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Meillä työskentelee
yli 200
terveydenhuollon ja
tietotekniikan
ammattilaista.

• Aloitimme toiminnan
vuonna 2008.

• Olemme
julkisomisteinen
osakeyhtiö.

Tuotamme
terveydenhuollon
ja sosiaalitoimen
organisaatioiden
tarvitsemat
ICT-palvelut:

- Satakunnan
- Vaasan
- Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiireille
- Sekä alueen
kuntayhtymille ja kunnille
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Tavoitteena sote ICT-kustannusten tervehdyttäminen
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• Autamme kehittämään sosiaali- ja
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
toimintaa entistä yhtenäisemmäksi ja
luotettavammaksi.

• ICT-palvelumme
– helpottavat asiakasorganisaatiomme

päivittäistyötä
– edistävät kilpailukykyä.
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Terveitä ICT-ratkaisuja, joissa on sydän mukana
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Tarjoamme ICT-asiantuntemustamme aloille, joilla työskennellään

lasten ja perheiden parissa • terveyskeskuksissa
ja sairaaloissa

vanhusten palveluissa
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Palvelumme
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Medbit Oy lyhyesti
• VSSHP:n (2008)  ja SATSHP:n (2011) tietohallinto on fuusioitu yhteiseksi alueelliseksi

tietohallinnon toimijaksi.
• Porin perusturvakeskuksen tietohallinto liittynyt mukaan 1.1.2015 alkaen.

• Medbit Oy:n tavoite on tuottaa keskitetysti Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon organisaatioiden tarvitsemat ICT-palvelut.

• Asiakkaina sairaanhoitopiirien lisäksi on alueen kuntia, kuntayhtymiä ja yksityisiä yrityksiä. Yhtiön
laajentuminen tapahtuu pääosin liikkeenluovutuksin.

• Palvelut:
• Käytönaikaiset palvelut: Asiakaspalvelut, Sovelluspalvelut ja Käyttöpalvelut
• Liiketoimintapalvelut
• Kehittämispalvelut: arkkitehtuuri, alueelliset ja kansalliset palvelut, sote-muutoksen tuki

• Henkilökuntaa n. 210 Turun ja Porin alueella.
• Konesalit Turussa ja Porissa.
• Liikevaihto vuonna 2015 oli 47,3 M€
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Omistajat
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Euran kunta
Harjavallan kaupunki
Huittisten kaupunki
Kaarinan kaupunki
Kemiönsaaren tk
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky
Kårkullan kuntayhtymä
Liedon kunta
Loimaan kaupunki
Merikarvian kunta
Mynämäen kunta
Paimion-Sauvon thky
Paraisten kaupunki
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

Porin kaupunki

Pöytyän kttky

Raision kaupunki

Rauman kaupunki

Salon kaupunki

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Someron kaupunki

Turun kaupunki

Ulvilan kaupunki

Uudenkaupungin kaupunki

Vaasan sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
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Asiakkaat
• Medbit Oy:n asiakkaita ovat Tyksin erityisvastuualueella  toimivat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluja tuottavat

organisaatiot . Asiakkaina olevat sairaanhoitopiirit, kunnat ja kuntayhtymät ovat myös Medbit Oy:n omistajia.

• Perusterveydenhuolto: terveyskeskukset ja terveyskeskusten kuntayhtymät
– VSSHP:n alueen terveyskeskukset
– SATSHP:n alueen terveyskeskukset
– VSHP:n alueen terveyskeskukset

• Sosiaalitoimi:
– VSSHP:n alueen jäsenkunnat
– SATHP:n alueen jäsenkunnat
– VSHP:n alueen jäsenkunnat

• Erikoissairaanhoito:
– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
– Satakunnan sairaanhoitopiiri
– Vaasan sairaanhoitopiiri

• Erityishuoltopiirit
– Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
– Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiiri

• 3. sektori
• Yksityinen sektori: lääkärikeskukset, työterveyshuolto

• Medbit Oy voi tuottaa erikseen valittavia keihäänkärkipalveluita myös  erityisvastuualueen ulkopuolisille alueille yhteistyössä
muiden alueellisten toimijoiden tai yritysten kanssa.
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Perustiedot
• Toimiala

– Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tietohallintopalvelut
• Sijainti

– Päätoimipisteet: Turku ja Pori

– Toimipisteitä yhteensä 9
• Turku
• Pori
• Rauma
• Ulvila
• Harjavalta
• Salo
• Uusikaupunki
• Loimaa
• Halikko
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Toimitusjohtaja
Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
Jari Nevalainen

Organisaatio 04.10.2016

Markkinointi
Minna Ventovuori

Markkinointi
Minna Ventovuori

Hallintopalvelut
Ville Komula

Hallintopalvelut
Ville Komula

Talouspalvelut
Tuija Paananen

Minna Ventovuori

Talouspalvelut
Tuija Paananen

Minna Ventovuori

Kehittämispalvelut
Tuire Mikola, Kehitysjohtaja (varatj)

Sote-muutoksen tuki
Kansallinen kehittäminen
Alueellinen kehittäminen

Kehittämispalvelut
Tuire Mikola, Kehitysjohtaja (varatj)

Sote-muutoksen tuki
Kansallinen kehittäminen
Alueellinen kehittäminen

Käyttöpalvelut
Olli Toivonen, Käyttöpalvelupäällikkö

Kehitysryhmä
Päätelaitetiimi
Konesalitiimi
Palvelintiimi

Käyttöpalvelut
Olli Toivonen, Käyttöpalvelupäällikkö

Kehitysryhmä
Päätelaitetiimi
Konesalitiimi
Palvelintiimi

Sovelluspalvelut
Ari-Pekka Ketola, Tietojärjestelmäpäällikkö

Sovellustenhallinta
Integraatiopalvelut

Sovelluspalvelut
Ari-Pekka Ketola, Tietojärjestelmäpäällikkö

Sovellustenhallinta
Integraatiopalvelut

Palvelunhallinta ja laatu
Nina Raula, Laatu- ja

palvelunhallintapäällikkö

Palveluhallinnan prosessit
Sisäinen kehittäminen ja

digitalisointi
Tietoturva

Palvelunhallinta ja laatu
Nina Raula, Laatu- ja

palvelunhallintapäällikkö

Palveluhallinnan prosessit
Sisäinen kehittäminen ja

digitalisointi
Tietoturva

Liiketoimintayksiköt
Ari Vikström, Liiketoimintajohtaja

Effica
Kuvantaminen

Laboratorio
Pegasos

Kommunikaatiopalvelut
Talous ja tietovarastointi

Uranus
Ratkaisumyynti

Liiketoimintayksiköt
Ari Vikström, Liiketoimintajohtaja

Effica
Kuvantaminen

Laboratorio
Pegasos

Kommunikaatiopalvelut
Talous ja tietovarastointi

Uranus
Ratkaisumyynti

Asiakaspalvelut
Tarja Rasi, Palvelujohtaja

Asiakkuuksienhallinta
Palvelupiste

Sovellusten asiantuntijapalvelut
Testauspalvelu

Viestintä
Projektipalvelut
Projektitoimisto

Asiakaspalvelut
Tarja Rasi, Palvelujohtaja

Asiakkuuksienhallinta
Palvelupiste

Sovellusten asiantuntijapalvelut
Testauspalvelu

Viestintä
Projektipalvelut
Projektitoimisto
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Tunnusluvut 2013-2015
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VERSIOHISTORIA

Versionumero Pvm Ohjeen muokkaaja Tehdyt muutokset
0.1 13.10.2016 Tuomas Iivarinen alustava versio keskustelun pohjaksi
0.2 16.10.2016 Tuomas Iivarinen, Ari

Vikström, Tuire Mikola,
Tarja Rasi, Olli Toivo-
nen, Ville Komula

Medbitin sisäiset kommentit ensimmäi-
seen versioon. Versio VSHP:n katsel-
mointiin.

