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2 Ohje mallipohjan käyttöön 
Lue huolellisesti hakasulkeissa olevat ohjetekstit, jotka on liitetty kunkin luvun ja alalu-
vun alkuun. Älä muokkaa dokumentin otsikkorakennetta ja täytä kukin luku ja alaluku 
annettujen ohjeiden perusteella. Voit kuitenkin lisätä uusia lukuja, mikäli se on selkey-
den vuoksi välttämätöntä. 

Voit myös tarvittaessa lisätä rivejä dokumentissa oleviin taulukkoihin. Poista valmiista 
hakemuksesta hakasulkeissa olevat ohjeet. Poista myös tämä luku kokonaisuudes-
saan. 

Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa yleiskuva hyvinvointialueen ICT-muutok-
sesta. Dokumentin liitteenä 1 on erillinen excel-taulukko (muutoskustannusten arvi-
ointi), johon täytetään tarkempi tehtäväjaottelu sekä esitetään haettavan avustuksen 
määrä kutakin tehtävää kohden. Tehtäväjako perustuu kansallisen ICT-valmisteluryh-
män laatimaan ICT-muutoksen tiekarttaan1. 

Hakemus arvioidaan tämän hankesuunnitelman ja sen liitteenä olevan muutoskustan-
nusten arviointipohjan perusteella. Arvioinnissa sovelletaan kriteereitä, jotka on ku-
vattu avustuksen hakuoppaan luvussa 8. 

                                                      
1 Tiekartta löytyy osoitteesta: https://soteuudistus.fi/alueellisen-valmistelun-tiekartta 
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3 Muutoksen yleiskuvaus 
<Kuvaa tässä luvussa kunkin muutoksen osa-alueen keskeinen sisältö. Luvun ra-
kenne perustuu valtakunnallisen ICT-valmisteluryhmän tuottamaan ICT-muutoksen 
tiekarttaan. Lisäksi lukuun on lisätty ylimääräinen alaluku niiden tehtävien kuvaamista 
varten, jotka eivät sisälly tiekartan mukaiseen tehtävänjakoon. Keskity tämän doku-
mentin osalta kokonaiskuvan antamiseen. Avustuksen myöntäjä kiinnittää huomiota 
erityisesti hakemuksen yleiseen selkeyteen, toteutettavuuteen, seurattavuuteen sekä 
riskien hallintaan. Tarkempi tehtävätason tarkastelu toteutetaan tämän suunnitelma-
pohjan liitteessä 1.>  

3.1 Osa-alue A: Hallinnolliset tehtävät 

3.1.1 Lähtötilanne 

<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 

3.1.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 

3.1.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
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2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 

3.1.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 

Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 
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3.2 Osa-alue B: Toimialariippumattomat 
hallinnon järjestelmät (TORI) 

3.2.1 Lähtötilanne 

<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 

3.2.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 

3.2.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 

3.2.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 
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Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 

    

    

    

3.2.5 Suhde viitearkkitehtuuriin 
<Kuvaa osa-alueeseen liittyvän kehittämisen suhde hyvinvointialueiden viitearkkiteh-
tuuriin ja miten tehtävät ja tuotokset edistävät viitearkkitehtuurin mukaiseen tavoiteti-
laan pääsemistä? Esim. Mitä palveluja ja proseseseja kehitetään? Mitä tietovarantoja 
hyödynnetään? Mihin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietojärjestelmiin kehittäminen koh-
distuu? Onko kehittämisessä ristiriitoja tai poikkeamia arkkitehtuurin kanssa? Jos on, 
niin miten kehittäminen saadaan arkkitehtuurin mukaiseksi? > 

3.3 Osa-alue C1: Toimialasidonnaiset 
järjestelmät (SOTE) 

3.3.1 Lähtötilanne 
<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 
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3.3.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 

3.3.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 

3.3.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 

Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 
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3.3.5 Suhde viitearkkitehtuuriin 
<Kuvaa osa-alueeseen liittyvän kehittämisen suhde hyvinvointialueiden viitearkkiteh-
tuuriin ja miten tehtävät ja tuotokset edistävät viitearkkitehtuurin mukaiseen tavoiteti-
laan pääsemistä? Esim. Mitä palveluja ja proseseseja kehitetään? Mitä tietovarantoja 
hyödynnetään? Mihin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietojärjestelmiin kehittäminen koh-
distuu? Onko kehittämisessä ristiriitoja tai poikkeamia arkkitehtuurin kanssa? Jos on, 
niin miten kehittäminen saadaan arkkitehtuurin mukaiseksi? > 

