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5. Verkostotapaaminen 26.11.2020

1. Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

2. Tietojohtamisen kehittämissuunnitelman palautusohjeet

3. STM/THL ajankohtaiset asiat

4. Näkymä alueellisiin tietojohtamisen kehittämishankkeisiin
• Etelä-Savo
• Etelä-Karjala, Eksote
• Helsinki
• Kanta-Häme
• Lappi
• Pohjanmaa
• Satakunta
• Vantaa-Kerava

5. Syksyn 2020 ja kevään 2021 verkostotapaamiset
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Edellisen verkostotapaamisen pääkohdat 
ja sen jälkeen esille nousseet kysymykset

• KUVA-mittarit, Sari Kauppinen STM ja Tuuli Suomela THL
• Näkymä alueellisiin tietojohtamisen kehittämishankkeisiin

Esille nousseet kysymykset:
• Kysymyksiä kehittämissuunnitelmiin liittyen, alueiden kanssa pidetty 

palavereita 
• Tietojohtamisen alustaratkaisujen kustannus-hyöty –analyysi; DigiFinlandilla 

ei tiedossa kustannus-hyöty –analyysia, hankekauden aikana tulee tehdä 
selvitys Erva-alueittain mahdollisuuksista yhteisen infran käyttöön

• Ohjausmekanismeihin tarkentavia kysymyksiä, mm. sote-tietopaketteihin, 
kustannuslaskentaan, järjestämisen tietomalliin ja mittareihin liittyen 
hyvinvointialueiden eri tilanteiden ja tarpeiden mukaisesti 
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Tietojohtamisen kehittämissuunnitelman 
palautusohjeet

• Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma palautetaan sekä STM:öön että
DigiFinlandille 30.11.2020 mennessä

• Palautus tehdään seuraavasti:
• STM: kirjaamo@stm.fi Otsikolla Tietojohtamisen kehittämissuunnitelma/hyvinvointialue sekä

hankepäätöksessä mainittu diaarinumero VN/xxxx/2020
• DigiFinland: digifinland@digifinland.fi Otsikolla Tietojohtamisen

kehittämissuunnitelma/hyvinvointialue
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STM/THL ajankohtaiset 
asiat



 
Valtionavustushankkeet - ohjeistus 

 
1(1) 

   
  

 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

Yhteistyö Virta-hankkeen verkostoissa 

   

Sote-rakenneuudistuksen osa-alue2 valtionavustushankkeiden valtionavustuspäätösten yhdeksi ehdoksi on 

kirjattu yhteistyövelvoite Virta-hankkeen verkostoissa: 

”Valtionavustuksen saajan tulee niiltä osin, kun hankkeeseen sisältyy sote-tietopaketteihin, 

terveyshyötymalliin, kustannuslaskentaan tai henkilöstöresurssien johtamiseen liittyvää tekemistä tai 

vaikuttavuusperusteisuuden kehittämistä, tehdä yhteistyötä Virta-hankkeen verkostoissa muiden 

hankkeiden kanssa erikseen annettavan ohjeistuksen mukaisesti.” 

 

Edellä lueteltuihin teemoihin liittyen, valtionavustushankkeita saavien tahojen tulisi noudattaa seuraavia 

periaatteita: 

  

1) Valtionavustusta saavat tahot muodostavat teemakohtaiset työryhmät yhteistyön tekemiseksi ja 
edistämiseksi. DigiFinland tukee työryhmien muodostamisessa. 

  

2) Työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena on kyseiseen teemaan liittyvän yhteistyön 
edistäminen ja kokemusten jakaminen. 

  

3) Työryhmät kokoavat yhteisen raportin kehittämisen tuloksista ja kokemuksista 
valtionavustushankkeessa 30.11.2021 mennessä. Kukin hanke kuvaa omalta osaltaan keskeisimmät 
opit kehittämisestä. Kunkin hankkeen osio sisältää tiiviin kuvauksen tavoitteista, aikatauluista, 
resursseista, kehittämisen tuotoksista, onnistumisen arviot ja huomiot jatkokehittämiseen. 

  

4) Valtionavustusten saajien tulee tarvittaessa esitellä hankkeensa tuloksia ja kokemuksia 
seminaareissa tai vastaamissa tilaisuuksissa. 

