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Q&A: Maakuntien ICT-tilannekuva 

 

 

1. Mitä kohtia maakuntien ICT-tilannekuvataulukosta (excel-tiedosto) on 

ainakin täytettävä? 
 

Maakuntien ICT-tilannekuvataulukon keltainen välilehti (maakunnan ICT-

talousarvio 2019) on merkittävin välilehti. Muilla välilehdillä olevat tiedot 

ovat tarpeen ICT-talousarviotietojen perusteluiksi. 

 

Maakuntia pyydetään täyttämään vähintään seuraavat tiedot: 

 Keltainen välilehti: Maakunnan ICT-talousarvio 2019 

o Ainakin yhden ko. välilehdellä pyydetyn kustannusjaottelun 

mukaisesti, jos mahdollista, sisältäen sekä ICT:n 

operatiiviset nykykustannukset että digimuutoskustannukset. 

o Kustannusrivin jälkeen on hyvä kirjata, mtä kustannuksia rivi 

koskee, esim. kuntien sote-ICT-kustannukset tai kuntien sote 

ICT-kustannukset sekä arvio ICT:n hallinnollisista 

kustannuksista.   

 Violetti välilehti: Maakunnan digi ja hankkeet 

o Tiedot mahdollisista merkittävistä digihankkeista, joita 

maakunnan digimuutoksen lisäksi maakunnassa on 

suunnitteilla/käynnissä  

o Jos maakunnassa ei ole suunnitteilla/käynnissä muita 

hankkeita kuin sellaisia hankkeita, jotka sisältyvät kokonaan 

maakunnan digimuutoksen seurantakohteisiin, niin tämä 

välilehti jää tyhjäksi. 

o Esimerkiksi Uudellamaalla Apotin laajennus on tälle 

välilehdelle kuuluva kokonaisuus. 

 Vihreä välilehti: Maakunnan tietojärjestelmät 

o Tiedot maakunnan strategisesti tai taloudellisesti 

merkittävistä tietojärjestelmistä. 
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o Erityisesti tähän kohtaan tulisi kirjata tietojärjestelmät, 

joiden muutostarve on suuri tai kohtalainen. 

o Koko tietojärjestelmälistausta ei tarvitse ilmoittaa, VM:ssä on 

käytössä alkuvuonna 2018 ilmoitetut tietojärjestelmätiedot. 

o Yhdelle riville voi myös ryvästää usean saman tietojärjestelmän 

eri asennuskopion (instanssin) tiedot. 

 Esimerkiksi Effica/LifeCare terveydenhuolto ja suun 

terveydenhuolto (17 instanssia). 

o Yksi tietojärjestelmä voi kuulua myös kahteen eri luokkaan 

sarakkeen D (Maakuntien ICT-järjestelmäluokka) luokituksessa.  

 Tällöin tämän tietojärjestelmän voi lisätä taulukkoon 

kahteen kertaan siten että ko. tietojärjestelmän tiedot 

saadaan kirjattua kummankin luokan osalta.  

 Esimerkiksi Virtuaalisairaala/Terveyskylä.fi kuuluu sekä 

TOSI Terveydenhuollon järjestelmät että TOSI 

Sosiaalihuollon järjestelmät luokkiin. 

 Harmaa välilehti: Tieto- ja kyberturvallisuus 

o Maakuntia organisaatioina ei vielä ole, joten vastaukset ovat 

arvio maakunnan nykyisen valmistelun saavuttamasta 

tilanteesta. 

o Kysymysten tarkoitus on myös toimia muistilistana 

valmistelussa huomioitavien asioiden suhteen. 

o Jokaisen vastauksen jälkeen olisi myös hyvä lisätä sanallinen 

selitys. 

o Esimerkiksi kysymys 1.2.18: Vastaus EI. Selitys: 

”Organisaatiota ei ole vielä olemassa. Nykyisillä organisaatioilla 

on päivitetyt valmiussuunnitelmat kriittisten palvelujen osalta.” 

 

2. Mitä hankkeita raportoidaan hankesalkussa ja mitä ICT-
tilannekuvataulukossa? 

 
Maakuntien digimuutoksen seuranta improlity-hankesalkussa perustuu 

seurantakohteisiin. Maakuntien digimuutoksen seurantakohteet, 
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seurantaprosessin kulku ja seurannan aikataulu on ohjeistettu 

digivalmistelijoiden verkoston työtilassa. Mikäli maakunta on täydentänyt 
digimuutokseen liittyvät toimensa hankesalkkuun seurantakohteiden alle, 

niitä ei tarvitse enää uudelleen kartoittaa ICT-tilannekuvataulukkoon. 
Sellaiset maakuntien hankkeet, jotka sopivat ICT-tilannekuvataulukon 

kohdemäärittelyyn mutta joita ei ole raportoitu hankesalkkuun, 
täydennetään ICT-tilannekuvataulukkoon. 

