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BEGREPP I PROJEKTET 

 

Begrepp Definition 

Kund Välfärdssamkommunen/VCS 

Leverantör Kommuner och andra aktörer inom social- och hälsoområdet 
(förutom VCS) som ansluter till välfärdssamkommunen. 

Datasystem Längre fram i planen kan förkortningen system användas. 
Ett datasystem är en integrerad helhet som består av flera delar: 
apparatur, teleförbindelser, systemprogramvara, 
datakommunikationsprogramvara, serverprogramvara, 
verktygsprogramvara för systemarbete och övrig hjälpprogramvara 
och applikationsprogramvara. 

Produkt av projektet Produkten av projektet är den del av systemet som kommer fram 
under arbetsprocessen. Slutresultat används ofta som synonym till 
produkt. Produkterna av datasystemprojektet kan vara vilka delar 
eller substanslösa resultat som helst i datasystemet, vilka kan 
benämnas med utbildad personal och ändrade handlingsmönster. 

Definition Definitionen är det skede där en modell (bestämning) för 
datasystemet och dess delar utformas och beskrivs. Modellen kan 
vara verbal, visuell eller matematisk. Ett resultat av definitionen är 
definitionsdokumentet, som innehåller en beskrivning av varje 
bestämning. Definitionen är ett preciserande arbetsskede för 
affärsverksamhetens krav på systemets tekniska bestämningar.  

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

Infrastruktur Grundläggande informationsteknik 

Styrgrupp  Projektets styrgrupp, består av representanter från kundens och (vid 
behov) leverantörens sida. 

Tredje part Underleverantör eller annan partner, som inte har ett direkt avtal med 
kunden. 

Startprojekt Syftet med startprojektet är att samordna en eventuell överföring av 
systemet till nya utrymmen och att överföra tillsyns- och 
administrationsansvaret för den färdiga produktionsmiljön till den nya 
parten. Startprojektet avslutas med att produktionen överförs med 
kundens godkännande. 

Kvalitet Med kvalitet avses överenskomna kvalitetsbestämningar, till exempel 
servertid, svarstid, genomloppstid, tillgänglighet, brukbarhet, 
kapacitet, kundnöjdhet, användarnöjdhet och utveckling av 
kompetensen.  

Grundläggande 
informationsteknik 

Inom den grundläggande informationstekniken hanteras apparaterna 
i lokalnätet: arbetsstationer, webbservrar, periferienheter, 
systemprogramvara och lokalnätsprodukter samt program för 
textbehandling, kalkylering, presentationsgrafik och grupparbete samt 
webbläsare. 

Svarstid Tiden som utsatts för att inleda de överenskomna åtgärderna. 

Överföring av ansvar Exempelvis vid överföringen av tjänsteproduktionen överförs 
ansvaret för tjänsten från projektchefen till underhållet. 

Välfärdssamkommune
n 

Den framtida välfärdssamkommunen 
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1. Bakgrund 

1.1 Utgångspunkt för projektplanen 

Social- och hälsovårdsaktörerna i kommunerna och sjukvårdsdistriktet överförs till 
välfärdssamkommunen, med följer också telefonnumren och abonnemangen som används i 
kommunerna och i sjukvårdsdistriktet. Vid övergången till välfärdssamkommunen ska aktörerna 
ha egna nummer. Kommunerna och/eller operatörerna är inte nödvändigtvis villiga att överlåta 
numren. 

1.2 Projektets mål 

Målet är att välfärdssamkommunen ska äga och ha i bruk nödvändiga nummer och 
abonnemang senast i början av år 2022. Projektet är bara i startgroparna och inga åtgärder har 
vidtagits ännu. 

2. Beskrivning av projektet 

2.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att antingen överföra numren och abonnemangen som används av 
Österbottens social- och hälsovårdsaktörer till välfärdssamkommunen, eller att införskaffa och 
implementera nya.  

För projektets produkter har följande allmänna mål satts upp: 

Innehållsmässiga mål: 

 Kartläggning av teleavtalen i alla kommuner 

 Beslut om huruvida numren ska överföras eller om nya ska implementeras 

 Genomförande av en eventuell överföring 

Kvalitativa mål: 

 En eventuell överföring genomförs så att användaren och kunden besväras så lite som 
möjligt. 

2.2 Definition av projektets produkter 

Slutresultat av projektet: 

 Tydlig dokumentering av de nuvarande teleavtalen och dess innehåll i hela 
välfärdssamkommunens område. 

 Dokumentering av nummer och abonnemang som är i bruk i välfärdssamkommunens 
område. 

 Numren och abonnemangen som är i bruk överförs till välfärdssamkommunen. 

2.3 Avgränsningar och specialvillkor  

Till projektet hör inte: 

 Utveckling av telesystem 

 Förnyande eller byte av telesystem, teleapparaturer eller telefonapparater. 

 Ingående av nya teleavtal (bortsett från avtal som behövs för att ta i bruk nya nummer). 
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Till VCS uppgifter i det här projektet hör inte (vid behov görs överenskommelse med VCS 
och Leverantören om genomförandet av uppgifterna och tidtabellerna): 

 Kartläggning av kommunernas avtal och nummer eller användare 

Specialvillkor: 

 Kommunerna har tillräckligt med personalresurser för projektet. Personerna bör ha tillräckligt 
med tid för att göra de nödvändiga kartläggningarna. 