  

  



 
Valtionavustushankkeet - ohjeistus 
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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

Yhteistyömahdollisuudet muiden ERVA-alueen hankkeiden kanssa järjestäjän tietojohtamisen ICT-

ratkaisujen sekä toiminnan ja talouden seurannan näkökulmasta  

 

Valtionavustusta rakenneuudistuksen osa-alue 2:een saaneiden hankkeiden on selvitettävä yhteistyömah-

dollisuudet ERVA-alueen muiden hankkeiden kanssa järjestäjän tietojohtamisen ICT-ratkaisujen sekä toimin-

nan ja talouden seurannan raportoinnin näkökulmasta. ICT-kerrosarkkitehtuurin mukaisesti tietyllä tasolla 

olevat komponentit käyttävät hyväkseen alemman kerroksen palveluita. Yhteisen tietovarannon hyödyt voi-

vat muodostua esimerkiksi asiakas/asukas/potilastietoja koskevan tallennuksen, yhdistelyn ja/tai vertailun 

kautta. Monitoimittajaympäristössä osa ICT-teknisistä ratkaisuista voi olla yhteisiä hyvinvointialueilla sekä 

ERVA-alueella:  

• Hankintojen suunnittelu (vaatimusmäärittely)  

• Hankintojen kilpailutus ja sopimusten laadinta  

• Tiedon säilytykseen käytettävä teknologia (EDH ~ tietoallas, EDW ~tietovarasto) 

• Tallennusratkaisu (jaettu kapasiteetti/laskentateho, koneaika) 

• Yhteiset tietojärjestelmät (asiakas- ja potilas, talous, HR)  

• Järjestelmärajapinnat (integraatiot)   

• Sopimukset- ja käyttöoikeudet  

• Tietomallit ja palveluluokitukset  

• BI-raportointivälineet  

• Tietojohtamisen hallintamalli 

• Osaaminen (työpanos) 

• Palveluverkko  

• Tietoliikenneverkko 

• ICT-palveluntuottajayhteistyö (Inhouse-yhtiö, toimittaja- tai muu yhteistyö)  

• Muut investoinnit  

 

Valtionavustushankkeiden kriteerien mukaisesti hankkeen on arvioitava yhteistyömahdollisuuksia esimer-
kiksi edellä luetelluissa kohteissa sekä kuvattava vapaamuotoisesti käytyjen keskusteluiden ja neuvottelui-
den tulos. Alueen on perusteltava mahdolliset poikkeamat yhteiskäyttöisyydestä.  
 
Vapaamuotoinen selvitys on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle 31.5.2021 mennessä 
kirjaamo@stm.fi  Viite: Alueen nimi/hankepäätöksen diaarinumero (VN/xxxx/2020) sekä cc:nä 
juhana.valo@stm.fi –osoitteeseen.  
 
STM-yhteyshenkilö: projektipäällikkö Juhana Valo (etunimi.sukunimi@stm.fi).  
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Näkymä alueellisiin 
tietojohtamisen 
kehittämishankkeisiin



”Verkoston välityksellä käydään vuoropuhelua, 
parannetaan alueiden tiedonsaantia, mahdollistetaan 
vaikuttaminen ja kansalliseen kehitystyöhön 
osallistuminen, haetaan asioille yhteistä näkyä, 
varmistetaan tietojohtamisen ratkaisujen ja tietosisältöjen 
kansallinen yhteneväisyys sekä jaetaan hyviä 
käytäntöjä.”

Virta-hankkeen tietojohtamisen 
verkosto toimii alueellisen 
kehittämisen tukena



Alueiden tietojohtamisen hankkeiden 
esittelyt

• Tänään ja seuraavassa verkostotapaamisessa (17.12) alueet esittelevät 
lyhyesti oman tietojohtamisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita ja 
toimenpiteitä sekä yhteistyön tarpeita.

• Yhdelle esittelylle kysymyksineen on varattu aikaa n. 5 + 5 min.

