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17.00-17.05 Tilaisuuden avaus

Minna Saario, johtaja STM (Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö)

17.05-17.25 Katsaus ICT-muutoksen toimeenpanoon ja tilannekuvaan: 

Mitä tehdään vuoden 2022 aikana? Mitä on jo tehty?

Jaakko Poikonen (STM)

17.25-17.45 ICT valmistelun suhde muuhun valmisteluun

- Tiedonhallinta (Minna Saario, STM)

- Hyvinvointialueiden omistajuus DigiFinland -yhtiössä (Salla Kalsi, VM)

17.45-18.00 ICT muutoksen rahoitus: miten muutosta tuetaan rahoituksella? (Markku Heinäsenaho, STM)

18.00-18.15 ICT valmistelussa tunnistetut riskit ja niiden hallinta (Timo Ukkola, STM)

18.15-18.30 Kysymykset ja tilaisuuden päättäminen

Aluevaltuutettujen webinaarisarja, ICT 29.3.

klo 17-18.30



Katsaus ICT-muutoksen 

toimeenpanoon ja tilannekuvaan

- Mitä tehdään vuoden 2022 aikana?



Digitalisaatiota ja ICT-ratkaisuja koskevat periaatteet sote-uudistuksen 

toimeenpanossa

4 |

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ministerityöryhmän hyväksymät periaatteet 
tiedonhallinnan- ja ICT-muutoksen läpiviennille:

Periaate 1: Muutos toteutetaan koordinoidusti osana sote-uudistuksen ohjausrakenteita

Periaate 2:  Muutoksen ja kehittämisen toteutuksessa on ensisijaista varmistaa palvelutoiminnan 

kustannustehokas jatkuvuus ja häiriöttömyys 

Periaate 3:  ICT-kehittäminen tulee perustua toiminnan muutokseen ja asiakaslähtöisyyteen

Periaate 4: Muutosta toteutetaan tekemällä mahdollisimman paljon yhteisesti ja levittämällä jo kehitettyjä 

parhaita käytäntöjä

Periaate 5: Tukeudutaan valtakunnallisiin toimintamalleihin, määrittelyihin ja ICT-palveluihin



ICT-toimeenpanon kokonaisuuksien 

priorisointi ja projekteiksi organisoituminen

Organisaatiorakenne 

kustannuspaikkatasolle asti

Muutosviestintä henkilöstölle 

ja esihenkilöille

Edellytykset palveluntuotannon ja 

hallinnon toiminnalle kasassa

2022

Q1

Q2

Q3

Q4 ICT

1 TOSI = Toimialasidonnaiset (esim. palvelutuotannon ratkaisut), TORI = Toimialariippumattomat (esim. hallinnon ratkaisut), TAHE = Talous- ja henkilöstöhallinto

Siirrot hyvinvointialueelle 

1.1.2023 mennessä 

sovitussa aikataulussa

Tammikuu-Maaliskuu

• Siirtyvät sopimukset tiedossa

• Sopimusneuvottelut

• Hankintatarpeet selvillä ja hankintojen/ 

kilpailutusten aloitus

Huhtikuu-Kesäkuu

• Vuoden 2023 ICT-budjetointi

• TOSI ja TORI -järjestelmien1 sisältötyöt 

käynnissä

• Siirtyvien toimintojen (mm. oppilashuolto ja 

erityishuoltopiirit) haltuunotto

• Siirtyvien kiinteistöjen IT-palvelujen haltuunotto

Heinäkuu-Syyskuu

• STM ICT-muutosrahan toinen 

kierros

• Siirtyvät henkilöt kiinnitettynä 

organisaatiorakenteeseen

• YTA-neuvottelut ICT-

näkökulmasta pidettynä

• Henkilöstön siirtoihin 

valmistautuminen (tunnukset, 

työsuhdetiedot, sähköpostit)

Lokakuu-Joulukuu

• Henkilöstön koulutukset

• Viestintä asiakkaille 

digipalvelukanavamuutoksista

• Käyttäjien ja järjestelmien 

yliheittoihin käynnistäminen ja 

viimeisteleminen

• Henkilöstön siirtojen toteutus 

tietojärjestelmissä

2023  Hyvinvointialueen jatkuva ICT kehittäminen



• Tiekartta on rakennettu viiden valmisteluryhmän mukaisesti

• Alueellisen toimeenpanon tiekartassa on kuvattu toimeenpanon eri vaiheiden tehtävät sekä 

niiden kriittisyys toimeenpanon onnistumisen kannalta.

