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VIMANA OY – MAAKUNTIEN DIGIPALVELUT

Rakennamme maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla

Mahdollistamme maakuntien tarvitsemat ja määrittelemät digitalisaatio- ja 
ICT-perustietotekniikkapalvelut

Tuotamme palvelut lähellä asiakasta yhdessä verkostojemme kanssa 

Palvelumme ovat käyttäjäystävällisiä, luotettavia, turvallisia ja helposti 
käyttöön otettavissa

Palvelumme mahdollistavat maakuntien käynnistämisen sekä toiminnan 
kustannustehokkaan ja tuloksellisen uudistamisen
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Avainhenkilöiden ja osaamisen rekrytointi, organisaation 
rakentaminen sekä toimintakyvyn varmistaminen

Hankesalkun ja hankesuunnitelmien viimeistely ja hyväksyminen, 
hankkeiden suunnitelmien mukainen eteneminen

Kilpailutukset, jotka mahdollistavat osaamisen hankinnat sekä 
hankkeiden toteuttamiset

Vimanan ja maakuntien yhteistyömallien luominen, tehokkaan 
viestinnän rakentaminen
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Anna-Mari Ahonen, Maakuntajohtaja 
(Hämeen liitto)

Pertti Mäkelä, Johtaja, (HUS-tietohallinto)

Juhani Heikka, ICT-vastuuvalmistelija 
(Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Tiina Pesonen, Tietojohtaja (STM)

Harri Eskola, Digijohtaja (TEM)

Tapio Niskanen, senior partner (Nexec Oy)
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Arkkitehtuurijohtaja
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Viva-palvelut, tiimityö-ympäristö (Ari Miromaa, pilotoinnissa/tuotannossa)
Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö tarjoaa maakuntien 
käyttöön yhteiset ja kootut välineet pilvipalveluna laiteriippumattomasti. 
Ympäristö sisältää työkalut toimistoon, kommunikointiin ja ryhmätyöhön.

Tietoverkot ja tietoliikennejärjestelyt (Mika Nieminen, valmistelussa)
Maakuntien sisällä ja yhteisten palvelujen osalta toteutetaan tietoliikenne-
järjestelyt, jotka yhdistävät verkkoja ja jonka kautta liikennöidään 
toteutettuun kytkentäytimeen. Lisäksi tämä voi sisältää myös konesali- ja 
kapasiteettipalve-luihin kohdistuvia järjestelyjä.

Asianhallintajärjestelmät (Kimmo Vuotila, valmistelussa)
Maakunnille tarjotaan asianhallintajärjestelmä, joka integroituu hallinnollisiin 
järjestelmiin. Ratkaisu tarjoaa perustoiminnot viranomaisasioiden käsittelyyn 
ja kirjaamiseen. Tavoitteena kilpailutettu keskitetty järjestelmä paikallisilla 
tietokannoilla ja siihen liittyvä arkistointiratkaisu pitkäaikaissäilytykseen.

Suomi.fi-palvelutuotteiden tuki (Arja Jokinen, valmistelussa)
Palvelun tarkoituksena on tukea VRK:n Suomi.fi-palvelutuotteiden 
käyttöönottoa ja käyttöä maakunnissa yhteisen arkkitehtuurin mukaisesti. 
Tavoitteena on, että Suomi.fi-palvelutuotteiden tuki edistää maakuntien 
oman asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia sekä nopeuttaa VRK:n
Suomi.fi-palvelutuotteiden käytön yleistymistä.

KVH käyttäjä- ja käyttövaltuus-hallinta (Mika Nieminen, valmistelussa)
Yhteisen käyttäjähallinnan tavoitteena on tarjota maakunnille valmis 
ratkaisu yhteiseen käyttäjä- ja identiteetinhallintaan. Palvelu rakentuu 
vaiheittain ensin uusille yhteisille palveluille ja myöhemmin laajemmalle 
järjestelmäjoukolle ja kootuille palveluille. 

