
VIMANAN TULEVAT PALVELUT
HANKKEET PALVELUIDEN KÄYNNISTÄMISEKSI
Tilanne 23.9.2018

Veijo Terho



JHS-179 ja Vimana

2



3

Vimana liitynnät Maakuntien kyvykkyyksiin



VIMANAN HANKKEET

• Tietoverkot ja maku kytkentäydin (Mika Nieminen)

• Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta - KVH (Teemu Pukarinen)

• Asianhallinta (Kimmo Vuotila)

• Tiimityöympäristö - Viva/O365 (Ari Miromaa)

• Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto- ja käytön tuki (Arja Jokinen)

• Suomi.fi viestit –projekti (Anu Lehtonen)

• Henkilötietojen siirto –projekti (Misa Leiber)

• Verkkosivustopalvelu – Makufi (Tiina Nikmo)

• Järjestäjien työkalut BI - JTBI/MaTi (Peter Soinu)

• Pelastustoimen Valvontasovellustietojärjestelmä (Matti Sipilä)

• Järjestäjien työkalut, CRM - JTCRM (Tapani Parviainen)

• Valtion järjestelmät - VJ – hanke (Raimo Kangaskoski & 
Koskinen)

• Vimanan Service Desk  - VSD (Sari Vainikainen)

• Alustapalvelut (Marko Laine)

• Tiimityöympäristö - Viva/O365 (Ari Miromaa)

• Muut hankkeet

23.9.2018 VIMANA

Tilanne syyskuussa 2018



Tietoverkot ja maku kytkentäydin

Tietoliikennejärjestelyt, jotka yhdistävät verkkoja ja joiden kautta liikennöidään toteutetun kytkentäytimen välityksellä.
Palvelu tuottaa ja vastaa maakuntien välisistä sisäisistä verkkoyhteyksistä, jotka tarjotaan maakuntien yhteisen kytkentäytimen kautta. Keskitetty verkko on 
välttämätön edellytys Vimanan ja muiden palvelukeskuksien tarjoamien palveluiden järkevälle käyttötavalle maakunnissa ja keskitetyissä organisaatioissa. 

Palvelun status: Esikytkentäydin, käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne 25.9.2018 / MN

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Tämän projektin tehtävänä on muodostaa maakuntien sisäinen kytkentäydin, johon liitytään 
maakuntien keskitetyistä verkoista, ja tarjota siten yksi, yhteinen, vakioitu, varautuminen sekä 
potilasturvallisuus huomioon ottava ja tietoturvallinen tapa toteuttaa yhteydet maakunnille 
yhteisesti tarjottuihin palveluihin.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018 (ok), Valmistelu H2/2018 (ok) , Suunnittelu Q4/2018 (ok), Esikytkentäydin 
pilotointi Q4/2018 (ok), Kytkentäydin toteutus (käynnistys, yliheitot) H2/2019 - (käyttöönotot) 
H2/2019, Päättäminen Q2/2020.

Hankkeen tilanne
Esikytkentäydin valmis, pilotointi menossa, varsinaisen kytkentäytimen järjestelyt menossa.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee kertoa milloin liittyminen kytkentäytimeen tapahtuu. Maakuntien tulee 
selvittää mihin fyysiseen osoitteeseen maakunnassa kytkentäytimen liityntäpiste toimitetaan. 
Lisäksi maakuntien tulee selvittää oman vastuualueensa sisällä, miten yhteydet kytkentäpisteistä 
maakunnan sisällä hoidetaan ja mitä muutoksia käyttöönotto maakunnan sisällä vaatii. Vimana 
toimittaa maakunnille uudet julkiset osoitteet, joiden kautta liikenne maakuntien ja 
kytkentäytimeen liittyvien palveluiden välillä hoidetaan. 