• Tiekartta toimii ns. muistilistana alueille ja se on laadittu yhdessä alueiden ja muiden keskeisten 

toimijoiden kanssa valmisteluryhmissä kevään 2021 aikana

• Tarkemmalla tasolla toimeenpanon tiekartta löytyy soteuudistus.fi -sivustolta

• Lisäksi valmistellaan ns. kansallista tiekarttaa, jossa tarkennetaan ministeriöiden ja valtion 

virastojen sekä DigiFinland Oy:n tehtäviä ja tukea hyvinvointialueiden toimeenpanolle.

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta 

vuosille 2021-2023

Hallinto, talous ja 

tukipalvelut

Johtaminen ja 

osaaminen

Palveluiden 

järjestäminen
Yhdyspinnat ICT-valmistelu



ICT tiekartta

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

D. ICT-infra
C. Toimialasidonnaiset 

järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 

järjestelmät
A. 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



Tilannekuva - mitä on jo tehty?



Tilannekuvan tarkoitus

Tavoite
• Tilannekuva on osa uudistuksen toimeenpanon kokonaisarviointia ja sen tehtävänä on tukea myös 

toimeenpanoon liittyvien riskien hallinnassa ja ennakoinnissa. Tilannekuvan avulla on tarkoitus 

tunnistaa alueelliset ja kansalliset riskit sekä kohdentaa tarvittaessa tukea näiden ratkomiseen.

• Tilannekuvan avulla tuetaan alueita tehtävien toteuttamisessa ja haasteiden tunnistamisessa.

• Tilannekuvan avulla raportoidaan uudistuksen toimeenpanon tilanteesta eri tasoille.

• Tilannekuva päivitetään kuukausittain.

• Osana tilannekuvan seurantaa järjestetään kuukausittain tilannekuvakeskustelut hyvinvointialueiden ja 

ministeriöiden kesken. Keskustelussa vahvistetaan täytetty tilannekuva ja käydään läpi tunnistettuja 

haasteita sekä esiin nousseita kysymyksiä. ICT toimeenpanon edistymistä seurataan tiiviisti mm. 

näiden keskusteluiden kautta.

Tausta
• Tilannekuva kertoo alueellisen toimeenpanon tiekartan mukaisesta etenemisestä alueella sekä 

alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilanteesta yleisemmin



Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 02/22

Alueellisen toimeenpanon 

valmiusaste kertoo koko 

toimeenpanon 

valmiudesta suhteessa 

ajankohtaan 1.1.2023 asti. 

Valmiusasteessa 

tarkastellaan valmiiden 

tehtävien (valmius 

siirtyä/valmis) osuutta 

kaikista kriittisistä 

tehtävistä.



• Alueilla on tehty ICT:n osalta välttämättömien tehtävien priorisointia ja toimeenpano etenee 

pääosin aikataulun mukaisesti. Lisärahoitus on vauhdittanut asioiden edistämistä.

• ICT nostetaan tästä huolimatta yhdeksi suurimmaksi yksittäiseksi riskiksi monen 

hyvinvointialueen valmistelussa

• Useampi hyvinvointialue tulee olemaan riippuvainen kuntien ICT-perusinfrasta 1.1.2023 

jälkeen.

• Useilla alueilla talous- ja henkilöstöhallinnon projektit etenevät uuden järjestelmähankinnan 

kautta

• TAHE-järjestelmien suunnitelmat ovat edenneet ja ovat pääsääntöisesti hyvällä mallilla. On 

varauduttava kuitenkin häiriöihin vuoden vaihteessa. 

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta pyritään jatkamaan nykyisillä järjestelmillä 

toiminnan turvaamiseksi

• Alueille jää kirjo asiakas- ja potilastietojärjestelmiä yhdistettäväksi myöhemmässä vaiheessa

• Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa alueet joutuvat kiinnittämään entistä enemmän 

huomiota tietoturvallisuuteen ja mahdollisiin kyberuhkiin.

ICT tilannekuvan tuoreimpia havaintoja



ICT valmistelun suhde muuhun 

valmisteluun

- Miten ICT valmistelu näkyy muussa 

valmistelussa? 







Tieto ja data mahdollistavat hyvinvointialueen toiminnan ja 

sen johtamisen

Tiedolla johtaminen
Tiedon ja datan yhdistämistä ja 

analysointia päätöksenteon ja johtamisen tueksi

Tiedonhallinta
toimintaa tiedon keräämiseksi ja 

käsittelemiseksi

Tietojärjestelmä
operatiivisen työn tukena, 

järjestelmistä haetaan ja niihin  

tallennetaan tietoa

Tietosuoja
“henkilötietojen käsittelyn 

turvaaminen”

