Oulun seudun kuntien ICT-ympäristöjen kartoitusprojekti

Perusselvitysvaiheen raportti
3.11.2014
Versio 1.0

RAPORTTI

3.11.2014

Sisällysluettelo
Sisällysluettelo ................................................................................... 2
Dokumentin versiohistoria ................................................................... 3
1.

Tiivistelmä ................................................................................. 4

2.

Projektin lähtökohdat ja tavoitteet ................................................... 5
2.1. Oulun seudun ICT-muutostukiselvityksen kuvaus .................................. 5
2.2. Projektin tavoitteet ja lopputuotokset ............................................. 6

3.

Projektin toteutus ........................................................................ 7
3.1. Projektin rajaukset .................................................................... 7
3.2. Projektin aikataulu ja vaiheistus .................................................... 7
3.3. Projektin organisaatio ................................................................. 8
3.4. Tietohallinnon järjestämisen mallit ................................................10
3.4.1. Tietohallinnon sijoittuminen organisaatiossa ......................................... 11
3.4.2. Keskitetysti hoidettavat kokonaisuudet ................................................ 13
3.4.3. Hallintokuntien rooli kokonaisuudessa ................................................. 15
3.4.4. ICT-kustannusten budjetointi sekä ICT-asioiden päätöksentekomalli ............ 16
3.4.5. Kuvaus palvelutuotannon järjestämisestä ............................................. 18
3.4.6. Yhteistyörakenteet eri tahojen kanssa ................................................. 20
3.4.7. Yhteenveto tietohallinnon järjestämistavoista ....................................... 23

3.5. ICT-tuotannon rakenteet ja resurssit, joilla toimintoja hoidetaan ............24
3.6. Sopimukset, tietojärjestelmät ja niiden kustannukset ..........................26
3.6.1. Sopimukset ja tietojärjestelmät ......................................................... 26
3.6.2. Kustannukset ................................................................................ 28

3.7. ICT- ja tietoliikenneinfran nykytila ja sen kehittäminen ........................36
3.7.1. Päätelaitteet ................................................................................ 36
3.7.2. Päätelaitteisiin liittyvät kustannukset ................................................. 38
3.7.3. Tietoliikenne ................................................................................ 38
3.7.4. Palvelimet ................................................................................... 42
3.7.5. Yhteenveto ................................................................................... 44

3.8. Tavoitteita mahdolliselle ICT-kehittämisyhteistyölle ............................45
3.9. ICT-palveluiden ja tietohallinnon toimivuus ......................................48
3.10. Kuntien toiminnan ja ICT:n kehittämistarpeet ...................................50
3.11. Sähköisen asioinnin nykytila ja sen kehittämistarpeet ..........................54
3.12. SOTE- uudistuksen edellyttämät ICT-muutokset .................................57
3.13. Alueellinen ICT-arkkitehtuurin hallintamalli ......................................61
3.14. Analyysi ICT-yhteistyöstä (SWOT)...................................................63
4.

Esitykset kehitystoimenpiteiksi ...................................................... 67

5.

Liitteet .................................................................................... 69

2

RAPORTTI

3.11.2014

Dokumentin versiohistoria
Versio

Päiväys

Laatija

Muutoksen kuvaus

v 0.1

3.7.2014

MB

Sisällysluettelon hahmottelu

v. 0.2

10.7.2014

MB

Projektin kuvaus ja tavoitteet

v. 0.3

14.7.2014

MB

Projektin organisaatio

v. 0.4

18.7.2014

MB

Nykytilan kuvaus

v. 0.5

29.7.2014

MB

Nykytilan kuvaus, raportin sisällyksen hahmotus

v. 0.6

11.8.2014

MB

ICT-toiminnan volyymit

v. 0.7

10.9.2014

MB

Päätelaitteet ja tietoliikenne ja tietojärjestelmät

v. 0.8

1.10.2014

MB, JH

Haastattelut, kuntien korjausehdotukset

v. 0.95

8.10.2014

MB

Lisäkysymykset

v. 0.96

31.10.2014

JH

Seutuyhteistyö ja muut täydennykset

v. 1.0

3.11.2014

MB

Raportin viimeiset muutokset, valmis raportti

3

RAPORTTI

1.

3.11.2014

Tiivistelmä

Tämä ICT-selvitys on osa Oulun seudun kuntajako selvitystä, jonka rahoittajana toimii Valtiovarainministeriö. Selvitysalueeseen kuuluvat kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lu-

mijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Alueen yhteenlaskettu väkimäärä on n. 250 000 asukasta.
Selvityksen tavoitteena on selvittää selvitysalueen ICT-asioita monipuolisesti tutkien mm. 1)

tietohallinnon järjestämisen mallit, 2) ICT-tuotannon rakenteet ja resurssit, joilla toimintoja
hoidetaan, 3) sopimukset, tietojärjestelmät ja niiden kustannukset, 4) tietoliikenneinfran
nykytila ja sen kehittäminen, 5) kuntien toiminnan ja ICT:n kehittämistarpeet, 6) sähköisen
asioinnin nykytila ja kehittämistarpeet, 7) SOTE- uudistuksen edellyttämät ICT-muutokset
sekä 8) alueellinen yhteistyö kattaen alueellinen ICT-arkkitehtuurin hallintamalli sekä arviointia yhteistyömalleista. Yleishavaintona voidaan todeta, että kunnat ovat toimineet hyvin itsenäisesti, joka on johtanut hajanaiseen ICT-kenttään. Järjestämistavoissa on eroja
sekä tietohallinnon rooleissa eri kunnissa vaihdellen hyvin strategisesta ohjaustoiminnosta aina ICT-tukipalveluihin. Yhteistyötä on vähän ja se kohdentuu muutamiin seudullisiin
hankintoihin sekä yksittäisiin ICT-ratkaisuihin.
Tietohallinnon ja ICT:n kehittämisellä on keskeinen merkitys kuntaliitoksissa ja kuntien välisessä yhteistyössä. Meneillään olevassa Oulun seudun kuntajakoselvityksessä on noussut
esille, että tulevaisuudessa alueella on panostettava nykyistä huomattavasti enemmän
palveluiden sähköistämiseen, tietohallintojen yhteistyöhön, tietojohtamiseen ja palvelumuotoiluun.
Tällä hetkellä ei ole missään palvelu/hallinnon alalla seudulla kattavaa yhteistyötä tai
yhteistä järjestelmää, joka asettaa omat haasteensa palveluyhteistyön tiiviimmälle järjestämiselle. Lisäksi pienemmillä kunnilla ei ole resursseja kehittää omia sähköisiä palvelukokonaisuuksia. Tehostavalla kuntaliitoksella tai Oulun seudulla valitulla tiiviillä yhteistyöllä
olisi mahdollista tehostaa toimintaa. Oulun seudun tiiviin yhteistyön mallilla tulisikin pyrkiä yhtenäisiin järjestelmiin, sähköisiin prosesseihin sekä sähköisiin palvelukokonaisuuksiin. Tuleva SOTEuudistus tulee harmonisoimaan ratkaisuja SOTE-sektorilla, mutta tarkastelussa ja uudistuksen
jatkovalmistelussa pitää tarkastella kuntaa kokonaisuutena huomioiden kuntien kaikki toiminnot.
Yhteistyömalliksi tässä yhteydessä vahvimmin kannatusta sai alueellinen tietohallintoyhteistyö,
joka mahdollistaisi kehittämisyhteistyön, erilaiset yhteiskilpailutukset ja mahdollisesti ICTpalvelutuotannon harmonisoinnin tai nykyistä tiiviimmän yhteistyön. SOTE-uudistuksen näkökulmasta tarkasteltava alue saattaa olla kuitenkin nykyistä seutuyhteistyötä laajempi kokonaisuus
(esim. palvelualuelaajuinen) ja mahdollinen jatko seutuyhteistyö tulisikin kytkeä osaksi tätä kokonaisuutta. Perusperiaatteena yhteistyössä tulee olla sopimuksellisuus, joka antaa raamit ja määrittelee periaatteet yhteistyölle.
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2.

Projektin lähtökohdat ja tavoitteet

2.1.

Oulun seudun ICT-muutostukiselvityksen kuvaus

3.11.2014

Oulun seudun ICT-muutostukihanke toteutetaan kiinteänä osana Oulun seudun kuntarakenneselvitystä. Selvitysalueeseen kuuluvat kahdeksan kuntaa: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Alueen yhteenlaskettu väkimäärä on lähes 250 000
asukasta.
Oulun seudun ICT-muutostukihankkeella selvitetään ja kuvataan Oulun seudun selvitysaleen
kuntien tietohallinnon järjestämisen mallit, ICT-tuotannon rakenteet, järjestelmät ja niiden
kustannukset sekä resurssit, joilla toimintoja hoidetaan alueella. Selvityksessä tarkastellaan
myös tietoliikenneinfrastruktuuria ja sen kehittämistä osana palvelurakennetta ja sähköisiä
palveluita. Selvityksessä tietoliikenteelle luo omat haasteensa myös tuleva SOTEjärjestämislaki, jossa Oulun seudun kunnat ovat keskeinen osa Pohjois-Suomen SOTE-aluetta
ja mahdollisesti muodostuvaa tuotantoaluetta. SOTE-palveluiden järjestäminen tulee muutostukihankkeessa erityisesti tarkasteltavaksi asiaksi osana tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuria.
Muutostukihankkeessa suunnitellaan kehittämissalkku, kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli
sekä suunnitelma ICT-ympäristön tulevaisuuden rakenteesta Oulun seudulla. Kuntarakenneselvitykseen liittyen tässä hankkeessa esitetään arvio yhtenäiseen ICT-tuotantoon siirtymisen eduista ja haitoista. Tavoitteena kehittää ja edistää yhtenäistä/ koko ICTarkkitehtuuria seudun kunnissa ja mahdollisuuksia sähköisten palveluiden käyttöönottamiseksi.
ICT-muutostukihankkeeseen sisällytetään kuntarakenneselvitykseen sisältyvä sähköinen
kuntalaisille kohdennettu kysely. Kyselyllä selvitetään mm. kuntalaisten näkemystä palvelurakenteesta ja uusien sähköisten palveluiden toteutuksesta paikkatietoa (SOFT-GIS) hyödyntäen. Kyselyn tuloksia ja hyödynnettävyyttä käytetään apuna ICT-muutostukihankkeessa ja
kuntarakenneselvityksessä. Kysely toteutetaan syksyllä 2014 osana Oulun seudun kuntarakenneselvitystä.
Oulun kaupunki kehittää aktiivisesti tiedolla johtamisen toimintamallia omassa toiminnassaan. Oulun kaupunki on määritellyt koko kaupunkikonsernin ja palvelualueiden (hyvinvointipalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut) tiedolla johtamisen ja tietokokonaisarkkitehtuurin kokonaisuutta. Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin kehittämisessä tehdään yhteistyötä Kuntatieto-ohjelman valtakunnallisen kuntien johtamisen arkkitehtuurin kehittämistyön kanssa.
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2.2.

3.11.2014

Projektin tavoitteet ja lopputuotokset

Perusselvityksen tavoitteena on selvittää selvitysalueen:


tietohallinnon järjestämisen mallit



ICT-tuotannon rakenteet ja resurssit, joilla toimintoja hoidetaan



sopimukset, tietojärjestelmät ja niiden kustannukset (ICT-arkkitehtuuri)



tietoliikenneinfran nykytila ja sen kehittäminen (ICT-arkkitehtuuri)



yhteistyö



kuntien toiminnan ja ICT:n kehittämistarpeet (kehittämissalkku)



Sähköisen asioinnin nykytila ja kehittämistarpeet (kehittämissalkku)



SOTE- uudistuksen edellyttämät ICT-muutokset



Alueellinen ICT-arkkitehtuurin hallintamalli



Analyysi yhteisestä ICT-tuotannosta (SWOT)

Oulun seudun ICT-muutostukihanke on jaettu seuraaviin projektivaiheisiin:

KUVA 1. Oulun seudun ICT-muutostukihankkeen vaiheistus.
Projekti toteutettiin yhteistyössä selvitykseen osallistuneiden Oulun seudun kuntien sekä
Valtiovarainministeriön JulkICT -toiminnon kanssa.
Tämä raportti sisältää vaiheiden 1 ja 2 havainnot.
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3.

Projektin toteutus

3.1.

Projektin rajaukset

3.11.2014

Tämä raportti keskittyy selvittämään ns. peruskunnan (hyvinvointipalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä konsernipalvelut) ICT-ratkaisuja eli mukaan ei ole sisällytetty kuntien ulkoisia liikelaitoksia tai tytäryhtiöitä.

3.2.

Projektin aikataulu ja vaiheistus

Selvitystyö käynnistettiin kuntien nykytilakartoituksilla. Kartoitettuja tietoja on tarkennettu
kuntakohtaisilla haastatteluilla, joiden keskeiset havainnot on koottu osaksi selvitystä. Kuntien ICT:n nykytilaa koskevat tiedot on koottu JHS-179 kokonaisarkkitehtuurimallin mukaisesti (kuntakohtaiset taulukot liitteinä).
Projektin vaiheistus:
Toukokuu:
 hankevalmistelu ja rahoitusneuvottelut
 alustava hankesuunnitelma
Kesäkuu:
 projektin käynnistys ja organisointi
 aloituskokous
 selvitysmateriaalit kunnille koottavaksi
Heinäkuu:
 tarkentavat lisäselvitykset kunnille
 dokumentointi JHS-mallien mukaisesti
 raportin koostaminen
Elokuu
 kuntien edustajien haastattelut ICT:n roolista ja kehittämiskohteista
Syyskuu
 kuntien edustajien haastattelut ICT:n roolista ja kehittämiskohteista
 sopimus ja kustannustietojen täydentäminen
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Lokakuu
 yhteistyömalleihin liittyvät työpajat
 lisäselvitykset kunnille
 raportin koostaminen ja täydentäminen
Marraskuu
 päätöskokous ja raportin hyväksyntä
 tulosten esittely ja mahdollinen valmistelu päätöksenteolle

3.3.

Projektin organisaatio

Projektin organisaatio koostui ohjausryhmästä ja työryhmästä (kuva 2).

KUVA 2. Projektin organisaatio.

