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Vi sysselsätter över
200 experter inom
hälso- och sjukvård
samt
informationsteknik.

• Vi lanserade vår
verksamhet år 2008.

• Vi är ett offentligt ägt
aktiebolag.

Vi producerar
ICT-tjänster som behövs
inom hälso- och
sjukvårdsorganisationer
samt
socialvårdsorganisationer:

- För Satakunta
- Vasa
- Egentliga Finlands
sjukvårdsdistrikt
- samt samkommuner och
kommuner i området
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Målet är att sanera ICT-kostnaderna inom social- och hälsovården
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• Vi bistår med att göra verksamheten inom social-
och hälsovården samt den specialiserade sjukvården
allt enhetligare och tillförlitligare.

• Våra ICT-tjänster
– Underlättar det dagliga arbetet i vår

klientorganisation
– Främjar konkurrenskraften.
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Friska ICT-lösningar med hjärtat
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Vi erbjuder vår ICT-expertis inom sektorer där man arbetar

med barn och familjer • på hälsovårdscentraler
och sjukhus

inom äldreomsorgen
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Våra tjänster
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Kundtjänster Arbetsstationer Plattformar och datatrafik Kommunikationslösningar

Programtjänster Datasäkerhetstjänster Projekttjänster Utbildnings- och sakkunnigtjänster
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Medbit Ab i ett nötskal
• EFSVD:s (2008) och SATSVD:s (2011) informationsförvaltning fusionerades till en enhetlig,

regional aktör inom informationsförvaltning.
• Informationsförvaltningen vid grundtrygghetscentret i Björneborg anslöt sig från och med

1.1.2015.

• Medbit Ab har som mål att centraliserat tillhandahålla de ICT-tjänster som hälso- och
sjukvårdsorganisationer samt socialvårdsorganisationer inom Åbo universitetssjukhus
specialupptagningsområde behöver.

• Klientskapet består av förutom av sjukvårdsdistrikt även av kommuner, samkommuner och privata
företag i området. Utvidgningen av bolaget sker i regel genom överlåtelse.

• Tjänster:
• Driftstjänster: Kundservice, programservice och driftsservice
• Affärsverksamhetstjänster
• Utvecklingstjänster: arkitektur, regionala och nationella tjänster, förändringsstöd förknippat

med vårdreformen

• Anställda ca 210 i Åbo och Björneborg.
• Maskinsalar i Åbo och Björneborg.
• Omsättningen år 2015 var 47,3 M€
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Ägare
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Eura kommun
Harjavalta stad
Vittis stad
S:t Karins stad
Kimitoöns hvc
Samkommunen för hälso- och sjukvården i Mellersta
Satakunta
Kårkulla samkommun
Lundo kommun
Loimaa stad
Sastmola kommun
Mynämäki kommun
Samkommunen för hälsocentralen i Pemar-Sagu
Pargas stad
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

Björneborg stad

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä

Reso stad

Raumo stad

Salo stad

Satakunta sjukvårdsdistrikt

Somero stad

Åbo stad

Ulvsby stad

Staden Nystad

Vasa sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
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Klienter
• Medbit Ab:s klienter är de hälso- och sjukvårdsorganisationer samt socialvårdsorganisationer som tillhandahåller service inom Åbo

universitetssjukhus specialansvarsområde. De sjukvårdsdistrikt, kommuner och samkommuner som är klienter är också ägare i Medbit Ab.

• Primärvården: hälsovårdscentraler och samkommuner för hälsovårdscentraler
– Hälsovårdscentraler i EFSVD:s område
– Hälsovårdscentraler i SATSVD:s område
– Hälsovårdscentraler i VSVD:s område

• Socialväsendet:
– Medlemskommunerna i EFSVD:s område
– Medlemskommunerna i SATSVD:s område
– Medlemskommunerna i VSVD:s område

• Specialsjukvården:
– Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
– Satakunta sjukvårdsdistrikt
– Vasa sjukvårdsdistrikt

• Specialomsorgsdistrikt
– Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikt
– Södra Österbottens specialomsorgsdistrikt

• 3- sektorn
• Privata sektorn: Läkarcentraler, företagshälsovård

• Medbit Ab kan tillhandahålla separat utsedda spjutspetstjänster även för områden utanför specialansvarsområdet i samarbete med
regionala aktörer eller företag.
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Basuppgifter
• Verksamhetsområde

– Informationsförvaltning inom hälso- och sjukvård samt socialvård
• Läge

– Huvudorter: Åbo och Björneborg

– Sammanlagt 9 kontor
• Åbo
• Björneborg
• Raumo
• Ulvsby
• Harjavalta
• Salo
• Nystad
• Loimaa
• Halikko

11.10.2016 Ari Vikström 9
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Verkställande direktör
Jari Nevalainen

Verkställande direktör
Jari Nevalainen

Organisation 4.10.2016

Marknadsföring
Minna Ventovuori
Marknadsföring

Minna Ventovuori

Administrativa
tjänster

Ville Komula

Administrativa
tjänster

Ville Komula

Ekonomitjänster
Tuija Paananen

Minna Ventovuori

Ekonomitjänster
Tuija Paananen

Minna Ventovuori

Utvecklingstjänster
Tuire Mikola, Utvecklingsdirektör

(ställföreträdande vd)
Sote-förändringsstöd
Nationell utveckling
Regional utveckling

Utvecklingstjänster
Tuire Mikola, Utvecklingsdirektör

(ställföreträdande vd)
Sote-förändringsstöd
Nationell utveckling
Regional utveckling

Driftstjänster
Olli Toivonen, Driftsdirektör

Utvecklingsgrupp
Terminalteam

Maskinsalsteam
Serverteam

Driftstjänster
Olli Toivonen, Driftsdirektör

Utvecklingsgrupp
Terminalteam

Maskinsalsteam
Serverteam

Programtjänster
Ari-Pekka Ketola, Datasystemschef

Programhantering
Integrationstjänster

Programtjänster
Ari-Pekka Ketola, Datasystemschef

Programhantering
Integrationstjänster

Serverhantering och kvalitet
Nina Raula, Kvalitets- och

servicehanteringschef

Servicehanteringsprocesser
Intern utveckling och

digitalisering
Datasäkerhet

Serverhantering och kvalitet
Nina Raula, Kvalitets- och

servicehanteringschef

Servicehanteringsprocesser
Intern utveckling och

digitalisering
Datasäkerhet

Affärsverksamhetsenheter
Ari Vikström,
Affärsverksamhetsdirektör

Effica
Bilddiagnostik
Laboratoriet

Pegasos
Kommunikationstjänster

Ekonomi och informationslagring
Uranus

Lösningsförsäljning

Affärsverksamhetsenheter
Ari Vikström,
Affärsverksamhetsdirektör

Effica
Bilddiagnostik
Laboratoriet

Pegasos
Kommunikationstjänster

Ekonomi och informationslagring
Uranus

Lösningsförsäljning

Kundtjänster
Tarja Rasi, Servicedirektör

Klienthantering
Servicepunkt

Sakkunnigtjänster för program
Testningstjänster
Kommunikation
Projekttjänster

Projektbyrå

Kundtjänster
Tarja Rasi, Servicedirektör

Klienthantering
Servicepunkt

Sakkunnigtjänster för program
Testningstjänster
Kommunikation
Projekttjänster

Projektbyrå



www.medbit.fi

Nyckeltal 2013-2015
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Centrala nyckeltal för åren 2013-2015
2015 2014 2013

Omsättning, tusen euro 47 331 42 562 40 069
Tillväxtprocenten i omsättningen 11 6 9
Rörelsevinst, tusen euro 41 1 622 1 242
Rörelsevinst i procent 0,1 3,8 3,1
Likviditet, Quick ratio 1,00 0,90 1,10
Självförsörjningsgrad 34,8 35,3 25,2
Personal 208 183 165
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Tack!
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VERSIONSHISTORIA

Versionsnummer Datum Redigerat av: Gjorda ändringar
0.1 13.10.2016 Tuomas Iivarinen Preliminär version till grund för diskuss-

ion
0.2 16.10.2016 Tuomas Iivarinen, Ari

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

Medbit:s interna kommentarer om den
första versionen. Version för VSVD:s
granskning.

0.3 17.10.2016 Tuomas Iivarinen HR-uppgifter
0.4 18.10.2016 Tuomas Iivarinen, Petri

Ravimo, Lena Nystrand
Projektplanen har kompletterats med
VSVD:s kommentarer. Kapitlet 1 och
5.1.
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Definitioner

LANSERINGSUPPGIFTER FÖR PROJEKTET
Medbit:s individualiserande projektnum-
mer/nummer för förändringsförslag

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

Avtalsnummer till vilket denna plan har anslutits
och där man avtalat om genomförandet av detta
projekt

: "<tähän linkki/viittaus sopimusnumeroon>"

Tillstånd av Medbit:s styrelse att fortsätta bered-
ningen
Medbit:s koncernstyrning har erhållits

VSVD:s styrelsebeslut

:
:

:

30.9.2016
10.10.2016

25.10.2016

Datum för projektstyrgruppens sammanträde, då
projektet officiellt påbörjas.

: Skriv in datumet genom att klicka på detta fält.

Program/projekt som arbetet är förknippat med
och dokumenthänvisning

: "<Linkki/viite josta käy selville hankkeen tiedot >"

Projektplanen har granskats : <datum (PM:ts datum)>

1 Inledning och bakgrund
Detta projekt består av en fas där man bereder och utreder möjligheten för Medbit och Vasa sjukvårdsdi-
strikt (VSVD) att samarbeta och där slutresultatet av projektet blir en överlåtelse av en affärsverksamhet.
Målet med överlåtelsen av affärsverksamheten är att både förstärka ICT-kompetensen och tygla kost-
nadsökningen i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Stora upphandlingsvolymer, exempelvis gällande arbetsstationer samt en stark förhandlingsposition
gentemot leverantörer av patientdatasystem skapar kostnadsbesparingar. Genom att koncentrera upp-
handlingen av system till Medbit kan VSVD bättre satsa på föregripande utredningsarbete och planering
av upphandlingar, då Medbit ansvarar för IT och konkurrensutsättning.

Ett starkt kunnande om den tekniska infrastrukturen skapar synergifördelar, eftersom teknologilösningar-
na redan nu till stor del är kongruenta, exempelvis gällande lagringslösningar och brandmurar.

Den förefintliga ICT-kompetensen i VSVD förstärks i och med att verksamheten överlåts till Medbit från
det nuvarande antalet på 19 stycken till ca 250 stycken. I och med externaliseringen tilltar antalet infra-
experter från 3 stycken till 60 ICT-experter. Efter överlåtelsen av VSVD:s IT-enhet kvarstår lokalkännedo-
men, samtidigt som kunnandet om de system som är i bruk fortsättningsvis förblir starkt och tjänsterna
även i fortsättningen erbjuds på svenska.

I och med externaliseringen kan Medbit bistå VSVD även i verksamhetsutveckling genom bolagets egna
lösningar, exempelvis i samband med utveckling som berör digitalisering och robotik. Tack vare de kon-
gruenta lösningarna blir kompatibiliteten bättre och i egenskap av klientägare kan VSVD påverka hurdana
lösningar som skapas. Därutöver erhåller VSVD stöd då det ska bygga upp en i lag krävd arkitektur.
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I och med landskapsreformen produceras sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster av ett intressebolag som ägs av
sjukvårdsdistriktet. Medbit fungerar som intressebevakare för sina klienter gentemot leverantörer, såsom
vid förhandlingar, kvalitetssäkring samt vid hantering av förändringssituationer. Förberedelser inför en
eventuell social- och hälsovårdsreform samt landskapsreform påbörjas till den del som berör informat-
ionstekniken. Genom att dela upp förändringen i olika faser blir frågan också lättare att hantera. VSVD kan
koncentrera sig mera på sin verksamhetsutveckling. IT-verksamhetsprocesser förnyas och förenhetligas
samtidigt som man i och med externaliseringen kommer att få ett starkare stöd för utveckling av verk-
samheten. Dessutom kommer det riksomfattande samarbetet att förstärkas.

2 Projektmål
Målet med det här projektet är att göra en utredning och agera i samarbete för att de fastställda målen
ska uppnås. I den här reformen av verksamheten är det viktigt att beakta förändringar i verksamheten och
de konsekvenser som reformen får för bägge parter, både för organisationer och anställda.

Under utredningen är det viktigt att beakta personalperspektivet och öppet gå ut med information i VSVD
och på Medbit samt till övriga intressentgrupper. Detta projekt avslutas med att parterna godkänner re-
sultaten och avtalen, samt har undertecknat avtalet.

Målet med projektet är att verkställa följande punkter tillsammans med de personer som utsetts till pro-
jektet:

· Kartläggning av personal och kompetens (kartläggning av personal, samarbetsförhandlingar, upp-
lysning om överlåtelsen och förändringar, HR-diskussioner, företagspresentationer)

· Verksamhetsmodeller utreds och planeras, dvs. hur verksamheten ska fungera från och med
1.1.2017.

· Utredning av system och den tekniska infrastrukturen
· Utredning av handelsperspektivet: VSVD:s avtal, kostnader och kumpaner
· Utredning av projekt som pågår i överlåtelsefasen och övriga arbeten av engångsnatur samt ut-

vecklingsplaner
· Nödvändiga avtal om överlåtelse av affärsverksamhet uppgörs och på motsvarande sätt om vilka

tjänster som Medbit erbjuder VSVD
· Ständig kommunikation under hela utredningsfasen

2.1 Det	utbyte	som	eftersträvas	med	projektet	
Det utbyte som man vill uppnå med projektet har på allmän nivå beskrivits i stycke 1. Det konkreta och
mätbara utbytet dryftas då serviceproduktionen har inletts.

3 Slutresultatet

Slutresultatet av projektet är att VSVD:s IT-tjänster har överlåtits till Medbit. Dessa tjänster omfattar
· klienttjänster (inkl. serviceställe, närstöd)
· programtjänster (underhåll av program)
· infra-tjänster (arbetsstationer och maskinsalstjänster)
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En förteckning över program som överförs samt över upphandlingsavtal och licenser har uppgjorts. Befint-
lig dokumentation har sammanställts, samtidigt som man är medveten om vad som saknas. Värdet på den
egendom som överlåts har dokumenterats. Servermiljön har inventerats och listats.

VSVD meddelar sina kumpaner och leverantörer om att verksamheten har överlåtits.

VSVD:s IT-personal överförs till Medbit som gamla arbetstagare och verksamheten fortsätter tillsvidare
enligt den nuvarande organisationsmodellen.

4 Avgränsning av projektet
Med överlåtelsen av verksamheten överlåter VSVD en överenskommen helhet till Medbit i form av en
överlåtelse av affärsverksamhet, och Medbit erbjuder samma helhet med samma innehåll till VSVD. Skilda
förhandlingar förs om överlåtelse av datatrafik och mobiltjänster, eftersom dessa är i den tekniska avdel-
ningens besittning.
Projektet omfattar de saker som beskrivs på bild i kapitel 6, såsom avtal, personalöverföring och överlå-
telse av tjänster i Medbit:s besittning. Under projektets gång görs inga ändringar i verksamheten.
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5 Organisation
Projektorganisationen för den första fasen beskrivs nedan.

5.1 Projektgrupp	och	behörigheter	
Ansvaret för planering och verkställande av projektarbetet samt för resultatsammanställning innehas av
Medbit:s projektchef. Medlemmarna i projektgruppen deltar i planeringen av projektet på basis av deras
egna ansvarsområden och utför de uppgifter som i projektplanen har delegerats till dem samt deltar re-
gelbundet i projektmöten. I tabellen nedan anger man områdesvis de ansvarspar som ska utreda de frågor
som hör till ifrågavarande område och som har till uppgift att skapa nödvändig dokumentation. Dokumen-
tet kan vara en Excel-fil där man klart har beskrivit de frågor som anknyter till området.

Klient

Projekthantering

Projektgrupp

Projektägare

Göran Honga / VSHP Jari Nevalainen/Medbit

Tuomas Iivarinen/Medbit
Petri Ravimo / VSHP

Ari Vikström, Affärsverksamhetsdirektör
Tarja Rasi, Kundbetjäningsdirektör
Tuire Mikola, Utvecklingsdirektör
Olli Toivonen, Driftsdirektör
Ville Komula, Medbit Anskaffningsdirektör
Ann-Charlott Gröndahl, VSVD HR-direktör
Lena Nystrand, VSVD Ekonomidirektör
Petri Ravimo, VSVD IT-direktör
Olle Gull, VSVD Förvaltningsdirektör
Gunilla Holopainen, Personalrepresentant,
kommunikation
Barbro Kaivola, VSVD IT-planerare
Olli Valkeakari, VSVD IT-driftschef
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Område Personer (Medbit/VSVD) Uppgifter Produkt

Projekthante-
ring/samordning

Tuomas Iivarinen/Medbit
Petri Ravimo/VSVD

Projekthantering, Medbit & VSVD uppfölj-
ning av uppgifter, samordning, planering av
följande faser, informerar om framskrid-
ningen av projektet

Projektplan

Kommunikation Tarja Rasi/Medbit
Gunilla Holopainen/VSVD

Ansvarar för kommunikationen under hela
projektet. Kommer överens hur och när
kommunikationen ska skötas inom ramen
för en separat kommunikationsplan

Kommunikations-
plan, vad/till
vem/när?

Kartläggning av
huvudanvändarnas
arbeten

Tarja Rasi/Medbit
Barbro Kaivola/VSVD

Kartläggning av personer och de arbeten
som de utför

Lista över huvudan-
vändarna och deras
ansvarsområden

Personalförvaltning Ville Komula/Medbit
Ann-Charlott Gröndahl/VSVD

Frågor förknippade med personalen, sam-
arbetsförhandlingar, personalkommunikat-
ion, löneadministration

Anställningsuppgif-
ter för den personal
som överförs, för-
teckning över ut-
hyrda lokaler, kart-
läggning av perso-
nalens kompetens,
förteckning av leve-
rantörer av perso-
nal- och fastighets-
tjänster

Servermiljö/infra Olli Toivonen/Medbit
Olli Valkeakari/VSVD

Inventering av och avtal gällande infra-
strukturen

- Apparatregister
över terminaler,
- Serverutrustning,
- Maskinsalsväxlar

Program Ari Vikström/Medbit
Lena Nystrand/VSVD

Programkostnader Lista över program i
bruk, licenser och
dokumentation

Program Ari Vikström/Medbit
NN/VSVD

Utreder vilka program som är i bruk, deras
licenser, dokumentation som anknyter till
miljöerna

Lista över program i
bruk, licenser och
dokumentation

Avtal Tuire Mikola/Medbit
Petri Ravimo/VSVD

Ekonomiförvaltningens avtal och HR avtal
överförs till Medbit (materialförvaltning?)

Genomgång av
avtal, genomgång
av CGI:s tjänster

Kartläggning av
egendom

Ari Vikström/Medbit
Lena Nystrand/VSVD

Sammanställning av uppgifter över den
egendom som överlåts

Lista över värdet på
egendomen

Uppgörande av ett
avtal om överlåtelse
av affärsverksam-
het

Ari Vikström/Medbit
Göran Honga/VSVD
Petri Ravimo/VSVD

Köpebrev för näringsverksamhet, omfattar
bland annat också ett avtal om överföring
av personal där HR måste ingå

Avtal om överlåtelse
av affärsverksamhet



VSVD överlåtelse av affärsverksamhet - Projektplan 9 (13)

PUH 02 313 1300
www.medbit.fi

5.2 Intressegrupper	
Inom ramen för det här projektet har man identifierat kontaktpersoner och intressegrupper som befinner
sig i projektets inflytelsesfär. Intressegruppsanalys i bilaga.

6 Realiseringsplan

6.1 Realiseringsfaser	och	tidtabell	

Faserna på det övre planet beskrivs i bilden nedan.

Beredning, de preliminära strategiska avsikterna, preliminär arbetsplan
Innehåll:
· Samarbetsobjektet beskrivs för att helheten ska kunna gestaltas
· Preliminära, strategiska avsikter, vad man vill uppnå genom samarbetet
· Utredning av beslutsprocessen
· Klargörande av samarbetsförfarandet
· Projektplan för den utredningsprocess som anknyter till samarbetet, v0.1;

o Mål, faser, uppgifter, resultat, tidtabell
o Organisation och nyckelresurser

Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
· Preliminär projektplan

Kartläggning av den nuvarande situationen
Innehåll:
· Utredningsarbetet genomförs av en projektgrupp, eller flera projektgrupper med följande uppgift
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o Planering, organisering av arbetet samt sammanställning av resultaten
o Förslag till styrgruppen

· Parter som deltar i utredningsarbetet
o VSVD:s ansvarspersoner och ansvariga experter
o Medbit:s projektchef och ansvariga experter
o Övriga experter

· Genomförs i arbetspar i enlighet med det som beskrivs i kapitel 5.1.
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:

· Kartläggningen genomförs av utsedda personer. Material för beslutsfattande och påbörjande av
en samarbetsutredning

Tidtabell: 6.10.2016 - 21.11.2016

Anbud över den helhet som överlåts
Innehåll: Anbud
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Medbit:s styrelse informeras om framskridningen av arbetet vid ett sammanträde som hålls 25.11.2016,
samtidigt presenteras de preliminära avtal som förutsätts för överlåtelsen av affärsverksamheten. Med
anledning av tidtabellen behövs styrelsens beslut innan VSVD:s styrelse kan fatta ett beslut i ärendet, sty-
relsen kommer att föreslås 2.12.2016.
Tidtabell: 21.11.2016 - 28.11.2016

Avtalsförhandlingar, anbud
Innehåll:
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Tidtabell: 29.11.2016 - 11.12.2016

Underteckning av avtal
Innehåll:
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Det sammanträde där VSVD:s styrelse fattar beslut i ärendet hålls 12.12.2016
Tidtabell: 12.12.2016

Överföring av personal och inledning av produktion
Innehåll:
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Tidtabell: 1.1.2017 -->

HR-funktioner
Innehåll: Överföring av personal, personalkommunikation, administrativa personalfrågor, samarbetsförfa-
rande
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen: Personalen har överförts i Medbit:s tjänst som gamla ar-
betstagare
Tidtabell: Pågår under hela projektet

Kommunikation
Innehåll: De frågor som fastställts i kommunikationsplanen. Bland annat framskridningen av projektet,
intressegruppskommunikation
Slutresultatet och produkten i slutet av fasen:
Tidtabell: Pågår under hela projektet
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Överenskomna datum:

Dag Läge Tema Deltagare
6.10.2016 Vasa

+ lync
Preliminära diskussioner; Alla

12.10.2016 Lync Genomgång av stommen för projektplanen, överenskom-
melse om framtida sammanträden

Medbit:s projektgrupp,
VSVD:s projektgrupp

17.10.2016 - Projektplanen till VSVD för granskning senast kl. 12 Tuomas Iivarinen, VSVD
projektgruppen

18.10.2016 - VSVD:s kommentarer om projektplanen till Medbit och re-
turnering på eftermiddagen som bilaga till styrelseföredrag-
ningen

VSVD:s projektgrupp,
Tuomas Iivarinen

21.10.2016 Åbo Informering av styrelsen (Behandling av en riktad emission) Medbit:s styrelse
25.10.2016 Vasa VSVD:s styrelse
3.11.2016 Vasa Ari Vikström + Ville Komula presenterar Medbit i Vasa Ari, Ville + VSVD:s ICT-

personal
9.11.2016 Lync Möte i Vasa Medbit:s projektgrupp,

VSVD:s projektgrupp
10-11.11.2016 Vasa HR i Vasa Ville Komula, Elli Mäki-

nen, Ann-Charlott Grön-
dahl, Petri Ravimo

17.11.2016 Lync Möte i Vasa Medbit:s projektgrupp,
VSVD:s projektgrupp

21.11.2016 Kartläggningsarbetena genomförda, granskning av doku-
mentationen

Medbit:s projektgrupp,
VSVD:s projektgrupp

25.11.2016 Åbo Informering av styrelsen, presentation av de preliminära
avtalsversionerna

Medbit:s styrelse

28.11.2016 Vasa Fullmäktigemöte Fullmäktige
2.12.2016 Åbo Medbit:s beslut, godkännande av avtalet Medbit:s styrelse
12.12.2016 Vasa VSVD:s beslut, godkännande av avtalet VSVD:s styrelse
16.12.2016 Åbo Underteckning av avtal Jari Nevalainen, Göran

Honga
31.12.2016 - Projektet avslutas Tuomas Iivarinen, Petri

Ravimo
1.1.2017 - Överföring av personal och inledning av produktionen

7 Riskhantering
Projektchefen ansvarar för den riskkartläggning och riskhantering som anknyter till projektet. Eventuella
risker identifieras i samband med riskhanteringen, samtidigt som riskkonsekvenser och -sannolikheter
bedöms på en skala 1-5, vilket ger ett riskindex. Riskhanteringen omfattar även föregripande förberedel-
ser och kartläggning av konsekvenser. För varje respektive risk utser man en ansvarsperson som är skyldig
att i förväg planera hur de risker som han ansvarar för ska minimeras.

De preliminära risker som man stött på i samband med tidigare överlåtelseprojekt har uppräknats nedan.
Under projektets gång satsar man på att dessa risker inte ska realiseras. Under projektets gång uppgör
man dessutom en precisare riskanalys.

1. Fokusen ställs enbart på en täckande kartläggning av egendom och sammanställning av uppgifter.
Kommunikationen samt personal- och verksamhetsperspektivet kommer i skymundan
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2. Förberedelserna inför förändringen, bemötandet av förändringen
3. Den information som behövs vid kartläggningen av egendomen är inte klar till alla delar, t.ex.

a. Nödvändiga avtal/beställningar av system hittas inte, livscykeluppgifter saknas
b. Alla system som är i bruk har inte identifierats
c. Oklarheter i avgränsningarna, vad är ICT; ’’gråzoner”

4. Samarbetet i utredningen glöms bort
5. Den tidtabell som faserna kräver har inte bedömts i tillräcklig omfattning

8 Förändringshantering
Medbit:s projektchef ansvarar för den förändringshantering som anknyter till projektet. Förändringsanhål-
landen ska tillställas skriftligt, och kan antingen komma från en klient, leverantör eller någon intresse-
grupp, eller så kan behovet identifieras internt i projektet.

I det här projektet är det väsentligaste att få till en förändring i objektområdet, varför det under utred-
ningen kan komma fram ett område som man vill ha med i projektet. Då kan det hända att objektet till sitt
innehåll ändrar, varför kostnaderna och arbetsmängden i utredningen tilltar.

9 Kostnadsplan

9.1 Kostnadsberäkning	och	budget	för	projektet	
De reseersättningar och anskaffningskostnader som gjorts inom ramen för detta projekt allokeras inte till
detta projekt.

10  Styrningsplan

10.1 Mötespraxis	
Projektgruppen sammanträder enligt överenskommelse och en promemoria uppgörs över projektgrup-
pens sammanträden. Sammanträdena hålls med den tidtabell som arbetet kräver.

Promemorior och övrigt mötesmaterial förvaras på projektets arbetsområde som befinner sig på en server
som förvaltas av Medbit, arbetsområdet är kopplat till Medbit:s projektuppföljningssystem.

10.2 Upplysning	och	kommunikation	
Kommunikationen utgör en av de viktigaste uppgifterna i det här projektet, framförallt med tanke på per-
sonalen. En kommunikationsplan uppgörs för projektet och denna plan kommer att anslutas till projekt-
planen som en bilaga.

Projektets styrgrupp och de intressegrupper, som identifieras i separat bilaga, informeras om framskrid-
ningen av projektet. Också övriga aktörer i projektet informeras till behövliga delar.
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10.3 Mätning	och	uppföljning	
Framskridningen av projektet uppföljs genom att jämföra den planerade tidtabellen, arbetsmängden och
kostnaden med den förverkligade tidtabellen, arbetsmängden och kostnaden.

Vid mätning av framgången av projektet används mätare med vilka man kan bedöma hur väl uppställda
mål har uppnåtts, hur väl de mål som uppställts för projektet har uppnåtts, hur väl tidtabellen har hållit,
kostnadshanteringen och resultaten av kundbelåtenhetsenkäter som efter projektet tillställs styr-, pro-
jekt- och expertgruppen.

11 Avslutande av projektet

11.1 Acceptansplan	och	-kriterier	
Projektet kan avslutas då alla uppgifter som överenskommits i projektplanen har slutförts och styrgruppen
har godkänt de slutresultat som uppnåtts i de olika faserna av projektet.

11.2 Plan	för	avslutande	av	projektet	
Projektcheferna presenterar projektets slutrapport till projektets ledningsgrupp som godkänner de resul-
tat som framförs i slutrapporten och som ger sin tillåtelse att avsluta projektet. Styrgruppens protokoll bör
inrymma en anteckning om att projektet avslutas. Då projektet avslutats ska den dokumentation som
skapats under projektet överföras till serviceproduktionen, varefter de på Medbit överenskomna arbeten
som anknyter till avslutande av projektet ska genomföras.

Medbit:s projektchef ansvarar enligt den överenskomna praxisen på Medbit för att kundbelåtenhetsenkä-
ten sänds till klienter och övriga överenskomna grupper.
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