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1 Hankkeen tausta 

1.1 Hankkeen lähtökohdat 

Nykytilanteessa Pohjanmaan järjestäjä- ja tuottajakenttä on hajanainen. Tämä tarkoittaa digitalisaation ja 

tietohallinnon osalta käytännössä sitä, että tietotekniset ratkaisut ja järjestelmät ovat organisaatiokohtaisia. Hallinta, 

kehittäminen ja yhteistyö ovat haastavia. Tulevalla Pohjanmaan hyvinvointialueelle tämä on monimutkainen ja 

kestämätön tilanne.  Pohjanmaan hyvinvointialueen muodostamisen yhteydessä tilanne korjaantuu vähitellen, mutta 

se vaatii määrätietoisia toimia myös ICT-toiminnan eri alueilla, muun muassa tietohallinnon johtamisen, tukemisen, 

organisoinnin ja teknisten ratkaisujen osalta. Hyvinvointialueen ICT-ratkaisuja ja palveluita tulee vaiheittain 

yhtenäistää. Tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämisen vaativa työmäärä ja vaadittavien eri projektien 

kestot ovat merkittäviä. Tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kustannuskehityksen hillintään ja pienentämiseen 

tarvittavat toimenpiteet tulee valmistella ja toteuttaa mahdollisimman nopeassa aikataulussa.  

Alueellisen tietohallinnon rakentaminen vaatii usean vuoden strategisen kehittämisohjelman, joka tähtää alueellisen 

ICT-ratkaisujen ja palveluiden rakentamiseen, alueellisen järjestäjätason tehtävien organisoimiseen ja kansallisen 

palvelutarjonnan integroimiseen. Kokonaisuus koostuu tietohallinnan alueellisesta strategiasta, hallintomallista, 

teknisistä ratkaisuista ja palveluista. 

Hyvinvointialueella tarvitaan luotettavia ICT-palveluita, koska hyvinvointialue toimii ihmisille ja yhteiskunnalle hyvin 

kriittisellä toimialalla. Työ on hyvin tietointensiivistä ja osa järjestelmistä on hyvin monimutkaisia. ICT-palveluilla 

hallinnoidaan asiakkaiden ja potilaiden arkaluontoisia asiakas- ja terveystietoja. Ihmisten sujuva asiointi, hyvinvointi ja 

hoito ovat riippuvaisia eri järjestelmissä olevista tiedoista. ICT-palveluiden vaikutus hoitotyön tuottavuuteen ja 

potilasturvallisuuteen on erittäin merkittävä ja mahdolliset ICT-ongelmat vähentävät hyvinvointialan tehokkuutta 

sekä vaarantavat potilasturvallisuutta. Syntyvän uuden organisaation käyttäjämäärä on merkittävä ja mahdolliset 

käyttökatkot ja laatupoikkeamat vaikuttavat sekä suureen käyttäjä- että potilasmäärään. Uusi organisaatio tarvitsee 

luotettavia ICT-palveluita ja tehokkaan palvelutuotannon toimiakseen tehokkaasti. Uusi organisaatio vastaa myös 

SOTE-palveluiden huoltovarmuudesta, esimerkiksi poikkeustilanteissa sairaalan on pakko toimia. 

Potilasturvallisuuden ja tuottavuuden vuoksi ICT-hanke pyrkii hallittuun ja turvalliseen siirtymään. ICT-palveluita 

tuotetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Pohjanmaan alueella on käynnissä mittavat kehittämishankkeet, joissa on ICT-muutokset ovat merkittäviä. 

Merkittävämmät hankkeet ovat esimerkiksi Aster Bothnia, DigiFinland Oy:n Omaolo-palvelun käyttöönottoon 

Pohjanmaan hallinnoima PATA-yhteishanke, Sote-rakenneuudistus, tulevaisuuden SOTE-keskus ja Lumina –

taloushallintojärjestelmän kehittämishanke, jotka tulee huomioida suunnittelussa. Kaikkien alueella käynnissä olevien 

hankkeiden ja muutosten riippuvuuksien ja vaikutuksien hyvä hallinta edesauttaa saavuttamaan suunnitellut hyödyt. 

