
11.11.2021 HyvaKS DigiKS kickoff tilaisuus
Tapahtumapaikka: Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä / etäyhteydet

• 8.30 kahvia tarjolla 

• 9-11 Hyvinvointialueen tilannekatsaus ja ICT valmistelun eteneminen
• Yleiskatsaus ja muutoksen organisoituminen, Jari Porrasmaa HyvaKS/KSSHP (45 min)

• Näkökulmia toimeenpanoon – kommenttipuheenvuoro Minna Rehn / KSSHP
• Kuntien tilanne ja varautuminen muutokseen – Jyväskylä – Äänekoski

• Tuukka Vepsäläinen, tietohallintojohtaja Jyväskylän kaupunki
• Juha Kärkkäinen, tietohallintopäällikkö, Ääneskosken kaupunki

• Pelastustoimialan tilanne ja varautuminen ICT-muutokseen
• Tuomas Lyytikkä, pelastuslaitoksen tilanne ja erityiskysymykset(30 min) 

• 11-12 lounas

• 12-15 työpajatyöskentelyä, tiekartan korien (A-E) mukaisesti 5 rinnakkaista ryhmää
• 12:00-13:15 Aihe 1 (1 h ja 15 min)
• 13:15-13:40 Kahvitauko (25 min)
• 13:40-14:55 Aihe 2 (1 h ja 15 min) 

• 15-16 yhteenvedot ryhmistä (10 min/ryhmä) + loppusanat ja jatkoaskeleet



HyvaKS DigiKS

Aloitustilaisuus

(nk. Kickoff)
11.11.2021

Jari Porrasmaa



Sisältö
• (Ohjelma)
• Tavoitteet kickoff tilaisuudelle
• Lainsäädäntö ja sen toimeenpano
• Keski-Suomen hyvinvointialueen (hyvaks) valmistelun tilanne
• Kansallinen alueellisen muutoksen tiekartta
• Jätetyt hakemukset ja näiden tilanne

• Hakemuksen sisältö
• Arvio rahoituksesta

• Ennakkotehtävän tulokset ja priorisointi (suhteessa 03/22 ja 01/23 
pisteisiin) – työpajojen suhde ennakkotehtävään

• Vapaita palautteita ja huolia?
• Projektityön ja hallintamallin tilanne



Kick-off tilaisuuden tavoitteita
Kokonaisuuden läpikäynti

• Informaation jakaminen hankkeen tilanteesta  kaikki samalle kartalle

• Alustavan hallinta- ja projektimallin esittely ja sen kulmakivien käyntiin saattaminen

• Osallisuuden kautta avainasiantuntijoiden sitouttaminen muutostyöhön – me olemme 
paljon vartijoina

Työpajat

• Valittujen tehtävien ja niiden osatehtävien suunnittelun tilannekuva

• Valittujen tehtävien osatehtävien keskinäinen priorisointi (käynnistämisjärjestys, 
tilaisuuden ennakkokyselyn tulokset)

• Valittujen osatehtävien sisällön tarkentaminen (tavoitetaso?)