3.4 Osa-alue C2: Toimialasidonnaiset 
järjestelmät (PELA) 

3.4.1 Lähtötilanne 
<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 

3.4.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 
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3.4.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 

3.4.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 

Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 

    

    

    

3.4.5 Suhde viitearkkitehtuuriin 
<Kuvaa osa-alueeseen liittyvän kehittämisen suhde hyvinvointialueiden viitearkkiteh-
tuuriin ja miten tehtävät ja tuotokset edistävät viitearkkitehtuurin mukaiseen tavoiteti-
laan pääsemistä? Esim. Mitä palveluja ja proseseseja kehitetään? Mitä tietovarantoja 
hyödynnetään? Mihin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietojärjestelmiin kehittäminen koh-
distuu? Onko kehittämisessä ristiriitoja tai poikkeamia arkkitehtuurin kanssa? Jos on, 
niin miten kehittäminen saadaan arkkitehtuurin mukaiseksi? > 
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3.5 Osa-alue D: ICT-infra 

3.5.1 Lähtötilanne 
<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 

3.5.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 

3.5.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 
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3.5.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 

Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 

    

    

    

3.5.5 Suhde viitearkkitehtuuriin 
<Kuvaa osa-alueeseen liittyvän kehittämisen suhde hyvinvointialueiden viitearkkiteh-
tuuriin ja miten tehtävät ja tuotokset edistävät viitearkkitehtuurin mukaiseen tavoiteti-
laan pääsemistä? Esim. Mitä palveluja ja proseseseja kehitetään? Mitä tietovarantoja 
hyödynnetään? Mihin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietojärjestelmiin kehittäminen koh-
distuu? Onko kehittämisessä ristiriitoja tai poikkeamia arkkitehtuurin kanssa? Jos on, 
niin miten kehittäminen saadaan arkkitehtuurin mukaiseksi? > 
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3.6 Osa-alue E: ICT-infran järjestelmät 

3.6.1 Lähtötilanne 
<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 

3.6.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 

3.6.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 

3.6.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 
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Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 

    

    

    

3.6.5 Suhde viitearkkitehtuuriin 
<Kuvaa osa-alueeseen liittyvän kehittämisen suhde hyvinvointialueiden viitearkkiteh-
tuuriin ja miten tehtävät ja tuotokset edistävät viitearkkitehtuurin mukaiseen tavoiteti-
laan pääsemistä? Esim. Mitä palveluja ja proseseseja kehitetään? Mitä tietovarantoja 
hyödynnetään? Mihin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietojärjestelmiin kehittäminen koh-
distuu? Onko kehittämisessä ristiriitoja tai poikkeamia arkkitehtuurin kanssa? Jos on, 
niin miten kehittäminen saadaan arkkitehtuurin mukaiseksi? > 

 

3.7 Osa-alue F: Muut välttämättömät tehtävät 

3.7.1 Lähtötilanne 

<Kuvaa alueen lähtötilanne ja keskeiset ratkaistavat ongelmat. Pidä kuvaus tiiviinä ja 
kiinnitä huomiota selkeyteen. Avustuksen myöntäjä arvioi avustetuksi esitettävien teh-
tävien välttämättömyyttä suhteessa lähtötilanteeseen.> 
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3.7.2 Tehtävät vuoden 2022 loppuun mennessä 
<Kuvaa yleisellä tasolla vuosien 2021-2022 aikana toteutettavat tehtävät lähtötilan-
teen kuvauksen mukaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuvauksesta on käytävä ilmi 
keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Avustuksen myöntäjä arvioi 
kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hahmottanut olen-
naiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) ja aikataulut-
tanut niiden toimeenpanon ennen järjestämisvastuun siirtoa. Keskity osa-alueen koko-
naiskuvaan ja käytä tarvittaessa havainnollistavia kuvia. Tarkemman tason tehtäväku-
vaukset ja tehtäväkohtaisesti haettava avustus kuvataan liittessä 1.> 