Pohjanmaan kunnat ja 2M-IT keskustelevat tällä hetkellä mahdollisista SOTE-ICT -liikkeenluovutuksista. Kuntien ICT- 

ratkaisut ovat tällä hetkellä osa kuntien omia ICT-palveluita. Hyvinvointialueen ICT-hankkeen suunnittelu ja hallinta 

on päätetty tehdä yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. 

Vaasan Kaupunki on ulkoistanut ICT-tuotannon in-house yhtiölle, Mico Bothnia Oy Ab:lle. Vaasan kaupunki ulkoisti 

1.1.2021 Mico Bothnian SOTE ICT-toiminnot Kuntien Tiera Oy:lle.  Vaasan sairaanhoitopiiri ja Pietarsaaren Sosiaali- ja 

terveys virasto ovat ulkoistaneet ICT-palvelunsa 2M-IT Oy:lle. Alueen muut kunnat tuottavat ICT-palvelunsa pääosin 

itse (oma ICT-henkilökunta) hyödyntäen osittain paikallisia toimittajia.  Yhteistyö organisaatioiden välillä on 

epävirallista eikä ole alueellisesti johdettua, koska organisaatio on puuttunut. Päällekkäisiä ratkaisuja on perus ICT-

palveluiden osalta paljon. Kaikissa organisaatioissa ei ole selkeitä IT-palvelunhallinnan prosesseja tai työkaluja. Näissä 
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organisaatioissa tuki on monesti henkilöitynyt joko muutamaan tai yhteen henkilöön. Samat järjestelmät ovat osittain 

käytössä, mutta ratkaisut ovat yleensä organisaatiokohtaisia ja teknisesti omia instansseja.  

Toimittajasopimukset ovat nykyisten organisaatioiden omistamia ja hallinnoimia. Nykyiset sopimukset tulee 

kartoittaa, kerätä ja analysoida. Analyysivaiheessa sopimuskohtaisesti suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet siten, 

että hyvinvointialueen sopimussiirrot voidaan tehdä hankintalakien mukaisesti ja siirtää tai kilpailuttaa hallitusti. 

 

1.2 Hankkeen edellytykset 

Hankkeen edellytyksenä on saada tarvittava rahoitus, joka mahdollistaa alueellisen tietohallinnon ja teknisten 

ratkaisujen kehittämisen, toteutuksen ja käyttöönoton hyvinvointialueen suunnittelun ja organisoitumisen aikana 

sovittavalle tasolle. Rahoitus mahdollistaa erityisesti koko alueen laajuisen muutoshankkeen, jotta saadaan kehitettyä 

Pohjanmaan tietohallintajohtamisen toimintamalleja kohti parhaita käytäntöjä. Muutoksessa pitää huomioida ja hallita 

miten organisaatiomuutos vaikuttaa ICT-palveluiden johtamiseen, hallintaan ja toteutukseen. Linjauspäätöstä 

vaadittavat asiat tuodaan Alueelliseen ICT-ohjausryhmään päätettäväksi.   

Hankkeen nopean aikataulun ja työmäärän sekä tarvittavien muutosten teknisten monimutkaisuuksien vuoksi hanke 

tarvitsee resursseja. Muutosta ei voida viedä läpi pelkästään organisaatioiden nykyisillä resursseilla, joilla on tärkeä 

rooli nykyjärjestelmien palvelutuotannossa. Rahoituksella hanke voi käyttää in-house -yhtiöiden ja muiden vaadittavien 

ulkoisten kumppanien projektin aikaisia resursseja. Edellytyksenä on myös, että kuntien ja organisaatioiden nykyisiä 

resursseja voidaan käyttää tukemaan hanketta. Sujuva yhteistyö kuntien ja koko alueen ICT-henkilöiden kanssa on 

erittäin tärkeä. 

Hankkeen kriittisyyden, kustannusten, työmäärien ja teknisen monimutkaisuuden vuoksi muutostyöt viedään läpi 

hankkeena ja sen alla erillisinä projekteina. Hyvä yhteistyö ja koordinointi hyvinvointialueen kaikkien 

muutoshankkeiden ja projektien kanssa on äärimmäisen tärkeää. Hyvinvointialueen tavoitteet, organisaatio ja 

muutosten vaiheistus määrittelevät tarvittavat ICT-muutokset ja niiden ajoitukset. Samalla mahdolliset tekniset 

rajoitteet tai ICT-muutosten kustannusvaikutukset huomioidaan päätöksissä. 

Hankkeen alussa luodaan ja sovitaan prosessit sekä menetelmät nykyisten organisaatioiden ICT-hankkeiden 

ohjaamiseen. Hallinnalla varmistetaan, ettei tehdä turhaa työtä, selkeytetään tilannekuvaa ja luodaan selkeät tiekartat. 

  

1.3 Hankkeen hyödyt 

Hajautettujen tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kustannuskehitystä voidaan hallita ja pienentää yhtenäistämällä 

palveluita, jolloin vältytään useamman päällekkäisen toteutuksen ylläpitämiseltä ja jatkokehittämiseltä. Selvyyden 

vuoksi todetaan, että yhtenäistäminen ei koske tässä yhteydessä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, niiden 

yhtenäistäminen tapahtuu Aster Bothnia-hankkeessa. Hajautetussa ympäristössä palveluiden käytettävyyden 

turvaaminen ja kehittäminen on erittäin haastavaa. Palvelutuotannon hallinta perustuu tällä hetkellä vapaaehtoiseen 

yhteistyöhön kuntien kanssa. Yhtenäistämisen jälkeen hallinta ja vastuualueet selkeytyvät ja hyvinvointialueen 

kuntayhtymä pystyy ohjamaan ja tuottamaan palveluita. Keskitettyjen palveluiden korkea käytettävyys pystytään 

takaamaan. Tietoturvan hallinta ja kehittäminen on tehokkaampaa ja halvempaa, esimerkiksi Security Operations 

Centerin (SOC) sekä poikkeamien hallintaprosessin käyttöönotto voidaan tehdä nopeasti. 

Tieto- ja viestintäratkaisujen yhtenäistämisen toimenpiteillä tuetaan soteuudistuksen valmistelua, erityisesti 

järjestämisvastuun siirtymistä ja uudet yhtenäiset toimintatavat ovat käytössä paikasta riippumatta. Hallittu ja 

keskitetty ympäristö tarjoaa keskitetyn alustan digitalisaatiolle ja tiedolla johtamiselle. 
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Hankkeen avulla suunnitellaan, toteutetaan ja otetaan käyttöön hyvinvointialueen toimintaan tarvittavat tieto- ja 

viestintätekniset ratkaisut, hallinto- ja tuotantomalli. Uusi organisaatio hallinnoi omia päätelaitteitaan, palvelimiaan ja 

tietoliikenneverkkojaan sekä tuottaa niille käyttöpalvelut keskitetysti. Käyttäjillä on yhteiset toimisto- ja 

kolloboraatiotyökalut käytössä. Organisaation käyttäjillä on yhteinen sähköposti ja viestintävälineet. Hanke rakentaa 

koko Pohjanmaan hyvinvointialueelle skaalautuvan tieto- ja viestintäteknisen ratkaisun. Tällä tavalla voidaan 

vaiheittain liittää tulevan maakunnan kaikkien kuntien SOTE-sektorit rakennettuun ”kivijalka”-ratkaisuun.  

Kapasiteettipalveluiden palvelutasoja voidaan parantaa keskittämällä palvelut asianmukaisiin korkean käytettävyyden 

konesaleihin, parantamalla tietoliikenneyhteyksiä ja yksinkertaistamalla sekä yhdenmukaistamalla palveluiden 

hallintaa.  

Hyvinvointialueen toiminta jatkuu ilman merkittäviä tuotannollisia haittavaikutuksia ja tarvittavat muutokset viedään 

hallitusti läpi. Hankkeen jälkeen henkilökunta pystyy tehokkaasti hoitamaan työtehtäviään toimipisteestä riippumatta. 