Tietoturva
tiedon saatavuuden, 

luottamuksellisuuden 

ja eheyden ylläpitäminen

Raportointijärjestelmä
tapa kerätä, jalostaa ja jaella tietoa

Riskienhallinta 
kielteisiin tapahtumiin 

järjestelmällistä 

varautumista

Hallinta Hyödyntäminen

Tiedonhallintalaki
viranomaisten hyvän hallinnon 

vaatimukset

Asiakirja-

julkisuus

Tiedonhallintamalli
kuvaus organisaation tietojen käsittelystä, 

tietoturvasta sekä rooleista ja vastuista

Tietovarasto & 

tietoallas
tiedon hyödyntämiseen 

optimoitu tapa tallentaa tietoa

Tietomalli
käsitteiden ja suhteiden 

kuvaus

Tiedolla johtamisen strategia
dataohjautuvuuden hyödyntämisen keinot 

toiminnan tavoitteisiin pääsemiseksi

Rekisterinpito
henkilörekisterien muodostaminen, 

rekisterinpidon vastuut, henkilötietojen 

käyttövaltuudet

Käsitteet ja termit
Käsitteiden sisällöt ja niistä 

käytettävät termit kuvaus
Tietopohja

Käytettävissä oleva 

luotettava ja 

vertailtava tieto



Tietyissä yhdyspinnoissa on tarve liikutella tietoa strategiselta tasolta 

aina henkilökohtaiseen tasoon asti

Hyvinvointialue

Kunta/kaupunki

Muut yhdyspinnat

Strateginen (väestö ja palvelukokonaisuustaso)

Väestön palveluntarve, resurssointi ja kustannukset

Minkälaisia linjauksia ja päätöksia isossa 

mittakaavassa tullaan tekemään? Mitä muutoksia 

tapahtuu, joilla voisi olla vaikutus toisen 

toimintaan? 

Taktinen (palvelu tai asiakasryhmä)

Toimintamallit, ohjeistukset ja käytännöt

Operatiivinen (henkilötaso) 

Lausunnot, arviot, palautteet

Tiedon ensiokäyttö

Tiedon toissijainen

käyttö

Minkälaisia linjauksia ja päätöksia isossa 

mittakaavassa tullaan tekemään? Mitä muutoksia 

tapahtuu, joilla voisi olla vaikutus toisen 

toimintaan? 



Neuvottelut DigiFinlandin 
osakassopimuksesta ja 
omistusjärjestelyn ehdoista

1. Aluevaltuutettujen webinaari 29.3.2022

2. Salla Kalsi / VM



DigiFinland

- DigiFinland on voittoa tavoittelematon yhtiö. 

- DigiFinland ja sen erityistehtävä on monialainen: DigiFinland kehittää ja 
tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, 
pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin sekä tukee 
toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. 

- DigiFinlandin palvelut: DigiFinlandin ylläpitovastuulla on tällä hetkellä kaksi 
kansallisesti merkittävää asukkaiden sote-palvelua (Omaolo-palvelu ja 
Päivystysapu 116117 -palvelu). DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana 
uusia palveluita vaiheistetusti tuotantoon. 

- DigiFinlandin liiketoimintamalli: Pääasiallisena asiakasryhmänä ovat 
hyvinvointialueet ja valtio sidosyksikköaseman perusteella. Toiminnan 
keskiössä ovat hyvinvointialueiden yhteiset tarpeet. 



DigiFinlandin toiminnan fokus

Toiminnan fokus lähivuosina

- sote-palvelut, mm. Omaolo, 116117, sähköinen perhekeskus (Omaperhe), 
Suuntima (sote-asiakkuuspolut)

- pelastustoimen palvelut, mm. onnettomuuksien ehkäisy

- toimialariippumattoman tiedolla johtamisen tukeminen

- muut kehittymässä olevat palvelut, mm. tekoälyä hyödyntävä AuroraAI, 
integraatiopalvelu jne

 Mahdollistetaan kansalliset vaikuttavat ja yhdenvertaiset digitaaliset palvelut 
asiakkaiden tarpeiden mukaan



DigiFinlandin lisäarvo ja hyödyt

- Lisäarvo: DigiFinland luo uutta yhteistyötä alueiden ja valtion välille, 
mahdollisuus hakea digitalisaation yhtenäisyyttä ja kehittää kansallisia 
palveluja, parantaa asukkaiden yhdenvertaisuutta, tukee julkisen hallinnon 
kokonaisetua ja tiedon yhteentoimivuutta, mahdollisuus skaalata alueilla 
kehitettyjä palveluja kansallisiksi, lisää osaamista yli toimialojen/hallintorajojen

- Hyödyt alueille: Mahdollisuus asiakaslähtöisten ja vaikuttavien kansallisten 
palvelujen hankintaan omien tarpeiden mukaisesti, alueet saavat helposti 
tarvitsemansa yhteiset palvelut ja voivat keskittyä muuhun tekemiseen, 
kustannustehokasta kun kaikki eivät kehitä samaa, alueet ovat mukana 
päätöksenteossa ja vaikuttamassa palvelujen kehittymiseen, selkeyttää 
työnjakoa ja edistää yhteistyötä alueellisten inhouse-yhtiöiden kanssa