0.3 17.10.2016 Tuomas Iivarinen HR tehtävät
0.4 18.10.2016 Tuomas Iivarinen, Petri

Ravimo, Lena Nystrand
VSHP:lta saadut kommentit lisätty pro-
jektisuunnitelmaan. Kappaleet 1 ja 5.1.
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Määrittelyt

PROJEKTIN KÄYNNISTYSTIEDOT
Medbitin projektin yksilöivä nume-
ro/Muutosehdotuksen no

: "<MB no ja linkki Efecte tikettiin tähän>"

Sopimusnumero, jonka liitteenä tämä suunnitelma
on ja jossa on sovittu tässä projektin toimittamises-
ta

: "<tähän linkki/viittaus sopimusnumeroon>"

Medbitin hallituksen lupa jatkaa valmistelua
Medbitin konserniohjaus saatu

VSHP:n hallituksen päätös

:
:

:

30.9.2016
10.10.2016

25.10.2016
Projektin ohjausryhmän kokouksen päivämäärä,
jolloin on projektin virallinen aloitus.

: Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä.

Ohjelma/Hanke johon työ kuuluu ja asiakirjaviite : "<Linkki/viite josta käy selville hankkeen tiedot >"
Projektisuunnitelma katselmoitu : <päivämäärä (muistion päivämäärä)>

1 Johdanto ja tausta
Tämä projekti sisältää vaiheen, jossa valmistellaan ja selvitetään yhteistyön mahdollisuutta Medbitin ja
Vaasan Sairaanhoitopiirin (VSHP) välillä ja projektin lopputuloksena on liikkeenluovutus. Liikkeenluovutuk-
sen tavoitteena on vahvistaa Vaasan sairaanhoitopiirin ICT osaamista ja hillitä kustannusten nousua.

Suuret hankintavolyymit esim. työasemien osalta sekä vahva neuvotteluasema potilastietojärjestelmätoi-
mittajiin tuovat kustannussäästöjä. Keskittämällä järjestelmien hankinnan Medbitille on VSHP:lla suurem-
pi mahdollisuus panostaa hankintoja edeltävään selvitystyöhön ja suunnitteluun, kun Medbitillä on vastuu
IT:stä ja kilpailuttamisesta.

Tekniikan infra-puolella vahva osaaminen synnyttää synergiaetuja, koska teknologiaratkaisut ovat jo nyt
suurelta osin yhteneväisiä, esimerkiksi tallennusratkaisut ja palomuurit.

VSHP:n käytettävissä oleva ICT osaaminen vahvistuu Medbit liikkeenluovutuksen myötä nykyisestä 19:stä
noin 250:een. Ulkoistuksen myötä infra-asiantuntijoiden osuus kasvaa 3:sta 60:een ICT-asiantuntijaan.
VSHP:n IT-yksikön liikkeenluovutuksen jälkeen paikallisuus säilyy, käytössä olevien järjestelmien osaami-
nen pysyy edelleen vahvana ja palveluita tarjotaan jatkossakin ruotsinkielellä.

Ulkoistuksen myötä Medbit voi tukea VSHP:ta myös toiminnan kehittämisessä omilla ratkaisuillaan, esi-
merkiksi digitalisaatioon ja robotiikkaan liittyvissä kehittämiskohteissa. Yhteisillä ratkaisuilla yhteentoimi-
vuus kasvaa ja asiakasomistajana VSHP voi olla mukana vaikuttamassa, minkälaisia ratkaisuja rakennetaan.
Lisäksi VSHP saa tukea lain vaatimaan arkkitehtuurin tekemiseen.

Maakuntauudistuksen myötä ICT-palvelut sairaanhoitopiirille tuottaa sairaanhoitopiirin omistama sidos-
yhtiö. Medbit toimii asiakkaiden edunvalvojana suhteessa toimittajiin, kuten neuvottelutilanteissa, laadun
varmistamisessa sekä muutostilanteiden hallinnassa. Valmistautuminen mahdolliseen SOTE- ja maakunta-
uudistukseen IT:n osalta käynnistyy ja muutoksen vaiheistamalla sen hallinta helpottuu. VSHP voi keskit-



VSHP liikkeenluovutus - Projektisuunnitelma 5 (12)

PUH 02 313 1300
www.medbit.fi

tyä enemmin toiminnan kehittämiseen. IT-toimintaprosesseja uudistetaan ja yhtenäistetään sekä ulkois-
tuksen myötä toiminnan kehittämisen tukea vahvistetaan. Lisäksi kansallinen yhteistyö vahvistuu.

2 Projektin tavoitteet
Tämän projektin tavoite on tehdä selvitys ja toimia yhteistyössä, jolla tavoitteet saavutetaan. Kyseessä on
toiminnan uudistamistyö, jossa on tärkeää ottaa huomioon toiminnan muutos ja sen vaikutus molempiin
osapuoliin sekä organisaatioille että henkilöstölle.

Selvityksen aikana on tärkeää huolehtia henkilöstönäkökulmasta ja tiedottaa avoimesti VSHP:ssä ja Med-
bitissä sekä muille sidosryhmillemme. Tämä projekti päättyy siihen että osapuolet hyväksyneet tulokset ja
sopimukset ja allekirjoittaneet sen

Projektin tavoitteena on toteuttaa seuraavat asiat projektiin nimettyjen henkilöiden kanssa:

· Henkilöstön ja osaamisen kartoitus (henkilöstön kartoitus, yt-neuvottelut, tiedottaminen siirtymi-
sestä ja muutoksista, HR-keskustelut, yritysesittelyt)

· Selvitetään toimintamallit ja suunnitellaan, miten toimitaan 1.1.2017 alkaen.
· Selvitetään tekninen infra ja järjestelmät
· Selvitetään kaupallinen näkökulma: VSHP:n sopimukset, kustannukset ja kumppanit
· Selvitetään siirtovaiheessa käynnissä olevat projektit ja muut kertaluonteiset työt sekä kehittämis-

suunnitelmat
· Tehdään tarvittavat sopimukset liikkeenluovutuksesta ja vastaavasti Medbitin tarjoamasta palve-

lusta VSHP:lle
· Jatkuva viestintä koko selvitysvaiheen ajan

2.1 Projektin	tavoiteltavat	hyödyt	
Projektin tavoiteltavat hyödyt yleisellä tasolla on kuvattu kappaleessa 1. Konkreettiset ja mitattavat hyö-
dyt pohditaan palvelutuotannon käynnistyttyä.

3 Projektin lopputulos

Projektin lopputuloksena VSHP:n IT-palvelut on siirretty Medbitin hallintaan. Palvelut ovat
· asiakaspalvelut (sis. palvelupiste, lähituki)
· sovelluspalvelut (sovellusten ylläpito)
· infra-palvelut (työasemat ja konesalipalvelut)

Siirrettävät sovellukset, hankintasopimukset ja niiden lisensointi on listattu sekä olemassa oleva doku-
mentaatio kerätty ja tiedostettu, mitä puuttuu. Siirrettävän omaisuuden arvo on dokumentoitu. Palve-
linympäristö on inventoitu ja listattu.

VSHP ilmoittaa kumppaneilleen ja toimittajilleen liikkeenluovutuksesta.

VSHP:n IT-henkilöstö siirretään Medbit:iin vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuu toistaiseksi nykyisen
organisaatiomallin mukaisesti.
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4 Projektin rajaukset
Liikkeenluovutuksella VSHP siirtää sovitun kokonaisuuden Medbit:lle liikkeenluovutuksena, ja Medbit tar-
joaa saman kokonaisuuden samansisältöisenä palveluna takaisin VSHP:lle. Tietoliikenne ja mobiilipalve-
luiden siirtymisestä neuvotellaan erikseen, sillä ne ovat teknisen osaston hallussa.
Projekti kattaa luvussa 6 esitetyn kuvan mukaisesti esitetyt asiat, kuten sopimukset, henkilöstön siirron ja
palveluiden siirron Medbitin hallintaan. Tämän projektin aikana ei muuteta toimintaa.