Perusselvitysvaiheen yhteyshenkilöt:
Osallistuja
Timo Nousiainen
Juhani Heikka
Claes Krüger
Minna Bimberg
Maarit Parrila
Matti Matero
Väinö Kareinen

Rooli ja kunta
Kehittämispäällikkö / hankkeen vastuullinen johtaja
Tietohallintopäällikkö, Oulu
Selvityshenkilö, Oulu / VM
Projektihenkilö, Oulu
vt. kunnansihteeri, Hailuoto
tietohallintopäällikkö, Oulunkaaren kuntayhtymä (Ii)
järjestelmäasiantuntija, Kempele
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Kimmo Honka
Anna-Liisa Vesa
Markku Kilpua
Tero Lyttinen
Henri Leviäkangas
Markku Vanha

3.11.2014

IT-vastaava, Liminka
talouspäällikkö, Lumijoki
ATK-käyttöpäällikkö, Muhos
järjestelmätukihenkilö, Tyrnävä
järjestelmäasiantuntija, Tyrnävä
Tietolatva (Hailuoto ja Lumijoki)

Valtiovarainministeriöstä selvitystyöhön osallistuivat
Osallistuja
Heikki Talkkari
Ossi Korhonen

Rooli
Neuvotteleva virkamies, JulkICT-toiminto
Ohjelmapäällikkö, JulkICT-toiminto

Lisäksi selvityksen panoksensa ovat antaneet joukko kuntien ICT ja toimialojen asiantuntijoita.
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Tietohallinnon järjestämisen mallit

Määritelmiä
1) Tietohallinto
-

Tietohallintolaissa tietohallinto määritellään seuraavasti: tietohallinnolla tarkoitetaan tukitoimintoa, jolla turvataan julkisten hallintotehtävien hoitaminen tieto- ja
viestintäteknisiä menetelmiä ja keinoja hyväksikäyttäen.

-

Julkisen hallinnon tietohallinnon soveltamisohje kuvaa tietohallintoa seuraavasti:
o Tietohallintojohtaja/päällikkö vastaa tietohallinnon organisoinnista, kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämisestä sekä johtamisesta hyvän hallintotavan ja strategian mukaisesti. ICT-strategian tehtävä on ohjata organisaation
strategian toteuttamista tietohallinnon osalta ja antaa suunta tietohallinnon
johtamiselle.
o Tietohallinto toimii palveluiden järjestäjänä eli toiminnasta lähtevien tarpeiden yhteen sovittajana suhteessa ICT-toimittajiin.
o Tietohallinnon tärkeimpänä tehtävänä on palveluiden suunnittelu, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä palveluiden käyttöönoton ja jatkuvan
palvelun johtaminen yhdessä palvelutuottajien kanssa. ICT-palvelut voi
tuottaa myös sisäinen organisaatio.

KUVA 3. Tietohallinnon viitekehys (lähde tietohallintomalli.fi).
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2) ICT-palvelutuotanto
-

ICT-palvelutuotannon tehtävänä on varmistaa, että ICT-palvelut toimitetaan tehokkaasti ja ilman keskeytyksiä.

-

Palvelutuotannon perustana ovat palvelusopimukset, joissa asiakasyksiköt ja tietohallinto ovat määritelleet eri palveluille sovitut palvelutasot (Service Level Agreement, SLA).
ICT-palvelutuotanto voidaan ostaa palveluna siihen keskittyneeltä palvelutuottajalta
tai -tuottajilta. ICT-palvelut voi tuottaa myös sisäinen organisaatio.

-

ICT-palvelutuotannosta voidaan tunnistaa kaksi kokonaisuutta:
o Perustietotekniikka sisältää esimerkiksi verkkopalvelut, palvelinpalvelut, työasemapalvelut sekä palvelupisteen käyttäjien kyselyille ja ongelmille.
o Sovelluspalvelut puolestaan tarjoaa toiminnan prosesseja mahdollistavia järjestelmiä, kuten esimerkiksi toiminnanohjauksen ja taloushallinnan järjestelmät.

3.4.1. Tietohallinnon sijoittuminen organisaatiossa
Hailuoto
IT-hallinto on keskitetty hallintopalveluihin ja siitä vastaa hallintoon kuuluvat. Kokonaisuus
on rakennettu taloushallinnon kautta. Suurin osa järjestelmistä on hallinnon alla, mutta toimialoilla on omia järjestelmiä ja palveluita. Ylläpito on ulkoistettu toimittajille.
Ii
Iin kunnan tietohallintotoiminto on järjestetty yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja
sen jäsenkuntien kanssa. Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Oulunkaaren kuntayhtymän tietohallinnosta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymään sijoitettu tietohallintopäällikkö. Tietohallintoasioita raportoidaan Oulunkaaren kuntayhmän johtajalle,
Oulunkaaren kuntien johtoryhmille sekä Iin kunnan johtoryhmälle.
Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin kunnalle myös ICT-lähituen ja käytön tuen palvelut,
jotka on järjestetty yhteistyössä Oulunkaaren alueella. Iin kunnan palveluksessa toimii yksi
henkilö ICT-asiantuntijan tehtävissä. Muu ICT-resurssi sijoittuu Oulunkaaren kuntayhtymään. Koko Oulunkaaren alueella työskentelee yhteensä 11 ICT-asiantuntijaa lähituen ja
käytön tuen tehtävissä. Heistä kaksi työskentelee fyysisesti Iin kunnan palvelualueella. Kaikki
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Oulunkaaren ICT-asiantuntijat kuitenkin tuottavat palveluita koko kuntayhtymän alueelle
sijoituskunnastaan riippumatta.
Kempele
IT-hallinto on keskitetty ja se sijoittuu kunnanjohtoon. IT-hallinnosta vastaa talousjohtaja.
Tietohallintoasioista raportoidaan kunnanjohtajalle.
Liminka
IT-palvelut sijoittuvat hallinto-osastolle (hallintojohtaja), IT-vastaava vastaa tietohallinnosta.
Tietohallintoasioista raportoidaan hallintojohtajalle sekä kunnanhallitukselle.

Lumijoki
IT-hallinto sijoittuu yleishallintoon ja siitä vastaa kunnanjohtaja. Raportointi tapahtuu kunnanjohtajalle.
Muhos
IT-hallinto sijoittuu hallintoon ja siitä vastaa talous- ja hallintojohtaja. Atk-käyttöpäällikkö
vastaa arjen pyörittämisestä.
Raportointi tapahtuu talous- ja hallintojohtajalle. Atk-työryhmässä käsitellään atk-asioita.
Atk-työryhmässä käydään läpi erilaisia asioita sekä raportoidaan/kommentoidaan tarpeen
mukaan.
Oulu
Oulun kaupungilla on yksi yhteinen tietohallintoyksikkö (keskitetty), joka vastaa uuden Oulun tietohallinnosta. Tietohallinnon vastuulla on ICT-palvelujen järjestäminen sekä tietohallintostrategian tai -ohjelman valmistelu ja toteuttaminen. Tietohallinnon vakituinen henkilöstö yhteensä 11 henkilöä, tietohallinnon kehitysohjelman (Digitaalinen Agenda) ohjelmakoordinaattori 1 (strategiaryhmä) henkilö. Lisäksi projekteissa on tällä hetkellä noin 4-5 henkilöä.
Tietohallinnosta vastaa tietohallintopäällikkö. Toimialojen ja liikelaitosten nimetyt tietohallintoasiantuntijat (organisatorinen sijoituspaikka konsernipalveluiden tietohallinnossa, raportointi tietohallintopäällikölle) työskentelevät toimialojen lähellä ja tukevat toimialan johtoa ICT-tehtävissä. Toimialoilla toimii tietohallintoryhmät, jotka vastaavat toimintojen kehittämisestä ICT-ratkaisujen avulla. Strategian toteuttamisen seuranta sekä yhtenäiset ICTkäytännöt ja linjaukset hyväksytään tietohallinnon ohjausryhmässä.
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Tietohallinto sijoittuu konsernipalveluihin, kehittämisen palvelualueelle kehittämisjohtajan
alaisuuteen. Lisäksi tietohallinnosta raportoidaan kaupungin johtoryhmälle 3-4 vuodessa.
Tyrnävä
IT-hallinto on keskitetty. IT-hallinto sijoittuu hallinto- ja kehittämisosastolle ja siitä vastaa
järjestelmäasiantuntija, joka raportoi talousjohtajalle. Tietohallintoasioista raportoidaan
myös kunnanjohtajalle.
Kunnalla on kaksi kokoaikaista IT-henkilöä, järjestelmäasiantuntija ja järjestelmätukihenkilö.
He vastaavat ICT-palveluiden järjestämisen lisäksi myös puhelinasioista (laitteet ja liittymät).
Terveyskeskuksessa TK-avustaja/ATK-yhdyshenkilö hoitaa ICT-asioita osa-aikaisesti. Hänen
työnkuvaansa kuuluu mm. ohjelmistojen asennuksia, vikaselvittelyä, käyttäjäopastusta sekä
terveydenhuollon ohjelmien pääkäyttäjän rooli. Hän toimii yhteyshenkilönä terveyskeskusjärjestelmien toimittajiin ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiriin sekä on mukana kaikissa
terveyskeskusta koskevissa tietojärjestelmäprojekteissa/hankkeissa. Palvelin-, työasema- ja
verkkoylläpito kuuluu pääsääntöisesti kunnan kahdelle IT-henkilölle.
Joka koululla (5 kpl) on nimetty yksi opettaja atk-vastaavaksi, jonka työnkuvaan on määritelty 2 viikkotuntia tietohallintoasioita. Tämä koskee esim. pieniä ohjelmistoasennuksia, vikaselvitystä ja käyttäjäopastusta. Kunnan IT-henkilöt hoitava loput koulujen järjestelmätuesta sekä palvelinten ja verkon ylläpidon.
Kunnan tärkeimmille ohjelmistoille on määritetty pääkäyttäjät, jotka huolehtivat tunnuksista
sekä ohjelmien sisäisestä toiminnasta ja ovat tarvittaessa yhteydessä ohjelmistojen tukipalveluihin. Käytännössä ongelmatapauksissa mukana ovat myös kunnan IT-henkilöt. Koko
kunnan IT-hankinnat hoidetaan keskitetysti kunnan kahden IT-henkilön kautta.

3.4.2. Keskitetysti hoidettavat kokonaisuudet
Hailuoto


Tietohallintopalvelut ostetaan Tietolatva Oy:lta. Sisältää seuraavien ylläpidon: palvelimet, työasemat, oheislaitteet sekä käyttäjätuki.



Tietoliikenneratkaisu (Oulunkaaren alueverkko)

Ii
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Konesalipalvelut (Oulunkaaren ky)



HelpDesk (Oulunkaaren ky)



Tietojärjestelmät:

3.11.2014

o Asianhallinta (Oulunkaaren konesali)
o Dokumentinhallinta (Oulunkaaren konesali)
o Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät (CGI:n konesali)
o Taloushallinnon tietojärjestelmät (CGI:n konesali)
o Potilastietojärjestelmä (Tieto Oyj:n alueellinen käyttöpalvelu)
o Sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmä (CGI)
o Exchange (sis Lync) (Fujitsu Oy)
o Videoneuvotteluratkaisu (Oulunkaaren ky)
o Incident Management (Oulunkaaren ky)
Kempele


Tietohallinto kokonaisuudessaan.

Liminka


IT-palvelut kattavat hankinnat, käyttöönotot ja ylläpidot mm. seuraavista alueista:
o infra kokonaisuudessaan: tietoliikenneverkko aktiivilaitteineen ja palomuureineen, palvelinympäristö, kaapeloinnit, infran lisenssit sekä muutokset. Soveltuvilta osin hyödynnetään yhteistyökumppaneita
o tietokoneet, puhelimet, tulostimet, kopiokoneet, av-laitteet
o tietoturva
o tietojärjestelmät osin yhdessä pääkäyttäjien kanssa.

Lumijoki


Tietohallintopalvelut ostetaan Tietolatva Oy:lta. Sisältää näiden ylläpidon: aktiivilaitteet, palvelimet, työasemat, oheislaitteet sekä palomuuripalvelun.

Muhos


Tietohallinto kokonaisuudessaan.

Oulu


Tietohallinto (konsernipalvelut)
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ICT-palvelutuotanto (Oulun Tietotekniikka – liikelaitos)



Keskitetyt hankinnat (Oulun konttori -liikelaitos)

3.11.2014

Tyrnävä


Pääsääntöisesti koko tietohallinto



IT-hankinnat



Koko perusinfran ylläpito (verkot aktiivilaitteineen ja palomuureineen, palvelimet,
ohjelmistot, lisenssit, työasemat, tulostimet, lisälaitteet, av-laitteet, tietoturva).
Osaksi yhteistyökumppaneita hyödyntäen.



Puhelimiin, tabletteihin ja liittymiin liittyvät hankinnat ja ylläpidot.

3.4.3. Hallintokuntien rooli kokonaisuudessa
Hailuoto


Pääkäyttäjyydet on keskitetty yleishallintoon yhteisten ohjelmistojen osalta ja hallintokunnissa on omat pääkäyttäjät omien sovellusten osalta.



Hallintokunnilla on omat tietojärjestelmänsä, mikäli ne eivät käytä seudullisia tietojärjestelmäratkaisuja (mm. tekninen toimi ja sivistystoimi).



Seudullisissa ratkaisuissa hallintokuntien pääkäyttäjyys on hallintokunnissa.

Ii

Kempele


Hallintokuntien rooli on vastata siitä, että jokaisella järjestelmällä on pääkäyttäjä. Lisäksi hankintatoiveiden esittäminen kuuluu hallintokunnille.

Liminka


tietojärjestelmien pääkäyttäjyydet ovat pääosin hallintokunnissa, opetuspalveluissa
atk-opettajat toimivat osittain käyttäjien lähitukena.

Lumijoki


Pääkäyttäjyydet on keskitetty yleishallintoon yhteisten ohjelmistojen osalta ja hallintokunnissa on omat pääkäyttäjät omien sovellusten osalta.
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Muhos


Ohjelmapäivitykset ovat atk-keskuksen vastuulla. Jos ohjelmaan pääsee kirjautumaan, pääkäyttäjä opastaa ohjelman käytössä ja ratkoo ongelmat. Ohjelmien salasanat vaihdetaan pääkäyttäjien toimesta.

