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VIMANA?

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy on kesällä 2017 valtion perustama yhtiö.

Maakuntien järjestäytymiseen saakka yhtiö on valtio-omisteinen, perustamisten jälkeen 90% 
siirtyy maakunnille.

Toiminta on tuottoa tavoittelematonta

Yhtiön tehtävänä on tuottaa ja tarjota tuleville maakunnille yhteisiä tieto- ja 
viestintäteknologian asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja 
yhteistyökumppaneilta tarvittavia ratkaisuja.

Palvelujen ja toiminnan rakentuminen tehdään vaiheittain.

Vimanan henkilökunnan määrä on alkuvaiheessa n. 40 htv.

Yrityksellä on toimitilat Helsingissä, henkilöstö työskentelee valtakunnallisesti ja 
monipaikkaisesti.
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Hallitus

Mirjami Laitinen, Verotusneuvos
(VM), puheenjohtaja

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)



MISSIO, ARVOT, VISIO



VIMANA - MAAKUNTIEN OMAT DIGIPALVELUT

Vimana mahdollistaa maakuntien  tarvitsemat ja määrittelemät 
digitaalisaatio- ja ICT- perustietotekniikkapalvelut 
kustannustehokkaasti ja turvallisesti. 
Palvelut ovat luotettavia ja helposti käyttöön otettavissa ja  
mahdollistavat maakuntien toiminnan tuloksellisen 
uudistamisen. Vimana tuottaa palvelut lähellä asiakasta yhdessä 
verkostojensa kanssa.
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Vimanan tavoitteena on maakuntien menestys 
mahdollistamalla sujuvat digitaaliset palvelut.



VIMANAN ARVOT 

YHDESSÄ VAIVATTOMASTI, VASTUULLISESTI ASIAKKAIDEN KANSSA ROHKEASTI UUDISTAEN

Yhdessä asiakkaiden kanssa 

• uudistuvia digitalisaatio- ja perustietotekniikkapalveluiden tuottaja

• verkostomaisesti asiakkaan kanssa töitä tekevä kumppani - lähellä ja tuttu

• asiakasta kuunteleva, ratkaisukeskeinen ja asiakkaiden omistama 

• asiakkaan määrittelemät ja priorisoimat palvelut (oikea-aikaisuus)

• yhdessä tehdyt kustannusanalyysit varmistavat kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut

• verkostomainen toiminta varmistaa monipuolisen / korkeatasoisen osaamisen ja asiantuntemuksen yhteiseen käyttöön

• kokonaisuuden hallitsija, yhtenäispolitiikka?

Vastuullisesti yhdessä

• luotettavat ja varmat palvelut

• lupaustensa mittainen

• yhteiskuntavastuullinen toimija

• haluttu ja arvostettu työpaikka

Vaivattomasti ja rohkeasti yhdessä uudistaen

• ketterää ja vaivatonta yhteistyötä ja yhdessä kehittämistä

• helppokäyttöiset ja vaivattomasti käyttöönotettavat palvelut 

• integroidut palvelukokonaisuudet varmistavat yhteentoimivuuden

• valtakunnallisesti ja asiakkaan mukaan skaalautuvat palvelut

• edistyksellinen ja kokeileva kumppani
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STRATEGINEN TAHTOTILA 2017 - 2022

Rakentamisvaihe 2017-2018

• asiakasyhteistyön rakentaminen

• tuki maakuntien digipalveluiden kehitykselle ja yhteisten ratkaisuiden löytymiselle

• uudistamisen  ja uusien palveluiden kehittämisen käynnistäminen

• selvitys kunnallisten in-house -yhtiöiden omistuksesta

• palveluiden jatkuvuuden turvaaminen

• maakuntien arkkitehtuurin yhtenäinen tavoitetila 

• maakuntien sopimussalkku ja yhteinen kilpailutuskalenteri 
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Käyttöönoton vaihe 2019 - 2021
• palveluiden kehittäminen yhteisen arkkitehtuurin kehityspolun 

mukaisesti
• Sotedigi- kehitysyhtiön palveluiden jakelija ja tuotannon järjestäjä
• maakuntien palveluiden käyttöönoton ja konsolidoinnin tuki
• konsernirakenteen muodostuminen
• Vimanalla tarvittavat osaamiset ja kyvykkyydet 

