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Maakuntauudistus on 
Suomen 
kunnianhimoisin 
Digitalisaatiohanke



-

Valtioneuvoston periaatepäätös 28.6.2017

2.10.20173

Keskeiset linjausehdotukset: Periaatepäätös

• Valtiovarainministeriö vastaa julkisen tietohallinnon ja 

tietopolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä. Sinne kootaan 

valtioneuvoston yhteinen ohjaustoiminto maakuntien 

digitalisoinnin ja tietohallinnon sekä siihen liittyvien investointien 

ohjausta varten.

• Sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii yhtenäispolitiikan 

toimeenpanosta ja arvioinnista maakuntien sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimialasidonnaisten tietojärjestelmien, 

tietopolitiikan ja tietohallinnon osalta. Sosiaali- ja 

terveysministeriö vastaa myös Kelan ja THL:n tietopolitiikan 

mukaisesta ohjauksesta. 

• Maakunta vastaa maakuntatasolla palveluista, toiminnan 

järjestämisestä ja niitä tukevasta ICT:stä yhtenäispolitiikan 

vaatimukset huomioon ottaen.

• Maakuntien ICT -palvelukeskusyhtiö vastaa 

perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin 

(maakuntahallinnon tietojärjestelmät) liittyvien hankkeiden ja 

hankintojen toteuttamisesta

• SoteDigi –kehitysyhtiö vastaa kansallisesti kehitettäviin 

sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin 

liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta

Ohjausmalli

ICT PAKE

Arkkitehtuuri

CRM
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Tuen muodot

• Linjaukset ja periaatteet

• Verkostotyö – yhdessä tekeminen

• Palvelukeskusyhtiöt muutoksen tukena

• Ohjeet 

• Viitearkkitehtuurityö

• Rahoitus

• Digimuutoksen ohjaus ja hankkeistus
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Digimuutoksen ohjaus



-

Digimuutosohjelman organisointi

2.10.20176 Etunimi Sukunimi



-

Hankkeistamisen eteneminen

2.10.20177 Etunimi Sukunimi
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Viitearkkitehtuurityö käynnissä
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Rahoitus



VN.FI

Maakunta-

ja soteuudistuksen valmistelu 

Maakuntien väliaikaishallinto

Palvelukeskusten ja -laitosten valmistelu

Maakuntien väliaikaishallinto (LTA)

10

Rahoitus

valmisteluun

2017

2.10.2017

Käyttötarkoituksen 

muutoksilla 

varmistetaan,

että rahoitus

on joustavasti 

käytössä.

ICT
Tietohallinnon

muutostuki ja ICT-muutos-

ohjelmat 12 milj. €

Maakuntien perustamiseen 

liittyvät ICT Muutosohjelmat (LTA)

22
milj. €

Yhteensä

Yleinen

Yhteensä

31,3
Valinnan-

vapauspilotit

30
milj.€

milj. €



VN.FI
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Rahoitus valmisteluun ja toimeenpanoon 2018

2.10.2017

ICT-ratkaisujen II rahoitushaku 2017 käynnissä. Investointiluonteisuus 

digi-investoinneissa => kannattavuuslaskelmat

Yhteiset ratkaisut ja seuraavan JTS:n valmistelu huolella

Uudistuksen etenemiseen osoitetaan kokonaisuudessaan yli 300 milj. € vuonna 2018

Suurin osa digi- ja ICT -investointirahoitusta

Maakuntien ICT-

palvelukeskusten 

valmistelu ja yhteiset 

ICT-investoinnit

130
milj. €

Sotedigi-yhtiö

rahoittaa ja osin 

toteuttaa kansalliset 

sote-ICT-kehitys-

investoinnit

Pääomitus

Vake Oy:sta

Maakunta-

vaalien järjestämiseen

15,9 
milj. €

Maakuntien esivalmistelun 

ja väliaikaisten valmistelu-

elinten rahoitus

40
milj. €

Valinnan-

vapauspilotit 

100 milj. € 

+ LTAE 2017 jo 

myönnetty 

30 milj. €

Rahoituksessa tehtävää

Vuoden 2020 rahoitus 

määräytyy vuosien 2018–

2019 keskiarvon 

perusteella. Uudet 

laskelmapäivitykset ja 

simulaatio

Omaisuusjärjestelyt / avustukset kunnille => Voimaanpanolaki ja JTSMaakuntien rahoituslaki
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Vuoden lisäaika antaa 
mahdollisuuden rakentaa 

maakunnasta vahvempi järjestäjä
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Kiitos!
alueuudistus.fi

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

ICT-valmistelun yleistilanne

Maakunnissa

Kuntamarkkinat 13.9.2017
Erityisasiantuntija Karri Vainio
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

ICT-muutoksen onnistumisen edellytykset

3

1.Tunnistetaan 
maakunnittain eroava 

lähtötilanne, 
mahdollistetaan 

liikkumavara ja yhteistyö 
kuntien kanssa

2. Varmistetaan 
maakunnille 

riittävä rahoitus ja 
realistiset 

siirtymäaikataulut

3. Kehitetään digiratkaisuja 
uudistuvan 

palvelutoiminnan ja 
asiakkaiden tarpeet edellä 
markkinoita hyödyntäen

LÄHTÖ-
TILANNE

MAAKUNTA-
HALLINTO,
TEHTÄVÄ-
SIIRROT, 

TOIMINNAN 
JATKUVUUDEN
TURVAAMINEN

Ensi vaiheen 
TAVOITETILA

2020

TOIMIN-
NALLISEN

MUUTOKSEN 
MAHDOLLISTA

MINEN

TAVOITETILA
PITKÄLLÄ

AIKAVÄLILLÄ

4. 
Varmistetaan

selkeä
ja toimiva
työnjako:

• Valtio-
maakunnat

• Maakunnat-
tuottajat

• Julkiset 
toimijat-

markkina-
toimijat
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ICT-muutoskustannusarvioiden tarkastelu 
maakuntaryhmittäin (vuosi 2018)
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Integroitu sote-kuntayhtymä Yliopistosairaalamaakunnat Muut maakunnat Kainuun maakuntakokeilu (ref.)

Kainuun maakuntakokeilun 
(2004–2012) 
ICT-perustamiskustannukset
olivat yhteensä 66€ / asukas 
jakautuen n. kahdelle 
vuodelle 
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Työ käynnissä ja etenemässä kaikissa maakunnissa
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Tarve yhteistyölle leveällä rintamalla: tiedon ja kokemusten jakamisesta 
digipalveluiden kehittämisyhteistyöhön

Tilannekuva
Tiedonkulku
Hyvät käytännöt ja sudenkuopat
Maakuntarajat ylittävien 
yhteistyötarpeiden tunnistaminen
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Finlands framgång skapas lokalt 

Maakuntien ja tulevaisuuden kuntien digipalveluita tulee 
valmistella samanaikaisesti yhteisen asukkaan tarpeista lähtien

VALTIO

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

Ohjaus ja resurssit

Vuoro-
vaikutus

MAAKUNNAT

Roolit

KUNNAT

Roolit
Yhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut, 

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen, 
elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus, johtaminen jne.

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kiitos

Karri Vainio, 

karri.vainio@kuntaliitto.fi , @KarriVai

• Tutustu Kuntaliiton muutostukeen:
www.kuntaliitto.fi/muutostuki www.kuntaliitto.fi/akusti

• Kysy Kuntaliiton asiantuntijoilta sote- ja maakuntauudistuksesta:
muutostuki@kuntaliitto.fi
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https://twitter.com/KarriVai
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