Oulu


Tietojärjestelmien omistajuus ja pääkäyttäjätehtävien organisointi yhteistyössä tietohallinnon kanssa



Toimialan toimintojen kehittäminen ja yhteistyö toimittajien kanssa



Tietohuolto, käyttäjien kouluttaminen omistettujen järjestelmien osalta.

Tyrnävä


Tärkeimmillä ohjelmistoilla on hallintokunnissa pääkäyttäjä



Osa-aikaiset ”atk-apulaiset” terveyskeskuksessa ja kouluilla



Hallintokunnat (kustannuspaikat) päättävät hankinnoista (yhteistyössä tietohallinnon
kanssa) ja budjetoivat itse tarvitsemistaan tietojärjestelmät. Periaatteena on, että
tietohallinto myös osallistuu uusiin hankintapäätöksiin, jotta kaikki tarpeet (esim.
palvelin- ja tietoliikenneyhteysvaatimukset) tulee otettua huomioon.

3.4.4. ICT-kustannusten budjetointi sekä ICT-asioiden päätöksentekomalli
Hailuoto


Tietoverkkopalvelut on budjetoitu johtamis-hallintoon ja henkilöstöpalveluiden tulosyksikköön. Se sisältää ostopalvelut sekä palvelinten ja verkkojen ylläpidon. Perusturvapalvelut ovat osittain budjetoineet omien ohjelmistojen ylläpidon kustannukset. Isot hankinnat on käsitelty investointiosassa.



Iin kunnassa ICT-kustannukset budjetoidaan hajautetusti eri kustannuspaikoille ICTkustannusten tilille.



Hallintokunnat päättävät omista ICT-hankinnoistaan itsenäisesti kunnan sisäisen päätöksentekomallin mukaisesi. Hankintakanavana käytetään Oulunkaaren kuntien yhteistä keskitettyä hankintakanavaa yhteisesti kilpailutettuihin hankinta- ja kumppanuussopimuksiin perustuen.

Ii
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Kempele


Osittain hajautetusti.

Liminka


Kaikki ICT-kustannukset on keskitetty IT-palveluihin pl. kalustohankinnat (tietokoneet
+ puhelimet). Päätöksenteko yhteistyössä hallintokuntien kanssa.

Lumijoki


IT-ylläpitokustannukset budjetoidaan yleishallintoon yhteisten ohjelmistojen osalta
ja hallintokunnat budjetoivat omien osalta. Investoinnit budjetoidaan hallintokunnittain.

Muhos


Yksikköjen tietoliikenneyhteydet ja ohjelmien ylläpito- ja päivitysmaksut ovat pääsääntöisesti hallintokuntien käyttömenoissa.



Isommat hankinnat maksetaan keskitetysti investoinneista.

Oulu


Kaupunkiyhteiset kehittämishankkeet keskitetään konsernipalveluiden budjetteihin.



Toimialakohtainen kehitys budjetoidaan toimialojen budjetteihin.



Tietohallinto kokoaa ja priorisoi kaikki ICT-investointi ja kehityshankkeet keskitetysti
talousarvioprosessissa ja tekee esityksen kaupunginjohtajalle (talousarvioohjausryhmä) käynnistettävistä hankkeista.



ICT-infra ja laitehankinnat Oulun Tietotekniikan toimesta.



Keskeisiä kehittämishankkeita seurataan tietohallinnon ohjausryhmän toimesta.

Tyrnävä


Ns. kuntalaajuiset tietojärjestelmät (talous, henkilöstöhallinto, asiakirjahallinta, sähköposti, AD-palvelimet, verkot) budjetoidaan tietohallinnolle (hallinto- ja kehittämisosasto).



Yksittäisten hallintokuntien (kustannuspaikkojen) omaan käyttöön tulevat tietojärjestelmät, työasemat, erikoisohjelmistot (esim. CAD), puhelimet/liittymät, lisälaitteet, AV-laitteet, IT-tarvikkeet (tulostinkasetit) jne. budjetoidaan kyseisille hallintokunnille esim.
o oppilashuollon ohjelmat -> sivistystoimen kustannuspaikalle
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o SOTE-ohjemat -> sosiaalitoimen kustannuspaikalle
o kiinteistöhuollon ja teknisen puolen järjestelmät -> teknisen puolen kustannuspaikalle


Ohjelmistojen pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien tarvitsema koulutus (esim. tietyn ohjelman käyttäminen) budjetoidaan niitä tarvitsevien hallintokuntien kustannuspaikoille.



Pääsääntöisesti hallintokunnat (kustannuspaikat) päättävät itse hankinnoista kuitenkin yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Esim. työasemat ja puhelimet ovat pääsääntöisesti tietohallinnon suosittelemia laitteita, joille pystytään lupaamaan parempi tuki.

3.4.5.

Kuvaus palvelutuotannon järjestämisestä

Hailuoto


Tietohallintopalvelut ostetaan Tietolatva Oy:lta. Sisältää käyttäjätuen ja palvelimien
ja työasemien ylläpidon.



Oulunkaari tuottaa: laitehankinnat, työasemahallinta, käyttäjätuki, käyttäjähallinta,
tulostusten hallinta, konesalipalvelu, tietojärjestelmien ylläpito niiltä osin, kuin sitä ei
ole ulkoistettu.



Ostetaan markkinaehtoisilta toimijoilta: tietoliikenne, tietojärjestelmien ylläpito ja –
käyttöpalvelut (talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät, potilastietojärjestelmä, sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmä, oppilashallinnon tietojärjestelmä, wwwsivut, sähköposti)

Ii

Kempele


Pääsääntöisesti palvelut tuotetaan omasta konesalista. (Tiedon sekä CGI:n tuotteet
tulevat heidän saleista.)



DNA hallinnoi kiinteän verkon runkoa, kiinteistöjen sisäiset verkot kunnan hallussa.
Langaton verkko osittain ulkoistettu. Palomuuri ulkoistettu.



Lähes kaikki ohjelmat ovat kunnan IT:n tukemia sekä asentamia. Palveluna ostetut
tuotteet ovat toimittajan tukemia.
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Liminka


Ostopalveluna sovelluksien ylläpito ja tietoliikennepalvelut, muu pääosin omana
työnä.

Lumijoki


Tietohallintopalvelut ostetaan Tietolatva Oy:lta. Sisältää näiden ylläpidon: aktiivilaitteet, palvelimet, työasemat, oheislaitteet sekä palomuuripalvelun ja käyttäjätuen.
Kopiokoneet ja niiden ylläpito hankitaan leasing-sopimuksilla. Terveyskeskuksen ja
palvelutalon Effica - palvelimet ovat Limingan kunnan ylläpidossa.

Muhos


Työasemahallinta laite- ja ohjelma-asennuksineen keskitetysti atk-keskuksen toimesta.



Tietoliikenneverkot aktiivilaitteineen ja palomuuri ostopalveluna.



Palvelinten hallinnointi omassa hoidossa, paitsi Facta (Kempeleessä) sekä talous- ja
palkkahallinnon palvelimet (CGI).



Jonkin verran ostetaan asiantuntijapalveluja tietojärjestelmien päivittämiseen ja
isompiin ohjelmapäivityksiin.

Oulu


ICT-palvelutuotanto on keskitetty Oulun Tietotekniikka liikelaitokseen, joka on Oulun
kaupunkikonsernin ICT-palveluiden tuottaja. Oulun Tietotekniikan palvelut kattavat
mm. seuraavat kokonaisuudet:
o ICT-laitteet: tietokoneet, tabletit, puhelimet, tulostimet, jne.
o ICT-infrastruktuuri: tietoliikenneverkko, datakeskus, palomuurit, jne.
o Tukipalvelut: asiakastuki
o Tietojärjestelmien integrointi, sovellusten tuki ja ylläpito
o Henkilöstö: n. 100.



Työasemien, tulostuksen verkon ja konesalin hallinta hoidetaan itse. Taustalla toimii
joukko kilpailutettuja kumppaneita.
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Tyrnävä


Itse:
o Työasema- ja
nus/ylläpito.

käyttäjätuki,

ohjelmistoasennukset,

tulostimien

asen-

o AD, Mediatri, Medilog, Romexis, sanomanvälitys, Titania, Wilma/Primus, PallasPro, Effica varhaiskasvatus, Daisy, Kuntanet (rakennusvalvonta, karttaliittymä), Koki Kiinteistöpito, Miratel, Basware maksuliikenne & eOffice ja Dynasty-palvelinten ylläpito ja ohjelmistopäivitykset.
o Symantec varmuuskopiointijärjestelmän ylläpito ja MS Exchange 2010 sähköpostipalvelimen ylläpito.


ProConsona, ProEconomica, Pegasos: CGI:n palvelimilla ja ylläpidossa.



Konserni: Aditron palvelimilla ja ylläpidossa.



Raisoft: Kempeleen palvelimella ja ylläpidossa.



Jamix: OTT:n palvelimilla ja ylläpidossa.



Mirasys valvontakameratallennus, Esmikko, Intre: Capcon ylläpitää palvelimia kunnan tiloissa.



Atmostech: Schneider Electric ylläpitää palvelinta kunnan tiloissa.



Asan Tech Pro valvontakameratallennus: Lan&Wan ylläpitää palvelinta kunnan tiloissa.



Palomuuri: Lan&Wan ylläpitää.



Verkkoinfra: DNA ylläpitää.



IT- ja puhelin/liittymähankinnat: itse.

3.4.6. Yhteistyörakenteet eri tahojen kanssa
Hailuoto


Lumijoen kunnan kanssa yhteinen Dynasty-palvelin.



Yhteistyö tietohallinnon ja ICT-tukifuntioiden osalta Oulunkaaren kuntayhtymän
kanssa.



Dynasty-asianhallinta, Therefore–dokumentinhallinta, Requeste Incident Management sekä videoneuvotteluratkaisu tuotetaan yhdessä Oulunkaaren kuntien kanssa
Oulunkaaren konesalista.

Ii
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Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät (AGS, Pegasos, Populus, Web-tallennus, Titania) tuotetaan Oulunkaaren kuntien kanssa yhteisesti hankittuna ulkoistettuna palveluna CGI:n konesalista.



Taloushallinnon tietojärjestelmät (ProEconomica, Rondo, Bassware-maskuliikenne)
tuotetaan Oulunkaaren kuntien kanssa yhteisesti hankittuna ulkoistettuna palveluna
CGI:n konesalista.



Potilastietojärjestelmä tuotetaan yhdessä Oulunkaaren kuntien kanssa hankittuna
ulkoistettuna palveluna Tieto Oyj:n alueellisesta käyttöpalvelusta.



Iissä käytetään Oulunkaaren kuntien kanssa yhteistä sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmää. Tietojärjestelmää käytetään CGI:n konesalista.



Sähköpostipalvelu tuotetaan yhteistyössä Oulunkaaren kuntien kanssa hankittuna
ulkoistettuna dedikoituna palveluna. Palveluntarjoaja on Fujitsu Oyj.



Iin kunnassa käytetään videoneuvotteluratkaisua, jonka perusteena on Oulunkaaren
kuntayhtymän omistama videoneuvottelusilta.

Kempele


Oulun kaupunki ja ympäristökunnat, laite- ja järjestelmätoimittajat.

Liminka


hankinnoissa hyödynnetään Oulun seudun hankintarengasta ja KL-kuntahankintoja,
SOTE-puolella yhteistyötä Sairaanhoitopiirin ja naapurikuntien kanssa, järjestelmäyhteistyötä Monetra Oy:n kanssa sekä Oulun kaupungilta kirjastojärjestelmä ja ruokapalveluohjelma.



FACTA –ohjelmisto on Kempeleen kunnan palvelimella.

Lumijoki


Oulun seudun hankintarengas.



Limingan kunnan kanssa yhteiset Effica-palvelimet.



Kempeleen kunnan kanssa yhteinen FactaGIS-palvelin.

Muhos


Facta rakennusvalvonnan palvelin Kempeleessä



Raisoft Kempeleen palvelimella



Talous- ja palkkahallinnon palvelimet CGI:llä.



Röntgenkuvat PPSHP:lla, eReseptin ja eArkiston valtakunnallisia osioita Tiedolla ja
Kelalla.



Fysioterapian erikoisvälinevaraus PPSHP:lta(?)
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Netin kautta käytetään mm. Aterix (Ouka), Fysiotools, Melan ohjelma (lomitus).



Myös erilaiset tilausjärjestelmät esim. ruokatilaukset toimivat internetissä.

Oulu


Talous- ja henkilöstöhallinnassa alueellinen yhteistyö Monetra Oy:n kautta.



Kehittämisyhteistyötä muiden suurten kaupunkien kanssa (mm. 6Aika-ohjelma, Palveluseteli ja Ostopalvelut –hanke, Omahoito ja Digitaaliset Arvopalvelut), jotka ovat
johtaneet yhteisiin järjestelmähankintoihin (”kansallinen ratkaisu”).



SOTE-arkkitehtuuri yhteistyö VAKAVA-yhteistyössä (Kuntaliiton Akusti-toiminto, alueellisesti PPSHPn kunnat).



Joitakin ICT-palveluita on hankittuna KL Kuntahankintojen kautta.



Seudullisia yhteishankintoja seudun kuntien kanssa (mm. tietoliikenne ja puhelinpalvelut, tulostuspalvelut).



Erilaisia tietohallinnon verkostoyhteistyömalleja mm. kuusikkoyhteistyö, ePohjoisSuomi verkosto.



Osallistuminen kansalliseen kehittämistyöhön ministeriöiden kanssa (mm. kansallinen palveluarkkitehtuuri).

Tyrnävä


Raisoft: Kempeleen palvelimella ja ylläpidossa.



Jamix: OTT:n palvelimilla ja ylläpidossa.



