Yhteistyömalli ja ICTkustannukset osana
valinnanvapauskokeiluja
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sisältö
•

Yhteistyö karkeasti
•

•

Kokeiluista pilotiksi, kuinka siirtymä tapahtuu
•

•

Jatkuu tiistai iltapäivän learning cafessa

migraatiopolku ja sen rooli

KA katselmointi ja hankintojen hyväksyminen
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Kokeiluiden ja pilottien yhteistyön organisointi

Projektitoimisto
•
•
•
•
•

hanketyön tuki
raportointiprosessi
työryhmien
käytännön
koordinointi
tiedonvälitys
ryhmien välillä
…

tilannekuva
arjen tuki

koordinaation
hallinta

VV pilottien ohjausryhmä
(pj. Pasi Pohjola)

Maakunta- ja
sotemuutoksen
valmistelu

Kokeiluden kansallinen
ohjausryhmä (pj. Kari Paaso)

Pilottien hankepäällikkö (uusi hlö.) + Kokeiluiden hankepäällikkö Vuokko Lehtimäki

Koordinaatio (PP kokous, työpajat, ym.)
Suun terv.
huollon suora
valinta

Sote-keskus

Asiakasseteli

Valinnanvapauden
kansalliset
tiedonhallintapalvelut

Henk. koht. budj.

Poikkileikkaava koordinaatio (tietojärjestelmät, viestintä yms…)

kansallinen yhteistyö
Pilotti

Pilotti/kokeilu

Kokeilu

edistymisraportointi
(hankesalkku)

hanke- / maakuntataso
valinnanvapaustiedon keruu

Muiden kuin pilottimaakuntien muutosvalmistelu
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Avoin
viestintä,
seminaarit
ym.
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Tietojärjestelmäkehityksen koordinaatiotarpeet
VV pilotoinnit /
kokeiluhankkeet
Suora valinta
(perus & suu)

Setelipohjaiset
(asiakasseteli
& hebu)

Tietojärjestelmät
•
•
•
•

Kanta-palveluiden
hyödyntäminen
Setelijärjestelmät
Liitynnät uusiin kansallisiin
järjestelmiin
Valinnanvapauden
tiedontuotanto

•
•
•
•
•
•

Kansallinen digimuutos

Kansallisen järjestelmäkokonaisuuden tavoitetila
Julkaisupakettien tilanne, aikataulu ja sisällöt
Liityntärajapinnat ja -vaatimukset
Osallistuminen VV pilottien tietojärjestelmätasiantuntijaryhmään
Ohjeistus valinnanvapauden
tiedonhallintapalveluihin
Neuvonta- ja tukipalvelut

Valinnanvapauden
kokonaisarkkitehtuuri

VV ICT-hankkeet
•

•
•
•
•

Tarpeet ja ehdotukset liittyen julkaisupakettien
sisältöihin
Kehityksen tilanne ja mahdolliset haasteet
Julkaisuversioiden katselmoiminen
Migraatiopolku ja siirtymät tavoitetilan ratkaisuihin
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•
•
•
•

Kanta-palveluiden
muutokset
VV tiedonhallinta
Sote-organisaatiorekisteri
Sote-palveluluokitukset
Suomi.fi + VV
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Kokeiluiden ja pilottien suhde
Q1

2017
Q2
Q3

Q4

2018
Q2
Q3

Q1

Palveluseteli
kokeilut

Q4

Kokeiluiden
laajennukset

§?

Q4

Jatketaanko ”muuten kokeiluja”?
Palataanko jossain vanhaan
toimintamalliin? Asiakkaat?

Piloteiksi muuttuvat
kokeilut

Piloteiksi muuttuvien kokeiluiden osalta H2/2018
migraation suunnittelu ja toteutus, kansalliset palvelut
käyttöön Q1/2019?
(uudet) VV pilotit pääsevät hyödyntämään
kansallista ICT toteutusta suoraan

Q1

2019
Q2
Q3

Valinnanvapauden pilotit

Kansalliset palvelut valmistuvat vaiheittain ja tuottavat
lisäominaisuuksia tarpeen mukaan

Kansallinen ICT toteutus
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ICT-kustannusten
etukäteishyväksyntä
•

