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Tausta

• Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä –
esisuunnitteluhankkeen
• ohjausryhmänä toimii Maakuntien järjestämisen valtakunnallisnn

valmisteluryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on ” edesauttaa 
järjestämistehtäviä tukevien mallien ja työkalujen käyttöönottoa”

• perustuu Maakuntien järjestämisen valtakunnallisen valmisteluryhmän 
tuottamaan Maakunnan järjestämisen käsikirjaan

• Esisuunnitteluhanke liittyy
• maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuuriin: kuvaukset toiminnasta, 

tietoryhmistä ja järjestelmistä sekä tietovarannoista,

• maakuntatieto-ohjelmaan, järjestäjän tietomalli, ja

• maakunnissa tapahtuvaan järjestämisen valmisteluun 
(muutosjohtajat) .
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Tavoitteet

• Esisuunnitteluhankkeen jälkeen ymmärretään:

• Mitä nykyisiä ratkaisuja voidaan/kannattaa hyödyntää maakuntien 
järjestämistehtävässä?

• Mitä uusia ratkaisuja tullaan kehittämään keskitetysti ja minkälainen 
siirtymävaihe uudistamiseen tarvitaan?

• Mitkä ovat merkittävimmät järjestelmät, joiden kehittämisestä 
maakunnat vastaavat itsenäisesti?

• Mitä tietovarantoja sekä keskeisiä tietoja järjestämistehtävän 
digipalveluissa tullaan hyödyntämään, jotta yhteensopivuus 
varmistetaan?

• Maakuntien asiakkuudenhallinnan integraatiotarpeiden kuvaus on 
osa hankkeen lopputuloksia
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Rajaukset – hankkeeseen ei sisälly

• Sote-alueen järjestämisessä tarvittavien digipalveluiden kuvaukset 
Hanketoimiston strateginen ohjausryhmä päätti 2.11.2017 käynnistää 
kolme projektia osana tiedolla johtamisen digihankesalkkua:

• Valtakunnallisten toimijoiden työnjako sekä tietojärjestelmäratkaisujen 
arkkitehtuuri 

• Järjestämisen tietomalli

• Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisujen esiselvitys

• Nämä projektit toteuttavat ja tarkentavat aiemmin laadittua toisiokäytön 
kokonaisarkkitehtuuria

• Perustietotekniikkaan ja yleisiin hallinnollisiin järjestelmiin 
(asianhallinta, päätöksentekojärjestelmät) liittyvät 
tietojärjestelmäpalvelut Kasvupalveluiden järjestämisessä tarvittavien 
palveluiden kuvaukset
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Resurssit

• Tuija Kuusisto, VM, koordinointi

• Timi Mara, QPR, koordinoinnin tuki ja lopputuotokset

• Mikko Rajala, QPR, koordinoinnin tuki ja lopputuotokset

• Mikko Rotonen ja Timo Hakala, Uusimaa

• Mikael Palola, Kati Kallimo, Kari Luostarinen, Keski-Suomi

• Arja Jokinen, Hanna Manelius, Vimana Oy, ratkaisuarkkitehtuuri
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Tehtävät, tuotokset ja vastuu
Aihe Tehtävä Tehtävä-

kokonaisuus
Vastuu

Selvityksen laajuus Esisuunnitteluhankkeen tavoitteiden, tehtävien ja tuotosten ja 
vastuiden vahvistaminen. Rajapinnat muihin 
projekteihin/hankkeisiin.

Tavoitetila #1 Hanketsto: VM, 
STM, TEM. 
+QPR, Vimana, 
koordinoivat 
maakunnat 
kommentoivat

Toiminnallinen 
laajuus

Maakuntien järjestämistehtävän kuvaaminen toiminnan kautta ja 
tämän projektin laajuuden kiinnittäminen toimintalähtöisesti.

Tavoitetila #1 Uusimaa ja 
Keski-Suomi

Nykytilan 
tietojärjestelmä-
palvelut

Tunnistetaan valtion ja kunnan nykyisin käytössä olevat 
järjestämistehtävän tietojärjestelmät

Nykytila #2 Uusimaa, 
Keski-Suomi 

Nykyratkaisujen 
hyödynnettävyys

Arvioidaan valtion ja kuntien nykyisten ratkaisujen 
hyödyntämiskelpoisuus valtakunnallisina ratkaisuina

Nykytila #2 Uusimaa, 
Keski-Suomi

Työpaja 1 Maakuntien järjestämistehtävän kuvaus ja nykytilan järjestelmät ja 
niiden hyödynnettävyys

Hanketsto, 
QPR, Vimana,  
+ maakunnat

Katselmointi Tehtäväkokonaisuuden #2 katselmointi ja hyväksyntä Ohjausryhmä, 
hanketsto
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Tehtävät, tuotokset ja vastuut
Aihe Tehtävä Tehtävä-

kokonaisuus
Vastuu

Tavoitetilan 
tietojärjestelmä-
palvelut

Tunnistetaan maakuntien järjestämistehtävässä tarvitsemat 
tietojärjestelmäpalvelut toimintalähtöisesti sekä mahdollisten 
uusien kehitettävien digitaalisten palveluiden tarve. Suositus 
kansallisista/yhtenäistettävistä tietojärjestelmäpalveluista, 
hyödynnettävät nykyjärjestelmät huomioiden.