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2020



Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinta - KVH

Yhteisten ja keskitettyjen palveluiden käyttövaltuuksien hallinta yhteistä IdM (Identity Management) järjestelmää hyödyntäen
Vimana toteuttaa yhdessä maakuntien kanssa kokonaisratkaisun (IdM ja kertakirjautumispalvelu). Ratkaisulla pystytään vastaamaan maakuntakohtaisiin ja yhteisiin 
useampaa maakuntaa koskeviin KVH-tarpeisiin. Yhteinen käyttövaltuushallinta mahdollistaa jatkossa kansallisten palveluiden sujuvan ja tietoturvallisen käytön 
maakunnissa. KVH-hankkeen avulla maakunnat ja palvelukeskukset pystyvät hyödyntämään ja käyttämään toistensa alueella olevia palveluja ja järjestelmiä. 

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Kilpailutettu ja hankittu käyttövaltuushallinnan ratkaisu. Nykytilakuvaus maakuntien 
organisaatioissa käytössä olevista käyttövaltuushallinnan ratkaisuista. Yhteiset käytännöt 
käyttöoikeuksien hallintaan kaikissa maakunnille. Suunniteltu ja käyttöönotettu 
kansallinen käyttövaltuushallinnan ratkaisu maakunnissa.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018 (ok), Valmistelu (hankinta ja kilpailutus) H2/2018, Suunnittelu 
Q4/2018-Q1/2019, Toteutus (käynnistys, pilotointi) H1/2019 - (käyttöönotot) H2/2019-
2020, Päättäminen Q4/2020.

Hankkeen tilanne
Hankinta aloitettu, kilpailutukseen liittyvät toimittajaneuvottelut loka-marraskuussa, 
ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä (hankintarengas 2MIT kanssa).

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee selvittää miten ja milloin liittyminen KVH-palveluun tulee tapahtumaan 
(suora käyttö, oman ratkaisun liittäminen). Lisäksi maakuntien tulee selvittää, miten 
järjestelyt maakunnan sisällä hoidetaan ja mitä muutoksia käyttöönotto maakunnassa 
vaatii sekä varata muutoksiin riittävät resurssit.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025



Asianhallinta

Palvelulla tuotetaan perustoiminnot viranomaisasioiden käsittelyyn ja kirjaamiseen
Maakunnat tarvitsevat asianhallintajärjestelmän, joka integroituu hallinnollisiin järjestelmiin. Ratkaisu tarjoaa perustoiminnot maakunnan viranomaisasioiden 
käsittelyyn ja kirjaamiseen. Palvelu tullaan integroimaan maakuntien hallinnollisiin järjestelmiin ja siihen hankitaan pitkäaikaisen sähköisen säilytyksen ja 
arkistoinnin lupa ja mahdollisuus käyttää sähköistä hyväksymismenettelyä. 

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Tavoitteena kilpailutettu keskitetty järjestelmä maakuntakohtaisilla instansseilla ja tietokannoilla 
sekä tähän liittyvä sähköinen arkistointiratkaisu pitkäaikaissäilytykseen.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018 (ok), Valmistelu (hankinta ja kilpailutus) H2/2018, Suunnittelu Q1/2019, 
Toteutus (käynnistys, pilotointi) H1/2019 - (käyttöönotot) H2/2019-2020, Päättäminen H2/2020.

Hankkeen tilanne
Hankinnan valmistelu jatkuu, maakuntien osallistumista selvitetään (mukaan ilmoittautunut 8 
maakuntaa), kilpailutus alkamassa lokakuussa, MAKU-TOS menossa erillisellä selvityksellä.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee määritellä omat tarpeensa asianhallinnan järjestelmälle, sähköiselle 
arkistoinnille ja tarvittaville liittymille. Lisäksi maakuntien tulee selvittää ja suunnitella 
mahdollisuudet palvelun käyttöönottoon, sekä varautua käyttöönottoon tarvittavien omien 
resurssien nimeämiseen.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025



Järjestäjien työkalut, CRM – JTCRM

CRM-ratkaisu tarjoaa maakuntien asiakkuudenhallintaan tarvittavat työkalut.
Palvelu tarjoaa maakuntajärjestäjille kehitetyn yhteisen asiakkuudenhallintaratkaisun, jonka asiakkaita 
ovat kaikki maakunnan alueella vakituisesti asuvat ja tilapäisesti oleskelevat henkilöt, sekä alueella 
toimivat yhteisöt.