Työasemahankinnat OTT:n kautta, loppuu vuodenvaihteessa.
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3.4.7. Yhteenveto tietohallinnon järjestämistavoista
Tietohallinnon
sijoittuminen

Keskitetysti
hoidettavat
kokonaisuudet

Hallintokuntien
roolit

ICTbudjetointi

Palvelutuotanto

Yhteistyö

Hailuoto

Keskitetty hallintoon,
Vastuu hallinnolla

ICT-hankinta

Pääkäyttäjyys

Osittain keskitetty,
toimialoilla omia
budjetteja

ICTpalvelut
Tietolatva oy:ltä

Pienimuotoinen
kuntayhteistyö

Ii

Keskitetty hallintoon,
Vastuu tietohallintopäälliköllä

ICT-palvelut Oulun
kaaren kuntayhtymältä

Seuturatkaisuissa
pääkäyttäjyys
hallintokunnissa

Hajautettu eri
kustannuspaikoille

Oulunkaari
tuottaa osan ICTpalveluista,
loput markkinoilta

Yhteistyö Oulunkaaren
kuntayhtymän
kanssa

Kempele

Keskitetty kunnanjohtoon,
vastuu talousjohtajalla

Tietohallinto
kokonaisuudessaan

Pääkäyttäjyys

Osittain keskitetty,
toimialoilla omia
budjetteja

Hankintayhteistyö
Oulun kanssa

Liminka

Keskitetty hallintoon,
Vastuu hallintojohtajalla

Tietohallinto kokonaisuudessaan

Pääkäyttäjyydet
pääosin hallintokunnissa

ICT-kustannukset
keskitetty
IT-palveluihin

ICT-palvelut
omana työnä,
sovellusylläpito ja
tietoliikenne
markkinoilta
ICT-palvelut
omana työnä,
sovellusylläpito ja
tietoliikenne
markkinoilta

Lumijoki

Keskitetty yleishallintoon,
Vastuu kunnanjohtajalla

ICT-hankita

Pääkäyttäjyys

Osittain keskitetty,
toimialoilla omia
budjetteja

ICTpalvelut
Tietolatva oy:ltä

Hankintayhteistyö
Oulun kanssa ja
pienimuotoinen
kuntayhteistyö

Muhos

Osittain keskitetty
hallintoon
Vastuu talousja hallintojohtajalla

Tietohallinto
kokonaisuudesaan

Pääkäyttäjyys

Osittain keskitetty,
toimialoilla omia
budjetteja

ICT-palvelut
omana työnä,
sovellusylläpito ja
tietoliikenne
markkinoilta

Pienimuotoinen
kuntayhteistyö

Oulu

Keskitetty tietohallito
(konsernipalvelut),
Vastuu tietohallintopäälliköllä

Tietohallnto,
ICT-palvelutuotanto,
Keskitetyt hankinnat

Toimiala järjestelmien ja palveluiden
omistajuus
pääkäyttäjyys,
kehittäminen

Osittain keskitettu
malli, kaupunkiyhteiset ratkaisut
konsernipalvelut,
toimialaratkaisut
hallintokuntien
budjettiin

ICT-palvelut
omana työnä
(Oulun Tietotekniikka liikelaitos),
sovellusylläpito ja
tietoliikenne
markkinoilta

SOTE-yhteistyö
PPSHP, kuusikkoyhteistyö, kansallinen yhteistyö
(ministeriöt,
kuntaliitto)

Tyrnävä

Keskitetty hallinto- ja
kehittämisosastolle,
Vastuu talousjohtajalla

Tietohallinto
kokonaisuudessaan

Pääkäyttäjyys

Osittain keskitetty,
toimialoilla omia
budjetteja

ICT-palvelut
omana työnä,
verkko ja sovellusylläpito markkinoilta

Hankintayhteistyö
Oulun kanssa ja
pienimuotoinen
kuntayhteistyö

Hankintayhteistyö
Oulun kanssa ja
pienimuotoinen
kuntayhteistyö

TAULUKKO 1. Yhteenveto tietohallinnon järjestämistavoista.
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ICT-tuotannon rakenteet ja resurssit, joilla toimintoja hoidetaan

Selvitysalueen toiseksi suurin kunta Oulun kaupungin (n. 193 800 asukasta) jälkeen on Kempele noin 16 600 asukkaallaan. Loput kuusi kuntaa ovat alle 10 000 asukkaan kuntia. Hailuoto on pienin, noin 1000 asukkaan kunta.

KUVA 4. Selvitysalueen asukasluvut
Taulukossa 2 on kuvattu selvitysalueen ICT:n toimintaympäristö. Tiedot lähteävät
pienimmistä kunnasta suurimpaan. Hailuoto ja Lumijoki ovat ulkoistaneet IT-palvelunsa
Tietolatva oy:lle. Heillä ei ole sen takia yhtään ICT-henkilöstöä. Iin kunta kuuluu Oulunkaaren
yhteistoiminta-alueeseen. Taulukossa 2 on esitetty Iin kunnan osalta suorat Iin kuntaan
kohdistuvat ICT-kustannukset. On huomattava, että luku ei ole vertailukelpoinen muiden
kuntien vastaaviin lukuarvoihin, sillä osa ICT-kustannuksista sisältyy Oulunkaaren
kuntayhtymän palvelutuotannon kustannuksiin.
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Asukasluku

Henkilöstö

ICT-henkilöstö

ICT-budjetti

Hailuoto

999

65

0

128 800

Lumijoki

2084

150

0

110 300 €

Tyrnävä

6692

350

2

350 000 €

Muhos

9003

831

3

600 000 €

Liminka

9577

720

2

525 000 €

Ii

9512

516

1

551 000 €

16 605

987

6

1 677 000 €

Oulu

193 798

12 403

110

25 100 000 €

Yhteensä

248 125

16 022

124

29 042 100 €

Kempele

TAULUKKO 2. Selvitysalueen ICT-toimintaympäristö.
Kuntien ICT-budjetti yhteensä on noin 29 M€. Siitä Oulun kaupungin osuus on noin 86 %.
Hailuoto
1%
Tyrnävä
1%

Ii
2%

Kempele
6%

Liminka
2%
Lumijoki
0%
Muhos
2%

Oulu
86 %

KUVA 5. Kuntien osuus ICT-budjetista.
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Yhteenveto
Kuntien käytössä olevat ICT-resurssit vaihtelevat erittäin merkittävästi. Oulun kaupungilla on
käytössään noin 110 ICT- ja tietohallintoammattilaista kun taas pienemmissä kunnissa
osaaminen on kapeilla hartioilla tai suurelta osin ulkoistettu. Pienessä ympäristössä vähäiset
resurssit aiheuttavat merkittävää henkilöriippuvuutta ja toisaalta haasteita, ellei taustalla
ole verkostomaista tukea. Nykypäivän ICT on hyvin monimutkainen kokonaisuus, jonka ammattimainen hoitaminen edellyttää vankkaa ja monipuolista osaamista. Myös Oulun kaupungin suuressa ympäristössä valituilla osa-alueilla nojataan vahvasti kumppani- ja toimittajaverkostoon. Suurissa ympäristöissä korostuu prosessimainen toiminta sekä prosessivaiheiden automatisointi, joka toisaalta tuo tehokuutta isoihin ympäristöihin, mutta toisaalta
edellyttää merkittäviä investointeja.

3.6.

Sopimukset, tietojärjestelmät ja niiden kustannukset

Sopimustietoja ei saatu kerättyä kattavasti selvitysalueelta. Suurin osa tietojärjestelmien
ilmoitetuista sopimuksista on kuitenkin voimassa toistaiseksi ja irtisanomisajaksi on ilmoitettu 1-12 kuukautta riippuen kunnasta ja järjestelmästä. Tietojärjestelmien määrä heittelee
sen mukaan, onko kunta ilmoittanut vain pääjärjestelmän (esimerkiksi Effica jakaantuu useampaan moduuliin) vai kaikki osat erikseen.
Tietojärjestelmien hankinnassa osa kunnista tekee siten, että toimialat hankkivat tietojärjestelmät itse ja määrärahat voivat kohdentua eri kustannuspaikoille.

3.6.1. Sopimukset ja tietojärjestelmät
Hailuoto


22 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



3 kpl tietojärjestelmien sopimuksista ilmoitettu



tietojärjestelmien kustannukset n. 81 000 €/vuosi



29 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



9 kpl sopimuksia



tietojärjestelmien kustannukset n. 135.000 €/vuosi

Ii
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Kempele


55 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



ei saatavissa kunnan sopimustenhallintatiedoista



ilmoitetut tietojärjestelmien kustannukset n. 753 000 €/vuosi

Liminka


30 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



64 kpl ilmoitettuja erilaisia sopimustietoja



ilmoitetut tietojärjestelmien kustannukset n. 299 000 €/vuosi

Lumijoki


30 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



20 kpl tietojärjestelmien sopimuksia ilmoitettu



ilmoitetut tietojärjestelmien kustannukset n. 143 000 €/vuosi

Muhos


60 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



ei saatavilla sopimustietoja kattavasti



ilmoitetut tietojärjestelmien kustannukset n. 198 000 €/vuosi

Oulu


Tietohallinnon sovellussalkussa n. 230 kpl tietojärjestelmiä (sopimusten hallinta toimialoilla yhteistyössä tietohallinnon kanssa). Osa sopimusten tiedoista (n. 40 kpl tietojärjestelmän sopimustiedot) sopimussalkussa – salkku täydentyy koko ajan työn
edetessä. Jatkossa kaupungille on tulossa käyttöön sopimusten hallinnan järjestelmä
osana asianhallinnan järjestelmää.



Sopimuksissa on kahta mallia: osa toistaiseksi voimassa olevia ja osa määräaikaisia.
Määräaikaiset sopimukset tyypillisesti 4-vuotisia (2 + 1 + 1v).



Tietojärjestelmien kustannukset n. 5 M€/vuosi.

Tyrnävä


48 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



TOP10 järjestelmä- ja palvelutoimittajien sopimustiedot
27
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ilmoitetut tietojärjestelmien kustannukset n. 175 000 €/vuosi

Selvitysalueella yhteensä


508 kpl ilmoitettuja tietojärjestelmiä



n. 150 kpl ilmoitettuja sopimustietoja



tietojärjestelmien ilmoitetut vuosikustannukset yhteensä n. 6,8 M€

3.6.2. Kustannukset
Alla on koottuna kunnittain selvitysalueen keskeisimmät tietojärjestelmät sekä toimittajien
TOP5.
Hailuoto
Ohjelmistot ja toimittajat:
 Keskeiset tietojärjestelmät: Mediatri, PallasPro, KuntaNet, Pro Economica, Intime
Plus ja Titania.


Kustannusten TOP5 toimittajat: kustannuksia ei ilmoitettu.

KUVA 6. Hailuodon ohjelmistotoimittajia, eivät ole suuruusjärjestyksessä.
Ii
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät: Dynasty, Hellewi, Helmi, Facta, Pro Economica, Rondo,
Basware, Pegasos, Populus, Titania, Pro Consona, Effica, Oulunkaaren omahoito.



Kustannusten TOP5 toimittajat: Suurimmat toimittajat ovat Oulunkaaren kuntayhtymä ja tietoliikenneoperaattori Nordic Lan&Wan Communication Oy. Oulunkaaren
kuntayhtymän laskuttama summa sisältää ICT-tuki- ja ylläpitopalvelut, konesalipalvelut, tietoliikennekustannukset runkoverkon osalta, Microsoft- sovellusten lisensoin28
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timaksut sekä sähköpostipalvelut. Sovellustoimittajista merkittävimmät ovat CGI
Suomi Oy ja Innofactor Oyj. Edellisten toimittajien lisäksi Oulunkaaren palvelutuotantoon sisältyy Tieto Oyj:n laskuttamia merkittäviä ICT-kustannuksia (Effica potilastietojärjestelmä).

KUVA 7. Iin kunnan suurimmat toimittajat.

Kempele
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät: Efficat, Facta, Populus, Multi-Primus, Raindance, Outikirjastot, Basware eOffice sekä Rondo.



Kustannusten TOP5 toimittajat: Alla olevat kustannukset ilmoitettiin.

KUVA 8. Kempeleen TOP5 ilmoitetut toimittajat.
Liminka
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät: Effica, Wilma , Facta, Intime, Personec
verkkokirjasto sekä Dynasty.

F, Outi-
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talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kustannukset sisältyvät Monetra Oy:n
palvelujen hinnoitteluun (eivät siis ole kunnan IT-kustannuksissa).

KUVA 9. Limingan TOP5 toimittajat.
Lumijoki
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät: Titania, Effica, Raisoft, Primus, Kurre, Wilma, Facta GIS,
Pro Economica ja Basware.

KUVA 10. Lumijoen TOP5 toimittajat.

Muhos
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät: Effica, Outi-verkkokirjasto, Wilma, Facta, ProEconomica
ja Dynasty.
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KUVA 11. Muhoksen TOP5 toimittajat.
Oulu
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät:
o Konsernipalvelut: tWeb (asianhallinta), Vaarain, SharePoint, Liferay.
o Talous- ja henkilöstöhallinto: Basware Business Plan, PM ja palvelukassa. Raportoinnissa/tietojohtamisessa OukaDW (Micorsoft, IBM). Monetran hallinnoimana Personec ja In-Time.
o Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut: Trimble Locus- tuoteperhe, Iris, Digian Tarkastaja ja LIMS, Helga.
o Hyvinvointipalvelut: Effica, Omahoito, Raisoft, Prowellness.
o Sivistys- ja kulttuuripalvelut: Wilma, PallasPro, Office365, Primus w4, Multikurre 7 ja Daisy.
o Kaupunkiyhteiset: Microsoft-tuoteperheet, DNA (tietoliikenne), Elisa (puhelin-, kontaktienhallinta- ja vaihdepalvelut), Videra (videoneuvottelut).
o ICT-infrastruktuurissa useita suuria toimittajia, mm. EMC, Cygate, WM-ware,
HP, Dell



Kustannusten TOP5 toimittajat (tietojärjestelmä ja palvelutoimittajat, ei ICT-infra)

KUVA 12. Oulun kaupungin TOP5 toimittajat.
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Tyrnävä
Ohjelmistot ja toimittajat:


Keskeiset tietojärjestelmät: Mediatri, Pro Consona, Wilma, (multi)Primus, Kurre, Effica päivähoito, KuntaNet, Pro Economica, Basware, Pegasos, Titania sekä Dynasty.

KUVA 13. Tyrnävän kunnan TOP5 toimittajat

Yhteenveto
Tietojärjestelmät ja palvelut
Seutukuntien keskeisimmät toimittajat (kustannustietoja toimitettiin vaihtelevasti, joten
kuva on suuntaa antava).

KUVA 14. Selvitysalueen TOP10 järjestelmä- ja palvelutoimittajat (ilman Oulun kaupunkia)
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Seuraavassa kuvassa on pelkästään Oulun kaupungin TOP 10 toimittajat:

KUVA 15. Oulun kaupungin TOP10 järjestelmä- ja palvelutoimittajat.
SOTE-sektorilla käytettävien potilastietojärjestelmien tilanne Pohjoisella SOTE-alueella. Selvitys alueella kunnissa käytössä kahta järjestelmää eli Tiedon Effica sekä Mediatri. Lisäksi
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä Esko-järjestelmä.