 

3. Mikä on ICT-tilannekuvataulukon hankkeiden kohdemäärittely? 
 

Kuvattavan hankkeen tulee täyttää yksi tai useampi seuraavista 
kriteereistä:  

1) kyse on laajakantoisista, strategisista investoinneista eli esimerkiksi 
ICT-investoinnissa sitoudutaan yli 5 vuoden palvelusopimukseen, 

2) investoinnin tuloksena syntyvää palvelua tuotetaan laajemmalle 
kuin yhden maakunnan alueelle eli kyseessä on usean maakunnan 

yhteinen ICT-ratkaisu, 
3) investoinnilla on merkittävä vaikutus maakuntien 

kokonaisarkkitehtuuriin ja palvelurakenteisiin, esimerkiksi 
merkittävä vaikutus tietoliikenne- ja päätelaiteratkaisuihin, tai 

keskeisten palveluiden tiedonvaihtotarpeisiin, tai asiakkaiden 
digipalveluiden käytettävyyteen, kattavuuteen tai 

tietoturvallisuuteen, 

4) investoinnista on saatavissa merkittävät hyödyt toiminnalle 
kustannus/hyöty-näkökulmasta, 

5) investoinnista saatavissa merkittävät hyödyt asiakkaalle eli 
maakunnan asukkaalle tai yhteisölle, 

6) investoinnin taloudellinen arvo on merkittävä, esimerkiksi ICT-
investoinnin arvo elinkaarikustannuksena on yli 0,5% vuosittaisesta 

maakunnan yleiskatteellisesta rahoituksesta tai ICT:n osuus 
kokonaisinvestoinnista on yli 20%. 

 
4. Miksi taloustietoja kysytään moneen kertaan? 

 
Hankesalkkuun ei ole raportoitu taloustietoja. ICT-tilannekuvataulukkoon 

raportoidaan maakuntien ICT-talousarviot taulukossa ohjeistetun 
mukaisesti. Maakunnille ICT-valmisteluun myönnetyn avustuksen määrä 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vm/Tilannehuone/Jaetut%20asiakirjat/VERKOSTOT%20JA%20FOORUM/Digi%20-verkosto/Ohjeet/Maakuntien%20digimuutoksen%20seurantakohteet%201.1.pdf
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on tiedossa, joten sitä ei tarvitse tässä yhteydessä raportoida 

eriytettynä. Maakuntien digimuutokseen myönnetyistä valtioavustuksista 
raportoidaan jatkossakin valtioavustuksen raportoinnin oheistuksen 

mukaisesti.  
 

5. Mikä on valtakunnallinen hankesalkku? 
 

Valtakunnallinen hankesalkku eli improlity-hankesalkku on 

Tietohallintolain (634/2011) toimeenpanoon liittyvä lähinnä valtion 

toimijoiden käytössä oleva yhteinen tietojärjestelmäpalvelu, joka sisältää 

kaikkien Tietohallintalain mukaisesti arvioitavien ICT-hankkeiden tiedot. 

Hankesalkussa ovat myös kaikkien maakuntien digimuutoksen 

seurantakohteiden mukaisesti raportoidut tiedot, sekä valtakunnallisten 

maakunnille palveluja tarjoavien organisaatioiden hankkeiden tiedot. 

 

6. Mistä saan tietoa hankesalkun käyttöön? 

 

Hankesalkun käyttöön liittyvät ohjeet on koottu maakuntien 

digivalmistelijoiden verkoston Tiimeri-työtilaan. 

 

7. Mitä tarkoittaa arvio vuoden 2019 osalta?  Eihän maakuntakonsernia ole 

olemassa vielä vuonna 2019? 

 
Kyseessä on maakuntatalouden harjoittelu. 

  
8. Onko tarkoituksena, että maakunnassa kerätään kaikkien maakuntaan 

siirtyvien nykyisten organisaatioiden TA2019 tiedot, lasketaan ne 
yhteen ja kirjataan tähän ICT-tilannekuva -exceliin? 

 
Käytännössä nykykustannusten arviointi tarkoittaa juuri tätä. 

Muutamat maakunnat ovat tämän jo tehneet. 

 

9. Tarvitaanko kaikkien maakunnan organisaatioiden taloustietoja myös 

vuoden 2018 osalta? 

https://tila.tiimeri.fi/sites/vm/Tilannehuone/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvm%2FTilannehuone%2FJaetut%20asiakirjat%2FVERKOSTOT%20JA%20FOORUM%2FDigi%20%2Dverkosto%2FOhjeet&FolderCTID=0x01200095A65D0760F21A4FA3E81C1AD9095340&View=%7B7FBD1B74%2D6C84%2D44E0%2D8A4F%2DD90CC61625AB%7D
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Vuoden 2019 tiedot ovat tärkeimmät. Vuoden 2018 osalta ICT-

kustannuksia pyydetään CAPEX ja OPEX tietoihin jaoteltuna 
summatietona, jonka voi ilmoittaa, jos tieto on kohtuullisella työllä 

saatavilla.  
 

10. Minkä vuoden tietoja ICT-tilannekuvakartoitukseen halutaan? Excelissä 
puhutaan vuodenvaihteesta 2018/2019 ja taloustiedoissa pyydetään 

myös vuoden 2018 tietoja? 