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa

23.9.2018 VIMANA 8

Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Esiselvitysprojektin tarkoitus on kerätä tietoa ja osaltaan luoda uutta tietoa Kansallista CRM 
hankesuunnitelmaa varten. Tavoitteena on keskitettyjen, yhteisten palveluiden tuottaminen 
asiakkuudenhallintaan. 

Aikataulu
Esiselvitys 2018, Valmistelu (suunnittelu) H2/2018 - (kilpailutus) H1/2019, Toteutus (käynnistys, 
pilotointi) 2019-2020, Päättäminen Q4/2020. Käyttöönotot erillisenä hankkeena 2021-2024.

Hankkeen tilanne
Esiselvitys ja maku tilanteen kartoitus jatkuu, vaihtoehtoja ja yhteistyömahdollisuuksia selvitetään.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee listata menossa olevat toimet, hankkeet ja projektit maakunnan alueella. Maakuntien 
tulee selvittää järjestäjien työkaluille (CRM) esitettävät vaatimusmäärittelyt ja kuvattava nämä tarpeet. 
Maakuntien tulee selvittää ne järjestelmät, joita tällä alueella nyt käytetään ja mitä integraatiotarpeita 
järjestelmän käyttöön liittyy. Lisäksi maakuntien tulee selkeästi priorisoida mistä tarpeista tai 
vaatimuksista lähdetään liikkeelle ja millä aikataululla vaatimukset on täytettävä. Maakuntien tulee 
varautua riittävillä resursseilla tälle alueelle tulevien projektien läpivientiin maakunnan puolella.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025



Järjestäjien työkalut BI – JTBI/MaTi

Työkalut auttavat maakuntia päätöksenteossa ja prosessien muutoksessa.
Palvelun tarkoituksena on tarjota kokonaisratkaisu maakuntien tiedolla johtamiseen. Lisäksi palvelu tarjoaa osaamista ja asiantuntijapalvelua tiedolla johtamisen eri 
tarpeisiin. 

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Maakuntien tietojohtamisen ratkaisukokonaisuus -hanke (MaTi) tavoitteena on 
saada perusinfra maakunnille toimintakuntoon 1.1.2020. Hankkeessa 
toteutetaan maakuntien yhteinen tietoallasjärjestelmä 
lähdejärjestelmäintegraatioineen, tietovarastojärjestelmä sekä analytiikan, 
raportoinnin ja keinoälyn kokonaisuudet.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018 (ok), Määrittely H2/2018, Valmistelu (hankinta ja kilpailutus) 
H1/2019, Suunnittelu Q2-Q3/2019, Toteutus (käynnistys, pilotointi) H2/2019 -
(käyttöönotot) H2/2019-2020, Päättäminen H2/2020.

Hankkeen tilanne
Tilanteen kartoitus jatkuu, yhteistyömahdollisuuksia selvitetään

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee tunnistaa menossa olevat toimet, hankkeet ja projektit maakunnan alueella. Maakuntien tulee selvittää oma vaatimusmäärittely (yhteisten palveluiden 
määrittelyt menossa Vimana/SoteDigi), kuvattava nämä tarpeet MaTi-hankkeelle. Lisäksi maakuntien tulee selvittää tietoja sisältävät liittyvät järjestelmät 
(integraatiotarpeet). Maakuntien tulee myös priorisoida esitetyt tarpeet ja vaatimukset sekä aikataulu vaatimukset. Maakuntien tulee varautua riittävillä resursseilla tälle 
alueelle tulevien projektien läpivientiin maakunnan puolella.



Valtion järjestelmät – VJ-hanke

VJ-hanke mahdollistaa valtion vastuulla ja hallinnassa olevien järjestelmien käytön maakunnissa.
Keväällä 2018 suoritetun KEHA esiselvityksen tuloksena tunnistettiin maakuntiin siirtyvien tehtävien 
hoidon kannalta olennaisia tietojärjestelmiä tai palveluita n. 330 kpl. Kartoitettu kokonaisuus ryhmiteltiin 
sen perusteella, miten helppoa tai vaikeaa maakuntakäytön järjestäminen arvioitiin olevan. Tämä hanke 
ei tähtää Vimaan palvelun syntymiseen vaan on kertaluonteinen tehtävä.