KUVA 16. Pohjoisen SOTE-alueen potilastietojärjestelmät.
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Osalla kunnista oli muutoksia juuri tapahtunut/tapahtumassa, jonka vuoksi erilaisia kustannuksia oli haasteellista erottaa. Tietojärjestelmien kustannuksia ei saatu niin tarkasti ylös,
kuin oli alun perin tarkoitus.
Yhteisiä toimittajia kunnissa eri toimialueilla olivat erityisesti CGI ja Tieto. CGI on toimittajana kaikilla toimialoilla, mutta TOP3 yhteisten toimittajien joukossa CGI on hyvinvointipalveluissa, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa sekä talouspuolella.
Seuraavassa taulukossa on kuntien yhteiset toimittajat toimialoittain. Taulukko 3 on suuntaa
antava, koska kaikilta kunnilta ei tullut täysin kattavaa tietojärjestelmälistausta.
Lyhenteet:


Hyve: hyvinvointipalvelut



Siku: sivistys- ja kulttuuripalvelut



Yyp: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Hyve

Siku

Yyp

Talous

HR

Muut

1

Tieto (6)

Axiell (8)

CGI (7)

CGI (8)

CGI (7)

Innofactor (6)

2

Raisoft (5)

Starsoft (6)

Atop-Tieto
(2)

Basware
(6)

Aditro (2)

3

CGI (5)

Tieto (4)

Trimble (1)

Aditro (4)

Arcturia (2)

TAULUKKO 3. TOP 3 Kuntien yhteiset toimittajat toimialoittain.
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ICT-ympäristö

KUVA 17. ICT-ympäristön yleiskuvaus.

Merkittävä osa kuntien ICT-kustannuksista kohdentuu perusinfrastruktuurin ylläpitämiseen
ja kehittämiseen. Toimialajärjestelmistä suurimmat kokonaisuudet ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetuspuolen ja paikkatietoratkaisuissa. Myös perushallinnon järjestelmät
(talous-, henkilöstö- asianhallinta). Näiden järjestelmien toimittaminen on jakaantunut muutaman keskeisen toimittajan kesken (Tieto, CGI).
Järjestelmät voisivat kapasiteetti mielessä kattaa laajemmankin toimijajoukon yksittäisen
kunnan sijasta. Haasteena on kuitenkin se, että järjestelmien versiot ja lisäominaisuudet
eivät ole kaikilla samat ja lisäksi samojakin tietojärjestelmiä on voitu soveltaa toisista poikkeavalla tavalla. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä haasteita tulevaisuudessa jos järjestelmiä
päädytään harmonisoimaan tai käyttämään nykyistä laajemmissa konteksteissa.
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ICT- ja tietoliikenneinfran nykytila ja sen kehittäminen

3.7.1. Päätelaitteet
Päätelaitetiedot oli selvitysalueen kunnilla helppo selvittää. Luvut ovat kuitenkin arvioita.
Tyhjäksi jätetty kenttä katsottiin luvun olevan nolla kyseisen päätelaitteen kohdalla.
Iin kunta toimitti useita eri lukuja päätelaitteiden volyymeistä. Taulukossa 4 on Iin kunnan
päätelaitevolyymit (ei Oulunkaaren kuntayhtymän).
Oulun kaupungissa on erilaisia päätelaitteita melkein 18 000. Luku ei sisällä lankapuhelimia
ja videoneuvottelulaitteita. Kannettavia ja pöytäkoneita puuttuu taulukosta noin 500 kpl.
Puuttuvat päätelaitteet ovat asiakkaiden omia vanhoja laitteita, jotka ovat suurimmaksi
osaksi kuntaliitoksen peruja. Oulun tulostimet sisältävät myös verkkotulostimet ja monitoimilaitteet.
Kunta

Työasemat

Kannettavat

Tabletit

Älypuhelimet

Tulostimet

Videoneuvottelulaitteet

30

51

15

5

40

1

275

113

24

48

115

3

Kempele

1009

148

70

80

300

5

Liminka

667

101

0

30

100

0

Lumijoki

90

60

30

10

25

1

479

121

25

40

86

1

6849

5137

926

2197

2574

10

450

70

25

30

100

1

Yhteensä ilman
Oulua

2972

664

189

243

766

12

Yhteensä

9821

5801

1115

2440

3340

22

Hailuoto
Ii

Muhos
Oulu
Tyrnävä

TAULUKKO 4. Kuntien päätelaitteet.
Oulun osuus päätelaitteista on luonnollisesti suurin, noin 78 % kaikista päätelaitteista on
Oulun kaupungin käytössä.
Tietokoneita on selvitysalueella noin 15 600, joista kannettavia on noin 37 %. Kuntakohtaisesti kannettavien tietokoneiden osuus vaihtelee. Esimerkiksi Hailuodon kunnassa on
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enemmän kannettavia kuin työasemia (kannettavia 63 %). Kempeleen ja Tyrnävän kunnalla
kannettavia on reilusti vähemmän verraten työasemiin (kannettavia 13 %).

Kunta

Työasemia, kpl

Kannettavien osuus %

Hailuoto

81

63 %

Ii

388

29 %

Kempele

1157

13 %

Liminka

768

13 %

Lumijoki

150

40 %

Muhos

572

21 %

Oulu

11986

43 %

Tyrnävä

520

13 %

Yhteensä

15 622

37 %

TAULUKKO 5. Kuntien kannettavien % -osuus työasemien määrästä.
Alla on yhteenveto kuntien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten merkeistä. Tietokoneet käsittävät sekä työasemat että kannettavat. HP on yleisin selvitysalueen tietokonemerkeistä. Kaikilla on käytössä Windows 7. Hailuodossa on vielä 5 % Windows XP- käyttöjärjestelmiä.

Tietokoneet

Tietokoneiden käyttöjärjestelmät

Tabletit

Älypuhelimet

Lenovo
HP ja Fujitsu
Dell

Windows 7
(5 % XP)
Windows 7

Apple

Samsung

Dell, iPad

Nokia, iPhone

Kempele

HP

Windows 7

Useampia, mm. iPad

Liminka

HP

Windows 7

-

Useampia, mm.
Nokia
Nokia

Lenovo, HP

Windows 7

Muhos

HP

Windows 7

iPad

Oulu

HP

Windows 7 ja 8/8.1

Apple, Samsung

Tyrnävä

HP

Windows 7

Lenovo, Apple,
Samsung

Hailuoto
Ii

Lumijoki

Nokia,
Samsung
Nokia
Apple, Nokia

TAULUKKO 6. Selvitysalueen päätelaitteet ja käyttöjärjestelmät
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3.7.2. Päätelaitteisiin liittyvät kustannukset
Kuntien päätelaitteiden kustannukset ovat karkeasti arvioitu ja laitettu erihintaisten päätelaitteiden keskiarvot (laitteiden hinnat voivat vaihdella riippuen merkeistä). Eurot ovat siis
suuntaa antavia. Esimerkiksi Iin kunnalla on tabletteja, joiden hinnoissa on suuri ero, joten
on laitettu molemmat hinnat taulukkoon 7.
Oulun kaupungissa tablettia lukuun ottamatta kaikki laitteet sisältävät kolmen vuoden Onsite-takuun. Kannettavien hintaan sisältyy poikkeuksetta telakka, näppäimistö, hiiri sekä
laukku ja työasemiin hiiri sekä näppäimistö.
Työaseman kustannuksiin sisältyy Iin ja Limingan kunnalla myös näytöt, lisenssit jne. Muiden
kuntien työaseman kustannuksiin kuuluu vain tietokone.

Kunta

Työasema €

Kannettava €

Tabletti €

Älypuhelin €

Tulostin €

Hailuoto

520 €

580 €

-

150 €

150 €

Ii

681 €

886 €

341 €/746 €

239 €

456 €

Kempele

287 €

412 €

-

-

-

Liminka

652 €

536 €

-

150 €

130 €

Lumijoki

520 €

580 €

-

150 €

150 €

Muhos

356 €

576 €

345 €

200 €

88 €/226 €

Oulu

404 €

652 €

346 €

156 €

137 €

Tyrnävä

366 €

623 €

345 €

200 €

100 €/300 €

TAULUKKO 7. Päätelaitteiden kustannukset.

3.7.3. Tietoliikenne
Tietoliikenneselvitys oli tehty jo aikaisemmin Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen,
Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kanssa koskien tietoliikennekilpailutusta. Näiden kuntien tiedot ovat siis tammikuulta 2014. Iin kunta teki selvityksensä kesän 2014 aikana.
Kuntien tietoliikenne
Kuntien tietoliikennettä selvitettiin seuraavilla kysymyksillä:
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Yleiskuvaus alueen tietoliikenneverkkojen tilasta ja saatavilla olevasta kapasiteetistä.



Onko kunta rakentanut itse omia yhteyksiä (=kunta omistaa kaapelit)?



Arvio tietoliikenneyhteyksien kehittämistarpeista alueella. Edellyttääkö investointeja
kunnalta?



Mahdolliset yhteistyötarpeet yli kuntarajojen / seudullisesti.

Hailuoto
Hailuodossa on DNA:n kiinteä verkkoyhteys. Nopeus on tällä hetkellä 5/5Mb. Lähiaikoina
nopeus nousee 10/10Mb. Hailuotoon on perustettu laajakaistaosuuskunta Halako, joka
odottaa kunnan sitoumusta asiaan (Laajakaistahanke 2015). Kuituyhteyksiä on hyvin eri rakennusten välillä. Lisääkin tosin tarvittaisiin.
Ii
Iin kunnan tietoliikenneyhteydet perustuvat Oulunkaaren alueverkkoratkaisuun. Iin kunnan
runkoverkkoyhteyden kapasiteetti on 100 Mbs. Toiminnallisesti tietoliikenneratkaisu on
riittävä palvelutuotannon tarpeisiin.
Iin kunnalla on omia kuituyhteyksiä, mutta toisaalta osa yhteyksistä on toteutettu tietoliikenneoperaattorin vuokraamiin kuituyhteyksiin perustuen.
Keskeisin kehittämistarve liittyy kuntalaisten tietoliikenneyhteyksien saatavuuteen. Oulunkaaren alueella Pudasjärvellä ja Utajärvellä toteutetaan parhaillaan ns. kuituprojekteja, joilla
pyritään parantamaan kotitalouksille tarjottavia yhteyksiä. Toteuttajina ovat paikalliset kuituosuuskunnat tai –yhtiöt. Simon ja Vaalan kunnan alueella tietoliikenneyhteyksiä rakennetaan markkinaehtoisesti. Iin kunnan alueella vastaavaa projektia ei ole käynnistetty. Sellainen on poliittisessa päätöksentekoprosessissa, mutta sen toteuttaminen on vielä hyvin epävarmaa.
Kunnan tietoliikenneyhteydet perustuvat Oulunkaaren alueverkkoratkaisuun. Toiminnallisesti tietoliikenneratkaisu on riittävä palvelutuotannon tarpeisiin. Keskeisin kehittämistarve
on tietoliikenneratkaisun kilpailuttaminen vuonna 2016.
Mahdollisia yhteistyötarpeita on sähköisen asioinnin kehittäminen, nimenomaan kuntien
peruspalveluihin liittyvät sähköiset asiointipalvelut.
Kempele
Kehittämistarpeista: aina on paineita kehittää ja parantaa. Mahdollinen verkkojen kahdentaminen sekä nopeuden nostot toimipisteissä.
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Liminka
Limingassa kiinteiden tietoliikenneyhteyksien nopeudet vaihtelee välillä 2Mb-1Gb. Internetyhteys 50Mb. Langattomia sisäverkkoja on kaksi erillistä järjestelmää. Tietoliikenneyhteyksissä kumppaneina ovat DNA ja Nordic Lan&Wan Oy.
Lumijoki
Lumijoen kunnan internet-yhteys on 40Mb. Tietoliikenneyhteyksissä operaattorina on DNA.
Suurin osa kunnan valokuituyhteyksistä on operaattorin omaisuutta. Kunnan lähiverkon
laitteiden osalta on uudistus menossa. Koulun verkkoyhteys kunnanvirastolle on liian hidas
(10Mb). Nopeampi yhteys kustantaa aika paljon.
Muhos
Muhoksen kunnassa tietoliikenneverkkojen yleistilanne on hyvä. Joillakin kouluilla yhteydet
voisivat olla nopeampiakin. Muutamassa toimipisteessä (lähinnä parilla koululla) nopeita
yhteyksiä ei ole saatavilla.
Rakennusten sisäiset ja lähellä toisiaan olevien rakennusten väliset kuidut ovat omia. Rakennuksiin menevät kuidut ovat operaattorin omaisuutta.
Muhoksella on käynnissä laajakaistaselvitys kunnan alueella. Hankkeen toteutus ratkennee
tämän vuoden aikana. Jos hanke lähtee liikkeelle, alueen halukkaille talouksille vedetään
kuidut. Myös kunnan kiinteistöjen välille vedetään kuituja. Kuidut ovat ainakin valmiina,
käyttöönotto tapauskohtaisesti. Asiat tarkentuvat, mikäli laajakaistaprojekti lähtee liikkeelle.
Oulu
Oulun kaupungin palveluverkon tietoliikennenopeudet vaihtelevat 2/2Mbit/s- 1/1Gbit/s.
Nopeudet eri alueilla koottuna kuvaan 18.

Langattomat verkot:


PanOULU (public access network OULU) tarjoaa kuuluvuusalueellaan langattoman
laajakaistaisen Internet-yhteyden kaikille halukkaille. PanOULU-verkon tarjoavat yhteistyössä Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Hengitysliitto Heli ry, VTT, DNA Oy, Elisa Oyj ja Netplaza Oy.