3.7.3 Suunnitellut tehtävät vuosille 2023-2026 
<Kuvaa yleisellä tasolla ajanjaksolle 2023-2026 tunnistetut tehtävät. Kuvauksesta on 
käytävä ilmi keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ja niiden aikataulu. Kuvauksesta on 
myös käytävä ilmi perustelut sille, miksi avustusta tulisi myöntää ennakoivasti vuosien 
2023-2026 aikana toteutettavaan kehittämiseen. Avustusta voi hakea myös myöhem-
min (todennäköisesti vuonna 2022) järjestettävä valtionavustushaussa. Avustuksen 
myöntäjä arvioi kuvauksen perusteella sitä, miten selkeästi avustuksen hakija on hah-
mottanut olennaiset tehtävät, niiden keskinäiset suhteet (prioriteetit, riippuvuudet jne.) 
ja aikatauluttanut niiden toimeenpanon.> 

3.7.4 Tuotokset ja laadunvarmistus 

<Kuvaa osa-alueen keskeisimmät tuotokset sekä niiden laadun varmistuksen toimin-
tamalli, vastuu ja aikataulu>. 

Tuotos 

 

Laadun varmistuksen toimenpi-
teet ja  laatumittarit 

Vastuu Aikataulu 
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3.7.5 Suhde viitearkkitehtuuriin 
<Kuvaa osa-alueeseen liittyvän kehittämisen suhde hyvinvointialueiden viitearkkiteh-
tuuriin ja miten tehtävät ja tuotokset edistävät viitearkkitehtuurin mukaiseen tavoiteti-
laan pääsemistä? Esim. Mitä palveluja ja proseseseja kehitetään? Mitä tietovarantoja 
hyödynnetään? Mihin tietojärjestelmäpalveluihin ja tietojärjestelmiin kehittäminen koh-
distuu? Onko kehittämisessä ristiriitoja tai poikkeamia arkkitehtuurin kanssa? Jos on, 
niin miten kehittäminen saadaan arkkitehtuurin mukaiseksi? > 
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4 Muutoksen organisaatio 
 

4.1 Ohjausryhmä ja muutoshankkeen 
omistaja 

<Täytä alla oleva taulukkoon ohjausryhmän jäsenet täsmentäen heidän roolinsa ja 
keskeisin panoksensa ohjausryhmän työskentelyn kannalta. Lisää tarvittaessa rivejä. 
Ohjausryhmään tulee valita esimerkiksi 2–5 sellaista henkilöä, joilla on suurin intressi 
projektin onnistumiselle ja valta tehdä projektia koskevat päätökset.> 

Rooli / vastuu Nimi Panos, lisäarvo 

Hankkeen omistaja/ Puheenjohtaja  Päätösvalta  

Hankepäällikkö  Vastuu projektin toteutuksesta  

<muu rooli>   

<muu rooli>   

<muu rooli>   

4.2 Hankeorganisaatio 
<Kuvaa hankeorganisaation päävastuut ja valtuudet. Kuvaa myös mahdollisten ali-
hankkijoiden/toimittajien rooli projektin organisaatiossa. Piirrä tarvittaessa kaavio ja/tai 
lisää vastuumatriisi.> 
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5 Riskienhallinta 
<Kuvaa kansallisen tilannekuvan kannalta keskeisimmät riskit. Kiinnitä huomiota ku-
vauksessa selkeyteen – asiaa tuntemattoman tulee pystyä ymmärtämään riskin mer-
kitys. Arvioi riskin vaikutusta asteikolla 1-5, jossa 1 voi tarkoittaa esimerkiksi pientä 
uudelleen järjestelyn tarvetta ja 5 palvelujen jatkuvuuden tai muutoksen kokonaisaika-
taulun vaarantumista. Arvioi todennäköisyyttä asteikolla 1-5 jossa 1 tarkoittaa erittäin 
epätodennäköistä ja 5 jo toteutunutta riskiä. Avustuksen myöntäjä arvioi kuvauksen 
perusteella sitä, miten alue on tunnistanut muutoksen kannalta olennaiset riskit ja 
kuinka uskottavasti se on suunnitellut niiden hallintakeinot.> 

ID Riskin kuvaus Vaikutus 

(1-5) 

TodNäk 

(1-5) 

Hallintatoimet 

1     

2     

3     

4     

5     
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6 Muutoshankkeen toimeenpano 

6.1 Seuranta ja arviointi 
<Kuvaa tässä kohdassa toimintamalli, joilla muutoshankkeen tavoitteiden toteutumista 
seurataan ja arvioidaan.> 

6.2 Yhteistyö ja viestintä 
<Kuvaa tässä kohdassa tiiviisti ICT-muutoshankkeen kytkeytyminen osaksi muuta 
alueen hankekokonaisuutta ja tässä sovellettavat yhteistyön ja viestinnän toimintamal-
lit.>  
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