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
VJ- hankkeen perusperiaatteena on mahdollistaa ko. tietojärjestelmien käyttö maakunnan 
käyttöympäristöstä niiden nykyisestä tuotantoympäristöstä ja sellaisena kuin ne nyt ovat. Hankkeessa 
tunnistetut järjestelmät liitetään maakuntien kytkentäytimeen ja tarjotaan palveluna maakunnille.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018, Valmistelu Q3/2018, Suunnittelu Q4/2018, Toteutus 2019-2020, Päättäminen 
H2/2020.

Hankkeen tilanne
Järjestelmien kartoitus jatkuu ministeriöiden ja virastojen kanssa. Työ kaikkien maakuntien kanssa 
käynnissä hankesuunnitelman mukaisesti.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee huolehtia maakunnan tietoteknisen ympäristön toteutuksesta ja liitoksesta Vimanan
kytkentäytimeen. Lisäksi on selvitettävä mitä muutoksia näiden järjestelmien käyttö maakunnassa tai 
käyttäjien työasemassa edellyttää. Maakuntien tulee suunnitella järjestelmien vaatimien muutoksien 
toteuttaminen, käyttöönotto ja aikataulutus riittävän ajoissa ennen lain voimaantuloa.



Tiimityöympäristö – Viva/O365

Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö
Palvelu tarjoaa maakuntien käyttöön yhteisen tiimityöympäristön ja kootut työvälineet 
pilvipalveluna laiteriippumattomasti. Ympäristö sisältää työkalut toimistoon, kommunikointiin ja 
ryhmätyöhön. Palvelu perustuu Microsoft O365, AD ja Azure palveluihin.

Palvelun status: Käyttöön otettavissa (rajatusti)
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Maakuntavalmistelijoiden mukaanotto palvelun käyttäjiksi vuoden 2019 ja 2020 aikana. Tavoittena 
on että kaikki maakuntien käyttäjät ovat O365 palveluiden (Vimanan tai muu vastaava) käyttäjinä 
vuoteen 2022 mennessä (joko Vimanan palvelun tai maakunan oman ratkaisun piirissä).

Aikataulu
Esiselvitys (ok) - Valmistelu (ok) - Suunnittelu (ok) 2017, Toteutus (käynnistys ja pilotointi) 2018 -
(käyttöönotot) 2019-2020.

Hankkeen tilanne
Tuotannossa ja pilotoinnissa, toiminnan prosessit ja palvelu tarkastelussa, ilmeen uudistus 
menossa.

Valmistautuminen maakunnissa
Palvelu käytettävissä kaikille maakuntien valmistelijoille. Maakuntien tulee tarkistaa oman alueensa 
tilanne ja selvittää millä aikataululla koko maakunta voi siirtyä Viva/O365 palvelun käyttäjäksi. 
Vimana on valmis auttamaan mahdollisissa käyttöönottoon liittyvissä teknisissä kysymyksissä, ja 
järjestelyissä erikseen pyydettäessä.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2025



Suomi.fi -palvelujen käyttöönotto- ja käytön tuki

Suomi.fi-palvelujen käyttöönotto- ja käytön tukipalvelut
Palvelu edistää maakuntien tietojärjestelmien integrointia sähköisen asioinnin kansallisiin palveluihin tukemalla VRK:n Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoa ja 
käyttöä maakunnissa. Lakien voimaantulon jälkeen Vimana toimii aktiivisesti maakuntien edustajana VRK:lle päin ja varmistaa maakuntien Suomi.fi tarpeiden 
toteutumisen sovitulla tavalla.

Palvelun status: Käyttöön otettavissa (rajatusti)
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Vimanan palvelutuotannon käynnistäminen ja tuki maakunnille Q1 2019 lähtien. Tavoitteena 
on, että Suomi.fi-palvelujen tuki edistää maakuntien oman asiakaspalvelun ja toiminnan 
digitalisointia sekä nopeuttaa VRK:n Suomi.fi-palvelujen käytön yleistymistä.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018 (ok), Valmistelu - Suunnittelu - Toteutus (palvelun käynnistys) H2/2018, 
Päättäminen Q1/2019.