• Keskeisten riippuvuuksien tunnistaminen

• Jatkoaskelluksen hahmottamista ja työstön sopimista



Lainsäädäntö…

… pähkinänkuoressa

LAKI 612/2021 – Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä

LAKI 611/2021 – Laki
hyvinvointialueesta



Keski-Suomen hyvinvointialueen 
valmistelurakenne, syksy 2021

Sote-palveluiden jaosto
Tuija Koivisto

Pela-palveluiden 
jaosto

Ville Mensala

Talousjaosto
Aija Suntioinen

Henkilöstöjaosto
Riitta Hallberg

ICT-jaosto
Jari Porrasmaa 

Yhdyspintajaosto
Hanna Helaste

Yhteistoimintaelin

Hallinto, talous ja tukipalvelut
Juha Kinnunen, Kati Kallimo

Johtaminen ja osaaminen
Juha Kinnunen, Kati Kallimo

Palveluiden järjestäminen
Tuija Koivisto

Yhdyspinnat
Hanna Helaste

ICT
Jari Porrasmaa

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VALMISTELUVASTUUT

pj. Kati Kallimo

HANKKEET KANSALLISET TYÖRYHMÄT

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus 

-ohjelma 
+ täydennyshaku syksy 2021

Rakenneuudistusta 
tukeva alueellinen 
valmisteluhanke

+ RRF- syksy 2021

Hallinto, talous, 
tukipalvelut
Aija Suntioinen

Johtaminen ja 
osaaminen
Juha Kinnunen

Palvelujen 
järjestäminen
Tuija Koivisto

Yhdyspinnat
Hanna Helaste

ICT
Jari Porrasmaa

Henkilöstö
Riitta Hallberg

ICT-hanke
(rahoitushaku syksy 2021)

Poliittinen 
seuranta-

ryhmä
Piirijärjestöt

Kuntaseuranta
Kunnanjohtaja-

kokous

Poliittinen 
seuranta

Kuntakokous



Maakunnan nykyiset perustason sote-palveluiden 
järjestäjät: yhteensä 25 organisaatiota (8 
terveydenhuollon ja 17 sosiaalihuollon palveluiden 
järjestäjää) sekä KSSHP ja KSPela



Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-Suomen 
maakunnan 22 kunnasta.

• Asukasmäärä: 275 000 (11/2020)

• Talous: noin 1 000 milj. € / vuosi 

• Henkilöstö: noin 9 500 henkilötyövuotta (htv)

• Kunnat ja yhteistoiminta-alueet: 5 900 htv

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 3 300 htv

• Keski-Suomen pelastuslaitos 335 htv

• Työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksella vanhoina 
työntekijöinä hyvinvointialueelle 

• Kaikkien työpanosta tarvitaan muutoksen ja tulevien 
palveluiden toteuttamisessa

Pihtipudas

Kinnula

Kivijärvi Viitasaari

Kannon-
koski

Kyyjärvi

Karstula

Saarijärvi
Äänekoski Konne-

vesi

Multia Uurainen
Laukaa

Jyväs-
kylä

Keuruu
Petäjä-
vesi

Jämsä

Muurame

Toivakka

Joutsa

Luhanka

Hanka-
salmi



Mitä ovat hyvinvointialueen tukipalvelut?

Hallinnolliset tukipalvelut, mm.
• Tahe-palvelut
• Tilahallinta ja -palvelut
• Ulkoinen tarkastus ja arviointi
• Sisäinen tarkastus
• Viestintä
• Sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta
• Juridiikan palvelut
• Arkistotoimi
• Johdon assistenttipalvelut

Sopimukset
• Hankintapalvelut
• Sopimustenhallinta

Tietohallinto ja digipalvelut
• Tietohallinto
• Tietopalvelut ja digikehitys

Kliiniset tukipalvelut
• Diagnostiikka (kuvantaminen, 

laboratoriopalvelut, patologia, 
kliininen fysiologia, 
neurofysiologia)

• Lääkehuolto ja apteekki

Ensisijaisesti on 
pyrittävä varmistamaan 

toiminnan jatkuvuus 
hyvinvointialueen 

aloittaessa.

Muut tukipalvelut
• Materiaalihallinto ja logistiikka
• Hoitotarvikejakelu
• Välinehuolto
• Apuvälinepalvelut
• Ruokahuolto
• Puhtauspalvelut
• Tekstiili- ja vaatehuolto
• Logistiikka
• Ohjaus- ja neuvontapalvelut
• Osastonsihteeri- ja dokumentointipalvelut
• Lääkintälaitteet ja tekniset palvelut
• Turvapalvelut (potilaat ja henkilöstö)
• Asiakasneuvonta /-palvelu
• Puhelinpalvelut (yleinen)
• Asiakas- ja potilastiedon tietopalvelu
• Kuljetuspalvelut

Kunta ei voi tuottaa suoraan tukipalveluita hyvinvointialueelle eikä hyvinvointialue kunnalle.
(yhteistyön varmistaminen Keski-Suomalaisten parhaaksi?!)