 Personalresurserna ska ha tillräckligt med beslutanderätt för att fatta beslut om överföring av 
avtal och/eller nummer eller vara medvetna om den snabba beslutsprocessen. 

 Tidtabellen har i det här skedet uppgjorts med utgångspunkten att inga nya nummer tas i 
bruk och att inga nya abonnemang behöver beställas. Om det visar sig att nya nummer och 
abonnemang behövs, uppdateras tidtabellen därefter. 

2.4 Ansvar i projektet 

Ansvarsfördelningen mellan de olika parterna i projektet beskrivs nedan. Ansvaret på 
uppgiftsnivå beskrivs i punkt 5. Plan för genomförande. 

VCS 

Följande helheter ligger på VCS ansvar: 

 Samordna och administrera projektet 

 Samordna och få igång utredningsarbetet i kommunerna. 

 Guida kommunerna i vad som ska utredas. 

 Ta emot uppgifterna, numren och abonnemangen som överlåts. 

 Ta hand om eventuell överföring och mottagande av avtal. 

 Beställa överföring av nummer och abonnemang. 

VCS projektchef ansvarar för att organisera dessa uppgifter inom projektgruppen samt för att 
följa upp och rapportera om hur arbetet fortskrider. Projektchefen meddelar också om 
eventuella avvikelser till leverantörens projektchef och vid behov till ledningsgruppen, som 
sedan får fatta beslut om saken. 

Leverantören 

Följande helheter ligger på leverantörens ansvar: 

 Genomföra uppgifterna i enlighet med tidtabellen. 

 Överlåta nödvändig information och nödvändiga avtal till välfärdssamkommunen, så att de 
nummer och abonnemang som behövs kan överföras. 

Leverantörens projektchef ansvarar för att organisera uppgifterna och för att följa upp och 
rapportera om hur arbetet fortskrider. Projektchefen meddelar också om eventuella avvikelser 
till VCS projektchef och via VCS projektchef kan saken vid behov föras vidare till 
ledningsgruppen för beslutsfattande. 

2.5 Beskrivning av lösningen  
Bilaga 1: Hyky valmistelu_Tele.docx 



 Projektisuunnitelma   
 HYKY numeronsiirrot  4.6.2021 
  Laati: Petri Luoma  7 (11) 

 

3. Styrning och organisering 

3.1 Styrning av projektet 

Projektet styrs i enlighet med det som beskrivs i Styrnings- och kvalitetsprocedurer. 
Styrnings- och kvalitetsprocedurerna beskriver handlingsmönstren för följande: 
1. Styrning och organisering av projektet 
2. Riskhantering 
3. Kvalitetsprocedur 
4. Klassificering av observationer 
5. Handläggning av fel 
6. Ändringsprocedur 
7. Procedur för problemlösning 
8. Versionshantering och arkivering 

3.2 Projektets styrgrupp  

Projektets styrgrupp: 

Namn Företag Uppgift 

Juha Post VCS ordförande 

Andra representanter från 
välfärdssamkommunens 
område? 

xxx  

 xxx  

Petri Luoma VCS projektchef, sekreterare 

Styrgruppens mötestider fastställs på det första mötet. Avtalade möten beskrivs i styrgruppens 
kallelser och protokoll. 

3.3 Projektgrupp 

Projektgruppen: 

Namn Roll Tillgänglig 

Petri Luoma projektchef  

Andreas Tammelin sakkunnig  

Teleoperatörer   

Kontaktpersoner till 
kommunerna 

  

 

3.4 Rapportering och information 

I det här avsnittet beskrivs vem som ansvarar för rapporteringen och för att informera om hur 
projektet framskrider. I avsnittet beskrivs också hur man rapporterar, till vem och när.  

4. Risker 

Riskerna med projektet bedöms närmare på ett gemensamt möte mellan leverantören och VCS 
i början av projektet, exempelvis på det inledande mötet. Under projektets gång bedöms 
riskerna kontinuerligt och åtgärder för dessa planeras också fortlöpande i enlighet med 
styrnings- och kvalitetsproceduren. 
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Riskerna i utgångsläget har bedömts och de planerade åtgärderna för dessa finns i bilagan 
Risker och förberedande åtgärder. 

5. Plan för genomförande 

Projektet består av följande skeden: 

- Kontaktpersoner utses i kommunerna 

- Avtalen kartläggs 

- Numren och abonnemangen kartläggs 

- Besluta om vilka nummer och abonnemang som överförs, beställa överföringarna från 
operatörerna 

- Beställning av överföringar och nya abonnemang 

- Implementering 

5.1 Faser 

5.1.1 Kontaktpersoner utses i kommunerna 

5.1.2 Avtalen kartläggs 

5.1.3 Numren och abonnemangen kartläggs 

5.1.4 Besluta om vilka nummer och abonnemang som överförs, beställa överföringarna från 
operatörerna 

5.1.5 Beställning av överföringar och nya abonnemang 

5.1.6 Implementering 

Att komma ihåg vid implementeringen: 

- Informera i tid 

- Telefonkatalogerna uppdateras i alla kommuner och i sjukvårdsdistriktet till den del som 
numren ändras (även allmänna: Fonecta, Eniro) 

 

5.2 Tidtabell och kontrollpunkter 

Projektets godkända (baseline) tidtabell presenteras i bilagan Tidtabell. 