Yhteenveto valmistelevista keskusteluista

• DigiFinlandin omistusrakenteesta on käyty neljä yhteistä valmistelevaa 
keskustelua valtion ja hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon, HUS:n ja 
Helsingin kaupungin nimeämien henkilöiden kanssa

• 15.11.2021 (Yhteiset tavoitteet, prosessi ja aikataulu, Yhtiön toiminnan tarkoitus, 
palvelut ja asiakkaat, ml. omistamisen hyödyt

• 2.12.2021 (Yhtiön omistus, ohjaus ja rahoitus, ml. vaikutusmahdollisuudet)

• 16.12.2021 (Luonnokset osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi)

• 14.1.2022 (Yhteenveto, johtopäätökset ja jatkovaiheet, ml. avoinna olevat asiat)

• Kaikki hyvinvointialueet ovat osallistuneet keskusteluihin (vähintään osaan 
niistä)



Yhteisiä lähtökohtia omistusrakenteen laajentamiselle

• Valmistelevissa keskusteluissa esiin tuodut näkemykset puoltavat DigiFinlandin 
omistuspohjan laajentamisen valmistelua eteenpäin suunnitellussa aikataulussa. 
Yhteisinä lähtökohtina pidettiin seuraavia asioita:

• Omistus: Kaikkien hyvinvointialueiden on hyvä olla omistajia ja DigiFinlandin tulee 
olla kaikkien omistajiensa hankintalain mukainen sidosyksikkö. Valtion rooli muuttuu 
vähemmistöomistajaksi (väh. 33,4 % omistusosuus).

• Hinta: Valtio luopuu enemmistöstään yhtiössä ja hyvinvointialueille luovutetaan 
osakkeet vastikkeetta (edellyttää eduskunnan suostumusta). 

• Palvelut: DigiFinland tarjoaa omistajilleen yhteisiä kansallisia palveluja, jotka ovat 
tarvelähtöisiä, kustannustehokkaita ja tuottavat lisäarvoa. Palvelut eivät ole 
velvoittavia, joten niiden käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen.

• Palveluiden kehittäminen: Omistajat vaikuttavat keskeisesti DigiFinlandin 
palveluiden kehittymiseen ja alueiden osaamista hyödynnetään kehitystyössä.



Yhteisiä lähtökohtia omistusrakenteen laajentamiselle

• Hallinto: Yhtiössä noudatetaan normaaleja osakeyhtiölain mukaisia päätöksenteko-
menettelyjä ja toimielinten välistä vastuunjakoa.

• Ohjaus: Omistajat käyttävät yhdessä määräysvaltaa DigiFinlandiin, sen toimielimet 
koostuvat kaikkien omistajien edustajista ja kaikilla omistajilla yhdessä on ratkaiseva 
päätösvalta DigiFinlandin strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Omistajien 
vaikuttaminen mahdollistetaan yhtiökokoukseen, hallitukseen, asiakasyhteistyö-
ryhmään ja nimitysvaliokuntaan nimettyjen omien tai yhteisten edustajien kautta. 

• Rahoitus: DigiFinlandin rahoitus tapahtuu ensisijaisesti hyvinvointialueilta ja valtiolta 
kertyvällä tulorahoituksella. Omistajilla ei ole velvollisuutta rahoittaa DigiFinlandia. 
Yhtiö voi tarvittaessa ottaa lainaa.

• Työnjako ja yhteistyö: DigiFinlandilla on selkeä työnjako muiden kansallisten 
toimijoiden ja alueiden in-house -yhtiöiden kanssa. DigiFinland tekee yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa omistajien edun mukaisesti.

• Kuntarajapinta: DigiFinland huomioi toiminnassaan hyvinvointialueiden ja kuntien 
tehtävien yhteydet ja edistää osaltaan tiedon yhteentoimivuutta.



Avoinna olevia asioita osakassopimuksen ja 
yhtiöjärjestyksen näkökulmasta

- Asiakkaat: Lähtökohtana on esitetty, että DigiFinland myy palveluja vain  
omistajilleen. Vaihtoehtona on hankintalain sallima myynti vähäisessä määrin 
myös muille (max. 5 % / 500.000 €) .

- Omistuksen jakautuminen alueiden kesken: Lähtökohtana on esitetty 
tasaomistusta hyvinvointialueiden kesken. Vaihtoehtoina on tunnistettu 
omistus hyvinvointialueiden asukasmäärien suhteessa tai tasaomistus sote-
yhteistyöalueittain. 

