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Digimuutosohjelman
organisointi
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Organisointi

• Strategisen ohjausryhmän ja hanketoimiston johtoryhmän 
asettaminen 30.5. 

• Ryhmien toiminnan käynnistäminen

• Hanketoimiston resursointi (VM ja STM) ja toiminnan 
käynnistäminen

• Yhteydenpito seurattaviin ja sidoshankkeisiin tilannekuvan 
muodostamiseksi

• Työsuunnitelman laadinta

• Hankehallinnan ja seurannan mallit, rahoitusmallit

• Yhteistyötahot ja kontaktihenkilöt yhteydenpitoon
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Ohjattavia 
kokonaisuuksia
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Arkkitehtuuri

• Maakuntien arkkitehtuurin suunnitteluprojektin tavoitteena on muodostaa 
maakuntauudistusta tukeva yhteinen käsitys maakuntien palveluiden, niitä 
toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien 
prosessien rajapintojen (mm. valtio - maakunta - kunta) tavoitetilasta.

• Vaiheessa 1 laaditaan yleinen viitearkkitehtuuri sekä alustava 
viitearkkitehtuuri valituille suunnittelukohteille ja kokonaisarkkitehtuuriin 
liittyviä alustavia kuvauksia. Vaiheen aikataulu on alustavasti: 5/2017 –
1/2018. 

• Vaiheessa 2 tuetaan maakuntia viitearkkitehtuurin soveltamisessa, 
kehitetään ja ylläpidetään viitearkkitehtuuria sekä kuvataan 
kokonaisarkkitehtuureja vaiheen 1 aikana määriteltävien kohteiden osalta. 
Vaiheen alustava aikataulu on 02/2018 – 06/2019. Vaiheen 2 
työsuunnitelma täsmentyy vaiheen 1 aikana ja vahvistetaan tammikuussa 
2018.  
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Maakuntatieto

• Maakuntatieto -ohjelman tarkoituksena on luoda perusteet 
maakuntia koskevalle julkisen hallinnon tiedolla johtamiselle ja 
sitä tukevalle tiedonhallinnalle.

• Ohjelmassa hyödynnetään kuntatieto -ohjelmasta saatuja 
kokemuksia ja kehitettyjä toimintatapoja.

• Ohjelma toteutetaan tietoa käyttävien ministeriöiden ja muiden 
keskeisten tietoa hyödyntävien ja tuottavien tahojen yhteisenä 
hankeohjelmana.

• Ohjelmaan kootaan eri ministeriöiden ja virastojen käynnissä 
olevat maakuntien ohjausta, seurantaa ja tilastointia koskevat 
tietopohjan kehittämishankkeet.
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ICT-sopimukset ja hankinnat -ohjeet

• Maakuntauudistukseen tulee liittymään paljon ICT:n ja tietojärjestelmien 
hankintoihin, sopimuksiin ja niitä koskevien palvelurakenteiden muutoksia. 

• Valtiovarainministeriö (JulkICT) toteutti v. 2013 osana kunta- ja 
palvelurakenneuudistusta ohjeen kunnille, kuntayhtymille ja kuntien 
palveluiden toimittajille palvelurakenteiden muutosprosessiin liittyvien 
tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäpalveluiden hankintojen suunnitteluun, 
toteutukseen ja hankintojen toteutuksen onnistumisen arviointiin.

• Valtiovarainministeriö on kutsunut sopimus- ja hankintajuridiikkaan 
perehtyneitä asiantuntijoita osallistumaan pienryhmätyöskentelyyn, jolla on 
tarkoitus tukea ICT-sopimusten ja hankintojen ohjeistuksen päivitystä sekä 
koota käytännön ohjeistusta muutoksen eri tilanteisiin. 
• Työn tuloksena syntyy ajantasaistettu ja täydennetty ohjeistus ICT-sopimuksiin 

ja hankintoihin.
• Työssä mietitään myös ehdotusta jatkuvan neuvonnan malliksi.
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Säännökset sisältävät:

• Tehtävät ja palvelut

• Palveluiden käyttövelvoite

• Palvelukeskuksen palveluvelvoite

• Käyttövelvoitteen toteuttaminen

• Yhteishankintayksikkönä 
toimiminen

• Palvelun järjestämisen ja 
tuottamisen vaatimukset

ICT-palvelukeskus

Asetusluonnos
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• Palvelukeskuksen perustaminen 
käsittelyssä 20.6. 
talouspoliittisessa 
ministerivaliokunnassa.
• Omistajaohjaus TEM

• Hallituksen jäsenet: VM (pj), TEM, 
STM, Maakunta, hallinnon 
ulkopuolinen

• 2019 alkaen omistajaohjaus 
VM:lle ja hallitukseen maakunnat.

• Toimitusjohtajan tehtävä tulee 
ensimmäisenä hakuun. 