Vaiheittainen ja hallittu siirto minimoi riskit ja haittavaikutukset toiminnassa. Vaiheistuksen aikana tarjotaan pääsy 

tarvittaviin järjestelmiin joko suoraan päätelaitteella tai virtuaalityöpöytäratkaisun (VDI) kautta. Nopeilla 

käyttöönotoilla haluamme minimoida ajanjakson, jolloin ylläpidetään sekä vanhoja että uusia ratkaisuja.  

Hanke mahdollistaa hyvinvointialueen käynnistämisen tarvittavilla ja ennalta sovituilla ratkaisuilla. Tarvittavat ja 

sovitut ICT-muutokset ennen 1.1.2022 (DAY 1). Samalla varmistetaan, että ICT-muutoksenhallinta alkaa toiminaan 

heti. 

 

1.4 Hankkeen visio, missio 

Hankkeen visio on muodostaa Pohjanmaan hyvinvointialueen tietohallinnon toiminta- ja palvelumallimalli, joka 

edesauttaa hyvinvointialueetta saavuttamaan tavoitteitaan ja tukee päivittäistä työtä. ICT-palvelut ovat 

tarkoituksenmukaisia, tietoturvallisia ja kustannustehokkaita. Digitalisaatio, tietohallinto, tiedonhallinta ja toiminnan 

kehittäminen hallitaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä toiminnan kanssa. Tietohallinnan rooli on selkeä ja 

yhteistyö toiminnan kanssa on sujuvaa. Tietohallinto on integroituna uuteen organisaation. Tietohallinnon johtamis-, 

hallinta- ja palvelumallin suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Sofigaten Businessteknologiamallia (BT-malli, 

www.btmalli.fi).  Käyttäjätyytyväisyyttä seurataan ja raportoidaan. Keskitetyt ja modernit ICT-palvelut luovat 

edellytykset toiminnan kehittämiselle ja digitalisaation hyödyntämiselle. Sosiaali- ja terveyden toimialojen asettamat 

erityisvaatimukset ICT-palveluille on huomioitu. 

Käyttäjillä on uuden organisaation modernit ja yhteiset kolloboraatiotyökalut käytössä. Maantieteellisesti hajautettu 

organisaatio tarvitsee tehokkaat viestintävälineet ja siihen soveltuvat työtavat. Hoitoketjujen ja palveluverkoston 

laajeneminen koko Pohjanmaan alueelle muuttaa kokouskäytäntöjä ja työtapoja. Uusi organisaatio ei enää toimi 

paikallisesti, vaan kokoukset, työnteko ja johtaminen siirtyvät virtuaalisempaan toimintatapaan. Service Desk 

tuotetaan yhden luukun -periaatteella sekä suomeksi että ruotsiksi. Tavoitetilan muodostuminen esitetään kuvassa 1. 

 

 

 

http://www.btmalli.fi/
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Kuva 1 hyvinvointialueen tavoitetila 

 

2 Hankkeen rajaukset ja riippuvuudet  

Pohjanmaan Hyvinvointialueen ICT-hanke on riippuvuussuhteessa hallituksen SOTE-uudistuksen, tulevaisuuden 

sosiaali- ja terveyskeskus ja rakenneuudistus – rahoitusohjelmien kanssa. Yhteistoiminta tulee saada käyntiin heti 

projektin alussa. ICT-hanke on riippuvainen tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiasta, 

vaiheistuksesta ja aikataulusta. Muiden tukitoimintojen (HR, Talous ja viestintä) suunnitelmat vaikuttavat myös ICT-

ratkaisuihin. 

Aster Bothnia-hanke on tehnyt toimittajavalinnan maaliskuussa 2020. Hankkeiden riippuvuudet ja rajaukset 

vaikuttavat toisiinsa. Hankkeiden sisällöt pitää sopia tarkasti. Hyvinvointialueen ICT-hanke rakentaa Aster Bothnialle 

minimivaatimukset täyttävän tietotekniikka-alustan, kantaa tulee ottaa esimerkiksi pilvistrategiaan. Tämän vuoksi on 

erittäin tärkeätä nyt jo yhtenäistää tietoliikenne, käyttäjähallinta, kapasiteettipalvelut ja loppukäyttäjän palvelut. 

Aster Bothnia keskittyy hoitoprosessisien ja sitä kautta asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistämiseen. 