Oulun kaupungilla ei ole tällä hetkellä langatonta sisäverkkoa, vaan yhteys sisäverkkoon on toteutettu panOULU-verkkoa ja erillistä VPN-ratkaisua (Palo Alto Networks GlobalProtect) hyödyntäen. TuotantoWLAN on tulossa käyttöön vuoden 2015 aikana.
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KUVA 18. Oulun kaupungin palveluverkon tietoliikennenopeudet.
Tyrnävä
Tyrnävällä tietoliikenneverkkojen tilanne on hyvä ja nopeuksia on tarvittaessa pystytty nostamaan vaaditulle tasolle. Kiinteiden tietoliikenneyhteyksien nopeus on 10 Mb – 1 Gb. Internetyhteys 10 Mb. Operaattorina toimii DNA. Rakennusten sisäiset ja lähellä toisiaan olevien rakennusten väliset kuidut ovat omia, muut operaattorin omistuksessa. Langattoman
verkon käyttöönotto on juuri menossa, langattoman verkon toimittaa Nordic Lan&Wan Oy.
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Yhteenveto tietoliikenteestä
Kunta

Tietoliikenneoperaattori

Max. kaistanleveys

Mobiilidatan operaattori

Hailuoto

DNA

5 Mbit/s

DNA, Sonera ja Elisa

Ii

Nordic Lan&Wan Communication

100 Mbit/s

Elisa

Kempele

DNA

1Gbit/s

Elisa

Liminka

DNA

50 Mbit/s

DNA/Elisa

Lumijoki

DNA

10 Mbit/s

DNA

Muhos

DNA

100 Mbit/s

DNA/Elisa

Oulu

DNA

10 Gbit/s

Elisa

Tyrnävä

DNA

10 Mbit/s

DNA/Elisa

TAULUKKO 8. Kuntien tietoliikenne- ja mobiilidataoperaattorit sekä max. kaistanleveys.
Internetyhteyden maksimi kaistanleveys vaihtelee Hailuodon 5/5Mbit/s ja Oulun
10/10Gbit/s välillä.
Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän tietoliikenneoperaattorina toimii DNA. Iin kunnan tietoliikenneoperaattori on Nordic Lan&Wan Communication oy.
Mobiilidatan operaattoreita on kolme: DNA, Elisa ja Sonera. Oulun kaupungin mobiilidatan
operaattori on tällä hetkellä Elisa. Joulukuussa 2014 Oulun kaupunki siirtyy kolmen toimittajan malliin.

3.7.4. Palvelimet
Pienimmissä kunnissa (Hailuoto ja Lumijoki) on 3 palvelinta/kunta. Kunnat tekevät yhteistyötä tietojärjestelmien kanssa. Esimerkiksi Lumijoen kunnalla on Effica asennettuna Limingan kunnan palvelimelle ja FactaGIS on Kempeleen kunnan palvelimella. Hailuodon kunnalla
on Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin palvelimella terveysalan tietojärjestelmiä (esimerkiksi Navisec).
Hailuoto
Hailuodon kunnalla on neljä palvelinta. Hailuodon tietojärjestelmiä on muiden kuntien palvelimilla.
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Ii
Iin kunnalla on Oulunkaaren kanssa yhteisiä palvelimia. Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien käytössä on yhteensä 109 palvelinta, osa palvelimista on kaikkien kuntien yhteisessä käytössä. Oulunkaaren kuntayhtymän keskitetty konesali sijaitsee Pudasjärvellä ja palvelinten ylläpidosta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymän henkilöstö. Yksin Iin kunnan käytössä
yhteensä 16 palvelinta. Fyysisesti Iissä sijaitsee 9 palvelinta. Taulukkoon 9 laitettiin koko
Oulunkaaren kuntayhtymän palvelinmäärä. Talous- ja henkilöstöpalvelujen palvelimet ovat
ulkoistettu, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelimet.
Kempele
Kempeleen kunnalla on 65 palvelinta, joista 3 on VMware-palvelinta.
Liminka
Limingan kunnalla on noin 50 palvelinta, joista 45 on virtuaalisia palvelimia.
Lumijoki
Lumijoen kunnalla on kuusi palvelinta, joista kolme on virtuaalisia (VMware). Lumijoki tekee
yhteistyötä muiden kuntien kanssa, esimerkiksi Effica on Limingan kunnan palvelimella ja
FactaGIS on Kempeleen kunnan palvelimella.
Muhos
Muhoksen kunnalla on fyysisiä palvelimia noin kahdeksan ja virtuaalisia palvelimia noin 22
kpl.
Oulu
Asiakkaat voivat hankkia Oulun Tietotekniikalta (OTT) palvelimia ja tallennustilaa omia sovellusohjelmiaan varten. Oulun kaupungilla on 480 palvelinta, joista noin 85 % on virtuaalisia.
Tällä hetkellä kaupungilla on kehittämishanke datakeskustoimintojen kahdentamiseksi.
Tyrnävä
Tyrnävän kunnassa on yhteensä 20 palvelinta, joista kuusi on virtuaalipalvelinta.
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Yhteenveto palvelimista
Palvelimet,
kokonaismäärä (kpl)
Hailuoto
Ii

4

Virtuaalisten
palvelinten osuus kaikista
palvelimista (kpl)
0

virtuaalisten osuus%

0%

109 (koko Oulunkaari)

90 (koko Oulunkaari)

83 %

Kempele

65

3

5%

Liminka

50

45

90 %

Lumijoki

6

3

50 %

Muhos

30

22

73 %

Oulu

480

408

85 %

Tyrnävä

20

6

30 %

Yhteensä

738

495

TAULUKKO 9. Selvitysalueen palvelinten määrä

3.7.5. Yhteenveto
Tietoliikenneverkko, datakeskus ja niihin liittyvät ratkaisut luovat pohjan toimivalle ICTinfrastruktuurille, jonka päälle toiminnot ja palvelut rakentuvat. Viime vuosikymmenen aikana merkittävä osa toiminnoista muuttui sähköiseen muotoon, joka näkyy ICT-laitteiden
määrän suurena kasvuna ja yhteismääränä. Työn liikkuvuuden luonteesta johtuen merkittävä osa laite kannasta on joko kannettavia tai erilaisia tablet- tai älypuhelinlaitteita. Suurin
osa kunnista on saanut siirryttyä Windows XP:stä tuoreempiin käyttöjärjestelmäversioihin
(Win7 tai Win8). Tablet- laitteissa on käytössä kaikkien suurimpien valmistajien tukemia
ekosysteemejä (IOS, Android, Windows).
Tietoliikenneverkoissa ja nopeuksissa on suuria alueellisia eroja. Yhteysnopeudet vaihtelevat
heikoimmillaan muutamista Mbit/s (Hailuoto) aina 10 Gbit/s nopeuksiin (Oulu). Tämä asettaa haasteita keskitetysti hoidettavilla palveluille, esimerkiksi SOTE-uudistuksen toteutuessa.
Alueella on tehty hankintayhteistyötä näiden keskeisten perus ICT-infrastruktuurin alueella.
Hankintarenkaan kautta on kilpailutettu mm.


Tietoliikenneyhteydet (DNA)



Puhelin ja vaihdepalvelut, mobiilidata (Elisa)



Tulostin laitteet ja tulostusten hallinta
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Matka – ja älypuhelin kilpailutus



Lisäksi kunnat ovat tehneet hankintayhteistyötä mm. työasematoimituksissa.

3.8.

Tavoitteita mahdolliselle ICT-kehittämisyhteistyölle

Selvitysalueen toiminnan päättäjiä haastateltiin kuntien ICT-nykytilasta, jossa yhtenä osaalueena olivat seudullinen ja valtakunnallinen yhteistyö. Alla toiminnan päättäjien kommentteja yhteistyöstä:

Seudullinen yhteistyö


Seudullinen yhteistyö rajoittuu muutamiin yhteisiin kilpailutuksiin. Seutuyhteistyö on
kuntaliitoksen jälkeen hiipunut. Tulevaisuuden SOTE-uudistukset edellyttävät tiiviimpää yhteistyötä.



Seudullinen yhteistyö on hyvää ja tärkeää, mutta sitä ei juuri ole. Hankkeet ovat kaatuneet erilaisiin tietojärjestelmiin.



SOTE:n perusjärjestelmät ja sähköiset palvelut voisivat olla yhteisiä.



Seutuyhteistyö haluttaisiin herättää henkiin.



Seutuyhteistyötä on mm. kirjasto- ja nuorisopuolella sekä ICT-hankinnoissa.

Valtakunnallinen yhteistyö


Valtakunnallinen yhteistyö Oulun kaupungin näkökulmasta toimii (esim. kuusikkojen
välillä useita kehittämishankkeita).



Valtakunnallista yhteistyötä ei paljoa ole muiden kuntien näkökulmasta.



SOTE-puolen järjestelmä olisi yksi ja sama kaikilla, se yhdistäisi asioita ja poistaisi rajapintoja.



Valtakunnallista yhteistyötä ovat mm. kuntahankinnat, TEA-viisari sekä opintopolku.

Tiera
Oulun seudun kahdeksasta selvityskunnasta seitsemän on Kuntien Tieran oy:n asiakasomistajia. Oulun kaupunki on ainut selvityskunnista, joka ei ole Tieran asiakasomistaja. Tiera on
kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää kuntakentän prosesseja, tietojärjestelmiä sekä toimintatapoja.
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Kuvassa 19 on Pohjoisen SOTE-alueen Tiera-osakkaat. Selvitysalueen kunnat ovat tummennettu.

KUVA 19. Pohjoisen SOTE-alueen Tiera-osakkaat.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Oulunkaaren yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Iin kunnan lisäksi Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja
Vaala. Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen lakisääteiset sosiaali- ja terveystoimen palvelut sekä hallinnon tukipalveluista henkilöstö-, talous- ja tietohallinnonpalvelut.
Outi-verkkokirjasto
Outi-verkkokirjastot (PallasPro) on seudun yhteinen kirjastojärjestelmä jonka lainaajilla on
yhteiset lainaaja- ja aineistorekisterit. Outi on käytössä seuraavilla kunnilla: Hailuoto, Ii,
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulun kaupunki, Siikajoki, Tyrnävä ja Vihanti.
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SeutuNappi
Oulun seudun kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän yhteinen virtuaalinen nuorten tieto- ja
neuvontapalvelu. SeutuNappiin kuuluu kaikki selvitysalueen kunnat sekä Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat. Kuntien sivuja päivittävät Oulun seudun nuorisotyöntekijät.
Monetra Oy
Monetra oy on Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
perustama palvelukeskus, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja. Selvitysalueen kunnista Monetran asiakkaita ovat Hailuoto, Liminka ja Oulu.
Oulun seudun ympäristötoimi
Liikelaitos, johon kuuluu 7 kuntaa, selvitysalueen kaikki muut kunnat lukuun ottamatta Iin
kuntaa. Ympäristötoimen tavoitteena on turvata Oulun seudun asukkaille viihtyisä ja terveellinen elinympäristö sekä säilyttää alueen luonnon toimintakyky ja monimuotoisuus.
Oulu-koillismaan pelastuslaitos
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Kuusamon, Limingan,
Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Taivalkosken, Tyrnävän ja Utajärven kuntien
muodostama voittoa tavoittelematon liikelaitos osana Oulun kaupungin organisaatiota.
Oulun Konttorin hankintapalvelut
Julkisten hankintojen asiantuntijayksikkö, joka vastaa yhteishankinnoiksi määriteltyjen tuotteiden ja palvelujen kilpailuttamisesta Oulun kaupungille sekä hankintayhteistyössä mukana
oleville sopimuskumppaneille. Kaikki selvitysalueen kunnat ovat hankintayhteistyökumppanina. Niiden lisäksi Kuusamo, Pudasjärvi, Utajärvi, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan muodostama Oulunkaaren seutukunnan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.

Oulun jätehuolto
Oulun jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka toimii seitsemän kunnan (Hailuoto,
Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä) jätehuoltoviranomaisena. Oulun jätehuoltoon kuuluu lisäksi Ii, Pudasjärvi, Raahe, Simo sekä Utajärvi, mutta he huolehtivat viranomaistehtävistään itse.
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Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
OSEKK on Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän omistama, vuonna 1994 perustettu koulutuskuntayhtymä. OSEKK:n koulutuspalvelut
toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO.
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (PPSHP)
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta
sairaanhoitopiiristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan
sairaala.
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta liitettiin osaksi PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan PohjoisPohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa.
Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimii 13 kunnan yhteinen päivystysyksikkö (Oulun seudun yhteispäivystys), joka vastaa jäsenkuntien perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystyksestä sekä erikoissairaanhoidon päivystyksestä kokonaan.
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää kaikille kolmelle sairaalalle mm. laskenta-, henkilöstö-, tietojenkäsittely-, huolto- ja tekniset palvelut.

3.9.

ICT-palveluiden ja tietohallinnon toimivuus

Kuntien johtoa haastateltiin kuntien ICT-palveluiden ja tietohallinnon toimivuudesta. Pääsääntöisesti kaikki kunnat ovat tyytyväisiä ICT-palveluihin sekä tietohallinnon järjestämiseen, johtamiseen että ohjaukseen.
Alla yhteenveto toiminnan päättäjien ajatuksia ICT-palveluista ja tietohallinnosta:

Tietohallinnon kriittisimmät osa-alueet tai ohjelmistot


Oulun kaupungin keskeisimmät osa-alueet ovat kaupunkistrategian ICT-tavoitteiden
toteuttaminen, onnistuminen keskeisimmissä kehittämisprojekteissa ja hankinnoissa
sekä toimittajayhteistyö jatkuvan kehittämisen ja sopimushallinnon näkökulmasta.



ohjelmistot, joissa on suurin käyttäjämäärä.



rahaliikenteen toimivuus.
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Tietohallinnon tuki organisaation rakennemuutoksissa
ICT-nykytilahaastattelussa kysyttiin toiminnan päättäjiltä mielipidettä siihen, pystyykö tietohallinto tukemaan kuntia organisaatiomuutoksissa. Alla on toiminnan päättäjien mielipiteitä
asiaan:


Rakennemuutos merkitsisi mittavia investointeja.



Tietohallinnon kuuluu olla tukifunktio eikä se saa olla organisaation este.



Tietohallinnon pitäisi pystyä tukemaan organisaatiota.



Kyllä, jos järjestelmät olisivat yhteensopivia ja niitä kehitettäisiin yhteen suuntaan. Ei
saa käydä niin, että järjestelmä hankaloittaa tai on kallis rakenneuudistuksessa.



Kyllä, mutta toiveissa on, että enää ei tule uusia vaikeita järjestelmiä, joita ei osata
hyödyntää, vaan mennään tarpeen mukaan.