Jatkuvan palvelun ja uudistamisen vaihe 2022 
• asiakkaiden tarpeita tukeva pidemmän aikavälin kehityspolku ja 

palveluportfolio 
• kattava ja skaalautuva palveluportfolio käytettävissä



VIMANAN
PALVELUPORTFOLIO
1/2018
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PALVELUJEN RAKENTAMINEN

VM antoi 10/2016 maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmistelevan 
ryhmän (Maakuntadigi – valmisteluryhmä) tehtäväksi valmistella maakunnille siirtyviä tehtäviä koskien 
ehdotukset mm. kansallisesta ohjauksesta, yhteisistä tietojärjestelmistä ja niiden omistajuus- ja 
kehittämismallista sekä ICT-palveluiden integraatiosta maakunta-valtio suhteessa.

Maakuntien palvelukeskusten perustamisprojektit toteuttivat maakuntauudistuksen piirissä olevista talous-, 
henkilöstö- ja tietohallinnon palveluista nykytilakyselyn vuoden 2016 lopussa. 

 tulokset toimitettiin maakuntiin 2/2017 tukemaan suunnittelun etenemistä

 maakuntien valmisteluorganisaatioille tuotettiin 5/2017 lisäksi ohje siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon 
maakuntakohtaisessa valmistelussa. 

Maakuntien digivalmistelijaverkosto kuvasi ja kokosi yhteiset ICT-projektit, jotka maakuntien käynnistymisen 
ja siirtymäajan alun osalta ovat tarpeellisia ja järkevää toteuttaa yhteisinä.

Sovittujen aihioiden esiselvitystyöt valmistuivat 12/2017 viidessä kokonaisuudessa. 
Työ tehtiin kansallisten ja maakuntavalmistelijoiden yhteisissä työryhmissä. Mukana oli yli 100 henkilöä. 

Tarkennukset ja projektointien priorisointi käyntiin 1/2018.

Yhdessä tehden
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http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2624257/Maakuntadigi/220f290f-0d9e-4229-923e-41bbf8539458


ESISELVITYKSEN PALVELUAIHIOT
Palveluaihioiden sisältö
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Perustieto-tekniikan järjestelyt ja hankinnat (PTT)
Siirtymävaiheessa keskitetään sovittuja 
perustietotekniikkapalveluita palvelukeskuksen puitejärjestelyjen 
kautta. Muutoksessa tarvitaan kilpailutuksia, sopimusten 
hallintaa sekä toimittajanhallintaa sekä joukko teknisiä muutoksia 
ja palvelujen rakentamista sekä sopimusten konsolidointia. 

Käyttäjä- ja käyttövaltuus-hallinta (KVH)
Yhteisen käyttäjähallinnan tavoitteena on tarjota maakunnille 
valmis ratkaisu yhteiseen käyttäjä- ja identiteetinhallintaan. 
Palvelu rakentuisi vaiheittain ensin uusille yhteisille palveluille ja 
myöhemmin laajemmalle järjestelmäjoukolle. 

Viva-palvelut, tiimityö-ympäristö = Digitaalinen työympäristö
Yhteinen digitaalinen viestintä- ja työskentely-ympäristö tarjoaa 
maakuntien käyttöön yhteiset välineet pilvipalveluna 
laiteriippumattomasti. Ympäristö sisältää työkalut toimistoon, 
kommunikointiin ja ryhmätyöhön.

Tietoliikenne-järjestelyt (Tietoverkot)
Maakuntien sisällä ja yhteisten palvelujen osalta on tehtävä 
tietoliikennejärjestelyjä yhdistämällä verkkoja ja mahdollisesti 
erilaisten keskittymien avulla esim. toteuttamalla kytkentäydin jonka 
kautta liikennöidään. Tämä voi sisältää myös konesali- ja 
kapasiteettipalveluihin kohdistuvia järjestelyjä.