Hankkeen tilanne
Palvelun kuvaus ja tarkennukset menossa, yhteistyö VRK kanssa aloitettu. Yhteiset 
toimintamallit tarkennettava Vimana-VRK välillä ennen Vimanan palvelun käynnistämistä 
tammikuussa 2019.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee selvittää Suomi.fi -palvelujen käyttöönoton tarpeet ja ne asiointipalvelut ja 
järjestelmät, joissa Suomi.fi -palveluja tarvitaan. Maakuntia pyydetään olemaan yhteydessä 
Vimanan palveluun ja sopimaan miten Vimana voi auttaa näiden palvelujen käynnistämisessä 
ja käyttöönotossa.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2019



Suomi.fi viestit –projekti

Suomi.fi viestit-palvelu on yksi osa Suomi.fi-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa
Palvelun tarkoituksena on tukea Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoa maakuntien alueella käytettävissä järjestelmissä. Viestit-projekti liittyy 
VRK:n ja VM:n tahtotilaan lisätä Suomi.fi-viestit palvelun käyttöä. VM tukee kaikkia niitä Viestit-palvelun käyttöönottoja, jotka aloitetaan ennen tammikuuta 2019 ja jotka 
voidaan saada valmiiksi viimeistään elokuussa 2019.

Palvelun status: Käyttöön otettavissa (rajatusti)
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Projekti nopeuttaa Viestit-palvelun käyttöönottojen laajentamista sekä VRK:n Suomi.fi-palvelujen 
käytön yleistymistä kansallisen arkkitehtuurin mukaisesti.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018, Valmistelu H2/2018, Suunnittelu Q4/2018, Toteutus H1/2019, Päättäminen 
Q3/2019.

Hankkeen tilanne
Projekti käynnissä, mukaan ilmoittautunut 7 eri maakuntaa, joilla on useampi järjestelmä, jossa 
Suomi.fi-viestit palvelua halutaan hyödyntää. Valmistelut ovat menossa näiden mukaan 
ilmoittautuneiden maakuntien kanssa ja tavoitteena on päästä käytännön järjestelyihin 
mahdollisimman nopeasti.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee selvittää missä järjestelmissä Suomi.fi viestit -palvelua vielä tarvitaan. Vimana on 
valmis avustamaan maakuntia tämän Suomi.fi palvelun käyttöönoton järjestelyissä ja eteenpäin 
viennissä yhteistyössä VRK:n kanssa.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2019



Henkilötietojen siirto -projekti

Palvelualusta mahdollistaa kuntaorganisaatioista maakuntaorganisaatioihin siirtyvien henkilöiden henkilötietojen hallinnan
Tarjottava palvelu ja tekninen alustaratkaisun mahdollistaa siirtyvien henkilöiden henkilöstömäärän selvityksen, tietojen hallinnan, käsittelyn ja suunnittelun. 
Tarjottava palvelu on tilapäinen ja ei johda Vimanan pysyvän palvelun syntymiseen.

Palvelun status: Käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Maakuntiin henkilöstöään luovuttavat organisaatiot (250) keräävät tiedot maakuntiin 
siirtyvistä henkilöistä kansalliseen pilvipalvelualustaan. Hankkeen tehtävänä on luoda ja 
ylläpitää suunnitteluun tarvittavaa pilvipalveluratkaisua, sekä avustaa tietojen 
analysoinnissa suunnittelua varten.

Aikataulu
Esiselvitys - Valmistelu 2017, Suunnittelu H1/2018, Toteutus H2/2018-2019, Päättäminen 
2020.

Hankkeen tilanne
Valmiudet on, lain siirtymisen vaikutuksia selvitetään, seuraavaksi ensimmäiset 
toimitukset makuista (lokakuu 2018).