5 Organisaatio
Ensimmäisen vaiheen projektiorganisaatio esitetty alla.

Asiakas

Projektinhallinta

Projektiryhmä

Projektin omistaja

Göran Honga / VSHP Jari Nevalainen / Medbit

Tuomas Iivarinen / Medbit
Petri Ravimo / VSHP

Ari Vikström, Liiketoimintajohtaja
Tarja Rasi, Asiakaspalvelujohtaja
Tuire Mikola, Kehitysjohtaja
Olli Toivonen, Käyttöpalvelupäällikkö
Ville Komula, Medbit Hallintopäällikkö
Ann-Charlott Gröndahl, VSHP HR
johtaja
Lena Nystrand, VSHP Talousjohtaja
Petri Ravimo, VSHP IT Johtaja
Olle Gull, VSHP hallintojohtaja
Gunilla Holopainen, henkilöstön edus-
taja, viestintä
Barbro Kaivola, VSHP IT Suunnittelija
Olli Valkeakari, VSHP IT-käyttöpäällikkö
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5.1 Projektiryhmä	ja	vastuut	
Projektin töiden suunnittelemisesta ja toteutuksesta sekä tulosten kokoamisesta vastaa Medbitin projek-
tipäällikkö. Projektiryhmän jäsenet osallistuvat projektin suunnitteluun oman vastuualueensa mukaan ja
tekevät heille projektisuunnitelmassa nimetyt tehtävät ja osallistuvat projektikokouksiin säännöllisesti.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu alueittain vastuuparit, jotka selvittävät tehtävän mukaiset asiat ja
tuottavat siitä tarvittavan dokumentaation. Dokumentti voi olla excel, jossa selkeästi kuvattu siihen liitty-
vät asiat.

Alue Henkilöt (Medbit / VSHP) Tehtävät Tuotokset

Projektin hallinta /
koordinointi

Tuomas Iivarinen / Medbit
Petri Ravimo / VSHP

Projektin hallinta, Medbit & VSHP tehtävien
seuranta, koordinointi, seuraavien vaihei-
den suunnittelu, viestivät projektin etene-
misestä

Projektisuunnitelma

Viestintä Tarja Rasi / Medbit
Gunilla Holopainen / VSHP

Vastaavat viestinnästä koko projektin ajan.
Sopivat viestintään liittyvät välineet ja ajat
erillisen viestintäsuunnitelman puitteissa

Viestintäsuunnitel-
ma, mi-
tä/kenelle/milloin?

Pääkäyttäjien töi-
den kartoitus

Tarja Rasi / Medbit
Barbro Kaivola / VSHP

Kartoitetaan henkilöt, heidän tekemänsä
työ

Listaus pääkäyttä-
jistä ja heidän vas-
tuistaan

Henkilöstöhallinto Ville Komula / Medbit
Ann-Charlott Gröndahl / VSHP

Henkilöstöön liittyvät asiat, YT-neuvottelut,
henkilöstöviestintä, palkkahallinto

Siirtyvän henkilös-
tön työsuhdetie-
dot,  vuokrattu-
jen  tilojen luettelo,
henkilöstön  osaa-
miskartoitus, henki-
löstö- ja kiinteistö-
palveluiden toimitta-
jaluettelo

Palvelinympäristö /
infra

Olli Toivonen / Medbit
Olli Valkeakari / VSHP

Infran inventointi ja sopimukset - Päätelaitteiden
laiterekisteri,
- Palvelinlaitteet,
- Konesalikytkimet

Sovellukset Ari Vikström / Medbit
Lena Nystrand / VSHP

Sovellusten kustannukset Lista käytetyistä
sovelluksista, li-
sensseistä ja do-
kumentaatiosta

Sovellukset Ari Vikström / Medbit
NN / VSHP

Selvittävät käytetyt sovellukset, niiden
lisenssit, ympäristöihin liittyvän dokumen-
taation

Lista käytetyistä
sovelluksista, li-
sensseistä ja do-
kumentaatiosta

Sopimukset Tuire Mikola / Medbit
Petri Ravimo / VSHP

Taloushallinnon ja HR sopimukset siirtyvät
Medbitille (materiaalihallinto?)