Talous- ja henkilöstö-hallinnon järjestelmät (TAHE)
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus tulee 
rakennettavaksi yhteisenä kokonaisuutena seuraavien vuosien 
aikana. Palvelukeskus joutuu kilpailuttamaan useita ratkaisuja 
pohjaksi. Käyttöönotot porrastetaan. Lisäksi investoidaan 
yhtenäiseen tietoarkkitehtuuriin ja integraatiosuunnitteluun. 

Asianhallinta-järjestelmät (työ menossa)
Maakunnat tarvitsevat asianhallintajärjestelmän, joka integroituu 
hallinnollisiin järjestelmiin. Ratkaisu tarjoaa perustoiminnot 
maakunnan viranomaisasioiden käsittelyyn ja kirjaamiseen. 
Lähtökohtana tulee olemaan jokin nykyisin laajasti käytössä 
olevan järjestelmä, jota kehitetään tai uuden järjestelmän 
kilpailutus tai rakentaminen.

Suomi.fi (työ alkamassa)
Tavoitteena on VRK:n Suomi.fi palvelun käyttöönotto maakunnissa ja 
palvelutuotannon tuen järjestäminen maakunnille. Tavoitteena on 
että VRK:n Suomi.fi ratkaisun käyttö maakunnissa edistää maakuntien 
oman asiakaspalvelun ja toiminnan digitalisointia sekä nopeuttaa 
VRK:n Suomi.fi- palvelujen leviämistä yleisesti. 

Tuotannossa

Suunnittelussa

Valmistelussa

Palvelukeskuksilla

Tiimityö-
ympäristö

Suomi.fi

Talous- ja 
henkilöstö-

hallinto

Perustieto-
tekniikan 
hankinnat

Tietoverkot

Käyttäjä- ja 
käyttövaltuus-

hallinta

Asianhallinta



PALVELUTILANNE
Toiminnassa, valmistelussa, suunnitteilla

Toiminnassa

Palvelukeskuksien palvelut

Viva tiimityö-ympäristö, 
digitaalinen työympäristö

Suunnittelussa

Käyttäjä- ja 
käyttövaltuushallinta

Perustietotekniikan 
hankinnat

Tietoverkot, esi- ja 
kansallinen kytkentäydin

Valmistelussa (esiselvityksessä)

Asianhallinta

Muut (osallistuminen yhteiseen hankkeeseen, omia vastuualueita selvityksessä )

Talous- ja 
henkilöstöhallinto (Hetli)

Suomi.fi (VRK)
(sis. liityntäpinnat 
verkkopalveluratkaisun)

Järjestäjien työkalut

Kasvudigi tyttären valmisteluValtiolle jäävien 
tietojärjestelmien rajapinnat

Tuotannossa

Suunnittelussa

Valmistelussa

Muiden omistama

Esiselvityksessä 
mukana olleet



VIMANAN ETENEMINEN 
ESISELVITYKSIEN JÄLKEEN
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VIMANAN SEURAAVAT TOIMENPITEET JA TEHTÄVÄT
Lähiajan suunnitelma, mitä Vimanan tulee tehdä seuraavaksi?

KVH-perusratkaisun toteuttaminen

Tietoverkkojen esikytkentäytimen 
toteuttaminen

Hankintojen valmistelu ja kilpailutus

Esiselvityksien tarkennukset

Viestintä, markkinointi ja myynti

Palveluorganisaation/resurssien määrittely

Kevät 2018: KVH-ratkaisun Master IdM:n toteuttaminen perustuen olemassa olevaan 
O365/Azure teknologiaan. Ratkaisun pilotointi 2-3 maku kanssa. Käyttöönottojen aloitus 
syksyllä 2018.