2020 2021 2022 2023

Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman toimeenpano

HE Laki voimaan Vaiheittainen toimeenpano

Hyvinvointialue 
toteuttaa palvelut

ja on 
kokonaisvastuussa

VATE

Kestävä kasvu (RRF)

Sote-rakennehanke

Uudistus ja Keski-Suomen hankkeet

Hyvinvointialue

ICT-muutostyö hyvinvointialueelle

Tulsote jatkohanke

Jatko-
kehitys 

2026 asti





ICT rahoituksen ja toimeenpanon aikajana

202620252024202320222021

Välttämättömien 
asioiden 

suunnittelu

Välttämättömien 
asioiden toteutus

Jatkokehityksen 
suunnittelu

Jatkokehityksen toteutus

Jatkokehityksen 
suunnittelu

Työpäiviä jäljellä 11.11.21 jälkeen: 287 pv (2021: 34 pv, 2022: 253 pv)
(miinus lomat)





ICT tiekartta
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

D. ICT-infraC. Toimialasidonnaiset 
järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 
järjestelmätA. Hallinnolliset tehtävät

7. Sähköposti- ja 
toimistosovellukset 7. Asiakas- ja potilastiedon 

arkistointi

3. Kansalliset pelastustoimen 
vaatimukset

6. Kansalaisen digitaaliset 
palvelut

5. Tukipalveluiden järjestelmät

4. Kliinisten tukipalveluiden ja 
lääketieteellisen tekniikan 

järjestelmät

3. Ensihoidon järjestelmät

2. Pelastustoimen järjestelmät

1. Asiakas- ja 
potilastietojärjestelmät

5. Hallinnon järjestelmät

6. Tiedolla johtamisen 
järjestelmät

4. Henkilöstöhallinnon 
järjestelmät

3. Taloushallinnon järjestelmät

2. Tietohallinnon palvelut

1. Väliaikaishallinnon 
järjestelmät

4. Yleiset suunnittelu- tehtävät

3. ICT-valmistelun 
organisoituminen

2. Sopimusten kartoitus

1. Nykytilan kartoitus

5. Päätelaitteet ja muut laitteet

1. Puhelinjärjestelmät

2. Kulunvalvonta

6. Kapasiteettipalvelut

3. Integraatiot

4. Identiteetin hallinta

2. Alueelliset tietoverkot

1. Hallinnon turvallisuusverkko

4. Tietoturva ja tietosuoja

E. ICT-infran järjestelmät

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä



B. Toimialariippumattomat järjestelmät
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

4. Henkilöstöhallinnon 
järjestelmät

3. Taloushallinnon 
järjestelmät2. Tietohallinnon palvelut1. Väliaikaishallinnon 

järjestelmät
6. Tiedolla johtamisen 

järjestelmät5. Hallinnon järjestelmät

2.6. Yhteentoimivuuden 
varmistaminen 

(kokonaisarkkitehtuuri)

6.3. Pelastustoimen 
tiedolla johtamisen 

kansallinen järjestelmän 
ja HVA alueen 

järjestelmien integrointi

7.3. Alueen yhteinen 
sähköpostiratkaisu, 

mahdolliset tiedonsiirrot 
ja yliheitto

7.2. Microsoft (yms.) -
lisenssit: Lisenssien 

laatu ja määrä, 
sopimusten siirto tai 

hankinta

4.4. Henkilöstön 
työsuhde ja virka-

suhteiden siirrot sekä 
organisaatiorakenteen 
päivitys järjestelmiin

4.1. Alueen 
henkilöstöhallinnon 
järjestelmien (mm. 

palkanlaskenta, 
työvuorosuunnittelu, 

työajanseuranta, 
kulunvalvonta) hankinta 
tai siirto ja konsolidaatio 

sekä tiedonsiirto

6.1. Alueellisen 
tietojohtamisen 

järjestelmien hankinta, 
integraatio tai 
konsolidaatio

6.2. Hyvinvointialueen 
tietojohtamisen 
edellyttämien 
(vähimmäis-) 

tietosisältöjen ja 
tietomallien määrittely

3.1. Hyvinvointialueen 
taloushallinnon 

järjestelmien (kirjanpito, 
matkalasku, 
kulunhallinta, 

kassajärjestelmät) siirto/ 
hankinta/konsolidaatio

1.1. Sähköpostin, 
toimistosovellusten, 

viestinnän, 
asianhallinnan ja 

talous & 
henkilöstöhallinnon 

tarjoaminen 
väliaikaishallinnolle

2.1. Tietohallinnon ICT-
käyttäjätukipalvelu siirto tai hankinta 

(lähituki ja helpdesk)