- Hallituksen puheenjohtaja: Lähtökohtana on esitetty, että valtio nimittää 
hallituksen puheenjohtajan. Vaihtoehtona on, että valtio nimittää 
puheenjohtajan kolmena vuotena, jonka jälkeen yhtiökokous nimittää 
hallituksen puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä.



Avoinna olevia asioita osakassopimuksen ja 
yhtiöjärjestyksen näkökulmasta

- Hallituspaikkojen jakautuminen alueiden kesken: Lähtökohtana on 
esitetty, että kuhunkin sote-yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet 
nimittävät yhden, yhteisen edustajan hallitukeen. Vaihtoehtona on tunnistettu 
hyvinvointialueiden kiertävä nimitysoikeus (rotaatio).

- Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta: Lähtökohtana on esitetty, että sote-
yhteistyöalueittain määritellyt hyvinvointialueet nimittävät kolme yhteistä 
edustajaa nimitysvaliokuntaan. Vaihtoehtona on tunnistettu hyvinvointi-
alueiden kiertävä nimitysoikeus. 



DigiFinlandin rooli ja omistajuus 

- Yhteinen tilannekuva: DigiFinlandille nähdään rooli hyvinvointialueiden ja 
valtion yhteisenä in-house –toimijana. Alueilla on erilaisia tarpeita DigiFinlandin 
palveluille ja palvelujen käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen. Alueilla on 
tosiasialliset ohjaus- ja vaikutusmahdollisuudet DigiFinlandin toimintaan. 
Omistajilla ei ole velvollisuutta rahoittaa toimintaa, vaan toiminnan rahoitus 
perustuu tulorahoitukseen.

- Yhteinen tahtotila: DigiFinlandin omistusrakenteen laajentamisesta voidaan 
1.3.2022 lukien käynnistää valtion ja hyvinvointialueiden väliset neuvottelut, 
joiden pohjalta asia viedään alueiden ja valtion päätöksentekijöille.



Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 1.3.2022

• Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi DigiFinland Oy:n omistuspohjan 
laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 
1.1.2023 lukien, siten että

a. valtiovarainministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja 
sisäministeriön kanssa käy neuvottelut osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä 
hyvinvointialueiden, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Helsingin 
kaupungin kanssa keväällä 2022,

b. valtiolle jää aina vähintään 33,4 % omistus- ja äänivaltaosuus DigiFinland Oy:stä 
edellyttäen, että eduskunta antaa suostumuksensa siihen, että valtio lakkaa ole-
masta yhtiön ainoa omistaja ja luopuu vastikkeetta enemmistöstään yhtiössä, ja

c. valtiovarainministeriö vie edellä 1 kohdassa mainittujen neuvottelujen jälkeen 
esityksen DigiFinland Oy:n omistuksen luovuttamisesta vastikkeetta 
hyvinvointialueille valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi edellyttäen, että 
merkittävä osa hyvinvointialueista tulee omistajiksi heti 1.1.2023 lukien.



Prosessi

Yhteinen 

tilannekuva

Väliaikaishallinto, 

HUS ja Hki sekä 

VM, STM ja SM

Yhteinen 

tahtotila

VALMISTELUVAIHE 

1.11.-28.2.2022

Hyvinvointialueet, 

HUS ja Hki sekä 

valtio / VM

PÄÄTÖSVAIHE

1.3.-31.8.2022

Osakassopimuksen 

ja 

palvelusopimusten 

allekirjoittaminen

DigiFinland sekä 

hyvinvointialueet, 

HUS, Hki, STM, SM ja VM 

TOIMEENPANOVAIHE 

1.9.-31.12.2022

Alueiden ja valtion 

päätöksenteko

Eduskunnan 

suostumus

Palvelutarpeet

Palveluportfolio 

ja hinnoittelu

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea sekä hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö

Osakeyhtiö-, hankinta-, kilpailu- ja valtiontukilainsäädäntö 

Muu lainsäädäntö- ja toimintaympäristön ohjaus

Neuvottelut ja 

yhteisymmärrys

Talouspoliittisen 

ministerivalio-

kunnan linjauksetOsakassopi-

mus- ja 

yhtiöjärjestys-

luonnokset

Valmistelevat 

keskustelut

Yhteinen 

omistajuus

1.1.2023

Maksuton 

osakeanti



Aikataulu: Päätösvaihe 

1. neuvottelu 26.4.2022 klo 15.00-17.00

• Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset ja omistusjärjestely

2. neuvottelu 9.5.2022 klo 10.30-12.30

• Muutosehdotusten käsittely

3. neuvottelu 23.5.2022 klo 12.00-14.00

• Yhteenveto, johtopäätökset ja jatkovaiheet

Päätöksenteko

• Tavoite: Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS tekevät päätöksen 
omistajuudesta 30.6.2022 mennessä
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Annan mielelläni lisätietoja

Salla Kalsi, salla.kalsi@gov.fi  



ICT muutoksen rahoitus

- Miten muutosta tuetaan 

rahoituksella?