 
Kysely koskee vuoden 2019 tietoja, eli ICT-tilannekuvaexcelin 

välilehdille on tarkoitus täyttää arvio tilanteesta vuoden 2019 osalta.  
 

Tiedot täytetään sellaisina kuin niiden arvioidaan olevan 
vuodenvaihteessa 2018/2019. Siten myös excelin keltaiselle 

välilehdelle: Maakunnan ICT-talousarvio, täytetään vuoden 2019 
talousarvio seuraavalla poikkeuksella: Keltaisen välilehden sarakkeissa 

P ja Q kysytään CAPEX ja OPEX tietoja edelliseltä vuodelta (2018), eli 
näihin sarakkeisiin pitäisi arvioida tämän kuluvan vuoden tilanne. 

Huomaa taloustietojen osalta myös vastaus nro 9.  

 

11. Tarkoitetaanko tietojärjestelmien kohdalla nykyisten organisaatioiden 

satoja (ja myös päällekkäisiä tietojärjestelmiä)? Eikö tulevan 
maakuntakonsernin kokonaisuus olisi antoisampi tieto? 

 
Emme halua kaikkia tietojärjestelmätietoja. Nyt olisi tarkoitus saada 

kiinni esim. niistä kokonaisuuksista, joissa päällekkäisiin järjestelmiin 
kohdistuu muutostarpeita ja joihin siten myös tarvitaan rahaa. Tämä 

olisi asia, joka jatkossakin olisi osa maakunnan neuvottelua.  

 

12. Minkä organisaation näkökulmasta vastaamme tieto- ja 

kyberturvallisuus -välilehdelle, maakuntaa kun ei ole vielä olemassa?  
 

Vastaukset ovat arvio maakunnan nykyisen valmistelun saavuttamasta 
tilanteesta. Kysymysten tarkoitus on myös toimia muistilistana 

valmistelussa huomioitavien asioiden suhteen. Jokaisen vastauksen 
jälkeen olisi myös hyvä lisätä sanallinen selitys. 
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Esimerkiksi kysymys 1.2.18: Vastaus EI. Selitys: ”Organisaatiota ei ole 

vielä olemassa. Nykyisillä organisaatioilla on päivitetyt 
valmiussuunnitelmat kriittisten palvelujen osalta.” 

 

13. Mitä vuotta koskevat taulukon keltaisen välilehden sarakkeet S-Z?  
 

Sarakkeet S-Z koskevat vuotta 2019.  
 

14. Tarkoitetaanko keltaisen välilehden sarakkeissa W-X muutokseen 
osallistuvaa henkilöstöä vuonna 2018 tai 2019 vai tarkoitetaanko koko 

henkilöstöä muutoshenkilöstö mukaan lukien? 
 

Sarakkeissa tarkoitetaan arviota koko ICT-henkilöstöstä vuonna 2019 
muutoshenkilöstö mukaan lukien. 

 

15. Tarvitseeko taulukkoon arvioida valtiolta siirtyvien ICT-palvelujen 
kustannuksia? 

 
Vimana arvioi valtion kanssa yhteiskäyttöisten ICT-palvelujen 

kustannuksia VJ-hankkeen perusteella. Jos tunnistatte muita kuin VJ-
hankkeessa huomioituja valtion järjestelmiä, joista syntyy teille 

kustannuksia vuonna 2019, niin ne tulisi huomioida taulukossa. 
 

16. Ohje-välilehden D sarakkeen rivillä 11 oleva 0,5% nostaa rajan liian 
korkealle. Sen voisi varmaankin poistaa? 

 
Sarakkeessa D kyse ei ole ehdottomasta rajasta, vaan esimerkistä, eli 

se ei sinänsä rajoita maakunnan valintaa ilmoittaa strategisesti tai 
taloudellisesti merkittäviä ICT-järjestelmiä. 

 

17. Emme pysty valtion toimintojen osalta pohjustusta luonnostelemaan. 
Tietoa ei ole käytössämme. Olisiko valtion osalta tietoa synnytettävissä 

jollain tavoin keskitetysti tai kehen tulisi olla yhteydessä lisätiedon 
saamiseksi? 
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Vimana arvioi valtion kanssa yhteiskäyttöisten ICT-palvelujen 

kustannuksia maakunnilleVJ-hankkeen perusteella. Näitä ei tarvitse 
sisällyttää kustannusarvioihin. 

 
Ministeriöt arvioivat hallinnonalansa ICT-järjestelmiin maakunta- ja 

soteuudistuksen johdosta tarvittavien muutosten kustannuksia, joten 
niitäkään ei tarvitse sisällyttää kustannuksiin. 

 

Jos ette ole tunnistaneet Vimanan VJ-hankkeen ulkopuolisia ICT-
järjestelmiä, joista olisi aiheutumassa teille kustannuksia, niin nämä 

mahdolliset kustannukset jäävät vielä siten avoimeksi. 
 

 

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti alueuudistus.fi-sivujen digitalisaatio-

osiossa. 
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