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YLEISTÄ
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Jkl tietohallinto (Tiha)

•Päivittäispalvelut ja asiakastuki
•Verkko- ja palvelinpalvelut
•Sovellus- ja tietojärjestelmäpalvelut ja Kehitys- ja asiantuntijapalvelut
•Tietoturva
•Henkilöstömäärä: 42

Jkl, soten digitaaliset palvelut ja 
tietotuotanto (Dptt)
•Tietojärjestelmien käytön ja uusien järjestelmien käyttöönotto tukeminen
•Sähköisen asioinnin, palveluiden digitalisoinnin ja teknologisten 

ratkaisujen kehittäminen yhteistyössä palveluiden kanssa
•Tiedolla johtamisen tukeminen
•Dptt palvelut yhdistetty yhteen yksikköön 1.8.2020: Terveyspalveluiden, 

Ikääntyneiden palveluiden ja Sosiaalipalveluiden sovellustuki 
sekä Tietosuoja ja tietojohtaminen

•Henkilöstömäärä: 16



AVAINLUVUT

• Verkot 325
• Palvelimet 230
• Laitteet (sote) 2681
• Järjestelmät 400
• Tiketit 36 000
• Kehityshankkeet/ projektit ?
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RESURSSIEN 
MUUTOKSET
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• Budjetista siirtyy merkittävä osa HVA
• Henkilöstöstä siirtyy budjettia vastaava 

määrä HVA 
• Tehtävistä töistä 20-30% siirtyy HVA: 

Tehdään paljon monistettavaa työtä

Tiha:ssa

• Koko henkilöstö tehtävineen siirtyy 
hyvinvointialueelle

Dptt:ssa

Jyväskylän kaupunki



TOIMINNAN 
MUUTOKSET

• Tietohallinnon palvelujen asiakkaat
• Nykyisin tuetaan kaikkia toimialoja
• Jatkossa kunta ei voi tukea 

hyvinvointialuetta

• Tietohallinnon tehtävien uudelleen 
järjestäminen 
• Jos työtehtävistä yli 50% suuntautuu sotelle, 

siirtyy henkilö hyvinvointialueelle
• Jäävien ja lähtevien henkilöiden työtehtäviin 

tulossa muutoksia

• Toimitilamuutokset
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ICT JA SOVELLUKSET

• Hyvinvointialueella tulee olemaan 
oma: Verkko + TUVE, palvelimet, 
tietoturvaratkaisut, talous- ja hr-ratkaisut, 
toimistosovellukset, puhelinratkaisut, kulunvalvonta

• Tarkoittaa hallittua irtautumista 
kaupungin ICT:stä

• Sotessa jatketaan olemassa olevilla 
asiakas- ja potilastietojärjestelmillä
• Edellyttää muutoksia sovellusten taustoihin mm. 

rekisterinpitoon 

• Jkl:n kaupungissa käytössä n. 400 
sovellusta 
• Ennustetaan, että 150 tulee muutoksia
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RESURSSOINTI
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• Jokaisessa korissa on Tiha:n ja Dptt:n
asiantuntijuutta

• ICT:n ja sovellusten näkökulma 

Korikohtaiset 
koordinointivastaavat valittu

• HVA ICT-muutostyö tulee oman työn päälle
• Työntehtävät eriytyneitä
• Riskinä kokonaisuuden hajautuminen

Nimettyjä osallistujia n. 30 hlö



TYÖ ON JO ALKANUT  
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• Järjestelmät ja perus ICT

Nykytila kartoitus

• Kartoitus satoja sopimuksia
• Sopimusten vienti Jyväskylän 

kaupungin Cloudia-järjestelmään 
11/21 aikana

• ICT-sopimusten analysointi 12/21 
aikana

ICT-sopimusten kartoitus



KOONTI
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• Kunnat, inhouse, shp, järjestelmätoimittajat
• Mahdollisuus uuden oppimiseen, tiedon 

jakamiseen

Yhteistyö alkaa

• Työnkuva/tehtävät/työyhteisö
• Jääville ja lähtijöille

HVA luo uusia mahdollisuuksia 

• Digitalisaatio 
• Kunnan asiointialusta vs. HVA:n asiointialustat

Yhteistyö edelleen jatkuu kuntien kanssa



KIITOS!
tuukka.vepsalainen@jyvaskyla.fi
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