Tavoitetila #3 Uusimaa, Keski-
Suomi 

Työpaja 2 Tavoitetilan digipalvelut järjestämistehtävässä; mitä 
järjestelmiä kehitetään keskitetysti, mitä nykyjärjestelmistä 
hyödynnetään

Hanketsto, QPR , 
Vimana, maakunnat

Katselmointi Tehtäväkokonaisuuden #3 katselmointi: Suositus 
kansallisista/yhtenäistettävistä tietojärjestelmäpalveluista, 
hyödynnettävät nykyjärjestelmät huomioiden

Ohjausryhmä, 
hanketsto

Tavoitetilan 
ratkaisuarkkiteh-
tuuri

Alustava tavoitetilan ratkaisuarkkitehtuuri maakunnan 
järjestämistehtävässä tarvitsemille tietojärjestelmäratkaisuille

Tavoitetila#4 Uusimaa, Keski-
Suomi 

Tavoitetilan 
tietovarannot

Tavoitetilassa käytettävät tietovarannot ja keskeinen 
tietosisältö

Tavoitetila #4 Uusimaa, Keski-
Suomi 

Rinnakkais-
hankeyhteistyö

Maakuntatieto-ohjelma; välitulosten esittely Hanketsto + 
koordinoivat mk
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Tehtävät, tuotokset ja vastuut

Aihe Tehtävä Tehtävä-
kokonaisuus

Vastuu

Työpaja 3 Tavoitetilan ratkaisuarkkitehtuuri ja tietovarannot Hanketsto, 
QPR, Vimana, 
maakunnat

Katselmointi Tehtäväkokonaisuuden #4 katselmointi: Alustava tavoitetilan 
ratkaisuarkkitehtuuri  ja tietovarannot

Ohjausryhmä, 
hanketsto

Siirtymäkauden 
suunnitelma

Tavoitetilan vaiheistus ja roadmap Siirtymä-
suunnitelma #5

Uusimaa, 
Keski-Suomi

Työpaja 4 Roadmap + Esiselvityshankkeen kaikki tuotokset Hanketsto, 
QPR, Vimana, 
maakunnat

Katselmointi Esisuunnitteluhankkeen loppukatselmointi Ohjausryhmä, 
hanketsto
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Järjestäjän työkalut – eteneminen
Työpaketteja (TP) toteuttavat maakunnat Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
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Järjestämistehtävät 
TP #1

Nykyisten ICT-palvelujen 
hyödynnettävyys TP #2

Digipalvelut tavoitetilassa TP #3

Ratkaisuarkkitehtuuri ja 
tietovarannot TP  #4

Hanketoimiston ja ohjausryhmän ohjaus ja seuranta

Toteutuksen vaiheistus  
TP #5

Kaikkien maakuntien työpaja

13.2.2018

22.3.2018

26.4.2018

31.5.2018



Ohjausryhmän tehtävät

• Vastaa esisuunnitteluhankkeen ohjauksesta yhdessä 
hanketoimiston kanssa

• Esittää näkemyksiä työsuunnitelmaan

• Katselmoi tehtäväkokonaisuuksien tuotokset 

• Esittää näkemyksiä jatkototeutuksen vaiheistukseen

• Ohjaa työn sisällön kohdentumista

• Esittää näkemyksiä järjestäjän käsikirjan perusteella työpakettien työn 
kohdentumiseen

• Esittää näkemyksiä työpakettien tuotoksiin
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Hanketoimiston tehtävät

• Vastaa esisuunnitteluhankkeen ohjauksesta yhdessä ohjausryhmän kanssa
• Vastaa tarvittaessa raportoinnista hanketoimiston johtoryhmälle ja strategiselle 

ohjausryhmälle

• Työpakettien työn tukeminen
• Sopii työn käynnistämisestä koordinoivien maakuntien kanssa
• Tukee koordinointityöstä  maakunnille myönnettävän erillisrahoituksen hakuprosessia
• Järjestää toteutuksen tueksi Vimana Oy:n henkilöitä: Manelius ja Jokinen

• Työpajat ja katselmoinnit
• Kutsuu koolle työpakettien sisältöä  käsittelevät työpajat
• Sopii lopputulosten katselmoinneista
• Katselmoi tehtäväkokonaisuuksien tuotokset

• Esisuunnitteluhankkeen sidosryhmäyhteistyö
• Sopii yhteistyöstä rinnakkaishankkeiden kanssa
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Koordinoivan maakunnan tehtävät

• Toimii projektipäällikön roolissa
• Vastaa käytännön järjestelyissä
• Vastaa tuotosten syntymisestä
• Raportoi sisällöllisestä etenemisestä ja valtionavustuspäätöksen mukaisista 

hallinnollisista velvoitteista
• Esittelee tuotokset hyväksyttäväksi

• Kutsuu muut maakunnat mukaan ja huolehtii yhteistyöstä
• Työpajat
• Kaikkien äänen kuuluminen

• Hankkii tarvittavan asiantuntemuksen
• Oma työ
• Muiden maakuntien asiantuntemus
• Ulkopuolelta ostettu asiantuntemus

• Koordinoiville maakunnille on lähetetty pyyntö anoa valtionavustusta 
koordinaatiotehtäviin 16.2.2018 mennessä.
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Lopputulokset

• Suositus maakunnan järjestämistehtävässä käytettävistä 
kansallisista/yhtenäistettävistä tietojärjestelmä- ja digipalveluista, 
hyödynnettävät nykyjärjestelmät huomioiden

• Alustavat ratkaisuarkkitehtuurikuvaukset

• Alustavat tietovarantokuvaukset ja keskeisen tietosisällön 
kuvaukset

• Suunnitelmaluonnos etenemisestä
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Etunimi Sukunimi

Kiitos!
Tuija Kuusisto

Tuija.kuusisto@vm.fi
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