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien alueella toimivien organisaatioiden tulee toimittaa maakuntien palvelukseen 
lain voimaan tulon jälkeen siirtyvien työntekijöiden tiedot sovitulla aikataululla vuosien 
2018, 2019 and 2020 aikana. Näiden tietojen pohjalta valmistelijat laativat tarvittavat 
suunnitelmat siirtyvistä henkilöistä.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2020



Verkkosivustopalvelu – Makufi

Palvelu tukee maakuntia verkkosivustopalveluihin liittyvissä muutoksissa ja kehittämisessä.
Tavoitteena on maakuntien verkkosivustopalveluiden uudistaminen, kehittämisen hallintamallin käyttö, alustakapasiteetin ja 
kilpailutettujen resurssien tarjoaminen maakuntien käyttöön. Palvelu ylläpitää sivustopohjakehitykseen liittyvää makufi-hallintamallia joka 
tarjoaa maakuntien käyttöön verkkosivustopalveluihin valmiit sivustopohjat, alustaratkaisun ja liittyvän käyttöpalvelun. 

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Projektin tavoitteena on rakentaa kahdella avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä (Drupal 8 ja 
Liferay CE7) verkkosivustopohjat, joita maakunnat voivat käyttää verkkosivujen toteuttamisessa ja 
viimeistellä ne omalla brändillä ja visuaalisella ilmeellä.

Aikataulu
Vaihe 1 (kärkimaakunnat): Esiselvitys H1/2018 (ok), Valmistelu (hankinta) - Suunnittelu H2/2018, 
Toteutus (käynnistys, pilotointi) H1/2019 - (käyttöönotot) H2/2019, Päättäminen Q4/2019. Vaihe 
2 (maakunnat): Esiselvitys H1/2018 (ok), Valmistelu (hankinta) - Suunnittelu H2/2018, Toteutus 
H2/2019 - 2020, Päättäminen Q4/2020.

Hankkeen tilanne
Liittyvä alustapalvelu ratkaistu (Fujitsu), yhteistyö kärkimakujen kanssa jatkuu.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee suunnitella verkkosivustopalvelun (internet) kehittämistä ja käyttöönottoon 
liittyvää aikataulutusta. Maakuntien tulee päättää miten ja millä aikataululla nämä palvelut 
voidaan ottaa maakunnissa käyttöön ensimmäisen vaiheen (kärkimaakunnat) jälkeen vuoden 
2019 tai vuoden 2020 aikana.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2021



Valvontasovellustietojärjestelmä – PELA-valvonta

Palvelu ja työkalu Pelastustoimen kiinteistöjen valvontatoimen työn suunnitteluun ja suorittamiseen
Tavoitteena on luoda valvontasovellustietojärjestelmän ympärille tarjottava palvelu, joka tukee pelastustoimen kokonaisarkkitehtuuria ja mahdollistaa paremman tietojen 
kulun eri johtamisjärjestelmien välillä. Työkalun odotetaan hyödyntävän valmiita tai erikseen rakennettavia moduuleita, karttapalveluita, raportointi- ja 
analysointityökaluja, sekä sähköisiä asiointipalveluja.

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Tämän järjestelmäprojektin tavoitteena on tuottaa järjestelmä pelastuslaitosten 
valvontatoiminnan suorittamiseen. Tarkoituksena on korvata nyt käytössä olevat järjestelmät 
yhteisellä ja uudenaikaisella järjestelmällä vuosien 2020-2021 aikana.

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018, Valmistelu H2/2018-H1/2019, Suunnittelu H2/2019, Toteutus 2020-2021, 
Päättäminen Q4/2021

Hankkeen tilanne
TUVE esiselvitys tehty, Pela valvontasovelluksen projekti käynnistetty suunnitteluvaiheella 
(päättyy 12/2018 ja jatkuu mahdollisesti eri päätöksellä).

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien ja maakuntien alueella toimivien pelastuslaitosten tulee selvittää ja suunnitella, mitä 
maakuntien järjestelmiä pelastuslaitosten on tulevaisuudessa käytettävä (esim. talous, HR jne.). 
Näitä järjestelmiä on pystyttävä käyttämään pelastustoimen käyttämillä työkaluilla ja ST III-
työasemilla. Maakunnan järjestelmien käyttö pelastustoimen työasemilla on suunniteltava ja 
toteutettava niin, että järjestelmien käyttö on mahdollista lain voimaantulon jälkeen.

