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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

VIMANA



VIMANAN PALVELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN
Hankkeiden ja projektien ylätason toteutusaikataulu
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Valtion järjestelmät Siirtoprojektit

Järjestäjien työkalut Käyttöönotto Palvelutuotanto ja kehittäminen



VAHVAN JÄRJESTÄJÄN TYÖKALUT
Peter Soinu



JÄRJESTÄJÄN TYÖKALUT

Esiselvityshankkeessa ehdotetut kokonaisuudet: 
1. Asiakkuudenhallintaratkaisu (CRM). 

- Projektipäällikkö Tapani Parviainen aloittanut. Määrittely käynnistymässä.

2. Tiedolla johtamisen kokonaisuus. 

- Perusinfran rakennus 2020. Hankesuunnittelu menossa. 29.8. MSDO JoRy.

3. Asiakaskokemus. 

- Ei vielä aloitettu

4. Hankintapalveluratkaisu. 

- Ei vielä aloitettu

5. Hajautettu MDM-hallintamalli. 

- Ei vielä aloitettu

6. Asiakaslaskutus. 

- Ei vielä aloitettu. Keskustelu ja tarpeita myös muilta toimialoilta (esim. pelastustoimi)

7. Toimintaympäristön hallinta ja tilannekuva. 

- Kuuluu osana kokonaisuuteen 2. Kuuluuko 2020 priorisoitavaan sisältöön?

8. Tilannekuvan visualisointikerros. 

- Kuuluu osana kokonaisuuteen 2. Toimialakohtaiset määrittelyt (kuten SOTE, joka nyt osin määritelty).

Kokonaisuuteen kuuluu määritettyjen palveluiden kehittäminen, 
käyttöönotto, ja ylläpito yhdessä maakuntien ja kehitysyhtiöiden 
kanssa.

Digimuutos - kokonaisuus



JÄRJESTÄJÄN TYÖKALUT

Toimiva ja kustannustehokas tapa tuottaa palveluja maakunnille 
soveltuvalla tuotantorakenteella ja mallilla. 
• Tuottaa palvelut lähellä asiakasta ja kehittää palveluita yhdessä asiakkaan kanssa. 

• Vimana kilpailuttaa, valitsee ja hankkii sovitut palvelut itse valitsemiensa toimittajien 
kanssa. 

• Palvelut ovat luotettavia ja helposti käyttöön otettavissa, ja ne mahdollistavat 
maakuntien tuloksellisen toiminnan ja kehittämisen. 

Ei ole vain valmistelija vaan erityisesti toimija, joka: 
• Valmistelee ja käynnistää sovitut yhteiskäyttöiset palvelut (käynnistysprojekti), valvoo 

että ne otetaan tehokkaasti käyttöön asiakasorganisaatioissa ja maakunnissa 
(käyttöönottoprojektit) ja että niitä tuotetaan asiakkaan (maakunnat) kanssa 
määritellyllä laadulla (palvelutuotanto).

Digimuutos - periaatteet



TIEDOLLA JOHTAMISEN 
KOKONAISUUS
Vahvan järjestäjien työkalut



TIEDOLLA JOHTAMISEN KOKONAISUUS

Tavoitteena on hyödyntää tietoa ja tuoda tieto osaksi 
maakuntien päätöksentekoprosessia. 
• Tässä tiedolla johtaminen ei ole vain ylimmän johdon asia, vaan se voi liittyä kaikkiin 

päätöksentekotilanteisiin – sekä strategisiin, taktisiin että operatiivisiin. 

• Oleellista on ymmärtää, että kyseessä on ensisijaisesti kulttuurin ja sen kautta 
prosessien muutos: päätökset tehdään analysoidun tiedon pohjalta.

+ Toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos päätöksenteossa on 
käytettävissä oikea, luotettava, riittävän laadukas ja ajantasainen tieto omasta 
toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

• MITÄ – mitä palveluja tarjotaan asiakkaille, mikä on palvelun sisältö, mille 
asiakasjoukolle, palvelujen määrä.

• MITEN – miten palvelut järjestetään parhaiten, miten palvelut tuotetaan 
parhaiten.

Digimuutos - tavoite



TIEDOLLA JOHTAMISEN KOKONAISUUS

Luoda perusinfrastruktuuri tarvittavan datan keräämiseksi ja 
hyödyntämiseksi, hankkia ja kehittää työkalut tiedolla 
johtamiseen 

Hallinnoida ja kehittää infrastruktuuria, niin että maakunnat ja 
kehitysyhtiöt voivat tuoda uusia palveluita mukaan tiedolla 
johtamisen kokonaisuuteen. 