ICT-palvelukeskus 
aikataulu
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ICT-palvelukeskus
Alustava resurssisuunnitelma - yhteenveto

5.5.201713

Resurssisuunnitelma / htv 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Johto 3 5 5 5 5 5

Kehittäminen ja asiantuntijapalvelut 4 6 10 12 14 16

Hankinta ja toimittajahallinta 2 4 7 8 8 8

Valtiolta siirtyvät järjestelmät 60 55 45 40

Kaikki yhteensä 9 15 82 80 72 69

Henkilöstökustannukset 630 000 1 050 000 5 740 000 5 600 000 5 040 000 4 830 000

Kasvupalvelu-
järjestelmien 
siirto valtiolta

Huom! Kasvupalvelujärjestelmien 
osalta ei ole vielä varmaa tietoa, 
mikä kaikki sijoittuu emoyhtiöön, 
mikä tytäryhtiöön.
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Rahoitus
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Vuoden 2017 talousarvio 

• Esivalmisteluavustukset: 0,8 milj. euroa (jaettu 
maakuntien liitoille)

• ICT-valmistelun tuki esivalmisteluvaiheessa: n. 3 
milj. euroa (hakuaika päättyi 5.5.2017)

• Varattu väliaikaishallinnon rahoitukseen: 9 milj. 
euroa + ICT-valmisteluun 2 miljoonaa euroa 
(jaetaan voimaanpanolain tultua voimaan)

• Maakuntien sotekoordinaattorit (STM): 0,720 milj. 
euroa
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Vuoden 2017 1. lisätalousarvioesitys

• Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
valmistelun ja toimeenpanon tukeen ja ohjaukseen esitetään 22 
miljoonan euron lisäystä. 

• Lisäyksestä 10 miljoonaa euroa aiheutuu uusien maakuntien 
perustamiseen liittyvistä ICT:n perustamiskustannuksista ja näihin 
liittyvistä konsolidointikustannuksista ja 12 miljoonaa euroa 
maakuntien väliaikaishallinnolle suunniteltujen tehtävien 
kustannuksista. 

• Esityksen mukaan rahoitus toteutuu joko esivalmisteluavustuksina 
maakunnille tai väliaikaishallinnon rahoituksena. 

• Talousarvioesitys lähetekeskustelussa eduskunnassa 30.5. 
Valiokunnassa meneillään asiantuntijakuulemiset.
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Esivalmisteluavustuksella rahoitettavat kohteet:

1. Nykytilan kuvaus:

• ICT-järjestelmien nykytilan kuvaus (JHS 179 2.0), tuotantorakenteiden nykytilan kuvaus, ICT-
sopimusten nykytilan kartoitus, sopimusten luokittelu ja priorisointi kriittisyyden ja siirtoon 
liittyvien riskien näkökulmasta, tiedot nykytilan kustannuksista, tietovarannot

2. Tavoitetilan suunnittelu:

• Arvio väliaikaishallinnon ICT-toimenpiteiden resurssitarpeesta, kuvaus maakunnan minimissään 
tarvitsemista palveluista ja niihin liittyvät ICT-järjestelmät ja miten ne on ajateltu järjestää 1.7. ja 
1.1.2019, maakuntien yhteisen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä nykytilan karkean tason kuvaus

3. Muutoksen toteutuksen suunnittelu:

• Tämän hetkiset kehittämishankkeet ja projektisalkku

• Maakunnalla on myös mahdollisuus esittää etenemisvaiheensa mukaan muita kehittämiskohteita 
edellyttäen, että tässä kuvattuja vaiheita on jo tehty (tällaisia voivat olla esim. 
tietojärjestelmäprojektointiin tai konsolidointiin liittyvät valmistelevat tehtävät).

27.6.201717



-

Esivalmisteluavustuksen myöntäminen maakunnittain

• Etelä-Karjalan liitolle 117 039 euroa

• Etelä-Pohjanmaan liitolle 158 156 euroa

• Etelä-Savon maakuntaliitolle 139 798 euroa

• Hämeen liitolle 141 421 euroa

• Kainuun liitolle 124 470 euroa

• Keski-Pohjanmaan liitolle 112 500 euroa

• Keski-Suomen liitolle 174 768 euroa

• Kymenlaakson liitolle 130 921 euroa

• Lapin liitolle 162 464 euroa

• Pirkanmaan liitolle 200 000 euroa

• Pohjanmaan liitolle 147 845 euroa

• Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 146 845 euroa

• Pohjois-Pohjanmaan liitolle 198 000 euroa

• Pohjois-Savon liitolle 168 388 euroa

• Päijät-Hämeen liitolle 143 200 euroa

• Satakuntaliitolle 158 881 euroa

• Uudenmaan liitolle 375 304 euroa

• Varsinais-Suomen liitolle 200 000 euroa
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Myöntöperusteet

• Kullekin maakunnalle myönnetyn 100 000 euron perusosan 
jälkeen jäävästä avustuksesta 50 % on jaettu hakijamaakuntien 
kuntamäärän suhteessa ja 50 % asukasmäärän suhteessa. 

• Myönnetyn avustuksen ensimmäinen 50 000 € maksetaan 
tukipäätöksen yhteydessä ja loput päätöksen mukaisesta 
summasta maksetaan tulosten hyväksymisen yhteydessä 
toteutuneiden kustannusten mukaan. 

• Avustuksen loppuosan maksaminen edellyttää loppuraportointia.
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Kiitos!
alueuudistus.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ


