietoja. Palvelu 
on myös käytössä osana Suomi.fi-verkkopalve-
lua, jossa se näyttää organisaatioiden asiointi-
pisteet kartalla.

9.2.  Suomi.fi-palvelujen käyttövelvoite

Maakunnilla on käyttövelvoite seuraaviin     
Suomi.fi-palveluihin:
- Suomi.fi-verkkopalvelu
- Suomi.fi-palvelutietovaranto
- Suomi.fi-palveluväylä
- Suomi.fi-viestit
- Suomi.fi-maksut
- Suomi.fi-tunnistus (vahvan tunnistuksen   
 osalta) 

Lisäksi maakunnilla on oikeus käyttää seuraavia 
Suomi.fi-palveluja:
- Suomi.fi-kartat
- Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto

Suomi.fi-palveluihin liittyminen ja niiden käyt-
täminen on julkishallinnon organisaatioille mak-
sutonta. Käyttöönottokustannukset kukin orga-
nisaatio maksaa itse. Tällaisia käyttöönottoon 
liittyviä kustannuksia ovat esim. tekniset inte-
graatiot, asiointipalvelukohtaiset ohjeistukset ja 
käyttöönottoprojektin hallinta.
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Kaikki Suomi.fi-palvelujen käyttöönot-
toon liittyvät ohjeet on koottu osoitteeseen                              
www.esuomi.fi.   

Ohjeet siirtyvät vaiheittain vuoden 2018 aikana 
osoitteeseen https://palveluhallinta.suomi.fi/fi. 
Uuden sivuston käyttöönotosta tiedotetaan 
erikseen. Väestörekisterikeskus auttaa ja 
ohjeistaa organisaatioita Suomi.fi-palvelujen 
käyttöönotoissa. 

Ota yhteyttä kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi. Kan-
salaisten kysymyksiin Suomi.fi-palveluista vas-
taa Kansalaisneuvonta: 
palveluneuvoja@kansalaisneuvonta.fi, 
p. 0295 000. 

www.esuomi.fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
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10. Tietoturvallisuus ja    
      toiminnan jatkuvuus 
 sekä ICT-varautuminen

Valtionhallinnossa tietoturvallisuudesta sää-
detään asetuksella ”Valtioneuvoston asetus tieto-
turvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)”. 
Asetuksessa 5 § määrittää vaatimukset koskien 
tietoturvallisuuden perustasoa. Mikäli organisaa-
tio tekee päätöksen tietoaineistojen luokittelusta 
asetuksen mukaisesti, se edellyttää tällöin myös 
tietoturvallisuuden korotetun tason saavuttamis-
ta niissä palveluissa ja prosesseissa, joissa sitä 
edellytetään. Tyypillinen esimerkki tällaisesta ti-
lanteesta on tietojärjestelmä, joka sisältää suo-
jaustason kolme (ST III) mukaisia tietoaineistoja 
tai muun perusteen, jonka johdosta se edellyttää 
korotettua tietoturvatasoa. 

Tämän ohella organisaation tulee selvittää, mi-
ten käsitellään turvallisuusluokiteltuja tietoja ja 
millaisia tietojärjestelmiä tämä edellyttää. Tyy-
pillisesti näiden sekä kansainvälisten turvalli-
suusluokiteltujen tietojen käsittelyssä käytet-
tävien tietojärjestelmien arvioinnissa käytetään 
kansallista turvallisuusauditointikriteeristö Ka-
takria (versio 2015).

Tietoturvallisuudessa, toiminnan jatkuvuudes-
sa sekä tietosuojassa korostuu riskienhallinnan 
merkitys. Riskienhallinnan tulisi olla keskei-

nen osa organisaation johtamista, jonka avul-
la mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen 
sekä jokapäiväinen, turvallinen toiminta. Tämä 
edellyttää organisaation johdolta riskienhallin-
nan osalta riskinottohalukkuuden ja kyvykkyy-
den määrittämistä sekä kykyä käsitellä ja hallita 
myös jäännösriskejä. 

Turvallisuuden eri osa-alueiden kehittäminen 
tulisi tapahtua toteuttamalla nämä sisäänra-
kennetuksi osaksi koko organisaation toimintaa.  
Tällöin niistä syntyy paremmin myös osa orga-
nisaation toimintakulttuuria ja asennetta. Tä-
män edistämisessä johdon ja esimiesten rooli on 
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merkittävä, koska ilman heidän tukeaan nämä 
osa-alueet eivät edisty toivottavalla tavalla.

Toiminnan jatkuvuuden ja ICT-varautumi-
sen osalta organisaation tulee tunnistaa sen 
omalle toiminnalle, asiakkaille ja mahdollisesti 
muille sidosryhmille kriittiset palvelut ja proses-
sit. Tässä voidaan käyttää apuna esimerkiksi 
JUHTA/VAHTI-yhteishankkeissa luotua tärkeys-
työkalua. Organisaation tulee huolehtia kriittis-
ten palveluiden osalta niiden saatavuudesta sekä 
myös varmistaa muiden palveluiden ja proses-
sien saatavuus ja muu tietoturvallisuus, jotka 
ovat näiden palveluiden toteutumiselle kriittisiä 
tai muuten palvelut ovat riippuvaisia näistä.