Tarjota tiedolla johtamiseen liittyvää asiantuntija-apua.

Digimuutos – tehtävä



TIEDOLLA JOHTAMISEN KOKONAISUUS

Ymmärretään tiedolla johtaminen 
systeemisenä kokonaisuutena
• Systeemiajattelu on ajattelutapa, jossa katsotaan 

kokonaiskuvaa yksittäisten palasten sijaan: pyritään näkemään 
metsä puilta. Asiakkaat, prosessit, teknologia…

• Kuvaamalla järjestelmän systeemiseksi malliksi on mahdollista 
löytää ne keskeiset prosessit, joihin pyritään vaikuttamaan, 
mikäli halutaan saada aikaa pitkäaikaisia muutoksia 
järjestelmään tai sen osiin.

Yhdessä ja yksittäin kehittäen
• Kehittämisessä haetaan yhteisiä käytänteitä ja mahdollisuuksia. 

Kopioidaan maakuntien hyvät käytänteet ja tulokset aina kun 
mahdollista ja järkevää. Vertailutieto saatavilla muista 
maakunnista.

Visualisoinnin tärkeys
• Lean: Hyvän visualisoinnin merkitys on tärkeä. Näin voidaan 

helposti nähdä missä ollaan versus mihin pyrittiin. 

• Missä olemme – missä voisimme olla – mihin pyrimme - visio

Kehittämisen perusperiaatteet - prinsiipit

Systeemiajattelu
Skaalautuvuus

Lean
Pitkäjänteisyys

Agile
Ketteryys



TIEDOLLA JOHTAMISEN KOKONAISUUS

Yleiset kehittämispalvelut 2018 ->

• Tuotetaan maakuntien tarvitsemia yleisiä tiedolla johtamisen palveluita.

Alusta- ja infrapalvelut  2020->

• Mahdollistetaan maakunnalle tiedon kerääminen ja hyödyntäminen 
nykyaikaisella ja kehittyvällä ympäristöllä

Raportointipalvelut 2020 ->

• Tuotetaan johtamisen päätöksiin tarvittavaa käyttäjäystävällistä 
visuaalista raportointia

• Tilannekuva maakunnan kriittisiin menestystekijöihin  

Älykkään toiminnan palvelut 2021 ->

• Luodaan mahdollisuuksia tarjota älykkäämpää raportointia ja 
analytiikkaa uusinta teknologiaa hyödyntäen

Palvelut – alustavat alikokonaisuudet - tarkentuvat



TIEDOLLA JOHTAMISEN PALVELUKOKONAISUUS
Ylätason arkkitehtuuriesimerkki - 2025



TIEDOLLA JOHTAMISEN PALVELUKOKONAISUUS
Ylätason arkkitehtuuriesimerkki - 2020



MAAKUNTIEN TIEDOLLA 
JOHTAMISEN ALUSTA-HANKE
Tiedolla johtamisen kokonaisuus



HANKEKUVAUS

1. Esitys perustuu järjestäjän digityövälineet ja sote-tietojohtamisen tietojärjestelmät 
esiselvitysprojektien ehdotuksiin (koordinoijat Uusimaa ja Keski-Suomi). Näiden esiselvitysten 
loppuraportit esitellään 19.6. Sote-tietomalliprojektia ovat koordinoineet Pohjois-Pohjanmaa 
ja Pohjois-Karjala. Näiden maakuntien ehdotetaan jatkavan kärkimaakuntina. 

2. Maakuntien tietojohtamisen mahdollistamisesta vastaa Maakuntien Tietojohtamisen Alusta-
hanke (MaTA-hanke). Hankkeen toteutuksesta vastaa Vimana ja hankkeeseen osallistuvat 
kärkimaakunnat. Tällä hetkellä kiinnostuksensa ovat ilmaisseet (kärkimaakuntakandidaatit 
tummennettu): 