• Esittelyn toteutustapa on vapaasti valittavissa.
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Alueiden tietojohtamisen hankkeiden 
esittelyt
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15.10

• Keski-Pohjanmaa

• Kymenlaakso, Kymsote

• Länsi-Uusimaa

• Pirkanmaa

• Pohjois-Pohjanmaa

• Pohjois-Savo

5.11

• Etelä-Pohjanmaa

• Itä-Uusimaa

• Kainuu

• Keski-Suomi

• Keski-Uusimaa, Keusote

• Päijät-Häme

• Varsinais-Suomi

26.11

• Etelä-Savo

• Etelä-Karjala, Eksote

• Helsinki

• Kanta-Häme

• Lappi

• Pohjanmaa

• Satakunta

• Vantaa-Kerava

17.12

• Pohjois-Karjala



Etelä-Savo



Etelä-Karjala, Eksote



Helsinki



Kanta-Häme



Lappi



Pohjanmaa



Satakunta



Vantaa-Kerava



Hyvinvointialueet ja yhteyshenkilöt

75

HYKS
Helsinki Laura ja Suvi
Itä-Uusimaa Laura ja Pekka
Länsi-Uusimaa Laura ja Suvi 
Keski-Uusimaa Laura ja Pekka
Vantaa-Kerava Laura ja Heikki
Päijät-Häme Pekka ja Laura
Kymenlaakso Pekka ja Laura
Etelä-Karjala Heikki ja Laura

TAYS
Pirkanmaa Pekka ja Heikki
Etelä-Pohjanmaa Pekka ja Heikki
Kanta-Häme Pekka ja Heikki

OYS
Pohjois-Pohjanmaa Suvi ja Ulla
Lappi Suvi ja Ulla
Kainuu Suvi ja Ulla 
Keski-Pohjanmaa Suvi ja Ulla

TYKS
Pohjanmaa Heikki ja Pekka
Satakunta Heikki ja Pekka
Varsinais-Suomi Heikki ja Pekka

KYS
Pohjois-Savo Ulla ja Suvi
Etelä-Savo Ulla ja Suvi
Keski-Suomi Ulla ja Suvi
Pohjois-Karjala Ulla ja Suvi

Ulla Hakola, 

ulla.hakola@digifinland.fi

Laura Niiniviita, 

laura.niiniviita@digifinland.fi

Suvi Nuutinen, 

suvi.nuutinen@digifinland.fi

Heikki Pesonen, 

heikki.pesonen@digifinland.fi

Pekka Uotinen, 

pekka.uotinen@digifinland.fi

mailto:ulla.hakola@digifinland.fi
mailto:laura.niiniviita@digifinland.fi
mailto:suvi.nuutinen@digifinland.fi
mailto:heikki.pesonen@digifinland.fi
mailto:pekka.uotinen@sotedigi.fi


Syksyn 2020 ja kevään 
2021 verkostotapaamiset



Verkostotapaamiset, syksy 2020

1. Vko 36, torstai 3.9.2020 klo 09-11
2. Vko 39, torstai 24.9.2020 klo 13-15
3. Vko 42, torstai 15.10.2020 klo 13-15
4. Vko 45, torstai 5.11.2020 klo 13-15
5. Vko 48, torstai 26.11.2020 klo 13-15
6. Vko 51, torstai 17.12.2020 klo 13-15

Verkostotapaamiset toteutetaan Teams-palavereina
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Verkostotapaamiset, kevät 2021

1. Vko 2, torstai 14.1.2021 klo 13-15

2. Vko 5, torstai 4.2.2021 klo 13-15

3. Vko 8, torstai 25.2.2021 klo 13-15

4. Vko 11, torstai 18.3.2021 klo 13-15

5. Vko 14, torstai 8.4.2021 klo 13-15

6. Vko 17, torstai 29.4.2021 klo 13-15

7. Vko 20, torstai 20.5.2021 klo 13-15

8. Vko 23, torstai 10.6.2021 klo 13-15

Verkostotapaamiset toteutetaan Teams-palavereina
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Tulevia tapahtumia

• Perustukset kuntoon – tiedonhallinnan ja kehittämisen lähtökohdat 
aluehankkeille –seminaari 1.12 klo 9:00-15:15 (ilm. viim. 30.11 klo 15:00 
mennessä)

• Linkki tapahtumaan ja ilmoittautumiseen: https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2020-
12-01/perustukset-kuntoon-tiedonhallinnan-ja-kehittamisen-lahtokohdat-aluehankkeille
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Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi
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