Avustukset hyvinvointialueiden välttämättömään ICT-

muutokseen

Syksy 2021 Joulu 2021 Kevät 2022 Joulu 2022

STM
ICT 

esivalmisteluavustus
n. 16 milj. €

STM
ICT-avustus / 1. kierros
n. 199 milj. € + 4,7 milj

€

VM
Yleinen avustus
n. 155,7 milj. €

STM/VM
ICT-avustus / 2. kierros
Avustuksen määrä ei 

tiedossa ( < 100 milj. €)



ICT-esivalmistelurahoitus + 

ICT-muutosavustus 1. 

kierros

STM:n myöntämä valtionavustus 

hyvinvointialueiden 

välttämättömään ICT-

muutokseen vuosille 2021-2025



• Loppuvuodesta 2021 myönnetyt ICT-avustukset tarkoitettiin 

uudistuksesta aiheutuvien välttämättömien muutosten 

valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen

• Avustuksen ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa häiriötön 

järjestämisvastuun siirtyminen

• Avustusta jaettiin yhteensä 220 miljoonaa euroa, josta 

hyvinvointialueiden osuus oli n. 215,2 miljoonaa euroa. Lisäksi noin 

4,8 miljoonaa euroa käytettiin hyvinvointialueille tarjottavien 

keskitettyjen palvelujen hankintaan DigiFinland Oy:ltä.

Yleistä STM:n 2021 myöntämästä avustuksesta



Avustuksen jakautuminen hakijoiden kesken

HYVINVOINTIALUE MYÖNNETTY ICT-AVUSTUS 2021

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 4 768 286,08 €

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 9 457 744,62 €

Etelä-Savon hyvinvointialue 7 904 398,39 €

Helsingin kaupunki 4 600 000,00 €

HUS-SHP 5 999 968,00 €

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 6 772 508,97 €

Kainuun hyvinvointialue 4 823 057,53 €

Kanta-Hämeen hyvinvointialue 8 622 091,98 €

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 5 166 151,81 €

Keski-Suomen hyvinvointialue 13 434 347,18 €

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 6 998 006,84 €

Kymenlaakson hyvinvointialue 5 989 276,30 €

Lapin hyvinvointialue 14 716 867,11 €

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 13 587 596,15 €

Pirkanmaan hyvinvointialue 15 316 144,60 €

Pohjanmaan hyvinvointialue 8 698 256,63 €

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 5 457 283,23 €

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 16 633 089,40 €

Pohjois-Savon hyvinvointialue 12 372 446,56 €

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 7 195 930,16 €

Satakunnan hyvinvointialue 8 736 697,23 €

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 8 723 099,92 €

Varsinais-Suomen hyvinvointialue 19 191 951,31 €



Avustusesityksessä sovelletut kriteerit

Kriteeri Painokerroin Kuvaus

Alueen väestömäärä 20 % Kuvaa yleisesti alueen kokoa, mikä korreloi 

esimerkiksi hallinnollisten kulujen ja siirtyvän 

henkilöstön määrän suhteen.

Järjestämisvastuullisten organisaatioiden 

määrä

55 % Kuvaa alueellisen muutoksen kompleksisuutta.

Perusosana jaettava avustus 10 % Kyse on kaikkia alueita koskevasta lakisääteisestä 

muutoksesta. Tästä syystä jokaiselle alueelle 

turvattava tietty perusrahoitus hakemuksesta ja 

muista kriteereistä riippumattomasti.

Hakemuksessa esitetyt välttämättömät 

kulut

10 % kuvaa alueiden erityispiirteistä syntyviä 

kustannuksia.

Hakemusten pisteytys 5 % Kuvaa hakemusten yleistä laatua.

Huom. Helsingin kaupungin ja HUS:n osalta sovellettiin toisenlaisia kriteerejä.



• Helsingin osalta lähtökohdaksi otettiin neljän lähimmän verrokkialueen 

(Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) 

avustussumman keskiarvo

• Verrokkialueet valittiin järjestämisvastuullisten organisaatioiden määrän 

perusteella

• HUS:n osalta lähtökohdaksi otettiin kolmasosa niiden 

hyvinvointialueiden avustussummasta, joiden alueella sijaitsee 

yliopistollinen sairaala

• Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat noin kolmannes sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannuksista

Helsingin kaupungin ja HUS:n kohdalla sovelletut 

kriteerit



Valtiovarainministeriön 

valtionavustus 

hyvinvointialueiden ja HUS-

yhtymän toiminnan 

valmisteluun vuonna 2022



• Koko avustussumma (155,7 miljoonaa euroa) on tarkoitettu 

hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun 

rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun valtioneuvoston 

asetuksen (664/2021) 4 § mainittuihin käyttötarkoituksiin.