1. Etelä-Suomi: Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala

2. Itä-Suomi: Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo (kysely), Pohjois-Savo

3. Pohjois-Suomi: Pohjois-Pohjanmaa (varmistus), Keski-Pohjanmaa (kysely) Lappi (kysely), Kainuu 
(kysely) 

4. Länsi-Suomi: Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa (varmistus), Kanta-Häme (kysely)

5. Lounais-Suomi: Varsinais-Suomi (kysely), Satakunta (kysely), Pohjanmaa (alustava)
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Toteutuksen johtaminen ja raportoinnin periaatteet



TAUSTAA, TAVOITTEET JA PERUSTELUT

Hankkeen tehtävänä on valtakunnallisen tietojohtamisen kokonaisratkaisun suunnittelu, kehitys ja 
toteutus maakunnille. Vahva järjestäjä tarvitsee päätöksenteon tueksi oikeaa, luotettavaa, riittävän 
laadukasta ja ajantasaista tietoa omasta toiminnasta ja toimintaympäristöstä. 

• Hankkeessa rakentuu
• Perusinfrastuktuuri ja alusta tietojohtamiseen 2020 mennessä mukaan tuleville maakunnille. 

• Kyvykkyys uudenlaisen kehittyneen analytiikan hyödyntämiseen. Tiedolla johtamisen osaamisen 
kasvattaminen ja valtakunnallisen osaajaverkoston muodostuminen.

• Pohja valtakunnallisten tiedolla johtamisen ratkaisulle (esim. asiakasmaksut, kustannuslaskenta, 
tuotteistus)

• Standardoitu maakunnallinen malli tiedonhallinnalle ja tiedolla johtamiselle

• Maakunnallinen tietoallas, jonka avulla järjestäjälle syntyy kyvykkyys maakunnalle tärkeän tiedon 
keräämiseen ja hyödyntämiseen myös muissa kuin tiedolla johtamisen ratkaisuissa.

• Hankkeen myötä syntyy koko Suomen kattava tietotuotannon ja johtamisen ympäristö, joka on 
ainutlaatuinen koko maailmassa. Tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet nousevat kaikkialla 
Suomessa samalle tasolle kuin parhaissa yliopistosairaaloissa tällä hetkellä.
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Mitä ollaan tekemässä



HANKKEEN AIKATAULU
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Yleinen suunnitelma ja valmisteluvaihe

20192018 Q1 Q2 Q3 Q4Q3 Q4 2020

Valmisteluvaihe

Suunnitteluvaihe

Toteutusvaihe (Prio1 järjestelmät)

Palvelun käynnistys

2018 Kesä Heinä Elo SyysHuhti Touko

yleisaikataulu

hankkeen valmistelu

Esiselvitykset

Nykyjärjestelmät auditointi

28.5.

19.6.

Rekryt & resurssit  

Hankesuunnittelu ja -esitys

Kilpailutukset

Projektisuunnittelu

Toteutusvaihe (Prio2 
järjestelmät)

Lomat

Loka

29.8.



VALTION JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ 
MAAKUNNISSA
VJ- Hanke (VJ = Valtion Järjestelmät), linjauksia ja periaatteita

Raimo Kangaskoski



LÄHTÖKOHDAT

Nykytilassa Valtiolla hoidetut tehtävät siirtyvät maakunta-asetuksessa mainituilta osin maakuntien 
vastuulle

• Syksyllä 2017 tehdyn arvioin mukaan ko. tehtävien hoitamiseen tarvitaan n. 3500 htv

Tehtävien hoitamisessa on arvioitu olevan käytössä  n. 1000 tietojärjestelmää

• KEHA- keskuksen tekemässä esiselvityksessä ELY- ja TE- palveluiden tehtäviin liittyviä järjestelmiä 
tunnistettiin n 330 kpl.

• Lisäksi on tunnistettu myös muiden ministeriöiden ja virastojen omistamia järjestelmiä maakuntakäytön 
kannalta

KEHA- keskus, Vimana Oy ja VM ovat valmistelleet Valtion järjestelmät (VJ) – hanketta

• VJ-hankkeen alustavat linjaukset käsiteltiin MSDO (maakunta- ja soteuudistuksen digimuutosohjelman)-
johtoryhmässä  28.5.2018

VJ- hanke on laaja ja monia organisaatiota koskettava kokonaisuus

• Läpivienti edellyttää yhteistyötä Ministeriöiden, Virastojen, KEHA- keskuksen, maakuntien ja 3. osapuolien 
kesken

VJ- hankkeen jatkovalmistelusta vastaa Vimana Oy

• Hanke-esitys on esillä MSDO- johtoryhmässä 19.6.2018
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Tausta ja perustelu VJ- hankkeelle ja yhteistyölle



LINJAUKSET - LAAJUUS

Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa maakunnan toiminnan kannalta olennaisten, nykytilassa Valtiolla käytössä 
olevien, tunnistettujen ja sovittujen järjestelmien käyttö maakunnissa.