Kevät 2018: esikytkentäytimen rakentaminen hyödyntämällä olemassa olevia verkkoja. 
Varsinaisen kansallisen ytimen edistäminen 2018 aikana (kilpailutus & hankinta) ja 
toteutus 2019 aikana.

Kevät 2018/Q1: esiselvitystyössä tunnistettujen avoimien asioiden (erityisesti KVH 6 
tietoverkot) tarkennukset ennen käyttöönottoja ja/tai kilpailutusta.

Kevät 2018: jatkosuunnittelu, priorisointi sekä menettelyiden luominen hanintojen 
toteuttamiselle.

Kevät 2018/Q1: sidosryhmien tunnistaminen ja viestintäsuunnitelman luominen sekä 
jatkuvan yhteydenpidon aloittaminen asiakasorganisaatioihin. Asiakasyhteistyön 
tehostaminen ja asiakaskehitysryhmien perustaminen. Maakuntakierros.

Kevät 2018/Q1: Vimanan resurssien, hankkeisiin liittyvien tehtävien sekä vastuiden 
esittely asiakasorganisaatioihin.

Kokonaisuuden koordinointivastuu
Kevät 2018: Vimanan kokonaiskoordinaation määrittely ja resurssointi huolehtimaan 
siitä että edellä esitetyt osa-alueet ja esiselvityksein jaykotyöstyö tulee tehdyksi 
annettujen lupausten mukaisesti.



Palvelutuotanto ja 
palveluiden jatkuva kehittäminen 

yhteistyössä asiakkaan kanssa

VIMANAN PALVELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Hankkeet ja projektit palveluiden käynnistämiseksi
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Talous & HR

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20252017

ViVa

KVH

Tietoverkko

PTT

Esiselvitys

Asianhallinta Asianhallinta

Suomi.fi

käyttöönottoprojektit

Kansallinen kytkentäydin

Käyttöönottoprojektit

Suomi.fi

Keskitetty TAHE (Hetli)* Käyttöönottoprojektit (Hetli)*

Väliaikaishallinto Maakuntalaki

Käyttövelvoite Siirtymäjakso

Valmistelu

Käynnistysprojektit

Valmistelu

Käyttöönottoprojekti

käyttöönottoprojektit

*Vimana tarjoaa Hetlille erikseen sovittavat palvelut ja tehtävät.



YHTEENVETO VIMANAN TILANTEESTA

Rekrytointiprosessit käynnissä, tavoitteena nimetä avaihenkilöt tehtävien, palveluiden ja projektien 
eteenpäin viemiseksi. Viestintäpäällikön rekrytointiprosessi CV:den läpikäynti vaiheessa. Kriittisimmät 
ovat kehityshankejohtajan ja kahden uuden teknisen projektipäällikön rekrytointi.

Nyt Vimanan palveluksessa on 8 henkilöä ja tilat Liisankatu 8A:ssa. 

Sovitut esiselvitykset saatu päätökseen joulukuussa 2017. Vimanan on aloittanut valmistelut 
priorisoitujen palveluaihioiden projektoimiseksi. Vimana on saanut ja vastaanottaa uusia tehtäviä ja 
palveluaihioita, joiden sisältöä ja laajuutta joudutaan selvittämään tarkemmin.

Vimanan tavoitteena on jo priorisoitujen tehtävien ja palveluiden käynnistäminen mahdollisimman 
nopeasti sekä sopia erikseen muiden tehtävien ja palveluiden käyttöönoton aikatauluista.

Vimana tulee jatkossa tehostamaan omaa viestintää ja kertomaan etenemisestä ja suunnitelmista 
maakunnille ja eri sidosryhmille.

Vimana on aloittanut maakuntakiertueen 15. tammikuuta Pohjois-Pohjanmaalta. Maakuntakiertue 
päättyy 27. maaliskuuta Lappiin. Tavoitteena ymmärtää maakuntien tilanne ja rakentaa pohjaa 
yhteistyöhön. 

Tilanne 19.1.2018



ROHKEASTI YHDESSÄ UUDISTAEN