Vimana toteuttamassa
Selvityksessä löytyykö 

sopivaa ratkaisua

Selvitetään voidaanko 

hyödyntää JTBI/MaTi:tä

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2021



Vimanan Service Desk – VSD

Yhteydenottopiste Vimanan kaikkiin palveluihin
Projektin tavoitteena on määritellä tukiprosessit Vimana ICT:lle ja hankkia prosesseja tukeva työkalu. Projektin on tarkoitus ottaa käyttöön kattava tukimalli ICT alueella ja 
huomioida, että se voidaan skaalata tarpeen vaatiessa maakunnille. ICT tuen toiminnan tulee olla tehokasta, vakioitua, optimoitua ja sitä tulee parantaa koko ajan.

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Tarkoituksena on että Vimana tarjoaa Service Desk palveluita vain Vimanan tuottamille 
palveluille ja nimetyille maakuntien Vimanan palveluista vastaaville henkilöille. Projektin 
lopputuloksena on käytettävät prosessit ja niitä tukeva työkalu. Käyttäjät on koulutettu ja he 
ymmärtävät prosessit. Työkalu on aktiivisessa käytössä. 

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018, Valmistelu H2/2018, Suunnittelu Q4/2018, Toteutus H1/2019, 
Päättäminen Q4/2019.

Hankkeen tilanne
Esiselvitys käynnistetty, ensimmäiset hahmotelmat palvelusta olemassa, tavoite 2019 alku.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee valmistella omalla alueellaan tarvittavien tukipalveluiden suunnittelu ja 
organisoituminen. Maakuntien tulee määritellä käyttäjien ja palveluiden tukiprosessit, 
minkä perusteella ongelmatilanteet ja palvelupyynnöt ratkaistaan. Vimana on valmis 
osallistumaan maakunnissa tällä alueella käytäviin keskusteluihin ja siihen miten Vimanan 
palveluihin liittyvät ongelmatilanteet ja palvelupyynnöt voidaan tehokkaimmin hoitaa.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2020



Alustapalvelut

Konesali, kapasiteetti ja käyttöpalvelut Vimanan palveluille ja maakuntien käyttöön tietoturvallisesti ja tehokkaasti
Alustapalvelu-kapasiteetti on sopimuksen mukaan yksityistä- ja/tai julkista pilvipalvelua. Palvelut tuotetaan perustaso oletuksella, ellei erikseen muuta 
palvelun sisällöstä tai varautumisen vaatimuksista sovita.

Palvelun status: Ei vielä käyttöön otettavissa
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Palvelun kuvaus, liittyvän hankkeen tulosodotus ja tilanne

Hankkeen tehtävät ja tulosodotus
Projekti määrittelee Vimanan alustapalveluille palvelu- ja toimitusmallin Vimanan
kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Mallin pohjalta kilpailutetaan toimittajat ja rakennetaan 
Vimanalle julkisen ja yksityisen pilvikapasiteetin ympärille kokonaispalvelutarjonta. Tätä 
voidaan hyödyntää XaaS ratkaisuissa

Aikataulu
Esiselvitys H1/2018, Valmistelu - Suunnittelu H2/2018, Toteutus H1/2019, Päättäminen 
Q2/2019.

Hankkeen tilanne
Dynaaminen hankintajärjestelmä valittu parhaaksi menetelmäksi. Lähdemme 
neljällä kokonaisuudella kilpailuttamaan: julkinen pilvi ETA-alueelta, julkinen pilvi Suomi, 
yksityinen pilvi Suomi ja kaikkien pilvipalveluiden ylläpito/hallinta/asiantuntijapalvelut.

Valmistautuminen maakunnissa
Maakuntien tulee määritellä tarpeet tarvittaville alustapalveluille, konesaleille ja kapasiteetille, 
sekä varautumiselle. Vimana osallistuu mielellään maakuntien kanssa tällä alueella käytäviin 
keskusteluihin, suunnitteluun ja järjestelyihin.

Ratkaisukokonaisuus – tavoitetila 2019



MUUT HANKKEET

• O365 & AD palvelut

• Maatalouden lomitusjärjestelmä

• Tienpidonjärjestelmä

• Sähköinen arkistointi
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Keskustelun alla olevat hankkeet



Kiitos!
Lisätietoja:

Veijo Terho, veijo.terho@vimana.fi