• Tunnistetuilla ja sovituilla järjestelmillä tarkoitetaan valtion järjestelmien ja prosessin omistajien sekä Valtion Järjestelmät –hankkeen 
yhdessä tunnistamia ja käyttön mahdollistamiseksi sovittuja järjestelmiä.

Hanke kattaa vain jo olemassa olevien järjestelmien maakuntakäytön mahdollistamisen. 

• Uusien valtion järjestelmien ja ratkaisujen toteuttaminen hoidetaan erillishankkeina.

Hankkeen laajuuteen kuuluvat vain määräaikaan mennessä tunnistetut ja sovitut järjestelmät.

• Määräajan jälkeen esille tulevat järjestelmät tms. käsitellään hankkeen muutoshallinnan kautta

• Määräaika on MSDO Joryssä hyväksytty projektisuunnitelma (ajankohta-arvio lokakuu 2018).

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa em. järjestelmien käyttö maakunnille keskitetysti Vimanan kytkentäydin- ja 
käyttövaltuushallintapalveluiden avulla.

Maakunnat vastaavat perustietotekniikan toimivuudesta, tarvittavista muutoksista sekä liitynnästä Vimanan kytkentäydin- ja 
käyttövaltuushallinnan palveluihin.

Kuntien ja kaupunkien käytössä olevat Valtion Järjestelmät eivät kuulu Valtion Järjestelmät –hankkeen laajuuteen.
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Valtion Järjestelmät -hanke



LINJAUKSET - PERIAATTEET

Hankkeessa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan järjestelmät tarjotaan käyttöön sellaisena kuin ne ovat ja niiden nykyistä 
ympäristöistä.

Järjestelmien tekninen saatavuus maakunnissa varmistetaan ensisijaisesti Vimanan kytkentäydin- ja 
käyttövaltuushallintapalveluiden avulla.

Järjestelmiin mahdollisesti tarvittavista rakenteellisista tai järjestelmiin liittyvien tietovarastojen muutoksista vastaa 
järjestelmän tai prosessin omistaja oman toimittajansa kanssa. 

• Tarvittavia järjestelmämuutoksia ohjataan yhteistyössä hankkeen sekä järjestelmä- ja prosessiomistajan kanssa

Perustietotekniikassa tarvittavat muutokset toteutetaan maakunnassa hankkeen ja järjestelmäpalveluiden tuottajien 
ohjeistuksen mukaisesti.

• maakunnan on itse omilla käytettävissä olevilla resursseilla varmistettava perustietotekniikan toimivuus ja maakunnan liityminen
kytkentäytimeen sekä käyttövaltuuushallintaan.

Maakunnat vastaavat Valtion Järjestelmien käyttäjätuen (1. taso) järjestämisestä maakunnan alueella toimiville käyttäjille. 
Sovellustason (2. taso) tuki Valtion Järjestelmille hoidetaan keskitettyjen järjestelmäpalveluiden tuottajien toimesta. 
Järjestelmien ja prosessin omistajien käyttämät toimittajat vastaavat asiantuntijatason (3. taso) tuesta Valtion Järjestelmille.
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Valtion Järjestelmät -hanke



VJ-HANKKEEN AIKATAULU
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Yleinen suunnitelma ja valmisteluvaihe

20192018 Q1 Q2 Q3 Q4Q3 Q4 2020

Valmisteluvaihe

Suunnitteluvaihe

Toteutusvaihe

Palvelun käynnistys

2018 Kesä Heinä Elo SyysHuhti Touko

VJ-hankkeen yleisaikataulu

VJ-hankkeen valmistelu

Rekryt & resurssit 

Ministeriöiden ja virastojen kontaktoinnit

Linjaukset

Hanke-esitys

Projektisuunnitelma

Laajuuden tarkistukset

28.5.

19.6.

?

Lomat

Päättäminen



KIITOS
Lisätietoja

Peter Soinu, peter.soinu@vimana.fi

p. +358 44 521 5845

Raimo Kangaskoski, raimo.kangaskoski@vimana.fi

p. +358 50 516 8137
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