Efter att projektet godkänts (baseline) kan tidtabellen endast upprätthållas med beslut av 
ledningsgruppen, men mer detaljerade arbetsplaner på uppgiftsnivå upprätthålls kontinuerligt 
under hela projektet. 

Kontrollpunkterna för projektets godkända tidtabell (baseline-tidtabell) presenteras i följande 
tabell (BP=X betalningspostens kontrollpunkt). 

 

# Kontrollpunkt Datum BP 

1. Projektet inleds 1.8.2021  

2. Kartläggningsarbetet klart 1.10.2021  

3. Beställningar gjorda 31.10.2021  
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# Kontrollpunkt Datum BP 

4. Överföringarna färdiga och de nya abonnemangen har 
implementerats 31.12.2021  

5.    

6.    

7.    
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6. Godkännande 

Beroende på projektets behov består godkännandet av antingen ett helhetsgodkännande av en 
leverans, eller av flera delgodkännanden: 

 godkännande av skedet 

 godkännande av dokumentationen 

 godkännande av leveransen 

Godkännandena fastställs i projektets skeden och uppgifter. 

I godkännandet används resultaten från inspektionen på det sätt som beskrivs vid varje 
godkännande. Resultaten från inspektionerna rapporteras vid varje inspektion med ett skilt 
protokoll.  

Godkännandet uppgörs i enlighet med blanketten i bilagan, Protokoll för godkännande, som 
undertecknas av båda parterna. Alternativt kan godkännandet antecknas i projektets 
ledningsgrupps mötesprotokoll, som också undertecknas av båda parterna. 

6.1 Godkännande av skedet 

Beslut om att godkänna ett skede fattas av projektets styrgrupp eller den som enligt denna 
projektplan ska godkänna skedet. Skedet godkänns då resultatet uppfyller de mål som satts 
upp för det, samtidigt som det inte finns fel som förhindrar godkännandet.  

Fel och brister som inte hindrar projektet från att gå vidare till nästa skede korrigeras under 
projektets gång enligt överenskommen tidtabell. Projektcheferna beslutar om 
korrigeringstidtabellen antingen på ett tillfälle för godkännande eller på ett projektchefsmöte. De 
kommer i samråd överens om korrigeringen av de brister som uppdagats. 

6.2 Godkännande av dokumentationen 

Leveransen av dokumentationen som uppstår som produkt av projektet betraktas som godkänd 
då  

 Leverantören har levererat alla dokument som definieras som produkt av projektet till VCS 
på överenskommet sätt, och Leverantören har korrigerat de fel och brister som hindrar 
godkännande och som VCS skriftligt rapporterat om, eller 

 VCS meddelar om godkännandet skriftligt, eller 

 VCS inte framför en skriftlig anmärkning på ett fel eller en brist som förhindrar godkännandet 
inom 30 dagar från det att dokumentationen delgetts VCS. 

6.3 Godkännande av leveransen 

Leveransen betraktas som godkänd, då något av följande kriterier uppfylls:  

 då alla överenskomna produkter har levererats och Leverantören har korrigerat de fel och 
brister som hör till dennes ansvar och som VCS under godkännandegranskningen 
rapporterat om skriftligt, eller  

 VCS meddelar om godkännandet skriftligt, eller 

 om VCS inte framför en skriftlig anmärkning på ett fel eller en brist som förhindrar 
godkännandet inom 30 dagar från det att Leverantören har överlämnat produkterna till VCS 
för godkännandegranskning. 
 

Sådana fel som inte väsentligen påverkar användningen av produkterna negativt, utgör inga 
hinder för att godkänna leveransen.  



 Projektisuunnitelma   
 HYKY numeronsiirrot  4.6.2021 
  Laati: Petri Luoma  11 (11) 

 

Om Leverantören har gett en garanti, börjar garantitiden efter att leveransen godkänts. 

VCS ansvarar inte för fel som är oberoende av VCS eller som beror på en tredje part, såsom 
tillverkare av tillämpningsprogramvara, systemprogramvara eller apparatur. Leverantören 
ansvarar själv för fel som beror på Leverantören. 

6.4 Projektet avslutas 

Projektet betraktas som godkänt och avslutat, då alla produkter av projektet har godkänts och 
andra uppgifter som fastställs i den godkända projektplanen har genomförts.  

7. Bilagor 
1. Innehåll i leveransen (Hyky valmistelu_Tele.docx) 
2. Styrnings- och kvalitetsprocedurer 
3. Blankett för ändringsförslag 
4. Protokoll för godkännande  
5. Risker och förberedande åtgärder, tabell  
6. Tidtabell 

 
 