Hyvinvointialueen ICT-hanke varmistaa tarvittavat tekniset toimenpiteet. Vanhojen järjestelmien arkistointia tulee 

myös huomioida. 

Perusjärjestelmien ja tietotekniikan osalta hyvinvointialueen ICT-hanke on riippuvainen kuntien nykyjärjestelmien 

toimittajien yhteistyöstä. Kunnat ja kuntayhtymät omistavat nykyiset sopimukset. Hankintalaki määrittelee ja ohjaa 

mitä on mahdollista konsolidoida ilman erillistä hankintaa. Tämä rajoittaa sopimussiirtojen mahdollisuuksia ja myös 

vaikuttaa aikatauluun mahdollisten kilpailutusten kautta. Nykyiset sopimukset tulee siirtää, muuttaa tai irtisanoa. 

Kuntien ja kuntayhtymien SOTE-ICT -ratkaisuja pitää edelleen kehittää ja ylläpitää. Nykytoiminnan on oltava tuen ja 

ylläpidon piirissä, eli ICT-palveluiden elinkaarenhallinta vaatii keskitettyä hallintaa. Samalla pitää varmistaa, että 

muutokset ovat yhteensopivia ICT-muutoksen tavoitteiden kanssa. Tämä vaatii muutostenhallintaa (Change Advisory 

Board) ja portfoliohallintaa (kehitysprojektit ja PMO-toiminta). Teknisiä- ja toiminnallisia riippuvuuksia pitää hallita 

alueellisella arkkitehtuurilla. 
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Tietotekniikkaratkaisun suunnittelu perustuu siihen, että hanke pystyy hyödyntämään Vaasan sairaanhoitopiirin 

nykyistä käyttäjätietokantaa ja hakemistopalvelua (Active Directory) ja kapasiteettipalveluiden ratkaisuja. 

Suunnitteluvaiheessa tämä oletus varmistetaan, mutta myös muiden hankkeiden vaatimukset saattavat vaikuttaa 

tähän oletukseen. Jos tämä oletus muuttuu se vaikutta työmääriin, kustannuksiin ja aikatauluun. 

 

3 Hankkeen toteutus 

3.1 Kokonaiskuva etenemisestä 

Tietohallinnon kokonaishanke jakaantuu seuraaviin vaiheiseen (hankerakenne kuva 2). 

 

 

Kuva 2 Hankerakenne 

 

3.2 Vaiheistus ja aikataulu 

Hankkeen kokonaisaikataulu on esitetty kuvassa 3. Hanketyö käynnistyi 1.10.2020, jolloin hankehallinnossa aloitettiin 

kokonaishankkeen suunnittelu. Käytännössä aloitettiin resursoimaan kehitystyötä ja laatimaan tarvittavia 

yhteistyömalleja eri sidosryhmien kanssa.  

Hanke ja projektit vaiheistetaan vesiputousmallin mukaisesti, mutta hankkeen (ja projektien) sisällä voidaan edetä 

hybridi-projektimallilla. Hybridimalli on yhdistelmä vesiputousmallista ja ketterän kehittämisen malleista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että hyvin aikaisissa vaiheissa kokeillaan ja pilotoidaan ainakin osaa suunnitelluista ratkaisuista. Tämä 

auttaa verifioimaan suunnitellut ratkaisut sekä tarkistamaan niiden toimivuus. Samalla pystymme hallitsemaan riskejä 

ja kustannuksia paremmin nopeammin. Tällä tavalla hanke pystyy nopeammin tuomaan ratkaisuja tuotantoon.  

Hankkeen suuntaa antava aikataulu ja vaiheistus esitetään kuvassa 3. Nykytilanteen kartoituksen jälkeen 

suunnitteluvaiheessa tehdään yksityiskohtaisempi sisällön ja aikataulutus. 
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Kuva 3. Hankkeen kokonaisaikataulu 

Nykytilannekartoitus: Nykytilanteen kartoitus tarvitaan toiminnan jatkuvuussuunnittelun ja minimitoteutuksen 

määrittelemiseksi ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi. Nykytilankartoitus pitää sisällään ICT-palvelut, 

kustannukset, sopimukset, tietotekniikka- ja kehitysprojekteja. Samalla tarkennetaan nykyiset ICT-kustannukset. 