Toiminnan jatkuvuuden osalta lisätietoa löytyy 
VAHTI-ohjeista koskien toiminnan jatkuvuuden 
hallintaan (2/2016) sekä ICT-varautumisen vaa-
timukset (2/2012). 

Edellisen lisäksi organisaatioiden tulee huolehtia 
siitä, että se kykenee käsittelemään henkilötie-
toja 22.5.2018 jälkeen sovellettavaksi tulevan 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 
Tämä edellyttää uusien vaatimuksien toteutta-
mista koskien rekisterinpitäjää sekä henkilötie-
tojen käsittelijää, muun muassa näiden asioi-
den sopimista kirjallisessa sopimuksessa sekä 
tarvittavien ohjeiden antamista henkilötietojen 
käsittelystä. Lisäksi organisaation tulee varmis-
tua esimerkiksi kokonaan uuden henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksiin liittyvän prosessin toimi-
vuudesta sisältäen siinä tarvittavan riskienarvi-
oinnin. 

Valtiovarainministeriössä on valmistelussa tie-
donhallintalaki, joka voimaan tullessaan tulee 
merkittävästi muuttamaan sekä tietojen luo-
kittelua (kansallisen tiedon osalta suojaustasot 
poistuvat ja tilalle tulee julkinen | salainen –luo-
kittelu) sekä samalla tietoturvatasot korvau-
tuvat vähimmäistason vaatimuksilla. Jatkossa 
nämä vaatimukset koskisivat valtionhallinnon 
ohella koko julkista hallintoa. Tämän uudistuk-
sen johdosta on suositeltavaa tavoitella uusien 
organisaatioiden osalta tietoturvallisuuden pe-
rustasoa sekä kun uudet lainsäädännön mukai-
set VAHTI-vaatimukset tulevat testattavaksi, 
lähteä kehittämään toimintaa niiden mukaisek-
si. Turvallisuusluokiteltujen tietojen osalta tu-
levassa lainsäädännössä säilytetään olemassa 
oleva neliportainen ST I Erittäin salainen <–> 
ST IV Käyttö rajoitettu luokittelu.

Lisätietoja:
Tietoturvallisuusasetus

Muita materiaaleja, jotka löytyvät kaikki myös 
sivustolta www.vahtiohje.fi: 

• Sähköisen asioinnin tietoturvaohje VM 
25/2017

• Ohje riskienhallintaan – VM 22/2017
• VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallin-

ta
• Valtionhallinnon turvallisuussopimusmalli

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100681
https://www.vahtiohje.fi/web/guest;jsessionid=6D7D3359AE7ECE68F14F84ABD1E19CC1465727A3677C527AE48A34D8FB9E26D9F2ED3C01481D9E740122B0
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80012
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80012
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80013
https://tietosuoja.vahtiohje.fi/web/guest/vahti-2/2016;jsessionid=64915330F9CAC1975EECE295B5553C8CA83C7E1A26B2269F1B3FEE5D8956540A53EBAB796E0502710CDD8F
https://tietosuoja.vahtiohje.fi/web/guest/vahti-2/2016;jsessionid=64915330F9CAC1975EECE295B5553C8CA83C7E1A26B2269F1B3FEE5D8956540A53EBAB796E0502710CDD8F
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/611
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• ICT-varautumisen vaatimukset – VAHTI 
2/2012

• Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnos-
sa annetun asetuksen täytäntöönpanosta – 
VAHTI 2/2010

• JUHTA/VAHTI-hankkeiden materiaalit kosk-
ien tietosuojan, tietoturvallisuuden sekä to-
iminnan jatkuvuuden kehittämistä

• Palveluiden kriittisyysluokittelutyökalu

https://www.vahtiohje.fi/web/guest/2/2012-ict-varautumisen-vaatimukset;jsessionid=2178CE25919B6A24DB6CF4D74B033B5460AC99A941D9CC53FA095FEC9214CD5705D88E6A99AB280FFE7FEE
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/2/2012-ict-varautumisen-vaatimukset;jsessionid=2178CE25919B6A24DB6CF4D74B033B5460AC99A941D9CC53FA095FEC9214CD5705D88E6A99AB280FFE7FEE
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/2/2010-ohje-tietoturvallisuudesta-valtionhallinnossa-annetun-asetuksen-taytantoonpanosta
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/2/2010-ohje-tietoturvallisuudesta-valtionhallinnossa-annetun-asetuksen-taytantoonpanosta
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/2/2010-ohje-tietoturvallisuudesta-valtionhallinnossa-annetun-asetuksen-taytantoonpanosta
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/documents/10623/6745219/Palveluiden_kriittisyysluokitteluty%C3%B6kalu_1602018.xlsx/ebe27c1d-17e1-4017-b001-b5566db03d48
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