ICT-palveluiden puuttuminen


Hailuodon kunnassa puuttuu tehokas tietoliikenneverkko.



Iin kunnassa ei puutu mitään oleellista ICT-palvelua.



Kempeleen kunnassa puuttuu langattoman verkon toimintalaajuus sekä toimintavarmuus.



Limingan kunnassa kaivataan sähköisiä palveluita.



Lumijoen kunnassa ajatellaan, että ICT-palveluja on todella paljon olemassa, mutta
mitään olennaista ei osata kaivata.



Muhoksen kunnassa puuttuu iso, keskitetty intra.



Oulun kaupungin isoin puute on identiteetin hallinta. Sähköisten palveluiden näkökulmasta ei ole vielä riittävää ratkaisua.



Tyrnävän kunnassa kaivataan tulevaisuudessa sähköisiä palveluita.

ICT-osaaminen kunnassa


Oulun kaupungissa ratkaisukyky on aika hyvä, mutta on syntynyt uusia osaamisalueiden tarpeita: kokonaisarkkitehtuuri, pilvipalvelut ja mobiiliversiot jne.



Muissa selvitysalueen kunnissa arki pyörii ja ongelmat pysytään ratkaisemaan, mutta
laajempi ICT-osaaminen olisi tervetullutta.

ICT-hankinnat


Hailuodon kunnassa on jonkun verran ollut hankintaa, muttei hankintastrategiaa.
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Iin kunnassa ICT-laitehankinnat on keskitetty Oulunkaaren kuntayhtymän hallinnoimaan hankintakanavaan. Keskittäminen on tuonut kustannusetua.



Kempeleen kunnassa ei ole kirjoitettua hankintastrategiaa, mutta suurin osa hankinnoista on onnistuneita.



Limingan kunnassa yhteistyökumppaneita ovat: Oulun kaupungin hankintayksikkö,
KL-kuntahankinnat, talous ja henkilöstöhallintajärjestelmät Oulun kautta, OUTI- kirjastot, ruokapalvelut.



Lumijoen kunnassa hankintarengas ja hankintasääntö, nimetty hankinta-asiamies,
OUTI-kirjasto.



Muhoksen kunnassa KL-kuntahankinnat, data- ja puhelinliikenne.



Oulun kaupungissa hankintapoliittinen ohjelma, hankintayhteistyötä jonkin verran.
Näyttää että ICT-hankinnat on kompleksisia: osaamisvaatimukset kasvavat kokoajan
ja edellyttää hyvin syvällistä lakiasiantuntemusta monessa kohtaa.



Tyrnävän kunnassa on ICT-hankintastrategia. Yhteistyötä hankinnoissa tarvitaan.
Työasemat ja kannettavat on hankittu OTT:n kautta leasing-järjestelmällä ja yhteistyö on toiminut hyvin. Palvelimet, tulostimet ym. lisälaitteet on kilpailutettu ja hankittu itse. Vuoden 2015 alusta otetaan käyttöön KL-kuntahankinnat, joka sisältää
työasemat, kannettavat ja palvelimet.

Projektinhallinta


Oulun kaupungissa kehittämisohjelmat, joiden avulla hallitaan hankesalkkuja. Yksittäisiin projekteihin ei ole riittävän jämäköitä toimintamalleja (ohjausryhmätyöskentelyn työskentelyssä on parantamista).



kunnilla ei ole erillistä projektisalkkua



muissa kunnissa projektit suoritetaan oman ammattitaidon mukaisesti, resurssipulan
vuoksi projektinhallinta ei ole niin hyvää kun voisi olla.



projekteja on vähän, suurin osa projekteista kuitenkin onnistuu hyvin

3.10.

Kuntien toiminnan ja ICT:n kehittämistarpeet

Selvitysalueen toiminnan päättäjiä haastateltiin myös kuntien toiminnan ja ICT:n kehittämistarpeista. Alla on toiminnan päättäjille suoritetusta kehittämistarpeiden haastattelusta yhteenveto:
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3-5 Tärkeintä painopistealuetta kunnassa, joihin ICT:n kehittäminen kytkeytyy:


Oulun kaupungissa painopistealueet ovat palveluiden sähköistäminen ja digitalisointi, tiedolla johtaminen ja kehittämisen avoimet ekosysteemit (avoin data).



6/8 kunnasta vastasi palveluiden sähköistämisen



2/8 kunnasta vastasi langattomuuden, SOTE:n sekä tiedon välittämisen eri laitteiden
välillä

Kuntien osallistuminen ICT:n kehittämiseen:


Oulun kaupungissa on jatkuva vuoropuhelu eri toimialojen välillä (tietohallinto ja hallintokunnat ja palvelutuotanto).



Kuntien osallistuminen ICT:n kehittämiseen on vaihtelevaa. On kuntia, joissa kehittämistä tapahtuu vain tarpeen vaatiessa, mutta sitten osa kunnista pyrkii kehittämään muutenkin kuin pakon edessä. Kehittämisen puutteeseen vaikuttaa resurssipula (aika ja raha).

Pitäisikö tietohallinnon keskittyä:
1) innovatiivisuuteen ja edelläkävijyyteen, 2) toimintavarmuuteen ja palveluiden laatuun vai 3) kustannustehokkuuteen. Näistä kolmesta voi valita vain 2. Kempeleen ja
Tyrnävän haastateltavat perustelivat hyvin kaikki kolme vaihtoehtoa, etteivät pystyneet valitsemaan vain kahta.

Kunta

Innovatiivisuus ja

Toimintavarmuus ja

edelläkävijyys

palveluiden laatu

Kustannustehokkuus

Hailuoto

X

X

Ii

X

X

X

X

Liminka

X

X

Lumijoki

X

X

Muhos

X

X

Kempele

X

Oulu

X

X

Tyrnävä

X

X

X

TAULUKKO 10. Kuntien mielipiteet siitä, mihin tietohallinnon pitäisi keskittyä.
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ICT-näkökulmat kunnan strategiassa


Oulun kaupungissa kaupunkistrategiasta on johdettu hallintokuntakohtaiset suunnitelmat ICT:n hyödyntämiseksi palveluiden kehittämisessä (digitaalinen agenda)



Hailuodon kunnassa strategiaan ei ole huomioitu ICT-näkökulmia, mutta se tulee
esille SOTE:n myötä. Siinä joudutaan ottamaan ICT-näkökulmat huomioon, ainakin
ongelmien kautta (mitä ongelmia halutaan ratkaista) Iin kunnassa



Kempeleen kunnassa on huomioitu ICT-näkökulma sähköisiin palveluihin liittyen.



Limingan kunnassa ei ole huomioitu – mutta talousarvioissa esim. jollakin tasolla on
pakko katsoa ICT-näkökulmiaLumijoen kunnassa on mainittuna ICT-näkökulmat,
mutta ei sen tarkemmin



Muhoksen kunnassa ei ole huomioitu ICT-näkökulmia suoraan, mutta välillisesti.
Toimii kuntalaisen näkökulmasta – vaikuttavuus kuntalaisen arkeen.



Tyrnävän kunnassa on kuntastrategiatyöskentelyssä ICT-näkökulmia liittyen sähköisiin palveluihin.

Johdon osallistuminen tietohallintoon tulevaisuudessa


Oulun kaupungin tietohallintopäälliköllä on vastuu tietohallinnon kehittämisestä



Muiden kuntien haastattelussa kävi ilmi, että tietohallinnon aktiiviseen toimintaan ei
ole resursseja, mutta tietyissä linjauksissa on ylimmän johdon oltava mukana.

Asiat, joihin ICT:n tulisi erityisesti panostaa tulevaisuudessa


Oulun kaupungissa strategisten tavoitteiden toteuttamiseen nopeasti ja kustannustehokkaasti.



Muiden kuntien vastauksista kävi ilmi, että kunnat haluavat panostaa tulevaisuudessa laatuun, kustannuksiin sekä tietojärjestelmien että palvelujen toimivuuteen.

ICT-toiminnan onnistumiset ja kehittämisen kohteet


Oulun kaupungissa arki pyörii hyvin, mutta kaivattaisiin asiakaslähtöisempää toimintaotetta ja aktiivisuutta.



Muiden kuntien haastattelussa tuli ilmi kaksi asiaa: osalla kunnista on resurssipula,
jolloin kehittäminen jää arjen pyörteisiin ja loput selvitysalueen kunnista panostavat
henkilöstön tietojärjestelmäkoulutuksiin, jotta saataisiin kaikki hyöty irti tietojärjestelmien mahdollisuuksista.
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Kolme mittaria ICT:n toiminnan onnistumiseen


Oulun kaupunki: asiakastyytyväisyyskyselyt, palveluitten tai sopimusten laatuseuranta (SLA) ja kaupunkistrategia tavoitteiden täyttyminen.



3/8 kunnasta mittaisi asiakastyytyväisyyskyselyillä.



3/8 kunnasta mittaisi järjestelmien katkoksilla.



3/8 kunnasta mittaisi kustannuksilla.



3/8 kunnasta mittaisi palautteella.

Yhteenveto
Uusimista vaativia tietojärjestelmiä tunnistettiin toimialoittain kunnissa seuraavasti:
Hyve

Siku

Yyp

Talous

HR

Muut

Hailuoto

-

-

-

-

-

-

Ii

-

-

-

-

-

-

Kempele

-

-

-

1

-

-

Liminka

-

-

-

1

-

1

Lumijoki

-

-

-

1

-

-

Muhos

1

-

-

-

-

1

Oulu

-

9

-

3

1

2

Tyrnävä

-

-

-

-

-

1

Yhteensä

1

9

-

6

1

5

TAULUKKO 11. Uusimista vaativia tietojärjestelmiä selvitysalueella.

Liitteessä 1 on kuvattu selvityksessä ja haastatteluissa ilmenneet kuntien kehittämisen kohteet sekä tulevaisuuden tarpeet.
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Sähköisen asioinnin nykytila ja sen kehittämistarpeet

Selvitysalueen toiminnan päättäjille suoritettiin ICT-nykytila-analyysi, jossa yhtenä osaalueena olivat sähköisen asioinnin nykytila ja sen kehittämistarpeet. Alla toiminnan päättäjien kommentteja sähköisestä asioinnista:

Esimerkkejä kuntien sähköisistä asiointipalveluista
Hailuoto
o ei sähköisiä palveluita
Ii (kunta kuuluu Oulunkaaren kuntayhtymään)
o omahoito-palvelu, www.oulunkaarenomahoito.com
o Päivähoitopaikan sähköinen hakemus
o vesimittarilukeman ilmoittaminen
o erilaisia asiointilomakkeita eri toimialoilla
Kempele
o sähköinen ajanvaraus
o rakennusluvat
o Wilma
o Muksunet
o sähköinen päivähoitoon ilmoittautuminen ja poissaolot sekä luottamushenkilöiden extranet.
Liminka
o sähköiset lomakkeet
o Dynasty kansallinen asiointitili
o varhaiskasvatuspuolella voi kuntalainen tehdä mm. päivähoito- ja iltapäivähoitohakemukset, ilmoittaa lapsen esiopetukseen, ilmoittaa lapsen hoitoajat
jne.
o Lisäksi Limingan kunnalla on käytössä Muksunetti.
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Lumijoki
o iltapäivätoiminnan hakemus
o päivähoitohakemus
o Wilman kautta sähköinen ilmoittautuminen perusopetukseen, aloitelaatikko
kotisivuilla, nuorten aloitekanava sekä päätökset ja esityslistat löytyvät kotisivuilta.
Muhos
o palautelaatikko
o kuntalaisaloite
o lomakkeita (mm. terveysaseman vaihtamiseen)
o sähköinen päivähoitoon ja esiopetukseen hakeminen)
o venepaikkojen hakemus, esityslistat aja pöytäkirjat jne.
Oulu
o ouka.fi (tietoa kaupungin palveluista, asioi verkossa –osio)
o sähköinen kokouskäytäntö
o omahoito (ajanvaraukset, labratulokset, jne)
o sähköiset palvelusetelit (PSOP ja Effica)
o kodin ja koulun väliset viestinvälitykset
o kesäseteli ja erilaiset ilmoittautumispalvelut
o rakentamisen sähköiset palvelut
o sähköisiä lomakkeita (OmaAsiointi)
o Palautelomakkeet ja Otakantaa.fi
Tyrnävä
o ilmoittautumisratkaisuja
o palautelaatikko
o kokouspöytäkirjat
o päivähoitoon ilmoittautuminen
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Käynnistymässä olevia sähköisen asioinnin hankkeita


Oulun kaupungissa Digitaalisen Agendan toteuttamiseksi käynnissä ja valmisteilla
joukko sähköistämiseen liittyviä kehittämishankkeita, mm. sähköisen rakennusluvan
käyttöönotto, valmisteilla avoimen datan hanke, hyvinvointipalveluiden sähköisiä
palveluita määritellään (omahoito ja palvelutarjotin), sähköinen palveluseteli sekä
asianhallinnan uuden järjestelmän laajentaminen.



Hailuodon, Kempeleen ja Limingan kunnassa ei ole käynnistymässä sähköisen asioinnin hankkeita.



Lumijoen ja Tyrnävän kunnassa on kotisivujen uudistaminen.



Muhoksen kunnassa asiointitili.



Iin kunnassa SOTE-palveluiden sähköisiä palveluita kehittää Oulunkaaren kuntayhtymä.

Sähköisen asioinnin tarpeita


Oulun kaupungin mukaan tarvittaisiin laajempaa yhteistyötä ja laajempaa kansallisia
ratkaisuja. Yksittäisen kunnan resurssit eivät riitä vastaamaan kehittämistarpeisiin.



Hailuodon kunnassa SOTE-puolelle.



Iin kunnassa ei ole sähköisen asioinnin tarpeita.



Kempeleen kunnassa kuntalaiset haluavat sähköisiä asiointimahdollisuuksia entistä
enemmän, rakennusvalvonnan sähköinen lupaprosessi, etuuksien hakeminen.



Limingan kunnassa SOTE- puolelle Oulun tyylinen omahoito, teknisellä puolella rakennuslupa-asiointi.



Lumijoen kunnassa taloushallinnon palveluihin liittyvää sähköistä asiointia.



Muhoksen kunnassa SOTE-puolelle sähköistä asiointia sekä intra.



Tyrnävän kunnassa laajemman mittakaavan palvelutarjotin (esim. tontin haku ja rakennuslupa-asiat) sekä palveluseteli.