5.7. Riskienhallinnan ja 
laadunvalvonnan järjestelmien hankinta 

tai siirto

5.5. Hallinnollisten palvelujen 
käytettävyys turvallisuusverkosta 

(TUVEn päätelaitteet)

5.2. PELA tietojen siirto nykyisestä 
hallinnollisesta organisaatiosta uuteen

5.6. Nykyisten organisaatioiden 
hallinnon tietojen arkistointi ja 
sähköisen arkiston haltuunotto

5.1. Asianhallinta-, päätösten & 
sopimustenhallinta-järjestelmien 

hankinta tai migraatio

5.3. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän 
tietojärjestelmät (verkkosivut, intranet, 

uutiskirjeet yms.)3.2. Taloushallinnon 
järjestelmiin liittyvät 
tiedon ja aineistojen 

siirrot ja integraatioiden 
päivittäminen

4.3. Pelastustoimen 
kansallisen 

henkilöstöhallinnon 
järjestelmän integraatio 

alueelliseen 
henkilöstöhallintoon

7.1. Siirtyminen 
alueellisesti yhteiseen 

toimistoratkaisuun 
(liiketoiminta-
sovellukset)

2.5. Tietohallinnon palvelumalli ja 
johtaminen

2.4. Alueellisen ICT-hallinnon ja 
organisaation rakentaminen

2.3. Tietohallinnon ICT 
substanssitukipalvelujen (tietoturva, 

tuote- ja toimittajahallinta, 
hankintaprosessit jne.) siirto tai 

hankinta

7. Sähköposti- ja 
toimistosovellukset

2.2. Uuden ICT-organisaation 
kehittäminen, hanketoimisto ja 

hankehallinta sekä projektihallinnan 
käytännöt

1.2. VATE:n ICT-infran  
(laitteet, verkko, 

kapasiteettipalvelut, 
tunnukset) toteutus

4.2. Alueen 
henkilöstöhallinnon 

järjestelmien 
integraatioiden 
päivitykset sekä 

tiedonsiirrot

5.4. Viestinnän tietojärjestelmien 
linkitykset pelastustoimen kansallisiin 

ratkaisuihin (esim. pelastustoimi.fi)

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä



C. Toimialasidonnaiset järjestelmät
HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

3. Ensihoidon 
järjestelmät

2. Pelastustoimen 
järjestelmät1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät 5. Tukipalveluiden 

järjestelmät

6. Kansalaisen 
digitaaliset 

palvelut

5.3. 
Lääketieteellisten 

laitteiden 
tukipalvelujen siirto/ 

hankinta tai 
konsolidaatio

2.3. Pelastuslaitoksen TOSI-
järjestelmien ja tulevan HVA 
TORI-järjestelmien väliset 

integraatiot.

7.2. Vanhojen 
tietojen migraatiot tai 

arkistointi

1.1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
sisäiset (esim. organisaatio-) muutokset 

1.6. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
välttämättömät muutokset suhteessa 
kansallisiin järjestelmiin (esim. Kanta-

yhteyksiin)