Neuvonta ja juridiset asiantuntijapalvelut (Satu Ylisiurua-Hemminki, käytössä)
Vimana tarjoaa maakuntavalmistelijoille ICT-sopimuksiin, hankintoihin ja GDPR-
asioihin liittyvää neuvontaa sekä asiantuntijapalveluita juridisissa kysymyksissä 
ja toimittajahallinnassa. Palvelussa tehdään myös keskitettyjä kilpailutuksia, 
joihin vuonna 2018 kuuluu IT-asiantuntijajärjestelykokonaisuus ja 
päätelaitekokonaisuus.
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Järjestäjien työkalut (Peter Soinu, esiselvityksessä)
Vimanan järjestäjien työkalut -hanke on laaja kokonaisuus, jossa 
tiedolla johtaminen on yksi osapalvelu. Muita osapalveluita ovat 
esimerkiksi asiakkuudenhallinta, asiakaskyselyt, neuvonta, 
asianhallinta, rahoituksen seuranta, strategiatyökalut, henkilöstö ja 
osaaminen, sopimuksien hallinta. Tiedolla johtamisen 
osakokonaisuusuudessa oleellisena tavoitteena on saada perusinfra 
maakunnille toimintakuntoon.

Pelastustoimen valvontasovellustietojärjestelmä (Matti Sipilä, valmistelussa)
Valvontasovellustietojärjestelmän tavoitteena on tarjota ratkaisu 
pelastuslaitoksen (18 kpl) toiminnan hallintaan. Tuloksena saadaan käyttöön 
uusi työkalu kiinteistöjen valvontatoimen työn suunnitteluun ja 
suorittamiseen, arkistointiin ja raportointiin.

Valtion järjestelmien käyttö ja liityntäpinnat (Raimo Kangaskoski, 
valmistelussa)
Valtiolle jäävät järjestelmät ovat ministeriöiden vastuulla ja hallinnassa 
olevia järjestelmiä. Tarkoituksena on tuottaa yksinkertaistettu liityntätapa 
valtion järjestelmille ja järjestelmien maakuntakäytölle. Tavoitteena on, ettei 
yksittäistä järjestelmää tarvitse liittää erikseen jokaiseen maakuntaan tai 
käyttävään maakunnan organisaatioon.

Huomioitavaa:
• Harkinnassa/tarkastelussa tai esiselvityksessä olevista palveluaihioista ei 

ole olemassa toteutuspäätöstä. 
• Päätökset näiden palveluiden käynnistämisestä ja Vimanan roolista 

tehdään esiselvityksen jälkeen erillisellä päätöksellä ja yhdessä liittyvien 
tahojen kanssa. 

Vimanan verkkosivustopalvelut (Makufi) (Tiina Nikmo, valmistelussa)
Palvelu tukee maakuntia verkkosivustopalveluihin liittyvissä muutoksissa ja 
kehittämisessä. Tavoitteena on maakuntien verkkosivustopalveluiden
uudistaminen, kehittämisen hallintamallin käyttö, alustakapasiteetin ja 
kilpailutettujen resurssien tarjoaminen maakuntien käyttöön. Palvelu myös 
tukee maakuntien integroitumista Suomi.fi-palvelutietovarantoon.
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VIMANAN PALVELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Hankkeiden ja projektien ylätason toteutusaikataulu

Suunnittelu/käynnistys

Esiselvitys

Käyttöönottoprojekti

ViVa palvelutuotanto ja kehittäminen

2018 2019 2020 2021 20222017

ViVa

KVH

Tietoverkot

PTT

KVH

Asianhallinta Asianhallinta

Suomi.fi

KVH käyttöönottoprojektit

Esikytkentäytimen ja kansallisen kytkentäytimen käyttöönotot

Käyttöönottoprojektit

Väliaikaishallinto MaakunnatValmistelu

Pilotointi-/käyttöönottoprojektit

Palvelutuotanto ja kehittäminen

Palvelutuotanto ja kehittäminen

Perustietotekniikan ja asiantuntijapalveluiden hankinta, palvelun laajentaminen

Palvelutuotanto...

Palvelutuotanto ja kehittäminen

Palvelut muille palvelukeskuksille, palvelutuotanto ja kehittäminenPP

PTT

Verkot

Käyttöönotto

Verkkosivustopalvelun palvelutuotanto ja kehittäminenVerkkosivustot
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Valtion järjestelmät Siirtoprojektit

Järjestäjien työkalut Käyttöönotto Palvelutuotanto ja kehittäminen