Hankeyhteistyö sähköisen asioinnin kehittämiseksi


Oulun kaupungissa suhtaudutaan positiivisesti kehittämisen yhteistyöhön eri tahojen
kanssa.



myös kaikissa muissakin kunnissa hankeyhteistyö ajatellaan positiiviseksi asiaksi.
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Yhteenveto
Kuntien sähköisten palveluiden määrä vaihtelee. Kaikilla kunnilla on selkeä tarve lisätä sähköisiä palveluita eri toimialoilla. Tarve kehittämisyhteistyölle on olemassa mutta oman haasteensa asettaa hajanaiset ICT-ratkaisut (käytössä laajajoukko järjestelmiä) ja kehittämisyhteisrakenteiden puute. Lisäksi kehittämistarpeissa on eroja osittain kuntakoosta johtuen,
joten kehittämisessä on kumppanoiduttu myös selvitysalueen ulkopuolisiin tahoihin, esimerkki kuusikkokunnat.

3.12.

SOTE- uudistuksen edellyttämät ICT-muutokset

Tällä hetkellä on valmisteilla kansallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja siihen
liittyvä lakivalmistelu. Uudistuksen keskeiset asiat ovat:


SOTE-palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta viidelle SOTE-alueelle (kuntayhtymä).
Tavoitteena vahva toimija eli palveluiden järjestäjä (SOTE-alue) ja kansallisen ohjauksen vahvistaminen yhdenvertaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi



Uudistuksen keskeisin toiminnallisena tavoitteena täydellinen SOTE-palveluiden integraatio, jossa 1) perusterveydenhuolto, 2) sosiaalihuolto ja 3) erikoissairaanhoidon
palvelut kootaan yhteen. Tällä pyritään saumattomaan yhteistyöhön, jossa voidaan
soveltaa uusia toimintamalleja ja teknologioita.

Lakivalmisteluun liittyvä, tällä hetkellä tiedossa oleva aikataulu:


Lakiesitys 8/2014



Lausuntokierros 8-10/2014



Eduskuntakäsittely Q3-4/2014



SOTE-alueiden toiminnan aloitus 1.1.2016



Palvelualueiden toiminnan aloitus 1.1.2017

Valmisteilla oleva SOTE-uudistus nojautuu vahvasti ICT:n tehokkaaseen hyödyntämiseen.
Laissa on kuvattu sosiaali- ja terveysalueen (SOTE-alue) tiedonhallintaan liittyvät tehtävät,
jotka ovat:


Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja asiakas- ja potilastietojen käsittelyn
yhteensovittaminen (13§)



Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (13§)
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Hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen ja toimintaa
ja taloutta koskevien tietojen kerääminen, analysointi
ja hyödyntäminen (13§)



Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito (59§)

3.11.2014

Toimiakseen tehokkaasti SOTE-toimintakokonaisuus tulee tarvitsemaan uusia ratkaisuja
monella eri toiminnan tasolla: 1) valtakunnallinen taso, 2) SOTE-alue taso, 3) palvelualue
taso ja 4) yksikkötaso. Laki ei suoranaisesti ota kantaa miten näiden toimijoiden väliset rajapinnat tulevat muodostumaan vaan tässä jätetään alueille vapauksia sopia järjestelyistä.
Tavoitetilassa pitäisi päästä eroon kunta- ja yksikkökohtaisista ratkaisuista kohti SOTEaluetta tai valtakunnan tason ratkaisuja.

Kuva 20. Alustavaa hahmotelmaa ICT-ratkaisuista pohjoisella SOTE-alueella.
Uudistusta voidaan lähestyä erilaisten skenaarioiden kautta. Alla on kuvattu kolme tapaa
hahmottaa muutosta joko palvelualueita tai SOTE-aluetta painottaen. Skenaariot voidaan
nähdä myös tietyntyyppisinä askeleina kohti tulevaisuutta, jossa ensin harmonisoidaan toimintoja ja järjestelmiä alueittain ja edetään kohti SOTE-alueen yhteistä järjestelmäkokonaisuutta.
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KUVA 21. SOTE-uudistuksen edellyttämät ICT-muutokset.
Näitä skenaarioita täytyy lähteä tarkentamaan SOTE-uudistuksen valmistelutöinä. Tätä varten täytyy ottaa käyttöön VAKAVA-työssä (Kuntaliitto) määriteltyjä rakenteita, joiden avulla
voidaan rakentaa laajapohjaista tietohallintoyhteistyötä. Yksi ensimmäisistä tehtävistä on
lähteä määrittelemään strategisia vaihtoehtoja ja linjausvaihtoehtoja, jotka ohjaavat tulevaisuudessa kehitystä alueella yhteisesti sovittavaan suuntaan. Yhteistyömalliin on sisäänkirjoitettu keskeiset SOTE-aluetasolla koordinoitavat asiat, kuten kokonaisarkkitehtuuri, projekti/kehittämissalkku, rekisterinpito ja yhteiskäyttöiset ICT-ratkaisut ja yhteishankinnat (kuva 22 alla).
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Kuva 22. VAKAVA-työssä määritelty alueellinen tietohallinnon yhteistyömalli.
Tässä vaiheessa on alustavasti hahmoteltu SOTE-alueen tavoitearkkitehtuuria, joka perustuu
alueen strategisiin linjauksiin (mm ERVA-tasolla tehdyt strategiat ja järjestämissopimus).
Kokonaisuuden on oltava ennen kaikkea modulaarinen kokonaisuus, jossa voidaan hallita
kokonaisuutta ja vaihtaa tai kilpailuttaa valittuja osakokonaisuuksia.

Kuva 23. ONION-hankkeessa hahmoteltu tavoitetilan arkkitehtuuri pohjoiselle SOTE-alueelle.
Jatkovalmisteluiden strategisissa linjauksissa tulee ottaa kantaa viivoitettuun alueeseen eli
missä määrin alueella halutaan yhteisiä tai palvelualuetasoisia järjestelmiä.
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SOTE-uudistus nojaa voimakkaasti alueen ICT-ratkaisujen tehokkuuteen mm. tietojen liikkuvuuden, käytettävyyden ja palveluiden järjestämisen suhteen. SOTE-alue valmisteluissa on
tunnistettu alustavaa kehittämissalkkua, jonka sisältö on koottu alla olevaan kuvaan.

Kuva 24. SOTE-alue yhteisten kehittämistarpeiden koonti alustavaksi hankesalkuksi.
Uusi laki ei määrittele, missä ja miten ICT-tuotantopalvelut toteutetaan vaan sekin tulee
alueella yhteisesti selvitettäväksi ja sovittavaksi.

3.13.

Alueellinen ICT-arkkitehtuurin hallintamalli

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan kokonaisuuden hallintaa, jossa toimintaa ja ICT:tä sekä
niiden kehittämistä katsotaan rinnakkain. Kokonaisarkkitehtuurin osa-alueita ovat toimintaarkkitehtuuri (toimintaprosessit, toimintamallit, jne.), tietoarkkitehtuuri (prosesseissa hyödynnettävät tiedot, tietojenkuvaukset, tietovirrat), tietojärjestelmäarkkitehtuuri (käytettävät järjestelmät ja niiden väliset suhteet) sekä teknologia-arkkitehtuuri (käytettävät teknologiat, standardit, jne.). Kokonaisarkkitehtuurin tulee olla toimintalähtöistä eli kehittäminen
lähtee toiminnan tarpeista eikä kokonaisarkkitehtuuri ole pelkästään teknologian kuvaamisväline.
Tässä tarkastelussa oman haasteensa asettaa toiminta-arkkitehtuuri. Eli selvityksessä tai
seudulla ei ole noussut esiin toimintojen harmonisointia eli prosessit ja palvelut ovat lähtökohtaisesti kuntakohtaisia ratkaisuja. Kansalliset uudistukset, kuten SOTE-uudistus tai alueella sovittavat toimintojen harmonisoinnit luovat pohjan yhtenäisyydelle myös ICT61
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näkökulmasta. Esimerkkejä alueellisesta harmonisaatiosta voi olla esimerkiksi talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Monetra Oy), jota rakennettaessa on hankittu yhteisiä
tietojärjestelmäratkaisuita, jotka palvelevat suurempaa kuntatoimijajoukkoa (mm Oulu,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja joukko alueen muita kuntia). Vastaavia esimerkkejä
löytyy mm. koulutuspuolelta erilaisten kuntayhtymien (esim. OSEKK) ja osakeyhtiöiden
muodossa (Oulun seudun ammattikorkeakoulu).
Selvityksessä koottiin kuntien tietojärjestelmäsalkut sekä selvitettiin ICT-infrastruktuurin
tilannetta (teknologia-arkkitehtuuri). Näiden osa-alueiden harmonisaatiolla voitaisiin saavuttaa tiettyjä etuja esim. järjestelmäkustannuksissa, mutta haasteeksi muodostuu se, että
toiminnan tasolla kunnat toimivat (ja haluavat toimia) itsenäisesti. Toisin sanoen ICTharmonisaatioista syntyy merkittäviä kustannuksia, joiden ulosmittaamisessa toiminnallisella kerroksella on avain rooli.
Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu kuntien toimintoja ja strategista ohjausta suhteessa
valmisteltavaan SOTE-uudistukseen. Keskeistä on huomata, että kuntien näkökulmasta ICT
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja useat ICT-ratkaisut sekä infrastruktuurin että järjestelmien puolella ovat kaupunkiyhteisiä ratkaisuja. Tästä syystä kuntien on ohjattava SOTE-uudistusta huomioiden koko ICT-kokonaisuuden, jotta ei synny kaksia ratkaisuja ja sitä
kautta uusia kustannuksia. Tähän ohjaamiseen kokonaisarkkitehtuuri tuo malleja ja menetelmiä.

KUVA 25. Hahmotelmaa kokonaisarkkitehtuuriohjauksesta kuntien näkökulmasta (mukaillen
ePohjois-Suomi yhteistyössä piirretty kuva).
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Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta on tunnistettava mitkä kokonaisuudet
ovat yhteisiä ja mitä asioita halutaan koordinoida. SOTE-sektorilla nämä rakenteet lähtevät
muodostuman uudistuksen edetessä mutta kuntien näkökulmasta on huomioitava koko
konsernin toimialakokonaisuus.

3.14.

Analyysi ICT-yhteistyöstä (SWOT)

Työpajatyöskentelyissä pohdittiin kolmea vaihtoehtoista yhteistyömallia:
1. Yhteistyö ilman yhteisiä rakenteita tai resursseja
2. Seudullinen tietohallintoyhteistyö
3. Seudullisesti järjestetty ICT-tuotanto (in-house periaate)
Skenaariot ja niihin liittyvät SWOT-analyysit on kuvattu alla.
Kuvaus ensimmäisestä skenaariosta:

KUVA 25. Skenaario 1.
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SWOT-analyysi skenaariosta 1 (joka on lähimpänä nykytilaa):

KUVA 26. Skenaario 1:n SWOT
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Kuvaus toisesta skenaariosta:

KUVA 27. Skenaario 2.
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SWOT-analyysi skenaariosta 2:

KUVA 28. Skenaario 2:n SWOT.
Kuvaus kolmannesta skenaariosta:

KUVA 29. Skenaario 3.
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SWOT-analyysi skenaariosta 3:

KUVA 30. Skenaario 3:n SWOT.

4.

Esitykset kehitystoimenpiteiksi

ICT:llä keskeinen merkitys kuntien toiminnan tehostamisessa - kuntaliitoksissa että kuntien välisessä yhteistyössä.
Tietohallinnon ja ICT:n kehittämisellä on keskeinen merkitys kuntaliitoksissa ja kuntien välisessä yhteistyössä. Meneillään olevassa Oulun seudun kuntajakoselvityksessä selvityshenkilöt ovat nostaneet esille, että tulevaisuudessa alueella on panostettava nykyistä huomattavasti enemmän palveluiden sähköistämiseen, tietohallintojen yhdistämiseen, tietojohtamiseen ja palvelumuotoiluun. Nykyisin erilaisiin tietojärjestelmiin tuhrautuu kunnissa ylen
määrin henkilöstö ja rahallisia resursseja.
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Tällä hetkellä ei ole missään palvelu/hallinnon alalla seudulla yhteistä järjestelmää, joka
asettaa omat haasteensa palveluyhteistyön tiiviimmälle järjestämiselle. Lisäksi pienemmillä
kunnilla ei ole resursseja kehittää omia sähköisiä palvelukokonaisuuksia. Tehostavalla kuntaliitoksella tai Oulun seudulla valitulla tiiviillä yhteistyöllä olisi mahdollista päästä näistä ylimääräisistä kustannuksista eroon.
Oulun seudun tiiviin yhteistyön mallilla tulisikin pyrkiä yhtenäisiin järjestelmiin, sähköisiin
prosesseihin sekä sähköisiin palvelukokonaisuuksiin. Tässä avautuisi myös alueen yrityksille
mahdollisuudet luoda uudenlaisia sähköisiä palveluita ja kehittää niitä innovatiivisessa seudullisessa ympäristössä.

Jatkotoimenpiteet
-

Tulee määritellä yhteistyöalueet (seutu? palvelutuotantoalue? SOTE-alue?) ja hahmotella alueellisen yhteistyön sisällöt ja suhteuttaa tekeminen kuntien strategioihin.

-

päättää yhteistyömallista, yksi mahdollinen toimintamalli on perustaa alueellinen
tietohallintoverkosto, jossa asiaa lähdetään valmistelemaan ja tuodaan sitä kautta
esitykset päätöksentekoon (skenaario 2 –tyyppinen lähestyminen). Tässä yhteydessä
voidaan rakentaa alueellista arkkitehtuurin hallintamallia, jossa on määritelty tavoitteet, tekemisen sisällöt sekä roolit ja resurssit, joilla asioita viedään eteenpäin.

-

Yhteistyön tavoitteet voidaan nostaa tästä raportista (haastattelujen tulokset) sekä
kytkeä ne tulevaan soteuuditukseen.

-

Yhteistyön veturina voisi toimia Oulun kaupunki. Seutukuntien osalta tulee miettiä
kytkeytyminen ja mahdolliset edustukset eri yhteistyöfoorumeihin.
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Liitteet

LIITE 1 Kuntien kehittämisen kohteet ja tulevaisuuden tarpeet (kehittämissalkku)
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