Tässä vaiheessa suunnitellaan jatkotoimenpiteet ja luodaan ensimmäisen version hankesuunnitelmasta, joka 

tarkentaa seuraavaan vaiheen työt, kustannukset ja resurssitarpeet.  

Suunnitteluvaihe aloitetaan 4.1.2021, jolloin käynnistetään työpajat ja suunnittelutyö. Työn aloituksen edellytyksenä 

on varmistunut rahoitus. Suunnitteluvaihe tehdään koko hankkeelle teknisten ja tuotannon suunnittelun 

riippuvuuksien vuoksi. Suunnitteluvaiheen tavoitteena on varmistaa yhteistyön muiden pohjanmaan alueen 

hankkeiden kanssa ja selkeyttää hyvinvointialueen ICT-hankkeen tavoitteet ja vaiheistukset. Tämä tehdään heti 

suunnitteluvaiheen alussa (”esikartoitus ja linjapäätökset”). ICT-hankkeen tarkempi suunnittelu perustuu tähän ja sen 

jälkeen tarkennetaan projekteittain ICT-suunnittelua. Hankkeen suunnitteluvaiheessa suunnitellaan tarkemmin 

projektien kuvauksissa listatut sisällöt tarkemmin. Käytännössä projektin suunnitteluvaiheet tapahtuvat tässä 

vaiheessa. Tässä kappaleessa kuvataan vain pääasiat. 

Suunnitteluvaiheessa pitää tehdä lopulliset päätökset hyvinvointialueen tulevasta käyttäjätietokannasta ja 

hakemistopalvelusta (Active Directory) ja tietoliikenneratkaisuista. Päätöksissä pitää arvioida ja huomioida 

kustannukset, aikatauluvaikutukset sekä tekniset vaikutukset. Samalla pitää huomioida tulevia vaatimuksia IT-

tietoturvaan, lisääntyneeseen pilvipalveluiden käyttöön ja Aster Bothnian vaatimuksiin. Tekniset edut ja haitat pitää 

punnita kustannuksia sekä aikatauluja huomioiden. 

Näiden päätöksien jälkeen voidaan alkaa siirtää käyttäjiä ja päätelaitteita kunnista hyvinvointialueen tulevaan 

ratkaisuun.  

Samalla hanke organisoituu ja varmistamme tarvittavat resurssit, ohjauksen sekä hallinnan.  

Tässä vaiheessa suunnitellaan projektikohtaisesti: 
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 Loppukäyttäjän palvelut 

 Kapasiteettipalvelut 

 Sovelluspalvelut 

 Kollaboraatiopalvelut 

 ICT-palvelut muille projekteille 

Suunnitteluvaiheessa ICT:n johtaminen, hallinta, kehittäminen ja tuotantotavat tarkentuvat ja ne suunnitellaan osaksi 

tulevan hyvinvointialueen rakenteita. ICT-palvelut suunnitellaan tarkemmin: 

Toteutusvaiheessa rakennetaan hyvinvointialueen tietotekniikkapalvelut ja tuotantomalli. Loppukäyttäjänpalvelun 

toiminnanohjausjärjestelmä on valmis. Tarvittavat muutokset tehdään palveluille ja kapasiteettia lisätään siirtojen 

edellyttämä määrä. Tietoliikenneratkaisu on valmis ja käyttöönottoja voidaan aloittaa. Myös tarvittavat virtuaaliset 

etätyöpöytäratkaisu (VDI) mahdollisuus toteutetaan. Tämä mahdollistaa sitä niiden järjestelmien käytön, joita ei ole 

vielä mahdollisesti siirretty.  

Käyttöönottovaiheessa siirretään jo testatut ja toimivat palvelut keskitettyyn ratkaisuun. Vaiheittaisella siirrolla 

voidaan hallita riskit ja työkuormaa. Sovelluspalvelimet ja järjestelmät siirtyvät vaiheissa konsolidoituun ympäristöön. 

Siirrot pyritään tekemään päivityksen yhteydessä, koska siirto vaatii useassa tapauksessa järjestelmän uudelleen 

asennuksen silloin kun Active Directory ja verkko muuttuvat. 