• VM on tehnyt päätökset avustuksesta 28.3.2022 ja maksatus 

tapahtuu välittömästi päätöksen jälkeen.

Yleistä avustuksesta



• Määrärahasta 22 miljoonaa euroa (pl. Helsingin kaupunki 

ja HUS) jaetaan suhteessa alueen väestömäärään

• Määrärahasta 125 miljoonaa euroa osoitetaan 

hyvinvointialueille kokonaisharkinnan perusteella (pl. 

Helsingin kaupunki ja HUS)

• Erillisharkinnan perusteella HUS-yhtymän valmisteluun 

osoitetaan 2 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupungille 1 

miljoonaa euroa.

Avustusesityksessä sovelletut kriteerit



Varsinais-Suomen hyvinvointialue 17 514 317 euroa 

Satakunnan hyvinvointialue 7 765 301 euroa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue 7 502 104 euroa

Pirkanmaan hyvinvointialue 17 702 460 euroa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue 1 221 521 euroa

Kymenlaakson hyvinvointialue 984 858 euroa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue 821 944 euroa

Etelä-Savon hyvinvointialue 2 848 185 euroa

Pohjois-Savon hyvinvointialue 11 414 407 euroa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue 988 149 euroa

Keski-Suomen hyvinvointialue 11 524 944 euroa

Avustuksen jakautuminen hyvinvointialueille

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 7 618 027 euroa

Pohjanmaan hyvinvointialue 1 043 885 euroa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue 554 440 euroa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 17 207 595 euroa

Kainuun hyvinvointialue 571 126 euroa

Lapin hyvinvointialue 7 547 739 euroa

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 7 191 821 euroa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 1 192 285 euroa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 21 479 979 euroa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 8 032 747 euroa

HUS-sairaanhoitopiiri 222 000 euroa

Helsingin kaupunki 1 000 000 euroa



ICT-muutosavustus 

2. kierros

Hyvinvointialueiden välttämättömään 

ICT-muutokseen vuodelle 2023

Rahoitusvalmistelun tilanne



• Keväällä 2022 on valmisteltu esitystä vuodelle 2023 osoitettavasta lisärahoituksesta 

hyvinvointialueiden ICT-valmisteluun

• Vuodelle 2023 osoitettavasta rahoituksesta tehdään päätökset osana valtion 

talousarviovalmistelua. Avustukseen kohdennettava määräraha tarkentuu kevään 

aikana.

• VM, STM ja SM valmistelevat rahoitusesitystä parhaillaan ja virkaesitys valmistuu 

kehysriihineuvotteluihin, joista tehdään poliittiset kehyspäätökset huhti-, 

toukokuussa

• Tavoitteena on, että jokainen hyvinvointialue saa varmistuksen käytettävissään 

olevasta rahoituksesta vuoden 2023 talousarvioesitystä varten

• Ministeriöt informoivat alueita mahdollisimman reaaliaikaisesti rahoitusvalmistelusta 

ja -päätöksenteosta sekä ohjeistavat hyvinvointialueita rahoituspäätöksen 

huomioinnista talousarviovalmistelussa

Yleistä ICT-muutoksen tukirahoituksesta



ICT valmistelussa tunnistetut 

riskit ja niiden hallinta

Timo Ukkola

erityisasiantuntija, STM



”Riskienhallinta on osa organisaatioiden johtamista ja 

ohjaamista, jolla tuetaan organisaatioiden tavoitteiden 

saavuttamista ja toimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja 

uhkien tunnistamista.”
- VM / Riskienhallinnan jaosto

Mitä on riskienhallinta?



• Alueet toteuttavat riskienhallintaa osana muutoshanketta
• ICT-muutos tukee muuta alueilla tehtävää valmistelua, sillä monet asiat vaativat 

tuekseen tietojärjestelmiä ja siten ICT-muutos vaikuttaa laajalti

• Esiin nousevia riskejä seurataan ja käsitellään kansallisesti 
ICT-valmisteluryhmän kokouksissa ja tilannekuvakeskusteluissa

• Esimerkkinä kansallisesta tuesta on tehty erillisselvitys ICT-muutoksessa 
tunnistetuista haasteista, josta nostoja tässä esityksessä

• ICT-muutos on merkittävässä roolissa käytännön tasolla 
palveluntuotannon ja hallinnon järjestämisessä, kun siirrytään kuntien 
ympäristöstä hyvinvointialueiden ympäristöihin

• Muutoksessa on paljon toisiinsa liittyviä tehtäviä ja aikataulu on haastava –
onnistuminen edellyttää paitsi muutoksen johtamista, myös aktiivista riskien 
hallintaa ja yhteistyötä kuntien kanssa