5.2. Tukipalveluiden 
(ravintohuolto, 
laitoshuolto, 
välinehuolto, 

logistiikka jne.. ) 
järjestelmien 
hankinta tai 
integraatio

5.1. 
Materiaalihallinnon 

järjestelmien 
hankinta tai siirto ja 

konsolidointi tarpeen 
mukaan

3.1. Ensihoidon 
hoitotyön 

järjestelmien käytön 
mahdollistaminen

2.5. Pelastuslaitosten TOSI-
järjestelmien osalta niiden 
kehittämiseen ja ylläpidon 

resursointi sekä 
pelastuslaitoksen käyttämien 

ICT-palvelujen hallinta- ja 
koordinointi sekä 

asiakkuuksista vastaaminen

1.2. Nykyisten asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien siirto, konsolidointi tai 

uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankinta ja käyttöönotto

1.3. Hyvinvointialueelle siirtyvän kunnan APTJ 
järjestelmän tietojen mahdollinen siirto

1.8. Kirjaamiskäytäntöjen alueellinen 
yhtenäistäminen

6.1. Kansalaisen 
digitaalisten 
palvelujen 

yhdenmukaistamine
n alueella, vähintään 
yhteinen front-end

6.2. Alueellisten 
toimintatapojen ja –

prosessien 
uudistaminen ja 
yhtenäistäminen 

digitaalisten 
välineiden avulla 
(Tulevaisuuden 

sotekeskushanke)

2.1. Pelastuslaitosten TOSI-
järjestelmien käytön 
mahdollistaminen 

turvallisuusverkossa olevilta 
päätelaitteilta

1.5. Muutokset asiakkuudenhallinnan 
järjestelmiin Kanta-integraatioiden 

toteuttamiseksi

7.1. Arkistokantojen 
siirto (Kanta-
arkistointi)

2.2. Pelastustoimen kansalliset 
yhteiset palvelut / tulevat 

kansalliset palvelut

2.4. Pelastustoimen kansalliset 
järjestelmien rajapintojen 

edistäminen

1.7. Käyttäjien koulutus alueellisiin käytäntöihin

1.4. APTJ rekisterinpitäjyyden muutokset, 
myös opiskeluhuollon osalta

4.1. Kuvantamisjärjestelmien 
konsolidaatio tai yhteiskäytön 

mahdollistaminen

4.3. Laboratoriojärjestelmien 
konsolidaatio tai yhteiskäytön 

mahdollistaminen

4.5. Kliinisten erillisjärjestelmien 
käytettävyyden varmistaminen

4.2. Osastojärjestelmien 
mahdolliset muutokset ja 
integraatioiden päivitykset

4.4. Mittalaitteiden ja sote-kaluston 
tunnistaminen ja käytön 

mahdollistaminen uudessa 
toimintaympäristössä

4. Kliinisten tukipalveluiden ja 
lääketieteellisen tekniikan 

järjestelmät

7. Asiakas- ja 
potilastiedon 

arkistointi

3.2. KEJO 
käyttöönotto

Tehtäväkokonaisuus Tehtävä Kriittinen osatehtäväEi-kriittinen osatehtävä Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä







Jätetyt hankehakemukset ja näiden sisältö
• Nopeutettu rahoitus esivalmisteluun:

• ICT-jaosto > 03 Jaoston valmisteluaineisto > 03 HyvaKS DigiKS starttiraha
• Vain kriittiset tehtävät ja näiden käynnistyminen
• Saatu haettu rahoitus (vajaa miljoona), tätä rahaa käytetään 07/21-01/22 välin kuluihin

• Laajempi hakemus
• ICT-jaosto > 03 Jaoston valmisteluaineisto > 03 HyvaKS DigiKS
• 47,7 miljoonaa
• Word muotoinen hankesuunnitelma
• Excel muotoinen kustannusarvio, joka sisältää tarkemmin kustannuserittelyä ja 

projektien tekemistä

• Rahoituspäätökset? Joulukuussa? Keski-Suomen ”väestöosuus” 11,26 M. STM ilmoittanut 
että alueiden erilaisuus huomioidaan. Sirpalemaakuntien hakemukset on 2,5-3 kertaa 
suuremmat kuin yhtenäistettyjen alueiden.