Päättämisvaiheessa tehdään hallinnolliset työt. Projektin loppuraportti luodaan ja käydään läpi hankkeessa opitut 

asiat (Lessons learned). 

Hankeen projektit suunnitellaan tarkemmin suunnitteluvaiheessa. Kuvassa 4 on kuvattu suunnittelu- ja 

toteutusvaiheen projektit. 

 

 

Kuva 4 Hyvinvointialueen ICT-hanke 
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4 Organisointi ja hankehallinto 

4.1 Hankeorganisaatio ja roolit 

 

Hankkeen toimintojen organisointi esitetään kuvassa5. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Vaasan sairaanhoitopiirin 

johtajan perustamispäätöksen 15.4.2020 §28 mukaisesti Alueellinen ICT-ohjausryhmä. 

 Alueellinen ICT-ohjausryhmä, joka raportoi eteenpäin Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallintoon.  

 

  

Kuva 5 Hankkeen organisointi. 

 

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa projektin etenemistä ja tehdä päätökset ja linjauksen 
projektin etenemisen varmistamiseksi. 

Ohjausryhmälle raportoidaan mitä on saavutettu, mitä ollaan tekemässä, mahdolliset resurssitarpeet, esteet ja riskit. 
Lisäksi käydään läpi tuotteen kehitysjonon sen hetkinen sisältö ja prioriteetit. Ohjausryhmä asettaa projektin 
tavoitteet ja hyväksyy projektin aloittamisen ja päättämisen. Ohjausryhmä ei ohjaa projektin sprinteissä tapahtuvaa 
operatiivista toimintaa. 

 

Hankkeen ohjausryhmä päättää ja hyväksyy projektia koskevat asiat kunkin jäsenen oman toimivallan puitteissa ja 
hankkii hankeen tarvitsemat päätökset ajoissa omasta organisaatiostaan. Hankkeen ohjausryhmän tehtävä on tukea 
hankepäällikköä sekä projektipäällikköjä sekä ohjata hankeen ja projektin etenemistä sekä varmistaa projektin 
toimintaedellytykset. Ohjausryhmän tehtävänä on asettaa tavoitteet ja seuraa hyvinvointialueen väliaikaishallinnolta 
saadun budjetin käyttöä. Se voi esittää muutoksia budjettiin hankkeen tavoitteiden muuttuessa. Projektin 
ohjausryhmä käynnistää projektin, hyväksyy projektisuunnitelman ja vaihetuotokset sekä lopputuloksen 
katselmointien pohjalta. 

 

5 Riskien hallinta 

Hankkeen riskit hallitaan arvioimalla riskin vaikutus ja todennäköisyys viisiportaisella asteikolla (1-5).  Ohjausryhmän 

ja hankkeen johtoryhmän kokouksissa käsitellään riskit, joiden vaikutus ja todennäköisyys on suurempi kuin 4.  
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Projektipäälliköt vastaava ohjausryhmän kokouksessa sovituista riskienhallinnasta. Projektipäällikköjen toteuttama 

riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa.  

Hankkeen alustavat riskit ja niihin varautuminen on kuvattu taulukossa 6. 

 

Taulukko 6 Alustava riskitaulukko 

 

6 Resurssit ja kustannukset  

Hankkeen kustannukset jakaantuvat kuvien 2 ja 5 vaiheiden sekä sisällön mukaisesti. Koko hanke ei valmistu vuoden 

2021 aikana ja sen vuoksi suunnitteluvaiheessa kuvataan erikseen koko hankkeen aikataulu ja mahdolliset 

kustannukset. Budjetin ja aikataulua tarkennetaan suunnitteluvaiheessa. Resurssien saatavuus suunnitellaan 

tarkemmin aikataulun ja sisällön perusteella. 

Nykytilakartoituksessa ja suunnittelussa toimitaan tällä hetkellä 199.750 € kustannusarviolla. Tällä toimeksiannolla 

suoritetaan kuvassa 2 mainitut tehtävät nykytilakartoituksesta. Suunnitteluvaiheen kustannukset ovat noin 700.000 

€. 

 

 

 