Sopimusten läpi-
käynti, CGI:n palve-
luiden läpikäynti

Omaisuuden kartoi-
tus

Ari Vikström / Medbit
Lena Nystrand / Medbit

Kerätään tieto siirrettävästä omaisuudesta Listaus omaisuuden
arvosta

Liikkeenluovutus- Ari Vikström / Medbit Liiketoiminnan kauppakirja, sisältää myös Liikkeenluovutusso-
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5.2 Sidosryhmät	
Tässä projektissa on tunnistettu yhteyshenkilöitä ja sidosryhmiä, jotka ovat projektin vaikutuspiirissä. Si-
dosryhmäanalyysi liitteenä.

6 Toteutussuunnitelma

6.1 Toteutusvaiheet	ja	aikataulu	

Ylätason vaiheistus on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Valmistelut, alustava tavoitetila, alustava työsuunnitelma
Sisältö:
· Yhteistyö-kohteen kuvaaminen kokonaisuuden hahmottamiseksi
· Alustava tavoitetila, mitä yhteistyöllä tavoitellaan
· Päätösprosessin selvittäminen
· YT-menettelyn selvittäminen
· Yhteistyön selvittämisprosessin projektisuunnitelma, v0.1;

o Tavoite, vaiheet, tehtävät, tulokset, Aikataulu

sopimuksen laadin-
ta

Göran Honga / VSHP
Petri Ravimo / VSHP

mm. henkilöstön siirtosopimuksen jossa
pitää HR:n olla mukana

pimus



VSHP liikkeenluovutus - Projektisuunnitelma 9 (12)

PUH 02 313 1300
www.medbit.fi

o Organisaatio ja avainresurssit
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:
· Alustava projektisuunnitelma

Nykytilanteen kartoitus
Sisältö:
· Selvitystyö suoritetaan projektiryhmässä, tai useassa projektiryhmässä jonka tehtäviä on

o Työn suunnittelu, organisointi ja tulosten kokoaminen
o Esitykset ohjausryhmälle

· Selvitystyöhön osallistuvat
o VSHP:n vastuuhenkilö ja vastuuasiantuntijat
o Medbit:n projektipäällikkö ja vastuuasiantuntijat
o Muut asiantuntijat

· Tehdään työpareittain kappaleen 5.1 vastuiden mukaisesti.
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:

· Kartoituksen tekeminen nimettyjen henkilöiden toimesta. Materiaali päätöksentekoa varten ja yh-
teistyöselvityksen käynnistäminen

Aikataulu: 6.10.2016 - 21.11.2016

Tarjous luovutettavasta kokonaisuudesta
Sisältö: Tarjous
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:
Medbitin hallitusta informoidaan työn etenemisestä marraskuun kokouksessa 25.11.2016 ja esitellään
alustavasti liikkeenluovutuksen edellyttämät sopimukset. Aikataulusta johtuen hallituksen päätös tarvi-
taan ennen VSHP:n hallituksen päätöstä, hallitukselle ehdotetaan 2.12.2016.
Aikataulu: 21.11.2016 - 28.11.2016

Sopimusneuvottelut, tarjous
Sisältö:
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:
Aikataulu: 29.11.2016 - 11.12.2016

Sopimusten allekirjoitus
Sisältö:
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:
VSHP:n hallituksen päätöskokous on 12.12.2016
Aikataulu: 12.12.2016

Henkilöstön siirto ja tuotannon aloitus
Sisältö:
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:
Aikataulu: 1.1.2017 -->

HR Toiminnot
Sisältö: Henkilöstön siirto, henkilöstöviestintä, hallinnolliset henkilöstöasiat, yt-menettelyt
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset: Henkilöstö on siirretty vanhoina työntekijöinä Medbitin palvelukseen
Aikataulu: Koko projektin aikainen toiminta

Viestintä
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Sisältö: Viestintäsuunnitelmassa määritellyt asiat. Mm. projektin eteneminen, sidosryhmäviestintä
Vaiheen lopputulokset ja tuotokset:
Aikataulu: Koko projektin aikainen toiminta

Sovittuja päivämääriä:

Päivä Si-
jainti

Aihe Osallistujat

6.10.2016 Vaasa
+ lync

Alustavat keskustelut Kaikki

12.10.2016 Lync Projektisuunnitelmarungon läpikäynti, tulevista kokouksista
sopiminen

Medbit projektiryhmä,
VSHP projektiryhmä

17.10.2016 - Projektisuunnitelma katselmointiin VSHP:lle kello 12 men-
nessä

Tuomas Iivarinen, VSHP
projektiryhmä

18.10.2016 - Projektisuunnitelman kommentit VSHP:lta Medbitille ja pa-
lautus iltapäivällä hallituksen esityksen liitteeksi

VSHP projektiryhmä,
Tuomas Iivarinen

21.10.2016 Turku Hallituksen informointi (Medbitin suunnatun osakeannin
käynnistys tulee käsittelyyn)

Medbit hallitus

25.10.2016 Vaasa VSHP hallitus
3.11.2016 Vaasa Ari Vikström + Ville Komula ovat esittelemässä Medbitiä

Vaasassa
Ari, Ville + VSHP ICT-
henkilöstö

9.11.2016 Lync Vaasan palaveri Medbit projektiryhmä,
VSHP projektiryhmä

10-11.11.2016 Vaasa HR vaasassa Ville Komula, Elli Mäki-
nen, Ann-Charlott Grön-
dahl, Petri Ravimo

17.11.2016 Lync Vaasan palaveri Medbit projektiryhmä,
VSHP projektiryhmä

21.11.2016 Kartoitustyöt valmiit, dokumentaation katselmointi Medbit projektiryhmä,
VSHP projektiryhmä

25.11.2016 Turku Hallituksen informointi, alustavien sopimusversioiden esittely Medbit hallitus
28.11.2016 Vaasa Valtuuston kokous Valtuusto
2.12.2016 Turku Medbitin päätös, sopimuksen hyväksyminen Medbit hallitus
12.12.2016 Vaasa VSHP:n päätös, sopimuksen hyväksyminen VSHP hallitus
16.12.2016 Turku Sopimusten allekirjoitus Jari Nevalainen, Göran

Honga
31.12.2016 - Projektin lopetus Tuomas Iivarinen, Petri

Ravimo
1.1.2017 - Henkilöstön siirto ja palvelutuotannon aloitus

7 Riskien hallinta
Projektipäällikkö on vastuussa riskien kartoituksesta ja projektin riskienhallinnasta. Riskienhallinnassa
tunnistetaan mahdolliset riskit ja arvioidaan niiden vaikuttavuus ja todennäköisyys asteikolla 1-5, joiden
perusteella saadaan riski-indeksi. Riskienhallintaan kuuluu myös ennakolta varautuminen ja seurausten
kartoitus, jokaisella riskille osoitetaan vastuuhenkilö, jolla on velvollisuus ennakolta suunnitella hänelle
osoitettujen riskien minimointia.

Alustavat riskit on lueteltu alla, joita on havaittu aiemmissa liikkeenluovutukseen liittyvissä projekteissa ja
näiden välttämiseen panostetaan projektin aikana. Projektin aikana tehdään lisäksi tarkempi riskianalyysi.
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1. Keskitytään ainoastaan omaisuuden kattavaan kartoitukseen ja tietojen keruuseen.  Viestintä sekä
henkilöstö- ja toimintanäkökulma jää vähemmälle

2. Muutokseen valmistautuminen, muutoksen kohtaaminen
3. Omaisuuden kartoituksessa tarvittavaa tietoa ei ole kaikin osin valmiina, esim.

a. Järjestelmistä tarvittavia sopimuksia/tilauksia ei löydy, elinkaari-tiedot puuttuvat
b. Kaikkia käytössä olevia järjestelmiä ei ole tunnistettu
c. Rajaukset, epäselviä, mikä on ICT; ’’harmaat alueet’’

4. Yhteistyö selvityksessä unohdetaan
5. Vaiheiden vaatimaa aikataulua ei arvioida riittävästi

8 Projektin muutoksenhallinta
Medbitin Projektipäällikkö on vastuussa projektin muutoshallinnasta. Muutospyyntö toimitetaan kirjalli-
sena ja se voi tulla joko asiakkaalta, toimittajalta tai projektin sidosryhmältä, tai se voidaan tunnistaa pro-
jektin sisäisesti.