• Mitä me oikeasti tehdään???

https://teams.microsoft.com/_#/files/03%20ICT-jaosto?groupId=fd4f8ecb-c114-483e-a946-e14cd16077e6&threadId=19%3A50c5f1c5a91e4bc091a870f35024292c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=lopullinen&rootfolder=%252Fsites%252FVATE%252FShared%2520Documents%252FICT-jaosto%252F03%2520Jaoston%2520valmisteluaineisto%252F03%2520HyvaKS%2520DigiKS%2520starttiraha%252Flopullinen
https://teams.microsoft.com/_#/files/03%20ICT-jaosto?groupId=fd4f8ecb-c114-483e-a946-e14cd16077e6&threadId=19%3A50c5f1c5a91e4bc091a870f35024292c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=lopullinen&rootfolder=%252Fsites%252FVATE%252FShared%2520Documents%252FICT-jaosto%252F03%2520Jaoston%2520valmisteluaineisto%252F02%2520HyvaKS%2520DigiKS%2520rahoitushakemus%252Flopullinen


2021-2022 2023-2026 YHTEENSÄ
HENKILÖSTÖKULUT 5 101 682,62 3 221 090,00 8 322 772,62 
VAPAAEHTOISET 
HENKILÖSTÖKULUT 38 400,00 121 600,00 160 000,00 
VUOKRAT 116 255,00 403 320,00 519 575,00 

5 256 337,62 3 746 010,00 9 002 347,62 
PALVELUJEN JA TAVAROIDEN 
HANKINNAT
A. Hallinnolliset tehtävät 1 334 148,00 20 000,00 1 354 148,00 
B. Toimialariippumattomat 
järjestelmät 10 715 273,27 808 500,00 11 523 773,27 
C. Toimialasidonnaiset järjestelmät 9 647 345,48 854 970,00 10 502 315,48 
D. ICT-infra 5 105 000,00 5 280 000,00 10 385 000,00 
E. ICT-infran järjestelmät 4 054 500,00 - 4 054 500,00 
F. Muut tehtävät 910 000,00 - 910 000,00 
A-F yhteensä 31 766 266,76 6 963 470,00 38 729 736,76 

HAETTAVA AVUSTUS 
YHTEENSÄ

47 732 084,38 (taulukkoon korjattu seuraavat kohdat: C14 solun virheellinen 
laskenta, joka monikertaisti 2023-2026 kuluja ja lisätty 
henkilöstökulujen summaus kokonaisavustusmäärään)



Mallia kustannus Excelistä



ICT rahoituksen ja toimeenpanon aikajana

202620252024202320222021

Välttämättömien 
asioiden 

suunnittelu

Välttämättömien 
asioiden toteutus

Jatkokehityksen 
suunnittelu

Jatkokehityksen toteutus

Jatkokehityksen 
suunnittelu

Työpäiviä jäljellä 11.11.21 jälkeen: 287 pv (2021: 34 pv, 2022: 253 pv)
(miinus lomat)



Hyvinvointialueen ICT-muutoksen eteneminen

ICT tiekartta Rahoitushakemus (22.10.)

Tarkentava suunnittelu ja alustava toteutus 
(starttiraha) Rahoituspäätös

Uudelleen suunnittelu
(ml. toimittajaneuvottelut) Tilaukset Toteutus (ml. jatkuvat palvelut)

Nykytilan kartoitusten viimeistely

HVA toiminnan käynnistys

Jatkokehittäminen

Alustava alueellinen suunnittelu rahoitushakemuksiin

MAKU-SOTE ja muut olemassa olevat nykytilan kartoitukset

Muiden alueiden (hakemus)valmistelun (väli)tulokset



Ennakkotehtävän tulokset 
ja priorisointi (suhteessa 
03/22 ja 01/23 pisteisiin) 

Valikoidut työpajat vs. 
parviälyn näkemys 
priorisoinnista??



Ketä mukana?



Hallinto ja TORI



TOSI ja ICT-infra



ICT infran järjestelmät

JKL ailakinkatu ym.

Tulostus 
(+hlöstö lounas)

Nova  (mekaaninen + sähkö)

Rakennus 6 
Vaatekaappi
6/1 – 6/2 ovet (ala)
6/8 
Sähkölukot Rak6 + vanha sairaala

Salaiset 
kansiot



Mikä mietityttää?
Miten ICT-palvelut tullaan järjestämään - Mitkä ovat luovuttavan 
organisaation tehtävät ja roolit ICT:n näkökulmasta - Minkä 
verran kunnan ICT-tukea tarvitaan muutoksessa, osallistuuko 
nykyinen ICT-tuki esimerkiksi tietokoneiden vaihtamiseen yms
käytännön tehtäviin

Toivon, että käydän lävite ketä henkilöitä 
projektiin on kiinnitetty ja mihin rooleihin. 
Löysin suunnitelmasta osin, joitan henkilöitä 
ja tiedän, että rekrytoinnit on meneillään. 
Kuitenkin, jos palveluntuottajilta eri henkilöt 
ottaa meihin yhteyttä ja tuntuu samoista 
asioista ei roolijako ole selvää.