Riskienhallinta ICT:n valmistelussa



Aikataulu pakottaa hyvinvointialueet menemään minimi-

ratkaisuilla tuotantoon ja luo teknistä velkaa lähivuosille

Taustatekijät

Lainsäädännön 

määrittämä aikataulu

Rajallinen ja 

vaiheittainen ICT-

rahoitus

Henkilöstö- ja 

toimittajahaasteet

Tehdyt linjaukset Seuraukset

Hyvinvointialueen ICT-

ratkaisuihin jää heti 

alusta korjausvelkaa

ICT-muutos tulee 

maksamaan enemmän 

vaiheittain tehtynä

Tuotantoon mennään 

väliaikaisratkaisuilla, 

jotka tulee korjataVuoden 2023 alkuun 

vain välttämättömät 

minimiratkaisut

Palveluntuotannon ja 

hallinnon jatkuvuus 

prioriteetteina

Joudutaan 

turvautumaan 

väliaikaisratkaisuihin

Rahoitus vaiheittain 

(osa nyt, osa 

myöhemmin)

Väliaikaisratkaisut 

mahdollistavat tiukan 

aikataulun



ICT tiekartta – merkattuna tehtävät, joilla suurin riski jäädä kuntien ympäristöön

HTT J&O Järjestäminen Yhdyspinnat ICT

D. ICT-infra
C. Toimialasidonnaiset 

järjestelmät

B. Toimialariippumattomat 

järjestelmät
A. 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 Riskialtis tehtävä

Osalla järjestelmäkokonaisuuksista on siirtojen aikataulusyistä 

suurempi riski jäädä riippuvaksi kuntien ympäristöistä

Erityisesti riskialttiiden tehtävien 

kohdalla pyritään tehtävien 

aikaistamiseen ja toisaalta 

varautumissuunnitteluun 



Hyvinvointialue rakentaa ICT-ympäristöä ja kunta vastaa 

palveluista – 2023 alusta vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle

”Siirtymäaika”

Vuosi 2023

Kuntien ympäristöt

Kuntien järjestelmät

Hyvinvointialueen ympäristöt

Hyvinvointialueen järjestelmät

Kuntien ympäristöt

Kuntien järjestelmät

Hyvinvointialueen ympäristöt

Hyvinvointialueen järjestelmät

Kuntien ympäristöt

Kuntien järjestelmät

Toimeenpano

Vuosi 2022

Nykytilanne

Vuosi 2021

Tavoitetila

Hyvinvointialue vastaa, tuottaa 

ja rahoittaa. Viimeisiä siirtoja 

tehdään ICT-muutosrahalla. 

Siirtämättä vielä olevien osalta 

hyvinvointialue vastaa, kunta 

tuottaa ja hyvinvointialue rahoittaa

Hyvinvointialue rakentaa ICT-

muutosrahalla omia ympäristöjä ja siirtää 

järjestelmiä ja ympäristöjä kunnilta. Kunnat 

vastaavat, tuottavat ja rahoittavat ICT-palvelut

Kunnat vastaavat, 

tuottavat ja rahoittavat

ICT-palvelut nykyisissä 

ympäristöissä ja nykyisillä 

järjestelmillä

Hyvinvointialue vastaa, tuottaa 

ja rahoittaa ICT-palvelut 

omissa ympäristöissä ja 

omissa järjestelmissään

Kysymyksiä

HVA vastaa

Kunta vastaa

HVA rahoittaa

HVA

Kunta

Selitteet



Hallintakeinoja tunnistetuille riskeille

Hyvinvointialueiden valmistelu

• Edellyttää aktiivista riskienhallintaa, väliaikais- sekä hybridiratkaisuja

• Kriittisten ICT:n osa-alueiden tilaukset sisään mahdollisimman 

nopeasti ennakoiden siirtymävaihetta

• Avainhenkilöiden kiinnittäminen ja järjestelmätoimittajien seuranta

• ICT:n minimiratkaisuun tyytyminen lähtötilanteessa 1.1.2023

Kuntien varautuminen

• Hyvinvointialueen tukeutuminen tarvittaessa kuntien ympäristöihin 

valmisteltava ajoissa ja arvioihin perustuen (siirtoprojektien 

venyminen ja tilapäisratkaisut huomioitava budjetoinnissa 2023)

• Edellyttää hyvää yhteistyötä ja tahtotilaa hyvinvointialueen kanssa



Kiitos!

”Pessimisti näkee vaikeuden jokaisessa mahdollisuudessa.

Optimisti näkee mahdollisuuden jokaisessa vaikeudessa…”



Kysymykset ja 

tilaisuuden päättäminen