Hakuohjeen mukaisesti kokeilujen tulee hyväksyttää ICThankintojen kustannukset etukäteen STM:llä
•
•

•

•

Selvitetään ratkaisujen hyödynnettävyys tavoitetilassa
Varmistetaan, että valtakunnallisia yhteisiä
tietojärjestelmäpalveluita käytetään mahdollisimman tehokkaasti
ja että siirtymäpolku niiden käyttöön on järkevä
Varmistetaan, että mahdollisiin siirtymävaiheen ratkaisuun
käytettävä resurssi pysyy kohtuullisena

Hyväksyntä kahdella tavalla:
•

•
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Kaikkien hankkeiden osalta toteutetaan arkkitehtuurikatselmointi,
hankkeeseen kuuluvat tavoitetilaa rakentavat elementit hyväksytään
osana KA-katselmointia (esim. palveluseteli/hebu ohjelmiston hankinta
ja kehittäminen yhteentoimivaksi kansallisten palveluiden kanssa)
Täysin väliaikaisiksi jäävien ratkaisujen osalta erillinen hyväksyntä
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ICT-rahoituksen prosessi
•

ICT kustannukset on osana hankesuunnitelmaa ja –kustannuksia hyväksytty
•

•
•

Toteutetaan arkkitehtuurikatselmoinnit helmi-maaliskuussa? Fokus hankkeiden tavoitetilan
arkkitehtuurissa ja migraatiopolun suunnittelussa ja toteutumisessa (kuinka nivoudutaan
kansallisiin palveluihin). Käytännössä esim. tunnin LYNC-kokous, josta laaditaan pöytäkirja.
STM Diti valmistelee lomakkeen, joka toimii tukena arkkitehtuurikatselmoinnissa ja
väliaikaisratkaisujen hyväksynnässä
•
•

•

pyritään lomakkeen avulla selkiyttämään ja nopeuttamaan prosessia
lomake toimisi kokeiluhankkeille myös tarvittavien muutosesitysten tekemiseen ICT rahojen osalta

Lomake ja täydentävät materiaalit toimitetaan kirjaamo@stm.fi sekä cc: anna.karkkainen@stm.fi
•
•
•

•

alustava hyväksyntä tehty ja tarvittavat tarkennukset STM: toimesta rahoituspäätöksen yhteydessä pyydetty

viestiin kokeiluhankkeen asianumero
tavoitteena vastausaika 14 pv
tarvittaessa käydään suunnitelma hankkeen kanssa läpi lync-palaverissa - tavoitteena varmistaa ratkaisujen
yhteensopivuus tavoitetilan arkkitehtuurien kanssa ja sekä sujuva siirtymävaihe mahdollisista välivaiheen
ratkaisuista tavoitetilaan

Mikäli asiaan liittyy muutoksia kustannusarvioon, vastaus lähetetään myös AVI:lle (Jaana
Jaakkola)
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Hyväksyttämispyyntö/ lomake
•
•

Lomakkeesta tehdään täytettävä pdf-lomake, ja se toimitetaan kokeiluille
heti valmistuttuaan
Lomakkeen tietosisältö:
•
•
•
•

Hankkeesta vastaava organisaatio:
Kuvaus suunnitelluista ICT-kehittämisestä ja hankinnoista (mahdolliset
tarkemmat kuvaukset liitteeksi):
Arvioidut hankintakustannukset ja hankintamenettely:
Hankkeen arvio hankittavan ratkaisun hyödynnettävyydestä valinnanvapauden
tavoitetilassa:
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Katselmointi ajankohdat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajankohta
16.2. kello 12-13
16.2. kello 13-14
20.2. kello 12.30-13.30
20.2. kello 13.30-14.30
21.2. kello 8-9
21.2. kello 9-10
21.2. kello 10-11
21.2. kello 11-12

Hanke
Eksote
Vaasa/Pohjanmaa

•
•
•
•
•

Ajankohta
22.2. kello 8-9
22.2. kello 9-10
22.2. kello 10-11
22.2. kello 11-12

•
•
•
•

23.2. kello 8-9
23.2. kello 9-10
23.2. kello 10-11
23.2. kello 11-12

Hanke
Jyväskylä
Tampere

Kainuu
Hämeenlinna
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Kiitos!
stm.fi
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@STM_Uutiset
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