Toivoisin, että kickoff-päivässä selkeytetään 
HYA-valmistelun vastuut ja organisoituminen. 
Lisäksi organisaatiot tarvitsevat selkeät 
toimeksiannot, mitä asioita kukakin valmistelee, 
jotta ei tehdä päällekkäistä työtä.

Tulevan hyvinvointialueen 
asiakas- ja 

potilastietojärjestelmien 
tulevaisuus.

Selkeitä tavoitteita eri 
osa-alueille ja 
potentiaalisten 
kipupisteiden 

tunnistamista jo 
ennakolta, riskien 

hallintaa.

ICT-tiekartan lyhyt esittely, 
HVA:n valmistelun tilanne 

erityisesti ICT:n osalta, 
yhteisen tavoitetilan 

kirkastaminen

Ison yhteisen kuvan 
maalaaminen = yhteisen 

vision luominen, jota kohti 
mennään YHDESSÄ.

Kaikille toimijoille yhteinen 
näkemys siitä miten edetään. Maakuntainfran 

periaatelinjauksien 
käsittelyn malli

Toivon saavani 
mahdollisimman hyvän 
yleiskuvan, jotta voidaan 
suunnitella 
jatkotoimenpiteitä ja 
resursseja

Paljon tehtäviä lyhyessä ajassa ICT:n osalta, 
realistinen katsaus aikatauluun? Miten taataan 
muutosjohtamisen toteutuminen käytännön tasolla? 
Mikä on yksittäisen työntekijän rooli muutoksessa?



Hallinta- ja projektimallit



Hallinta- ja 
projektimalli

V1

Hallinta- ja 
projektimalli

V2



Keski-Suomen ICT-muutoksen hallintamalli
ICT-muutoksen strateginen ohjausryhmä
• Hyvinvointialuetason strateginen päätöksenteko ja ohjaus sekä HyvaKS yhteistyö
• Rahoituksen johtaminen (ml. ministeriön ohjaus)

ICT-muutoshankkeen ohjausryhmä
• Hankekokonaisuuden onnistumisen mahdollistaminen: yhteinen tavoite ja yhteistyö sen 

saavuttamiseksi
• Tavoitteenasetannan ohjaaminen, projektien käynnistäminen ja muutoksen johtaminen
• Resursoinnin johtaminen (ml. kuntien resursointi)
• Projektisalkun seuranta, kustannusseuranta ja riskien hallinta
• Koordinaatioryhmien ohjaaminen

PMO
• Vastaa hanke- ja projektijohtamisen laadusta ja tarjoaa tukea hallinnollisissa tehtävissä
• Seuraa salkunhallinnan kautta projektien tilannetta

Koordinaatioryhmät 
• Tavoitetilan määrittely ja priorisointi
• Operatiivinen ohjaus (projekteista eskaloitavat asiat)
• Riippuvuuksien hallinta
• Periaatepäätökset ja toimittajien hallinta
• Projektiryhmien suunnittelun tuki (sparraus)

Projektit (ja niiden osaprojektit)
• Projektisuunnittelu
• Hyväksytyn projektisuunnitelman toteuttaminen
• Projektiryhmän (asiantuntijaryhmän) työn johtaminen
• Edistymisen ja mahdollisten haasteiden raportointi

Tukiprojektit ja -funktiot
• Reunaehtojen (linjaukset, periaatteet, politiikat) tuottaminen
• Reunaehtojen ylläpito ja tuki projekteille
• Reunaehtojen noudattamisen seuranta

ICT-muutoksen strateginen johtoryhmä

 

 
 

 

 

  
 

 

 

PMO

HyvaKS



Kiitos.
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