Tässä projektissa olennainen muutos on kohdealueen muutos, jolloin esimerkiksi selvityksen aikana tulee
esille jokin alue, joka halutaan mukaan. Tällöin kohde voi muuttua sisällöllisesti ja kustannukset sekä selvi-
tyksen työmäärä kasvavat.

9 Kustannussuunnitelma

9.1 Projektin	kustannusarvio	ja	budjetti	
Tämän projektin puitteissa tehdyt matkakulut tai hankintakulut eivät kohdistu tälle projektille.

10  Ohjaussuunnitelma

10.1 Kokouskäytännöt	
Projektiryhmä kokoontuu sovitusti ja projektiryhmän kokouksista tehdään muistio. Kokoukset pidetään
työn vaatimalla aikataululla.

Kokousmuistiot ja muut kokousmateriaalit säilytetään projektin työalueella, joka sijaitsee Medbitin hallin-
noimalla palvelimella, työalue on yhdistetty Medbitin projektien seurantajärjestelmään.

10.2 Tiedottaminen	ja	viestintä	
Viestintä on yksi tämän projektin tärkeimmistä tehtävistä varsinkin kun otetaan huomioon henkilöstö.
Projektista tehdään viestintäsuunnitelma, joka tulee olemaan projektisuunnitelman liite.

Projektin etenemisestä viestitään sidosryhmille, jotka tunnistettu erillisessä liitteessä, projektin ohjaus-
ryhmälle sekä tarvittavin osin projektin kaikille toimijoille.
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10.3 Mittaus	ja	seuranta	
Projektin etenemistä seurataan vertaamalla toteutumaa suunnitellun aikataulun, työmäärän ja kustannus-
ten osalta.

Projektin onnistumisen mittareina käytetään sille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä projektille
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, aikataulussa pysymistä, kustannusten hallintaa ja asiakastyytyväi-
syyskyselyn tuloksia, joka tehdään projektin päätyttyä ohjaus-, projekti- ja asiantuntijaryhmälle.

11 Projektin päättäminen

11.1 Hyväksymissuunnitelma	ja	–	kriteerit	
Projekti voidaan päättää kun kaikki projektisuunnitelmassa sovitut tehtävät on saatu valmiiksi ja projektin
vaiheiden lopputulokset on ohjausryhmä hyväksynyt.

11.2 Projektin	päättämissuunnitelma	
Projektipäälliköt esittävät projektin loppuraportin projektin johtoryhmälle, joka hyväksyy loppuraportissa
esitetyt tulokset ja antaa luvan päättää projektin. Projektin päättämisestä tulee olla merkintä ohjausryh-
män pöytäkirjassa. Projektin päätyttyä tulee siinä kertynyt dokumentaatio siirtää palvelutuotannolle ja
tehdä Medbitissä sovitut projektin päättämiseen liittyvät työt.

Medbitin projektipäällikkö vastaa Medbitin sovitun käytännön mukaan asiakastyytyväisyyskyselyn lähet-
tämisestä asiakkaalle ja muille sovituille ryhmille.


	Liite § 117 1/2
	Projektisuunnitelma
	Projektisuunnitelma
	Liitteet
	Määrittelyt
	1 Johdanto ja tausta
	2 Projektin tavoitteet
	2.1 Projektin tavoiteltavat hyödyt

	3 Projektin lopputulos
	4 Projektin rajaukset
	5 Organisaatio
	5.1 Projektiryhmä ja vastuut
	5.2 Sidosryhmät

	6 Toteutussuunnitelma
	6.1 Toteutusvaiheet ja aikataulu

	7 Riskien hallinta
	8 Projektin muutoksenhallinta
	9 Kustannussuunnitelma
	9.1 Projektin kustannusarvio ja budjetti

	10  Ohjaussuunnitelma
	10.1 Kokouskäytännöt
	10.2 Tiedottaminen ja viestintä
	10.3 Mittaus ja seuranta

	11 Projektin päättäminen
	11.1 Hyväksymissuunnitelma ja – kriteerit
	11.2 Projektin päättämissuunnitelma


	Liite §  117 2/2



