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POHJOIS-SAVON KUNTIEN TIETOHALLINTOSTRATEGIA
Sote- ja
maakuntauudistus
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Kustannukset

Toteutusmalli

•Kunnan oma tietohallinto
•Yhteinen tietohallintofoorumi
•Valitut In house palveluntarjoajat
•Muut palveluntarjoajat

Kärkihankkeet

•Maakuntaverkon maakunnallistaminen
•Kokonaisarkkitehtuurin luominen
•Tietoturva- ja tietosuojavaatimukset

Syntyy tarve
kuntienväliseen
yhteistoimintaan
Lainsäädäntö

Digitalisaatio

•Strateginen sitoutuminen yhteistyöhön
•Yhteinen suunnittelu ja päätöksenteko
•Asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistaminen

Kehittämisverkostot

•Sivistys (varhaiskasvatus, peruskoulu, lukio)
•Tekninen (rakentaminen, ympäristö, infra)
•Hallinto (informaatiohallinta, päätöksenteko)

TALOUDELLISEMMIN - TEHOKKAAMMIN - VARMEMMIN
Tulevaisuuden kuntien ICT-yhteistoiminnan toteuttamishanke 2018-2019.

Kunnan oma tietohallinto
Kuntakoon ja kunnan organisoitumismallin
mukaisesti resursoitu oma tietohallinto.
Pienemmissä kunnissa oman toimen ohessa
ja isoimmissa kunnissa useamman henkilön
voimin. Myös tietosuoja- ja
tietoturvavastaavat tarvitaan jokaiseen
kuntaan. Kunnan oman tietohallinnon sekä
tietosuojan ja tietoturvan järjestämistä
varten voidaan laatia yhteiset toimintaohjeet.
Kuntien yhteinen tietohallintofoorumi
Kuntien välistä yhteistyötä toteutetaan
tietohallintofoorumin kautta. Jokainen kunta
nimeää foorumiin yhden
viranhaltijaedustajan, joiden joukosta
valitaan vuosittain puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat. Puheenjohtajisto
muodostaa asioita valmistelevan
työvaliokunnan. Halutessaan kunnat voivat
rekrytoida (ensimmäisenä maakuntana
Suomessa) yhteisen digijohtajan, joka vastaa
foorumin, kehittämisverkostojen ja
kärkihankkeiden vetämisestä sekä yhteistyön
kehittämisestä palveluntarjoajien kanssa.

Valitut In house palveluntarjoajat
Pohjois-Savon kunnat käyttävät yhteisiä
In house palveluntarjoajia, jotka kokoavat ja
tuotteistavat omasta ja
yhteistyökumppaneiden tarjonnasta
tulevaisuuden kuntien tarvitsemat palvelut.
Palveluntarjoajilla odotetaan muuntumista
teknologiatoimittajista toiminnallisen
digitalisaation toimittajiksi ja ennakoivien
ratkaisujen kuntakumppaneiksi. Pidemmällä
aikavälillä voidaan tarkastella yhteisten
palveluntarjoajien määrän vähentämistä.
Muut palveluntarjoajat
Tarjoavat kuntien käyttöön parhaat
markkinoilla olevat palvelut, joilla
täydennetään In house palveluntarjoajien
valikoimaa. Erityistavoitteena innovatiiviset
digitalisaatiota edistävät uudet palvelut ja
teknologiat. Yhteisiä kokeiluja ja niihin
perustuvia hankintoja koordinoidaan
tietohallintofoorumissa ja edistetään
kehittämisverkostoissa.

Kehittämisverkostot
Eri toimijoiden väliset rajapinnat halkaistaan
toimialakohtaisilla kehittämisverkostoilla,
joita ovat sivistys-, tekninen- ja
hallintoverkosto. Jokaiselle verkostolle
voidaan nimetä isäntäkunta ja vastuuhenkilö
tai ottaa käyttöön kuntien yhteisen
digijohtajan vastuumalli.
Kärkihankkeet
Tietylle ajanjaksolle valittavat kuntien
yhteiset kärkihankkeet, joita ensimmäisessä
vaiheessa voisivat olla maakuntaverkko,
kokonaisarkkitehtuuri sekä tietoturva ja
tietosuoja. Myös tietojärjestelmäarkkitehtuurin tehostaminen voisi tuoda
nopeita kustannushyötyjä.
Yhteistoiminnan tarve
Yhteistoiminnan tarve muodostuu sote- ja
maakuntauudistuksen vaikutuksista,
kasvavista kuntakohtaisista kustannuksista,
lainsäädännön lisääntyvistä velvoitteista sekä
digitalisaation paineista ja odotuksista.

